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    تقترح انتخابات عامة وحماس ترفضهرةالقا...  يلتقي الوفد المصري للمرة الثانيةمشعل .1

مصادر فلسطينية قالت لــ     ، أن      دمشق  مراسلها من    ابراهيم حميدي  عن،  22/8/2009الحياة،  ذكرت  
امس ان الوفد المصري برئاسة مساعد مدير االستخبارات اللواء محمد ابراهيم، نقل الى عدد من               " الحياة"

 الفلسطينية تأجيل جلسة المجلس الوطني يومين أو ثالثـة فـي            قادة المنظمات الفلسطينية استعداد السلطة    
لكن اكثـر   .  الجاري 25حال تأكد احتمال نجاح جلسة الحوار الفلسطيني المقبلة المقررة في القاهرة في             

تأجيل موعد حوار القاهرة الى اشعار آخر، ربما يكون الى ما بعد            " الحياة"من مسؤول فلسطيني توقع لـ      
 المقبـل موعـداً     ءالثالثالم يأت بروح قتالية لتثبيت      "ارك، وذلك بعد مالحظة ان الوفد       شهر رمضان المب  
  ".النجاز المصالحة
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بعد لقائه اول من امس ستة من قادة المنظمـات          " حماس"وعقد الوفد المصري أمس جلسة ثانية مع قيادة         
رمـضان  " جهاد االسـالمي  ال"خالد مشعل وزعيم    " حماس"الفلسطينية، بينهم رئيس المكتب السياسي لـ       

  . في عمان ورام اهللا" فتح"عبداهللا شلح، استكماالً للحوارات التي ُأجريت مع الرئيس محمود عباس و
اوالً، تأجيـل جلـسة     :  تحرك الوفد المصري بثالثة، هـي      أهداف" الحياة"ولخص مسؤول فلسطيني لـ     

وثانياً، التأكيد ان الحوار ال يزال      .  الموعد  المقبل مع ان كل الكالم هو عن تثبيت        ءالثالثاالحوار المقررة   
على خلفية عقـد    " حماس"و" فتح"جارياً وبرعاية مصرية بعد التراشق االعالمي الكبير الذي حصل بين           

وثالثاً، ان تكون جولة التحرك االخيرة خطوة فـي اطـار جعـل موضـوع               . في بيت لحم  " فتح"مؤتمر  
  .وليس أي شيء آخر" اللعبة الوحيدة في االروقة السياسية"االنتخابات المقررة بداية العام المقبل 

" حمـاس "وعلم ان القضايا التي أثارها الوفد المصري اختلفت باختالف محاوريه، ذلك ان ما طرح مـع         
وقالت مصادر فـي    ". حماس"و" فتح"بين  " التجاذب االساسي "يختلف عما طرح مع اآلخرين باعتبار ان        

ليست "ان الوفد المصري نقل عن عباس تأكيده ان جلسة المجلس الوطني            " ياةالح"لـ  " الجهاد االسالمي "
لديه االستعداد لتأجيل   "، وان   "ذات طابع وطني، بل هي لترميم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية          

  ".فيذيةالموعد في حال تأكد نجاح الحوار االسبوع المقبل، واال سيذهب لعقد المجلس وترميم اللجنة التن
 2005عقبة جديدة امام الحوار وتتناقض مع اتفاق القاهرة للعام          "اكدت ان دعوة عباس     " الجهاد"غير ان   

 الـسياسية   اإلرادةازاء اتفاق الفصائل على كيفية احياء مؤسسات المنظمة، وان الـدعوة منعزلـة عـن                
  ".الوطنية

لسة الحوار المقبلة للتهيئة لالنتخابـات،      في تخصيص ج  " فتح"رغبة  " الجهاد"ولم ينقل الوفد المصري لـ      
سيوجد توترات جديدة وسيزيد االنقسام، مـا       "لكن قيادة الحركة ابلغت المصريين ان موضوع االنتخابات         

مستعدة لالفراج عن المعتقلـين     "ونقل الوفد المصري تأكيد السلطة انها       ". لم يحصل اتفاق شامل قبل ذلك     
". المـشكلة االمنيـة   "بضرورة تحديد معنـى     " الجهاد"االمر الذي قابلته    ،  "الذين ليست لديهم مشاكل امنية    

واتفقـت مـصادر    ". هل مشكلة المعتقل نتيجة مقاومته االحتالل، امنيـة؟       : "وسألت المصادر في الحركة   
لم يأت بروح قتالية لتثبيـت الثلثـاء    "مع مصادر باقي الفصائل على مالحظة ان الوفد المصري          " الجهاد"

، علمـاً ان    "داً النجاز المصالحة، بل كانت اللقاءات استكشافية تمهيداً لتأجيل موعد الحـوار           المقبل موع 
  .القاهرة ستعلن القرار النهائي اليوم
يريدون الدفع  " فتح"القول ان اعضاء اللجنة التنفيذية الجدد لـ        " حماس"وكرر الوفد المصري في لقائه مع       

منـسجمة مـع    "ائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري       باتجاه المصالحة وانجاح الحوار، وان نت     
وجدد الوفد استعداد عباس لالفراج عن معتقلـين ليـست          . ازاء القضايا المطروحة  " التوجه العام للسلطة  

  ".هذا الموضوع في حاجة الى شغل"عليهم مشاكل امنية مع القول ان 
الحة يجب ان يكون شامالً لجميع الملفات العالقـة         التأكيد على موقفها من ان اتفاق المص      " حماس"وجددت  

واعادة اعتقالهم، وذلك لـ    " حماس"وضرورة االفراج عن معتقلي الحركة ووقف المالحقة بحق عناصر          
وقالت المصادر  ". توفير الظروف المالئمة لالنتخابات المقبلة ومقاربة االستحقاقات المقبلة بتوافق وطني         "

الحوار بموضوع واحد يتعلق بالتهيئة لالنتخابات، وتـصر علـى التوافـق            تعارض اختزال   "ان الحركة   
  ".والرزمة الكاملة قبل االنتخابات

  في حركة فـتح    ا رفيع  مسؤوالً  من غزة، أن      أشرف الهور  عن،  22/8/2009 ،القدس العربي  وأضافت
ـ قال  من الـشهر    25د في   ان جولة الحوار القادمة في القاهرة التي من المقرر ان تعق          " القدس العربي " ل

  .القادم، بسبب انعقاد المجلس الوطني) سبتمبر(الجاري، من المرجح تأجيلها إلى بدايات شهر ايلول 
الى ذلك قال مصدر فلسطيني الجمعة إن الوفد األمني المصري طرح إمكانية عقد انتخابـات تـشريعية                 

فلسطينية عن المصدر الفلسطيني قوله     ورئاسية قبل التوصل إلى اتفاق مصالحة، ونقلت مواقع إليكترونية          
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إن الطرح المصري يقوم على أساس أن يتم اجراء االنتخابات بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطـاع                 
  . غزة وبإشراف عربي

وأوضح المصدر أن االقتراح الجديد يأتي في ظل اليأس من إمكانية التوصل التفاق وطني في ظل تمسك                 
وأشار المـصدر إلـى أن حركـة حمـاس           . ا المعلنة من قضايا الخالف    حركتي فتح وحماس بمواقفهم   

سارعت إلى رفض االقتراح في حين أبدت غالبية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية خاصة حركة فـتح                
  . موافقتها على اقتراح عقد االنتخابات

ـ                راء انتخابـات   في المقابل، أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن حركته لن توافق على إج
في سجون " المعتقلين السياسيين "عامة دون التوصل إلى اتفاق مصالحة، مؤكدا ضرورة اإلفراج عن كافة            

إن الرئيس محمود عبـاس يريـد ان يحـشر          "وقال برهوم في تصريحات صحافية       . السلطة الفلسطينية 
  ". جوالت الحوارالحوار في موضوع االنتخابات الرئاسية والتشريعية وهذا معناه تجاوز لكل

من جهته قال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس ان الوفد األمني المـصري برئاسـة اللـواء                  
محمد إبراهيم الذي التقى وفد حركة حماس في دمشق حاول تقريب وجهات النظر بـين حركتـي فـتح                   

  . الجديدةوحماس، حتى موعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تاريخ عقد جولة الحوار
عقد الجولة في موعدها المحدد، والتي كانـت مـصر          " القدس العربي "واستبعد رضوان خالل حديثه لـ      

تتطلع إلى ان تتوجها باتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية تنهي حالة الخالف واالنقسام الممتدة منذ أكثر                
وضاع حتى اللحظة غير مهيأة لعقد       من الشهرالجاري حدد من قبل، لكن األ       25موعد  " وقال  . من عامين 

وأشار الى ان وفد حركة حماس أبلغ الوفد المصري أن الحركـة لـن تـذهب                 ".هذه الجولة في موعدها   
  .مجدداً للقاهرة لعقد أي جوالت أخرى، دون إطالق سراح معتقلي الحركة السياسيين في الضفة الغربية

اور في جوالت الحوار القادمة على ملـف        إلى ذلك أكد رضوان على رفض حماس بشدة لموضوع التح         
هـذا الكـالم    "االنتخابات فقط، وتأجيل باقي ملفات الخالف إلى ما بعد انتهاء هذه االنتخابـات، وقـال                

وأكد أنه ال يمكـن إجـراء أي انتخابـات          ". مرفوض، ألن االنتخابات جزء من الحوار الوطني الشامل       
 . أن تكون هذه االنتخابات نزيهة وشفافةفلسطينية دون انتهاء االنقسام أوالً، لضمان

  عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشقوعن وكاالت، أن، 21/8/2009نت، . الجزيرةونشرت
 عقب اللقاء إن حركته أبلغت الوفد المصري استعداد حماس للذهاب إلى جلسة الحوار في القاهرة قال

 ". جميعها قبل الموعد المحددإن كان هناك تذليل للعقبات "المقررة بعد خمسة أيام 
بالتشدد في مواقفها وتكرارها دون ) فتح(واتهم القيادي في حماس حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

نحن نريد أفعاالً وال نريد أقواال، وال نريد تكرار مشهد المفاوضات غير المجدية "تقديم جديد، وأضاف 
  ".التي ال تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني

جانبه أكد األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة أن الحوار الشامل هو الطريق إلنهاء ومن 
ووصف في تصريح له قبل لقائه الوفد األمني المصري  .االنقسام الفلسطيني وبناء الدولة الوطنية

ية بين الطرفين وبعد ، مشيراً إلى أن الحوارات الثنائ"غير مجدية"اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس بأنها 
 .أربع سنوات وخمسة أشهر هي في طريق مسدود

 
   أمام الحوار الفلسطيني" عقبة"ملف المعتقلين السياسيين ما زال : هنية .2

جدد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أمس، تأكيد حركة حماس على أن ملـف      :وكاالت -  غزة
أمام إنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني المقـرر عقـد         " يةعقبة أساس "المعتقلين السياسيين ما زال يقف      

  .جولته األخيرة في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي
تجب إزالة كل العقبات التـي تحـول        : "وقال هنية في تصريح صحفي أدلى به عقب أدائه صالة الجمعة          

ملف االعتقال السياسي يشكل عقبة     "لى أن   ، مشيرا إ  "دون التوصل إلى استئناف جلسات الحوار الفلسطيني      
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النشاط المصري نشاط مستمر ال يتوقف من أجـل نجـاح      : "وأضاف ".أساسية أمام المصالحة الفلسطينية   
  ".الحوار، ونحن ندعم كل جهد مصري يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية

نوجه نداءنا إلـى   : "صادفت أمس، قال هنية   وفيما يتعلق بالذكرى األربعين إلحراق المسجد األقصى التي         
وهنأ رئـيس   ". األمتين العربية واإلسالمية أن ينهضوا من أجل حماية القدس والمسجد األقصى المبارك           

الحكومة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات واألمتين العربية واإلسـالمية بحلـول شـهر رمـضان                
  .المبارك

 مليون دوالر   10ولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تبرع بمبلغ           من ناحية ثانية كشف هنية أن أمير د       
 ألف عامـل وصـياد ومـزارع،        70للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبيناً أن حكومته ستوزعه على           

  .إضافة إلى األسر الفقيرة والمحتاجة
ا يخص العمـال    ناقشنا في اجتماع مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بشهر رمضان وبالتحديد م          : "وأضاف

والبيوت المدمرة، وقررنا أن تبدأ وزارة الشئون االجتماعية والمؤسسات الخيرية في األسبوع القادم بتنفيذ              
  ".عدة قرارات بهذا الخصوص

  22/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  قريع يحذر من خطورة طروحات اوباما للسالم خالل االسابيع المقبلة  .3
ان نتائج المفاوضـات  " ابوعالء"وفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع  قال رئيس ال  :  كمال زكارنة  -عمان  

الفلسطينية االسرائيلية خالل المرحلة السابقة ال سيما بعد انعقاد مؤتمر انـابوليس كانـت علـى ثالثـة                  
 رايس، مؤكـدا ان     - ليفني   - ليفني، والثالث، قريع     - اولمرت، والثاني، قريع     -مسارات االول عباس    

 هذا المفاوضات هو تعريف متفق عليه من قبل االطـراف الثالثـة، فلـسطين واسـرائيل                 اهم ما حققته  
والواليات المتحدة لالراضي المحتلة التي يجري التفاوض عليها وهي الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                 
والقدس والبحر الميت واالغوار والمناطق الحرام والممر االمن وان هذا ربما يكون موجودا في وثـائق                

  .رجية االمريكيةالخا
وبين قريع امام اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في االردن في اجتماع عقدوه امس االول               
في مقر المجلس بعمان ان القدس حاليا غير مطروحة بشكل جدي للتفاوض من قبل الجانب االسـرائيلي                 

قديمة موضع خالف كبير الـى جانـب        وان الحل االسرائيلي للقدس هو التجزئة، اضافة الى ان البلدة ال          
الممارسات التهويدية واالستيطانية المتواصلة في المدينة المقدسة وفي الضفة الغربية، داعيا الى ضرورة             

  .التعامل بحذر مع المرحلة القادمة ومتطلباتها
لسالم كما حذر قريع من خطورة ما قد يطرحه اوباما خالل االسابيع المقبلة على شكل خطة او مشروع ل                 

في المنطقة وعرضه على مجلس االمن الدولي واالمم المتحدة والموافقة عليـه دوليـا وجعلـه الـسقف         
واكد ان التوافق الفلـسطيني هـو       . المطلوب للحل في المنطقة دون ان يلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية         

لعملية ال توجد مفاوضـات     الضمانة الوحيدة للوقوف امام كل هذه التحديات، مشيرا الى انه من الناحية ا            
  .االن

وتطرق قريع الى الحوار الفلسطيني الداخلي وقال ان المشروع الوطني الفلسطيني يواجه تحديات خطيرة              
وقال قريع ان القضيتين االهـم فـي         .ابرزها حالة االنقسام التي ال يمكن الحد تجاهلها او التهرب منها          

ركة فتح لم تعترف باسرائيل رغم تعاملها معهـا لكـن ال            الحوار هما الحكومة واالمن، واشار الى ان ح       
يوجد قرار مركزي فتحاوي باالعتراف بها وحماس لها الحق بعدم االعتراف باسرائيل لكن حتى تقـوم                
الحكومة والسلطة بمهامها المطلوبة محليا وخارجيا عليها ان تعترف وتلتزم بالتزامات منظمة التحريـر              

  .ة الفلسطينيةالفلسطينية والسلطة الوطني
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اما بالنسبة لموضوع االمن الذي يعتبر مفتاح النجاح في الحوار فان حماس تطرح موضوع المـشاركة                
في القرار من خالل المشاركة في مؤسسات المنظمة ونحن نقول انه من المفيد جدا ان تـدخل حركتـا                   

تضم بعض قـوات االمـن      وقد طرحنا تشكيل قوة امنية مشتركة       . حماس والجهاد االسالمي في المنظمة    
السابقة الذين تتم عودتهم بالتدريج وتكون اول مشاركة فعلية لحماس في االمن والقرار لكن حماس تقترح                

  .عددا محدودا جدا لقوات االمن المشتركة
  22/8/2009الدستور، 

  
  عرض من عباس للمصالحة مع القدومي ":  القطريةالشرق" .4

عن أن وفدا " الشرق"طينية موثوقة في العاصمة األردنية لـ كشفت مصادر فلس :شاكر الجوهري -عمان
التي انبثقت عن مؤتمر بيت لحم األخير، توجه أمس من عمان " فتح"من اللجنة المركزية الجديدة لحركة 

إلى تونس اللتقاء فاروق القدومي، في مهمة بالغة السرية تهدف إلى جس نبضه في إمكانية تحقيق 
علمت أن عزام األحمد عضو اللجنة " الشرق. "د عباس رئيس السلطة الفلسطينيةمصالحة بينه وبين محمو

المركزية الجديد من بين أعضاء الوفد، وأن جدول أعمال الزيارة يتضمن بحث مجمل الوضع الفلسطيني 
مع القدومي، وخاصة إمكانية التوصل إلى قاسم مشتركة بين القدومي وعباس، في ضوء تقييم القدومي 

مؤتمر بيت لحم، ورؤيته لمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في ضوء الدعوة التي وجهها لنتائج 
عباس وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لعقد اجتماع خاص للمجلس في رام اهللا، بهدف 

  . ة حتى اآلناستكمال عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي توفي ستة من أعضائها يمثلون ثلث اللجن
الوفد يحمل معه، وفقا للمصادر برنامج عمل ومقترحات استرضائية للقدومي، من بينها إضافته لعضوية 

وترى المصادر . اللجنة ضمن الثالثة أعضاء الذين يحق للجنة تعيينهم، واإلبقاء عليه أمينا لسر الحركة
واستشعاره قوة القدومي " فتح"حركة أن أسباب عباس في تقديم هذا العرض تتمثل في حاجته إلى وحدة 

  .وعدم انشقاق القدومي عن الحركة، وإبدائه حرصه على وحدتها
 22/8/2009الشرق، قطر، 

  
 قريع يتلقى عرضا بتعيينه في عضوية تنفيذية المنظمة وقراره مرتبط بمنصب أمين سر .5

) أبو عالء(أحمد قريع إن " الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  كفاح زبون- رام اهللا
عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، تلقى من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، 

وقالت المصادر إن أبو عالء الذي تلقى العرض أثناء . عرضا لدخول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
وبحسب المصادر المقربة من أبو  .العرضوجوده في عمان أول من أمس، لم يعط رده النهائي على هذا 

وحسب هذه المصادر . عالء، فإن قبوله أو رفضه لهذا العرض يعتمد على المنصب الذي سيمنحه
وبحسب المصادر، فإن أبو عالء ينتظر ماذا  .منصب أمين سر التنفيذية، يختلف عن مجرد عضو فيها

 أمانة السر من عبد ربه أو ال، وبناء عليه يريده أبو مازن في هذا الشأن، وهل هو مستعد لسحب موقع
وكان أبو عالء، الذي خسر موقعه في مركزية فتح، وطعن في العملية االنتخابية برمتها، . سيتخذ قراره

قد عدل عن حضور اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم األحد الماضي جراء تلقيه الدعوة من 
 .عبد ربه

ن أبو عالء استعد فعال لحضور في االجتماع ووصل إلى مكتبه رام اهللا، غير وحسب مصدر في مكتبه فإ
أنه عاد أدراجه إلى بلدة أبو ديس المتاخمة للقدس المحتلة حيث يسكن، بعد أن خابت ظنونه باتصال عبد 

 أبو عالء كان ينتظر أن يتحدث إليه"وقالت المصادر إن .. ربه به وليس أبو مازن لدعوته إلى االجتماع
إما يتم "وترك عباس الباب مفتوحا لطريقة تعيين األعضاء الجدد، وقال،  ". الرئيس وليس عبد ربه
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، ورغم أن الزعنون وجه دعوة إلى أعضاء المجلس التشريعي من حماس لحضور "تزكيتهم أو انتخابهم
 .اجتماع رام اهللا، بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني، فإن حماس قررت مقاطعة الجلسة

إن قيادة الحركة كانت قد وافقت سابقا على إعطاء حماس " الشرق األوسط"الت مصادر في فتح لـوق
في منظمة التحرير كما كانت قد طلبت عرفات، ورفض طلبها آنذاك، لكن حماس طلبت تمثيلها % 40
  .، وهذا ما رفضته فتح%60بـ 

  22/8/2009الشرق، األوسط، 
  

    ن اللوم لعدم استئناف محادثات السالماإلسرائيليون والفلسطينيون يتبادلو .6
تبادلت إسرائيل والفلسطينيون اللوم أمس بعد الفشل في استئناف محادثات السالم المتوقفة بعد             :  رويترز

 .أن جدد الرئيس األميركي باراك أوباما دعوته للجانبين باستئناف المفاوضات في أسرع وقـت ممكـن               
ينيين رفضوا دعوات متكررة من جانب رئيس الوزراء بنيـامين          وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الفلسط     

تـدعو حكومـة إسـرائيل منـذ أسـابيع          "وأضاف   . شهور 8نتنياهو الستئناف المحادثات المجمدة منذ      
الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، إنه الجانب الفلسطيني الذي يمنع عودة المحادثات من خـالل               

  ".ةوضع شروط مسبقة غير مسبوق
ورفض كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذا االتهام وقال إنه لـيس الفلـسطينيون الـذين                
يضعون شروطا جديدة، ولكنهم اإلسرائيليون الذين يهزؤون بالتعهدات بوقف االستيطان فـي األراضـي           

ن ليس لهم أي شروط     وقال عريقات إن الفلسطينيي    .الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية      
وإن وقف النشاط االستيطاني واستئناف مفاوضات الوضع النهائي هي التزامات قطعتها إسـرائيل علـى           

  . نفسها وليست شروطا فلسطينية
  22/8/2009العرب، قطر، 

  
  في الضفة" أعجوبة أمنية" قادة فلسطينيين أحدثوا وخمسةقائدان إسرائيليان :  صهيونيكاتب .7

-21(العبرية اليوم الجمعة    " هاآرتس"في صحيفة   " آري شافيت "كتب الصحفي الصهيوني    : القدس المحتلة 
 فلسطينيا  76" اإلسرائيلي"م قتل الجيش    2007االنقالب المخفي عن األعين هو أمني، في عام         : "يقول )8

 12م قتـل    2009 فلسطينيًا، وفي النصف األول من عـام         51م قتل   2008في الضفة الغربية، وفي عام      
: وأضـاف  ".كليا تقريبا عن القيام بعمليات عسكرية كبيـرة       " اإلسرائيلي"فلسطينيا، واليوم توقف الجيش     

، هناك هـدوء    "اإلرهاب"تخفيض مستوى البروز الدراماتيكي وتقليص االحتكاك لم يتسبب في استئناف           "
" اإلسرائيلي"وق بين الجيش    كبير في الوقت الحاضر، وما يحافظ على هذا الهدوء هو التعاون غير المسب            

  ".واألجهزة الفلسطينية الخمسة
لم يكن قويا إلـى هـذه       " إسرائيل"التنسيق بين األجهزة داخليا وبينها وبين السلطة وبينها وبين          : " ويقول

أو عمليات مداهنة وريـاء، لـيس       " غمزات"الدرجة أبدا، خالفًا لعهد أوسلو، ليست هناك في هذه المرة           
 يـوآف  "و" نوعم تيبـون  " ("إسرائيليان"قائدان ميدانيان   : "ويضيف ". للبصر وال أبواب دوارة    هناك غض
  ".في الضفة الغربية" أعجوبة أمنية"وخمسة قادة ميدانيين فلسطينيين نجحوا في إحداث ") مردخاي

  21/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  على الحكومة إعمار البارد:  وفصائل التحالفعباس .8
اوضاع " تحالف القوى الفلسطينية  "حث ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي مع ممثلي            ب

  :واصدر المجتمعون البيان اآلتي. الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً الوضع في مخيم نهر البارد
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عادة اعمـار   تأكيد وحدة الموقف الفلسطيني من قضايا شعبنا الفلسطيني في لبنان وخصوصاً قضية ا             "-
  .مخيم نهر البارد واقرار الحقوق المدنية واالنسانية والسياسية لشعبنا في لبنان

 االتفاق على تشكيل حكومة مشتركة من فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف لمتابعة قضية اعمار               -
ه وفئاتـه   مخيم نهر البارد باعتبارها اولوية قصوى للشعب الفلسطيني في لبنان ولكـل قـواه وفـصائل               

  .االجتماعية والسياسية
 يطالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بالتزام تعهداتها في اعادة اعمار مخيم نهر البـارد وازالـة كـل                  -

، ويطالبون القوى السياسية اللبنانية بالتعاون االيجابي العادة اعماره لما فـي            Iالعوائق امام اعادة اعمار   
  ".مشتركةذلك من مصحلة لبنانية وفلسطينية 

اتخاذ االجراءات الكفيلة بضمان    "وكان زكي اجتمع بقيادات فصائل منظمة التحرير وتوافق الجميع على           
وحدة العمل الفلسطيني المشترك على الساحة اللبنانية واعادة اعمار مخيم نهر البارد وانهاء معاناة اهلنـا                

ك لتحقيق الحقوق المدنيـة واالنـسانية       سكان المخيم بأسرع وقت وتعزيز وحدة الجهد الفلسطيني المشتر        
  ".والسياسية لشعبنا الفلسطيني في لبنان

  22/8/2009النهار، 
  

  لفض مشاكل عائلية" ج" تسمح للسلطة بدخول مناطق "إسرائيل" .9
تخلصت إسرائيل من عبء التدخل في المشاكل الداخلية بين العائالت الفلسطينية في بعض : رام اهللا
لغربية التي تخضع أمنيا وإداريا لسيطرتها، وسمحت للشرطة واألجهزة األمنية من الضفة ا" ج"مناطق 

 .الفلسطينية بدخول هذه المناطق بأعداد كبيرة لفض الخالفات التي تستخدم فيها األسلحة النارية عادة
وقبل أعوام لم يكن مسموحا للشرطة الفلسطينية بدخول هذه المناطق، وفي منطقة بيت لحم مثال أسفر 

جار استمر عامين بين عائلتين كبيرتين، وأسفر عن قتل أربعة من الطرفين من دون أن تستطيع ش
 .السلطة التدخل مباشرة

وفجر أمس، أسفر شجار عائلي مسلح في قرية بردال في محافظة طوباس شمال غور األردن عن مقتل 
 من المتشاجرين بينهم 44والي شاب، وإحراق خمسة منازل، ولوال تدخل الشرطة الفلسطينية واعتقالها لح

 .المتهم بالقتل، لتصاعد الشجار وأوقع مزيدا من الضحايا
وقالت . إلى مالذ للفارين من وجه السلطة، قبل أن يسمح لها بالعمل في هذه المناطق" ج"وتحولت مناطق 

ين ومهربي ، إن هذا المناطق تحولت إلى وكر للمجرم"الشرق األوسط"مصادر أمنية في مدينة الخليل لـ
وكشفت المصادر، أنه رغم المنع اإلسرائيلي، فإنه يتم أحيانا اعتقال . المخدرات والفارين من وجه العدالة

 .بعض المطلوبين عبر عمليات خاصة ينفذها رجال شرطة باللباس المدني
  22/8/2009الشرق األوسط، 

  
 يد لقاءات الوفد االمني المصري لم يتمخض عنها اي شيء جد: ابوزهري  .10

 اكدت حركة حماس الجمعة بأن جهود الوفد االمني المصري الـذي زار رام اهللا  :رام اهللا ـ وليد عوض 
مؤخرا قبل ان يتوجه لدمشق الجراء مشاورات مع قادة كافة الفصائل الفلسطينية باءت بالفشل حيث لـم                 

ـ          .تحقق اية نتائج   الجمعـة  " س العربـي  القد"واكد سامي ابو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس ل
لقاءات الوفد االمنـي المـصري لقـاءات        "بأن الوفد االمني المصري لم يحقق اية نتائج تذكر حيث قال            

ـ    ".استكشافية ولم يتمخض عنها اي شيء جديد       لم يكن هناك   "قائال  " القدس العربي "واضاف ابو زهري ل
دى االجهزة االمنية الفلسطينية، او ايـا       اي جديد سواء فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين، معتقلي حماس ل         

 ".من القضايا الخالفية
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وحول تلك اللقاءات بين الوفد االمني المصري وقيادة حماس في دمشق قال ابو زهري احد قادة الحركة                 
واضح انه ال يوجد اية مؤشرات على التوصل التفاق في المدى المنظور بـين فـتح                " "القدس العربي "لـ

رفض فتح للمقتراحات المصرية االخيرة والمتعلقة بالقوة االمنية المشتركة واللجنـة       وحماس وذلك بسبب    
وحول امكانية عقد جلسة للحوار الوطني بين حركتـي فـتح            .للقيادة الفلسطينية بين الحركتين   " المشتركة

 ".نحن لم نبلغ بترتيبات جديدة، وحينما نبلغ سنقيم االمر"وحماس في القاهرة قال ابو زهري 
كان هناك موعد   " الشهر الجاري قال ابو زهري       25حول االتفاق مسبقا على عقد جولة من الحوار في          و

، مشككا في امكانية عقد جولـة جديـدة مـن           "مبدئي بحاجة للتأكيد ونحن لم نبلغ لغاية اآلن بذلك التأكيد         
ا بشأن القضايا   الحوار بسبب تعنت فتح ورفضها اطالق معتقلي حماس السياسيين واالصرار على موقفه           

 .الخالفية مثل لجنة القيادة العليا الدارة الشأن الفلسطيني لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينة
وعلى صعيد االنتخابات اكد ابو زهري بأن حماس ترفض فكرة حركة فتح التوصل التفاق جزئي بشأن                

وقـال ابـو     .القـادم ) يناير(في كانون الثاني    اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر        
فتح ال تريد حوار مصالحة هي تريد حوارا لعقد ترتيبات الجراء االنتخابات            " "القدس العربي "زهري لـ   

الفلسطينية المقبلة، ونحن نربط اجراء االنتخابات بتوقيع اتفاق مصالحة شامل يعـالج جميـع القـضايا                
نحن نريد اتفاقا   . ة عقد اتفاق جزئي يضمن اجراء االنتخابات مرفوضة       حتى فكر "واضاف قائال    ".الخالفية
اما فكرة فتح بانه في حال فشل الحوار فيجب التوجه لالنتخابات الرئاسية والتشريعية فهذه فكـرة                . شامال

 ". غير مقبولة بل ومرفوضة من قبل حماس الن االنتخابات مرتبطة بتهيئة االجواء ووضع ترتيبات لها
ته اكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس الجمعة أن جولة الوفد االمني المصري التـي                ومن جه 

شملت رام اهللا ودمشق خالل االيام الماضية لم تفض الى جديد وهي جولة استكشافية الستطالع مواقـف                 
 االطراف، مشيرا الى أن حماس اكدت للوفد المصري انه ال انتخابات بدون اتفاق، كمـا اكـدت علـى                  

وقال برهـوم فـي تـصريحات        .ضرورة الوصول الى مصالحة وليس الى جوالت متكررة دون فائدة         
إن الرئيس محمود عباس يريد ان يحشر الحوار في موضوع االنتخابات الرئاسية والتـشريعية              "صحافية  

 ".وهذا معناه تجاوز لكل جوالت الحوار
  22/8/2009 ،القدس العربي

  
   غير شرعيانعقاد المجلس الوطني: حماس .11

رفضت حماس دعوة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عبـاس،  : غزة ـ عبد القادر فارس 
ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى عقد دورة طارئة للمجلس الـوطني فـي رام اهللا األربعـاء                  

 أن مثل هذه الدعوة تزيـد       واعتبرت الحركة في بيانٍ لها أمس     . المقبل، الستكمال عضوية اللجنة التنفيذية    
الوضع الفلسطيني تعقيدا، وتضع المزيد من العقبات في وجه الحوار وجهـود المـصالحة، وقالـت إن                 
المنظمة شأن عام للشعب الفلسطيني وال يحق ألبو مازن وال لحركة فتح تقرير اجتماعاتهـا ومـستقبلها                 

   .بصورة منفردة بعيدا عن التفاهم مع القوى والفصائل األخرى
وأضافت أن هذه الدعوة تتناقض مع كافة االتفاقيات التي جرت بين الفصائل والقـوى الفلـسطينية فـي                  

  . 2006، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2005القاهرة عام 
وحذرت من أن هذه الدعوة من شأنها قطع الطرق على ما جرى التوصل إليه مـن اتفـاق بخـصوص                    

رات القاهرة األخيرة، كما أنها تقطع الطريق على الجهود المصرية          منظمة التحرير وإعادة بنائها في حوا     
  . للمصالحة وتحاول إفشالها

. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن من بين المرشحين لعضوية التنفيذية أحمد قريع عن حركة فتح، د               
لنـضال،  أحمد مجدالني عن جبهة ا    . حنا عميرة عن حزب الشعب، د     . زياد أبو عمرو عن المستقلين، د     
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ومن المتوقع ضم امرأة ألول مـرة        .وعضو مسيحي لم تتم تسميته خلفا للعضو المتوفى إميل جرجوعي         
 . عضوا18لعضوية اللجنة التنفيذية ليكتمل العدد 

  22/8/2009عكاظ 
  

  عباس ومركزية فتح مسؤوالن عن تقدم الحوار أو تعثره : حمدان أسامة .12
أكدت لألشقاء في مصر أنها معنيـة       " حماس"في لبنان أن    أكد أسامة حمدان ممثل حركة حماس       : دمشق

  .، وليس مجرد عقد جولة جديدة كسابقاتها من جوالت الحوار)أغسطس( آب 25بالتوصل إلى اتفاق في 
ينشر الحقًا، أنـه    ) 8-20(أمس الخميس   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد حمدان، في حوار خاص مع       

فهنـاك فرصـة    " فتح"ية جديدة صادرة عن اللجنة المركزية الجديدة لحركة         إذا كانت هناك مواقف إيجاب    "
جدية للتقدم، وإذا كانت المواقف سلبية كما كانت في الجوالت السابقة فأعتقد أن هذه اللجنـة المركزيـة                  

  ".الجديدة هي التي ستكون مسؤولة عن تعثر الحوار
عيه إلنهاء الخالف حول عدد مـن القـضايا         لذلك اقترحنا على الجانب المصري أن يبدأ مسا       : "وأضاف

العالقة، والوصول إلى صيغة تفاهم واتفاق نهائي، الجانب المصري أجل اتصاالته وتحركاته لحين انتهاء              
وانتخاب قيادة جديدة، أعتقد أننا سنسمع من الوفد المصري نتائج زيارته لرام            " فتح"المؤتمر العام لحركة    

الجديدة، وهذا من شأنه أن يكون له نتائجه وانعكاسـاته          " فتح"من قيادة حركة    اهللا والمواقف التي سمعها     
  ".على مجمل الحوار

لن تتوقـف طـويالً عنـد       " حماس"ال يشجع، لكنه عقب بأن      " فتح"وأوضح أن الخطاب اإلعالمي لقيادة      
قيادة تقع على عاتقها    ، وهذه ال  "فتح"مع هذه القيادة كقيادة لحركة      "الخطاب اإلعالمي، مؤكدا أنها ستتعامل      

فقط، وإنما مسؤوليات على الصعيد الوطني، ويجب أن تكون على قدرها، وإذا            " فتح"مسؤوليات ال تخص    
  ".لم تكن على قدرها لن تسقط كقيادة وطنية فقط، وإنما ستسقط كقيادة فتحاوية كذلك

لضفة الغربية، ويقبل مبدأ اإلفراج     نتمنى أن نسمع موقفًا يقر بخطأ اعتقال كوادر المقاومة في ا          : "وأضاف
عنهم، نأمل أن نجد موقفًا يقول أنهم مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية خارج سياق الـشروط التـي                  

  ". من خالل الرباعية الدولية" إسرائيل"تفرضها 
ينا إيجابية  إذا سمعنا مثل هذه المواقف أعتقد أننا سنكون أكثر إيجابية مما كنا عليه، في الماضي أبد               "وأكد  

كاملة، وبذلنا كل ما من شأنه تسهيل نجاح الحوار، لكن المواقف السلبية التي اتخذها الوفـد الفتحـاوي                  
  ".كانت تعرقل األمور دائما، لذلك آن األوان كي نسمع كالما جديدا

يـه فـي    والسلطة بإجراء انتخابات بداية العام بناء على ما اتُّفـق عل          " فتح" وأوضح حمدان أن دعوات     
جلسات الحوار هي تزييفٌ حقيقي للحوار، مبينًا أن الطرفين قد أقرا من خالل جلسات الحوار أن يكـون                  

  ".وعلى هذا يجب االتفاق على كل شيء ليبدأ تطبيق االتفاق"االتفاق رزمة واحدة، 
اتفقنـا  : " مضيفًا كما أن جلسات الحوار أقرت أن يكون التنفيذ وفق مواعيد محددة وليس مع االنتخابات،             

على انتخابات لرئاسة السلطة وانتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات للمجلس الوطني، وهذا يعني أنـه              
  ". إذا جرت انتخابات فإنها يجب أن تكون متزامنة

منظمة " وحول دعوة عباس والزعنون إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام اهللا أوضح حمدان أن                
بشكلها وصيغتها الحالية ليست ممثالً للشعب الفلـسطيني كامـل التمثيـل وكامـل              " لسطينيةالتحرير الف 
اآلن حتى لو صنع أبو مازن لجنة تنفيذية على مقاسه فهذا ال يعطي هذه اللجنة التنفيذية أيـة                  "الشرعية، و 

ي، ولن يكون   شرعية حقيقية، ألن نصف الشعب الفلسطيني على األقل لن يكون ممثَّالً في المجلس الوطن             
  ". تتكلم العربية-مع األسف-وأمريكية، وبأيد " إسرائيلية"قابالً بهذه اللجنة التنفيذية التي تُصنع على عينٍ 

على هذا الحال ال يمكن  ألحد أن يقر بأن القيادة التي يشكلها أبو مازن في اللجنـة التنفيذيـة                    : "وأضاف
مجتمع الدولي الذي يريد قيادة فلسطينية واحدة يدرك تمامـا          ستكون قيادة للشعب الفلسطيني، وأظن أن ال      
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، مؤكدا أن   "أن قيادة على رأسها أبو مازن دون وحدة وطنية هي أعجز أن تكون قيادة بلدية وليست دولة                
إذا أراد أبو مازن أن يعيد النظـر فـي          : "هذه الدعوة لها تأثير على جلسة الحوار القادمة، ومعقبا بقوله         

فأهالً وسهالً به، أما إذا أراد أن يستمر على هذه الطريقة فأعتقد أنه هو المـسؤول عـن فـشل                    خياراته  
  ".الحوار

وحول صفقة تبادل األسرى بين فصائل المقاومة اآلسرة للجندي الصهيوني غلعاد شاليط وبـين الكيـان                
إتمام الصفقة تبادل   الصهيوني أكد حمدان وجود جهد أوروبي داعم للوساطة المصرية التي تبذل من أجل              

  .األسرى
هناك جهد يبذل لدعم الوساطة المصرية من طرف وسيط أوروبي نأمل أن يـنجح فـي تحقيـق                  : "وقال

  ".اختراق من خالل هذا الجهد، بعيدا عن التسميات، هناك جهد نقدره ونأمل أن ينجح في ذلك
يجب أن يحقِّـق األهـداف، وينـسجم مـع     غير أنه أوضح أن الجهد األوروبي ال يزال في بدايته، وأنه          

وال يمكن أن يحكم عليه وال يمكن أن يبنى عليه وكـأن            "إلتمام الصفقة؛   " حماس"الضوابط التي وضعتها    
األمور توشك أن تنقضي، ما أستطيع قوله أننا نتعامل مع هذا الجهد الجديد بجدية كبيرة جدا، وأن هـذا                   

 مـن   1000نا واضحة، اإلفراج عن األسرى من النساء واألطفال و        الجهد يجب أن يحقق أهدافنا، وأهداف     
  ".المعتقلين ضمن شروط وضوابط محددة 

إذا استجاب نتنياهو لهذه الشروط فسيعود شاليط إلى بيته وعائلته، إذا           "قائالً  " حماس"وأضاف القيادي في    
 وما زلنا حتى اللحظة نـشعر أن        لم يستجب لهذه الشروط فأعتقد أن نتنياهو لن يكون معنيا بعودة شاليط،           

  ". نتنياهو غير معني بعودة شاليط إلى بيته
  21/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حماس مطالبة بقبول التوجه الى االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها: دحالن .13

مطالبة بقبول التوجه ” سحما“أن  محمد دحالن” فتح“أكد القيادي البارز في  : منتصر حمدان- رام اهللا
الى االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، واحترام نتائج االنتخابات وقال في لقاء متلفز بثته، 

نحن في فتح قبلنا نتائج االنتخابات التشريعية السابقة “، ”فتح“أمس، فضائية الفلسطينية المحسوبة على 
ان عدم قبول “وأضاف . ”سيوفها في ظهور الفتحاويينوسلمنا السلطة طواعية لحماس رغم أنها غمست 

 .”حماس بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها سوف يفقدها الشرعية
  22/8/2009الخليج، 

  
   كنيسة المهد يضربون عن الطعام إللزام السلطات اإليطالية بوعودها مبعدو .14

 عن الطعام في السفارة الفلسطينية هناك للضغط على         جدد مبعدو كنيسة المهد إلى إيطاليا إضرابهم       :روما
الحكومة اإليطالية لإليفاء بالتزاماتها المترتبة على صفقة اإلبعاد بما في ذلك العيش بكرامة حتى العـودة                

ونفى المبعدون أن يكون اإلضراب الذي شرعوا بخوضه موجهاً للسلطة، مؤكـدين أنـه               .إلى بيت لحم  
 اإليطالية فقط، حيث شرع المبعدون الثالثة إلى إيطاليا محمد أبـو الـسعيد،   وسيلة للضغط على الحكومة 

  .وخالد أبو نجمة، والشيخ إبراهيم عبيات، منذ يومين إضراباً عن الطعام داخل السفارة الفلسطينية
  22/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   يدعو إلى اليقظة واالستنفار المتواصلين للدفاع عن القدس واألقصىناصيف .15

 الشعب  ،دعا القيادي في حركة حماس األسير رأفت ناصيف في بيانٍ له سرب من سجنه             : قدس المحتلة ال
  الفلسطيني إلى اليقظة الدائمة واالستنفار المتواصل للدفاع عن القدس واألقصى، 
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  .مؤكدا ضرورة تعزيز صمود أهل المدينة بكل اإلمكانيات
  21/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  لعناصرنا في الضفةعمليات متواصلة رغم التنسيق األمني واالستهداف المزدوج : قسامال .16

أصدرت كتائب القسام تقريراً بينت فيه االستهداف المزدوج الذي يتعرض له عناصـرها فـي                :رام اهللا 
تهيـة  المن"الضفة الغربية من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي من جهة واألجهزة األمنية التابعة للـرئيس               

وأكد التقرير الذي نشر عبر الموقع اإللكتروني الخاص بالكتائـب           .محمود عباس من جهة أخرى    " واليته
أن األجهزة األمنية والقوات اإلسرائيلية يتحدان في مواجهة عناصر القـسام فـي الـضفة إال أن هـذه                   

) إسـرائيل (ت لتضرب   المؤامرات لم تنجح في وقف عمل كتائب القسام هناك، موضحاً أن عملياتها امتد            
  .بشكل أقوى وفي أماكن أكثر حساسيةً

وحذرت الكتائب في تقريرها من األوضاع الراهنة في الضفة الغربية، مبينةً أن المنطقة برمتهـا مقبلـةٌ                 
وأشـار  . م1948على انفجار سيطال تل الربيع وحيفا ويافا والقدس المحتلة، وكل األراضي المحتلة عام              

لكلمة في النهاية ستكون لكتائب القسام، وألبطال العمليات االستشهادية، خاصةً من أبناء            التقرير إلى أن ا   
الضفة الغربية الذين يتعرضون للتعذيب الشديد في المرحلة الراهنة في سجون األجهزة األمنيـة التابعـة      

  .لعباس
  22/8/2009صحيفة فلسطين، 

 
  في آخر لحظة عباس وواشنطن أجهض إتمام صفقة األسرى تدخل: حماس .17

، مشير المصري، في تصريحات "حماس"أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة
، أن خطوات كبيرة كانت قد قُطعت في مفاوضات صفقة األسرى بين المقاومة "قدس برس"خاصة لـ 

اد شاليط واالحتالل عبر مصر، وأن اإلفراج عن األسرى مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلع
خشية "األسير لدى المقاومة كان قاب قوسين أو أدنى، لوالّ تدخّل محمود عباس شخصيا إلفشال الصفقة 

من خروج أعضاء المجلس التشريعي األسرى لدى اإلسرائيليين مع نهاية واليته الرئاسية، فيصبح عديم 
  .، على حد تعبيره"فياض) سالم(الصالحيات مثله مثل حكومة 

لقد كان هنالك بالفعل تدخل جهات أجنبية كما قال الرئيس المصري حسني "  المصريوأضاف مشير
مبارك حالت دون اتمام الصفقة، وهذه الجهات هي السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس واإلدارة 

  . هاال يريدان منحه ل" حماس"األمريكية، ألنهما يعتقدان أن إتمام الصفقة يمثل إنجازاً سياسياً لحركة 
 21/8/2009قدس برس، 

  
  يضربون عن الطعام احتجاجا على حجب المحطات العربية" إيشل" حماس في سجن أسرى .18

إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجـا علـى        " إيشل"أعلن أسرى حركة حماس في سجن       : القدس المحتلة 
ح بمشاهدتها فى الـسجن،     إجراءات إدارة السجن األخيرة المتمثلة بسحب كافة المحطات العربية المسمو         

  .وتزويدهم ببث المحطات األجنبية
ونقلت المحامية شيرين العيساوي أن اإلدارة تمارس حملة تصعيد مبرمجة للتضييق على األسرى وسحب              
إنجازاتهم بشكل تدريجي مما اضطرهم إلى البدء بخطوات احتجاجية، خاصة وأن اإلجراء الذي يترافـق               

  .عليهم" للتنكيد"ه األسرى مسا بحقوقهم ومشاعرهم، واستفزازا مقصودا مع قدوم شهر رمضان اعتبر
  21/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  بتجميد إعمار مخيم نهر البارد" مجلس شورى الدولة اللبناني" ترفض قرار حماس .19
 والحفريات التي  الصهيونيةلالعتداءاتلمناسبة ذكرى إحراق المسجد األقصى واستنكارا : صيدالبنان ـ  

يتعرض لها األقصى، نظمت حركة حماس اعتصاماً جماهيرياً بعد صالة الجمعة في ساحة الشهداء فـي                
  .مدينة صيدا شارك فيه ممثلون لقوى وفصائل فلسطينية وأحزاب لبنانية وحشد من ابناء صيدا ومخيماتها

فض أن تـستخدم المخيمـات      نـر : وتحدث المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، فقال         
كمنطلق لإلساءة للسلم األهلي في لبنان، كما نرفض أن تحاصر المخيمات وان يعاقب أهلها وان ينظـر                 

وأعلن رفض حماس والفصائل القرار الصادر عن مجلس شـورى الدولـة اللبنـاني              . اليها كبؤر أمنية  
المخيم يهدف الـى تيئيـيس الـشعب        والقاضي بتجميد اعمار مخيم نهر البارد، معتبراً أن وقف اعمار           

  .باقرار الحقوق المدنية واالنسانية للشعب الفلسطيني"وطالب . الفلسطيني وتحريضه على الهجرة
وتحدث المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود فأعلن االنحياز الى جانب الـشعب               

وكانت كلمة   .  هذا الشعب حقوقه المدنية واالنسانية     الفلسطيني في لبنان مطالبا السلطات اللبنانية بإعطاء      
لرئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري اعتبر فيها ان تحرير القـدس مـسؤولية العـرب والمـسلمين                  

  . أجمعين
  22/8/2009المستقبل، 

  
   عن قطاع غزة منطقة متمردة لإلعالنفلسطيني مخطط مصري:  العامةالقيادة .20

 - في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اإلعالمي رجا، المسؤول أنورشف ك: الناصرة ـ زهير اندراوس 
من العاصمة السورية، دمشق، النقاب عـن وجـود      " القدس العربي "القيادة العامة، في حديث ادلى به لـ        

 بالدول  وإسرائيليامخطط مصري فلسطيني بدعمٍ من امريكا ومن عدد من الدول العربية المصنفة امريكيا              
 عن قطاع غزة منطقة متمردة، وذلك بهدف تفعيل الفصل السابع للعقوبات العربية التي              لإلعالنة  المعتدل

  . ستفرض على قطاع غزة للقضاء على سلطة حماس في القطاع
، )ابو مازن (كشف رجا النقاب عن ان المصريين بالتعاون مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس              و

 واإلعـالن  جديدة للرئاسة وللمجلس التشريعي، النّهم سيقومون بتزويرها،         يعملون على ترتيب انتخابات   
 تفعيـل الفـصل     أمامفيما بعد ان عباس فاز بالرئاسة وحركة فتح بالتشريعي، االمر الذي يمهد الطريق              

 .السابع من العقوبات، على حد تعبيره
  22/8/2009 ،القدس العربي

  
  للبناني يزور نائبين في البرلمان ا  من حماسوفد .21

النائبين في  , زار وفد من حركة حماس برئاسة المسئول السياسي للحركة في بيروت رأفت مرة             :بيروت
وناقش الوفد سبل تطوير العالقات الفلسطينية اللبنانية، مؤكداً         .البرلمان اللبناني آالن عون وفادي األعور     

وطالب بـضرورة إقـرار الحقـوق       . انعلى ضرورة دعم الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبن        
اإلنسانية لالجئين وخاصة حق العمل والتملك، مشدداً على تمسك الفلسطينيين في لبنان بحقهم بالعودة إلى               

 .ديارهم ورفضهم ألي مشاريع تسقط هذا الحق المشروع
  22/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تنفي نية ارجاء زيارة وزير الخارجية السويدي"إسرائيل" .22

 نفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنباء عن أن إسرائيل تدرس إمكـان الطلـب مـن وزيـر                  -اصرة  الن
الخارجية السويدي إرجاء زيارته لها المقررة بعد عشرة أيام احتجاجاً على رفـضه ورفـض الحكومـة                 

تاجر السويدية إصدار بيان استنكار رسمي للنشر في صحيفة سويدية عن أن جيش االحتالل اإلسرائيلي ي              
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لكن هذا النفي ال يلغي حقيقة أن العالقات بين الدولة العبريـة            . بأعضاء بشرية للفلسطينيين بعد إعدامهم    
  .التي ال تتسم أصالً بالحميمة، تمر في توتر ينذر بأزمة حقيقية

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن التقرير الصحافي ساهم في تأزيم العالقات بين إسرائيل والـسويد               
المأزومة أصالً على خلفية االنتقادات السويدية المتواترة لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين فـي الـضفة               

وتقول الحكومة اإلسرائيلية إن حكومة السويد التي ترأس حالياً االتحاد االوروبـي،            . الغربية وقطاع غزة  
 مع الفلسطينيين، خـصوصاً منـذ       تبالغ في االحتجاجات التي تبعث بها إلى الدولة العبرية على سياستها          

  .تسلمت رئاسة االتحاد األوروبي
أفادت في عنوانها الرئيس أمس أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قـد يقـدم              " هآرتس"وكانت صحيفة   

على إلغاء زيارة نظيره السويدي كارل بيلدت إلسرائيل، أو قد تجعل منها إسرائيل حدثاً إعالمياً كبيـراً                 
  .المسؤولين اإلسرائيليين التحدث معه في أي موضوع باستثناء التقرير الصحافيمن خالل رفض 

وتابعت الصحيفة أن ليبرمان أوعز إلى موظفي وزارته بدرس إمكان احتمال سحب بطاقة الصحافي من               
  .ممثلي الصحيفة السويدية التي نشرت التقرير عن االتجار باألعضاء وعدم التعاون معهم

: ، وقال "المحرقة النازية "بشدة على السويد واتهمها بأنها تتصرف كما تصرفت إبان          وكان ليبرمان حمل    
خسارة أن وزارة الخارجية السويدية ال تتدخل في الفرية الدموية ضد اليهود، ما يـذكّر بموقفهـا فـي                   "

  ".الحرب العالمية الثانية عندما صمتت ولم تتدخل ولم تتح لالجئين يهود دخول أراضيها
 دعا وزير الدفاع ايهود باراك المستشار القضائي في وزارته إلى فحص إمكان رفـع دعـوى    من جهته، 

ووجه باراك رسالة إلى وزارة الخارجية الـسويدية        . قذف وتشهير ضد الصحيفة السويدية وكاتب المقال      
رجيـة  كما بعث باراك برسالة إلى وزيـر الخا       ". النشر الكاذب "طالبه فيها بأن تتنصل السويد مما سماه        

النـشر الكـاذب    "السويدي قال فيها إنه يتوقع من الحكومة السويدية أن تنـأى بنفـسها رسـمياً عـن                  
فرية عبثية ال مكان لها حتى في نظـام ديمـوقراطي يتمتـع             "، معتبراً ما جاء في الصحيفة       "والفضائحي
  ".الجيش اإلسرائيلي هو األكثر أخالقية في العالم"، مكرراً ان "بحرية الرأي

  22/8/2009ياة، الح
  

   مليون يورو17 توقع صفقة أنـظمة اتصاالت مع الجيش الفنلندي بقيمة أبيبتل  .23
كشفت مصادر عسكرية عبرية عن توقيع شركة ألبيت معرخوت االسرائيلية عقد لتزويد : أحمد الغريب

وأشار .  مليون يورو17قوات الجيش الفنلندي بأنظمة اتصاالت عسكرية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 
عوفر ولفنسون مراسل موقع نيوز ون االسرائيلي االخباري إلي ان شركة ألبيت تهدف من وراء هذه 
الصفقة الختراق المزيد من االسواق االوروبية والوصول الكبر عدد من الدول االعضاء في حلف شمال 

  . االطلنطي للتوقيع علي صفقات مماثلة معها في المستقبل المنظور
  21/8/2009الوفد، مصر، 

  
   اإلسرائيلي يطلب من جنوده عدم األكل والشرب والتدخين أمام الفلسطينيينالجيش .24

أصدرت السلطات اإلسرائيلية بنماسبة حلول شهر رمضان توجيهات جديدة لجنودها في الضفة  :لندن
 .الغربية

ي اشكنازي طلبا وحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس األركان غاب
أن يظهروا االحترام للسكان وأن يمتنعوا قدر المستطاع عن األكل والشرب "من الجنود على الحواجز 

 ".والتدخين في األماكن التي يوجد فيها الفلسطينيون ال سيما الحواجز
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. وحسب الجيش فإن تخفيف القيود هو جزء من سياسة ترمي إلى تحسين حياة أهالي الضفة الغربية
سيجري تمديد ساعات المعابر إلى مدينتي جنين ونابلس خالل رمضان حتى منتصف الليل، أما بقية و

 .الحواجز فسيستمر العمل فيها على مدار الساعة
  22/8/2009الشرق األوسط، 

  
   إلى مستقبل أسود"إسرائيل"الجيش يقود : "معاريف" .25

 من أن الجيش والشرطة يقودان الدولة  اإلسرائيلية أمس"معاريف"حذرت صحيفة   : ردينة فارس- غزة
واعتبرت أن الجهازين اللذين يحميان األمن، يأخذان إسرائيل إلى طريق . العبرية إلى مستقبل أسود

  .مسدود، بالرغم من الميزانيات الضخمة التي تصرف عليهما
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل مكان يخون رعاياه، مطالبة بتغيير جذري في فهم الخدمة التي ينبغي 

  .للدولة أن تقدمها لسكانها، بيد أن المعاناة سوف تستمر حتى يتحقق ذلك
وأوضحت أن الناس ينحون بالالئمة على الشرطة جراء موجة الجريمة البشعة كونها المسؤولة األولى 

  .عن ذلك
إنه بشكل مخجل تكبو الدولة في الكثير من :  معاريف مجموعة من الكبوات إلسرائيل، قائلةوعرضت

مهامها، فهي تفشل في تقليص القتل على الطرقات، والتعليم يتدهور رغم أنه في العقدين األخيرين تلقى 
 وهناك تراجع فيما الجهاز الصحي يتميز بأداء طبي، ولكنه مشكوك في صالحيته العامة،. ميزانية كبيرة

 .في خدمات الرفاه، والبلديات غارقة في الفساد، ومنذ سنين والجيش يتراجع في سمعته الطيبة
  22/8/2009عكاظ 

  
   تمتنع عن محاكمة مستوطنين اعتدوا على فلسطينييناإلسرائيليةالشرطة  .26

كمـة  اعلن مصدر في الشرطة االسرائيلية الجمعة ان هـذه االخيـرة رفـضت محا             :  ا ف ب   -القدس  
 بعد ان ظهروا في شريط مصور وهم يتعرضون لرعـاة فلـسطينيين فـي              2008مستوطنين اوقفوا في    

واستدعي للتحقيق في القضية اربعة مستوطنين مـن        . 'لعدم كفاية االدلة  'الضفة الغربية بالضرب، وذلك     
علنيا حين  واصبح الحادث    ). جنوب الضفة الغربية  (بينهم قاصر، يعيشون في احدى مستوطنات الخليل        

شريط مصور يظهر مستوطنين مقنعين وهو يـضربون بالعـصي رعـاة            ' بي بي سي  'نشرت قناة الـ    
وكان احد اقارب الرعاة صور هذه المشاهد بواسطة الة تـصوير جهزتـه بهـا الجمعيـة                 . فلسطينيين

وقـال   .هـا االسرائيلية للدفاع عن حقوق االنسان بتسيلم، كما وزعت المئات منها في الضفة الغربيـة كل      
  .'الملف قد اقفل النه يستحيل التعرف على المعتدين'ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس ان 

  22/8/2009 ،القدس العربي
 

  "التخابر"الشرطة اإلسرائيلية تمدد اعتقال جامعيين متهمين بـ  .27
 أفرجت عـن     طالب جامعيين عرب من فلسطينيي الداخل فيما       3 مددت محكمة إسرائيلية اعتقال      -حيفا  

كلهم أعضاء في حزب التجمع الوطني الديمقراطي مـن         " التخابر مع عميل أجنبي   "رابع لالشتباه بهم بـ     
  .بينهم ابنة رئيس التجمع ليلى واصل طه

وداهمت قوات من الشرطة والمخابرات بيت طه في قرية كفركنا وصادرت حاسوبها وأجرت تفتيـشات               
  .اني من مدينة الطيرة ومعتصم عياشي من قرية كابلفيه، فيما تم تمديد اعتقال راوي سلط

وأطلقت الشرطة اإلسرائيلية عوني بنا رئيس اتحاد الطالب الجامعيين العرب بعد عمليات تحقيـق فـي                
  ".شبهات أمنية"

  22/8/2009العرب، قطر، 
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  حاخام شرقي يدعو اليهود األشكناز للعودة إلى أوروبا .28

أحد أبرز الدعاة اليهود الشرقيين، اليهود األشكناز في إسرائيل إلى دعا الحاخام أوري زوهر، : تل أبيب
حمالت التحريض "، وذلك في أعقاب ما سماه "مسقط رؤوسهم والمكان المناسب لهم"العودة إلى أوروبا، 

 ".التي يديرونها ضد اليهود الشرقيين
اه األسبق في الحكومة وكان زوهر واحدا من الخطباء في مهرجان أقيم لمناصرة وزير العمل والرف

 .اإلسرائيلية شلومو بن عزري، وهو في طريقه إلى السجن
وكشف زوهر، الذي كان مغنيا وملحنا علمانيا كبيرا، ووعدا إلى الدين قبل عشرين سنة وتحول إلى أحد 

عن كبار الدعاة في المؤسسة الدينية اليهودية، أنه سمع والد بن عزري يقول إنه يفكر بجدية في الهجرة 
فهناك لم يشعر بالتمييز والعداء لليهود كما يشعره من اليهود . البالد والعودة إلى المغرب، مسقط رأسه

، )اليهود األشكناز(قلت له وأقول لكم اليوم، لسنا نحن من يجب أن نهاجر، بل هم : "وأضاف. األشكناز
  ".هم الذين يجب أن يعودوا إلى أوروبا

 
  22/8/2009الشرق األوسط، 

  
  و بالكنيست يطالب أوباما بتوضيح موقفه من القدسعض .29

إبراهيم عبداهللا اإلدارة األميركيـة باتخـاذ       " القائمة الموحدة والعربية للتغيير   "طالب عضو الكنيست عن     
موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل في قضية القدس، منبها إلى أن ما ترتكبه إسرائيل حاليا في مدينة القدس                  

  .العالمي واالستقرار الدولييعتبر تهديدا لألمن 
وقال في رسالة بعث بها إلى السفير األميركي في إسرائيل، في ذكرى حريق المـسجد األقـصى عـام                   

تابعنا بقلق شديد وبمشاعر مختلطة، التذبذب الواضح في السياسة األميركية تجاه القضايا العربية              "1968
قضية القدس تعتبر وبامتياز بارومتر السالم      "ف  وأضا". واإلسالمية عموما والقضية الفلسطينية خصوصا    

أو الحرب في المنطقة؛ حيث ال يتصور حل من غير أن تعلن اإلدارة األميركية عمال وقوال أن القـدس                   
  ".1967هي أرض محتلة يجري عليها ما يجري على كل األراضي المحتلة في العام 

  22/8/2009العرب، قطر، 
  

  لبحث العلمي واآلدابادس تغلق باب المشاركات في جائزة  الحتفالية القاألهليةالحملة  .30
 عن إغالق باب المشاركة 2009 أعلنت الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية :رام اهللا

 .في جائزة القدس للبحث العلمي واآلداب
قد أطلقت في آذار  من العام  وتعد هذه الجائزة أحد أهم مشاريع الحملة األهلية الحتفالية القدس، وكانت 

وقد استقبل مركز . الجاري، بإشراف مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ومؤسسة فلسطين للثقافة
 دراسة مرشحة لجائزة 100الزيتونة خالل فترة فتح باب المشاركة التي استمرت خمسة أشهر أكثر من 

 600ذلك استلمت مؤسسة فلسطين للثقافة نحو وك. القدس في البحث العلمي، من مختلف األقطار العربية
 .عمل أدبي مرشح لجائزة القدس لآلداب

:  ووضعت لجنة الجائزة شروطاً عامة للحصول على جائزة القدس للبحث العلمي واآلداب تلخصت في
 -التاريخية( أن تعالج البحوث المقدمة الموضوعات المتعلقة بمدينة القدس في مجاالت العلوم اإلنسانية 

 ) العمارة- اآلثار- الدينية- االقتصادية-االجتماعية
أن ال .   أن تلتزم األعمال المقدمة لجائزة القدس في البحث العلمي بمناهج البحث والتوثيق العلمي-2

أن ال يقل حجم العمل عن .  يكون قد مضى أكثر من ثالث سنوات على نشر األعمال المرشحة للجائزة
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 ألف دوالر كجوائز للمسابقة، بحيث يتم 30ورصدت اللجنة ). لدواوين الشعريةباستثناء ا( ألف كلمة 30
 آالف دوالر للفائز بالمركز األول في كل مسار من مساري جائزة القدس، وثالثة آالف دوالر 10تسليم 

 .للمركز الثاني، وألفي دوالر للمركز الثالث
لقدس للبحث العلمي، وستعمل مؤسسة وسيعمل مركز الزيتونة على فرز البحوث المرشحة لجائزة ا

فلسطين للثقافة على فرز األعمال األدبية، على أن تتأكد من استيفاء الشروط في األعمال المقدمة 
واستبعاد األعمال المخالفة لشروط الترشيح، وسيتم إرسال البحوث واألعمال المرشحة إلى مجموعة من 

 .ار األعمال الفائزة من بينهاالخبراء والمختصين لتحكيمها أكاديمياً، واختي
، وأن تسلم الجوائز في حفل يقام في كانون الثاني 2009ومن المقرر أن تعلن النتائج في كانون األول 

 . لهذا الغرض2010
 22/8/2009الحياة الجديدة، 

  
   اشهرخمسة منزال بالقدس على هدمها خالل 18 أصحاب تجبر "إسرائيل" .31

ادر حقوقية في مدينة القدس المحتلة الجمعة بأن سـلطات االحـتالل            اكدت مص : وليد عوض  -رام اهللا   
وكشف تقرير أعدتـه وحـدة البحـث         . منزال على هدم منازلهم بأيديهم     18االسرائيلي اجبرت اصحاب    

والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أن مجموع المنازل التـي أرغـم مواطنـون                
 18الماضي وصـل إلـى      ) يوليو(وحتى نهاية تموز    ) مارس( منذ شهر آذار     مقدسيون على هدمها ذاتياً   

  .منزالً
وأشار التقرير إلى أن شهر حزيران من هذا العام سجل أكبر عدد من تلك المنازل التي هـدمت ذاتيـا،                    

   شخصا،70 منازل يقطنها 10حيث بلغ عددها 
لمناطق استهدافا بالهدم الـذاتي لمنـازل       والحظ تقرير وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس أن أكثر ا          

  .المواطنين في القدس هي البلدة القديمة، وجبل المكبر، يليها سلوان، والطور
 منـزالً مـن     27هذا واشار التقرير الى إن مجموع المنازل التي هدمت ذاتياً العام الماضي وصلت إلى               

  .يا  منزالً تلقى أصحابها إخطارات من البلدية بهدمها ذات58أصل 
وأشار التقرير إلى أن المقدسيين يضطرون لهدم منازلهم بأيدهم، لتفادي قيام بلدية االحـتالل بإحـضار                

  .المعدات وهدم منزلهم وإجبارهم على دفع تكاليف الهدم، التي تصل إلى آالف الدوالرات
  22/8/2009 ،القدس العربي

  
  االحتالل يقمع مسيرات التصدي للجدار في الضفة .32

در فلسطينية أن فلسطينيين اثنين أصيبا واعتقل ستة آخرون إضافة إلى متضامن أجنبي، أعلنت مصا
مسيرات مناهضة الجدار في بيت لحم والخليل ورام اهللا ونابلس في ” اإلسرائيلي“أمس، إثر قمع الجيش 

 .الضفة 
ب أصيبوا بحاالت أن عشرات الفلسطينيين ونشطاء السالم األجان) وفا(وذكرت وكالة االنباء الفلسطينية 

االختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، واالعتداء عليهم من قبل جنود االحتالل في مسيرتين 
 .مناهضتين للجدار واالستيطان انطلقتا في قريتي بلعين ونعلين غرب رام اهللا بالضفة 

ن للتوجه نحو القدس وكسر من ناحية أخرى دعت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين الفلسطينيي
 .الحصار المفروض عليها وخصوصا مع بداية شهر رمضان 

وفي السياق ذاته، اعتقل جيش االحتالل متضامنا أجنبيا وستة فلسطينيين خالل قمعه مسيرة سلمية 
  .الواقعة بين بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل ” كارمي تسور“مناهضة لالستيطان قرب مستعمرة 

  22/8/2009، الخليج
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   تمنع العالج عن األسرى"إسرائيل" .33

بجانب إجراءات تعذيب األسرى الفلسطينيين بعدة وسائل، دخل اإلهمال الطبي :  عاطف دغلس-نابلس
ضمن سياسة إدارات السجون اإلسرائيلية في ترويع األسرى وقمعهم خاصة إذا كان األسير يعاني من 

 .أمراض مزمنة تهدد حياته كل حين
يد في األمر هو حرمان أسرى وأسيرات فلسطينيات من إدخال العالج واألدوات الواقية من انتشار والجد

مرض إنفلونزا الخنازير خاصة بعد انتشاره بين عدد من المعتقلين في سجن عوفر اإلسرائيلي غرب رام 
 .اهللا، وبين المعتقلين الجنائيين اإلسرائيليين

لدولي لحقوق اإلنسان التي تعنى بشؤون األسرى، أكد أن فارس أبو حسن رئيس مؤسسة التضامن ا
األسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون اإلسرائيلي اشتكين مؤخرا من عدم قيام إدارة السجن بإدخال 

 .العالج واألدوات الواقية من مرض إنفلونزا الخنازير
عتقالت الجنائيات وأشار إلى أن مطالبة األسيرات جاءت عقب انتشار المرض بين عدد من الم

 .اإلسرائيليات في السجن ذاته، مؤكدا أن المرض سريع التفشي خاصة بعد أن أصبح وباء بإسرائيل
  21/8/2009نت، .الجزيرة

 
   يطالب االحتالل برفع القيود عن أبواب األقصى والحرم اإلبراهيمي في رمضانالتميمي .34

 فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء  طالب الشيخ الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة-الخليل 
الشرعي وخطيب الحرم اإلبراهيمي الشريف سلطات االحتالل برفع القيود واإلجراءات العسكرية 
المفروضة على أبواب المسجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي الشريف التي تحول بين المصلين 

 بقدسيتهما وانتهاكاً لحرمتيهما وحرماناً وبين دخولهما والصالة فيهما ؛ ما يعتبر مساساً خطيراً
 .للفلسطينيين حقهم في حرية العبادة وأداء شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك

  22/8/2009الحياة الجديدة، 
  

  الرئيس اللبناني يدعو لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم  .35
UPI :الشيوخ الروماني ميرسيا جوانا، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس الجمعة، رئيس مجلس 

الذي يزور لبنان حالياً، أن أي مشروع لحل أزمة الشرق األوسط ال يرتكز على إعطاء الفلسطينيين 
وقال بيان رئاسي ". يبقى حال منقوصا ال بل يبقي المشكلة األساسية قائمة"حقوقهم وال سيما حق العودة 

مؤازرة رومانيا الموقف اللبناني في االتحاد «ي إن سليمان طلب من رئيس مجلس الشيوخ الرومان
  . األوروبي واألسرة الدولية لدعم حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم

  22/8/2009العرب، قطر، 
  

   أمنية للجيش قرب موقع القيادة العامة تثير توتراً داخل مخيم البداويإجراءات .36
 ساعة الماضية، إجراءاته األمنية المتخذة في 48يش اللبناني خالل الـ شدد الج:  عمر ابراهيم-البداوي 

محيط مخيم البداوي، وانتشرت وحدات معززة بآليات عسكرية على مقربة من موقع التلة العسكري 
 القيادة العامة، في خطوة خلقت حالة من التوتر في صفوف -التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

  .لمخيم على حد سواءقيادات وأبناء ا
  22/8/2009السفير، 
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 مصر تخشى خسارة ملفات فلسطين ":الجزيرة نت" .37
علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد األمني المصري الذي زار رام اهللا ودمشق 

ي ملفي خالل األيام الثالثة الماضية أبلغ الفصائل الفلسطينية أن القاهرة لن تسمح بدخول وسطاء جدد ف
وقالت المصادر إن القاهرة منزعجة . المصالحة الفلسطينية والجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة

من محاوالت تركية وسورية للدخول على خط الوساطة بين فتح وحماس، بعد الفشل في التوصل التفاق 
ادر أن القاهرة منزعجة وأوضحت المص. بين الطرفين ينهي االنقسام الداخلي المستمر منذ ثالثة أعوام

أيضا من محاوالت ألمانية وسويسرية للتواصل مع حماس، بغية التدخل في ملف جلعاد شاليط األسير 
وقالت المصادر إن القاهرة تخشى من خسارة . لدى المقاومة الفلسطينية منذ ما يزيد على ثالثة أعوام

س إلنجاح المصالحة الفلسطينية بأي ثمن، الملفات الثالثة، وتحاول التقريب بين وجهتي نظر فتح وحما
 ".التعنت اإلسرائيلي"في أعقاب توقف الملفين اآلخرين بسبب 

  21/8/2009نت، .الجزيرة
  

  لقطاع غزة"  رمضانشهر ةتهريب" المصري يحبط األمن .38
أكدت مصادر فلسطينية الجمعة بأن قوات االمن المصرية احبطت تهريب كمية :  وليد عوض-رام اهللا 

وحسب . ة كانت معدة للتهريب الى قطاع غزة من ضمنها بضائع مطلوبة في شهر رمضانكبير
 200حيث داهمت مخزنا على بعد " تهريبة شهر رمضان"المصادر فان قوات االمن المصرية احبطت 

متر من حدود قطاع غزة وصادرت كميات كبيرة من البضائع التي كانت في طريقها للقطاع الذي يعيش 
ونقلت المصادر الفلسطينية عن مسؤول مصري بمحافظة شمال سيناء قوله .  منذ سنواتتحت الحصار

 ماليين جنية على األقل قبل 5ان السلطات المصرية صادرت مساء الليلة قبل الماضية بضائع تقدر بـ
أن المبلغ قابل للزيادة بعد انتهاء الحصر في مخزن على بعد عشرات "وصولها لقطاع غزة، مؤكدا 

تار من الحدود المصرية مع القطاع، تمت مداهمته برفح وتم نقل المضبوطات إلى مخازن خاصة االم
أنه تم ضبط بضائع "وقال مصدر بمديرية التموين المصرية التي قامت بحصر الكميات ". بشمال سيناء

ح  شاحنة تضم جميع األجهزة الكهربائية غساالت وثالجات وبوتاجازات ومراو30حملت في أكثر من 
وأجهزة كمبيوتر وأجهزة تكييف ودراجات نارية ومكانس كهربائية وغيرها وبضائع أخرى كالمفروشات 
باإلضافة إلى مواد غذائية لشهر رمضان كان من المفترض إدخالها لقطاع غزة وجاري نقل بقية 

  ".المضبوطات
  22/8/2009القدس العربي، 

  
 باألقصى اإلسالمي تحذر من نتائج أي أضرار تلحق المؤتمر .39

على حماية واحترام األماكن " إسرائيل"ناشدت منظمة المؤتمر اإلسالمي المجتمع الدولي العمل على حمل 
المقدسة، وحذرت من أن أي ضرر يلحق بالمسجد األقصى المبارك والمقدسات األخرى سوف تكون له 

أمس، لمناسبة الذكرى وأكدت المنظمة في بيان،  .عواقب وخيمة لدى المسلمين والمؤمنين في العالم
األربعين لحرق المسجد األقصى المبارك موقف األمة اإلسالمية الثابت من مدينة القدس والعمل على 

ودعت الدول األعضاء في المنظمة إلى االستمرار في تقديم جميع  .صيانة هويتها العربية اإلسالمية
ر مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أشكال الدعم والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتقري

وشددت على أن مدينة القدس وسالمة أماكنها المقدسة تكتسب  .وعاصمتها القدس الشريف وعودة الجئيه
أهمية خاصة بالنسبة لجميع المسلمين وترتبط ارتباطاً وثيقاً باستتباب األمن والسلم في المنطقة بل وفي 

 .العالم كله
  22/8/2009الخليج، 
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  "وثيقة أوباما" أمريكية تتحدث عن قرب إعالن مصادر .40

جدد الرئيس األمريكي باراك  : حنان البدري-القدس المحتلة، واشنطن 22/8/2009 الخليج، ذكرت
 إلى استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن، في وقت )اإلسرائيلي والفلسطيني (أوباما دعوته للجانبين

وقام أوباما بمحاولة جديدة أمس للخروج من  .ور وثيقة أوباما للتسويةتوقعت مصادر أمريكية قرب صد
والفلسطينيين والدول العربية الى العمل في وقت واحد ” إسرائيل“المأزق الذي يواجه التسوية ودعا 

 .ووجه دعوته خالل اتصال هاتفي مع الملك عبد اهللا عاهل األردن . للمساعدة على بدء المفاوضات 
آخر التطورات في “صدر عن الديوان الملكي األردني بحث الزعيمان خالل االتصال وبحسب بيان 

وفقا لحل الدولتين وفي سياق إقليمي يحقق السالم ” اإلسرائيلي“الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني 
 .”الشامل والدائم في منطقة الشرق األوسط

يت األبيض ان الرئيس األمريكي ابلغ العاهل عن روبرت جيبس المتحدث باسم الب” فرانس برس“ونقلت 
ميتشل سيلتقي الطرفين خالل األسابيع القليلة المقبلة لالتفاق على اإلجراءات التي يتوجب “األردني ان 

. السالم ” والفلسطينيين والعرب اتخاذها، وبالتالي إرساء قواعد استئناف مفاوضات” اإلسرائيليين“على 
الفلسطينية يجب ان تبدأ في ” اإلسرائيلية“ والملك اتفقا على أن المفاوضات الرئيس“وأضاف المتحدث ان 

 .” أسرع وقت ممكن
أمس بأن من ضمن المقترحات التي قدمت للرئيس األمريكي لتفعيل ” الخليج”ـوأفادت مصادر أمريكية ل

 توجيه الواليات عملية السالم اإلعالن عن وثيقته المزمعة للسالم خالل شهر إلى تسعة أسابيع ويعقبها
تعقبها على ” كامب ديفيد مكان مقترح لها“المتحدة لدعوة إلى األطراف لعقد مؤتمر افتتاحي للمفاوضات 

 جوالت بعضها مقترح عقده في دول معنية كمصر واألردن والسعودية وقطر، إال أن 7 إلى 5األقل من 
افت المصادر بأن وثيقة أوباما المرتقبة وأض. هذه الجوالت ستكون على الفور بل يسبقها إعداد ألسابيع 

 كما 2011إذا جرى تفعيلها وفق الجدول الزمني المحدد فبإمكاننا أن نرى حالً ودولة فلسطينية بحلول 
 .رغب أوباما منذ البداية 

حافزاً لكي ” إسرائيل”وأضاف ان هذا من شأنه أن يقدم للدول العربية التي ال تربطها عالقات ب
ورفض المصدر تحديد ما إذا كانت البحرين أيضاً على قائمة الدول . ضات ولو لجولة تستضيف المفاو

العربية المقترحة، لكنه شدد على أن إدارة أوباما ستعتمد على القاهرة كثيراً في عملية السالم المزمعة 
 أساسياً  فإن مكاناً كمصر سيكون- حسب قوله- الفلسطيني، لذا-حيث ستتولى األخيرة الملف الفلسطيني

في جغرافية الجوالت المزمعة، والتي ستحرص واشنطن على تواجد دولي مؤيد لعملية السالم يضم 
دعنا نكن متفائلين، فهذه “وأنهى المصدر كالمه بالقول  .الرباعية واألعضاء الدائمين بمجلس األمن 

  .” سالم دون هدىراغبة فعالً في إحداث شيء وليس مجرد تفعيل عملية ) إدارة أوباما(اإلدارة 
أعلن الناطق باسم البيت األبيض : مينا العريبي: واشنطن 22/8/2009 الشرق، األوسط، وأضافت

إزاء إطالق مفاوضات السالم في الشرق األوسط، بينما تزداد » التفاؤل يتصاعد«روبرت غيبس، أن 
لواليات المتحدة للدور وعبر غيبس، عن تقدير ا .التساؤالت حول شكل المفاوضات التي ستعلن وموعدها

الرئيس شدد على دعمه الشديد لجهود األردن للعمل مع الدول العربية «: األردني في المفاوضات، قائال
وذلك . »األخرى للتواصل مع إسرائيل، واتخاذ الخطوات التي ستظهر معنى مبادرة السالم العربية

الرئيس قال إن المبعوث « غيبس، أن سيكون جزءا من عمل ميتشل خالل األسابيع المقبلة، إذ أوضح
الخاص ميتشل، سيواصل العمل مع األطراف في األسابيع القليلة المقبلة إلنهاء الخطوات التي سيتخذونها 

  . »ووضع أرضية استئناف المفاوضات
ويحرص ميتشل، على عدم الكشف عن مسار المحادثات التي يجريها، كما أن المسؤولين والدبلوماسيين 

طن يحرصون على عدم التصريح حول موعد اإلعالن عن استئناف المفاوضات خوفا من تكهن في واشن



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1532:         العدد       22/8/2009الجمعة  :التاريخ

وقالت مصادر مطلعة في واشنطن، إن دائرة صغيرة من المسؤولين . خاطئ، إذ لم تحدد التفاصيل بعد
الرفيعين، من بينهم مستشار األمن القومي جيمس جونز، ورئيس ديوان الموظفين في البيت األبيض رام 
إيمانيول، على اطالع على مسار المحادثات التي يجريها ميتشل، والخطط األميركية إلعالن استئناف 

  .المفاوضات
، "الحياة"أكد مسؤول في الخارجية األميركية لـ:  جويس كرم-واشنطن  22/8/2009 الحياة، وأوردت

تمهل األميركي الى عدم ويعزو ال". الوصول الى اتفاق هو غير دقيق وسابق ألوانه"أن أي حديث عن 
وضوح الصورة، وعدم استباق نتائج محادثات ميتشل المتوقع أن يستكملها األسبوع المقبل في لندن بلقاء 

ويشير المسؤول األميركي الى أن واشنطن . محوري مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو
وقف جميع األنشطة "، أي "خريطة الطريق" في متمسكة بموقفها في شأن وقف االستيطان استناداً لما ورد

  . ، بما فيها النمو الطبيعي"االستيطانية
  

  "أركتيك سي"تورط الموساد اإلسرائيلي في اختفاء السفينة : صحيفة روسية .41
ذكرت صحيفة روسية، أمس، أن األشخاص الذي يشتبه في أنهم قراصنة والذين :  د ب أ-موسكو 

، هم في الحقيقة أفراد من االستخبارات اإلسرائيلية كانوا "أركتيك سي"صعدوا على متن سفينة الشحن 
وذكرت وسائل إعالم روسية، أنه ربما كانت السفينة . يحاولون منع السفينة من تهريب أسلحة إلى إيران

 مخبأة بين شحنة من نشارة الخشب، وكانت 55 -تحمل صواريخ طراز كروز إكس " أركتيك سي"
اليومية، أن رجاال يعملون بالنيابة عن الموساد " نوفايا جازيتا"وذكرت صحيفة . انمتجهة بها إلى إير

  .قادوا السفينة لمنع األسلحة من الوصول إلى ايران
  22/8/2009الدستور، 

  
  !بالزي المدني...  شاليت في روما جلعاد .42

 أسرته حركة حماس رفعت صورة كبيرة للجندي االسرائيلي جلعاد شاليت، الذي:  ماهر ابي نادر-روما 
، أمام تمثال ضخم لالمبراطور "الحرية لجلعاد شاليت" وقد كتب تحتها 2006في قطاع غزة العام 

والالفت في الصورة انها لشاليت بالثياب . الروماني ماركوس اوريليوس، في العاصمة االيطالية روما
 داخل دبابته، وذلك ليس ألسباب المدنية، رغم انه اسر خالل عملية عسكرية جريئة تم سحبه خاللها من

بريئة، فالصورة تريد ان توحي وكأن شاليت سجين سياسي وليس جندياً كان يفتك بنيران دبابته بأطفال 
  .غزة ونسائها وشيوخها وزرعها وضرعها

  22/8/2009السفير، 
  

  "تل أبيب" تتنصل من االعتذار بعد استنكار سفيرتها في السويد .43
قد " إسرائيل"أعلنت الحكومة السويدية، أمس، أن السفيرة السويدية في :  وكاالت-القدس المحتلة 

تصرفت من تلقاء نفسها باسم السويد، وذلك في أعقاب قيام األخيرة باستنكار ما تضمنه تقرير نشر في 
ونُقل ". أن جنود االحتالل يقتلون فلسطينيين من أجل االتجار بأعضائهم"إحدى الصحف السويدية جاء فيه 

قد تصرفت بما يتناسب مع الرأي العام " تل أبيب" مصدر في الخارجية السويدية، أن سفارتها في عن
  .اإلسرائيلي، في حين أن السويد ملتزمة بحرية الصحافة

  22/8/2009صحيفة فلسطين، 
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  ي طريق حل الدولتينكبر العوائق فالمستوطنات واحدة من أ: ألمانيا .44
مانيا قبل الزيارة المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين قالت حكومة ال:  رويترز–برلين 

نتنياهو االسبوع القادم، ان هناك حاجة الى تحرك عاجل بشأن المستوطنات االسرائيلية في الضفة 
وقال اندرياس بيشكه، المتحدث باسم . الغربية المحتلة للمضي قدماً لتحقيق السالم في الشرق االوسط

لخارجية االلمانية اليوم الجمعة، نحن وشركاؤنا االمريكيون أوضحنا بشدة أننا نعتبر قضية وزارة ا
وأضاف يجب احراز تقدم عاجل بشأن . المستوطنات واحدة من اكبر العوائق في طريق حل الدولتين
  .المستوطنات الحراز تقدم على صعيد السالم في الشرق االوسط

  22/8/2009الرأي، األردن، 
  

  تاليا .. "بمن حضر"خابات االنت .45
    عريب الرنتاوي

من جانب واحد ، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة مؤتمر فتح لاللتئام في رام اهللا ، مـستبعدا                   
عددا من رموز المعارضة الفتحاوية القيادية ، ضامنا إعادة انتاج الحركة وتكييفها على مقاس مـشروعه                

على عرض فتح ، منتخبا مـن       " ملكا متوجا "اد ، إذ خرج من المؤتمر       السياسي الخاص ، وكان له ما أر      
مؤتمرها مباشرة ، وليس من لجنتها المركزية كما يقضي النظام ويتطلب عـرف المـؤتمرات الخمـس                 

  .السابقة
ومن جانب واحد أيضا ، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لالنعقاد               

ة ، هدفها انتخاب بدالء لستة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة انتقلوا إلى جوار ربهـم                في دورة طارئ  
توقيت ... خالل السنوات الماضية ، وتمكين الفصائل المؤتلفة تحت قيادته من استبدال ممثليها في اللجنة             

قاهرة والمفترض بهـا    لحوار ال " الجلسة النهائية "االجتماع استفزاي إذ يأتي قبل يوم واحد فقط من موعد           
 قد  - من دون محاكمة     -كما قرر الوسيط المصري ، ما يعني أن حكما باإلعدام           " جلسة توقيع "أن تكون   

صدر على الحوار والمصالحة ، وليس مستبعدا أبدا أن تعيد المنظمة إنتاج تجربة المؤتمر السادس لفتح ،                 
  .التصفيق وقوفافتنتخب الرئيس عباس مباشرة من قبل المجلس الوطني ، وب

ومن جانب واحد ، سيدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلجراء انتخابات فلسطينية مطلع العام المقبل               
 ما يعني أن االنتخابات ستجري فعليا في الضفة الغربية وحدها ، دون غزة            - بمن حضر وحيثما أمكن      -

 مباشرة ، ومـن     - شعب الضفة    -ودون حماس وحلفائها ، وستجري إعادة انتخاب الرئيس من الشعب           
  .دون منافسة حقيقية ، وفي مناخات االنقسام وبصورة تكرسه

في المعلومات ، أن الرئاسة الفلسطينية بعثت برسالة إلى حماس عبر الموفد األمني المصري الذي التقى                
مواضـيع  دعونا نضع جانبا كافـة      : "برئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في دمشق أمس األول ، مفادها          

الحوار وعناوينه ، ونذهب مباشرة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ، في الضفة والقطاع ، وبعدها يقـرر                
الطرف الفائز مسار واتجاهات الحركة القادمة فلسطينيا ، وفيما كان الموفد المـصري يطـوف بقـادة                 

ية ، يوزع رقـاع الـدعوة       الفصائل في دمشق ، كان الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات الفلسطين           
على الفصائل لتسمية ممثليها إلى اللجنة ، بعد أن تلقى أمرا من الرئيس بالـشروع باتخـاذ اإلجـراءات                   

الدعوة النتخابات من دون مصالحة ، وبهذه الطريقة ، ال تفسير لها سـوى              ... الكفيلة بإنجاز االنتخابات  
لقطاع المحاصر وفـي الـضفة المـستباحة ،         حماس في أضعف لحظاتها في ا     " اقتناص"في الرغبة في    

بوابـة االنتخابـات ،     : وإخراجها من النظام السياسي الفلسطيني من البوابة ذاتها التـي دخلـت منهـا             
ألزمة االنقسام الفلسطيني ، يجب أن تتوج وفاقا ومصالحة ، ويجب           " حال جذريا "واالنتخابات حتى تكون    

وإشاعة الحريات ، ويجب أن تنطوي علـى ضـمانات          " ونتبييض السج "أن تنعقد في مناخات انفراج و     
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بالنزاهة والشفافية ومشاركة الجميع ، وهي شروط غير متوفرة ال فلسطينيا وال إسرائيليا وإقليميا ودوليا               
  2006,في هذه اللحظة ، وال يبدو أن أحدا معني بتوفيرها وتكرار تجربة انتخابات 

، تندرج في سياق تفاهمات إقليمية ودولية ، يمكـن تلخـيص            وفي المعلومات أيضا ، فإن هذه الخطوات        
، وتستهدف تهيئة الساحة الفلسطينية السـتقبال مبـادرة الـرئيس           " الضفة الغربية أوال  "مضمونها بشعار   

المفاوض الفلسطيني ، وإحكام الـسيطرة      " شرعيات"األمريكي باراك أوباما المنتظرة ، من خالل تجديد         
لسياسية على الضفة واستئصال نفوذ حماس وحلفائها منها ، واإلبقاء علـى غـزة              األمنية وا ) المشتركة(

وحماس في عنق زجاجة الحصار واالنتظار ، عاما أو عامين إضافيين ، إلى أن يتصاعد الدخان األبيض                 
  ".مدخنة أوباما وبيته األبيض"من 

لحوار مرجئ حتى إشعار آخر ،      خالصة األمر ، أن الخامس والعشرين من آب ، لم يعد موعدا قائما ، فا              
 من قبل ومن بعد ، لم يكن كما بات واضحا ، سوى عملية خـداع كبـرى ولعبـة         - أي الحوار    -وهو  

تقطيع وقت ال أكثر وال أقل ، بين الوسيط وأحد طرفي الحوار وبعض العواصم اإلقليمية والدولية ، وأن                  
معد سلفا ، للجلوس إلى إحـدى موائـده ،          لحضور حفل زفاف    " المعارضة"هدفه لم يكن أكثر من دعوة       

صـالة  "خـارج   " المعارضة"والتصفيق للعروسين بحرارة شديدة ، فإن تعذر قبول الدعوة ، يجري إبقاء             
  .بالكامل ، إلى أن يقضي اهللا أمرا كان مفعوال" األفراح

وصـلت طريقـا    المصرية  " الوساطة"حوارات القاهرة الماراثونية انتهت إلى طريق كما كان متوقعا ، و          
مسدودا ، واالنقسام الفلسطيني آخذ في التكرس حتى إشعار آخر ، واألغرب واألخطر من كل هذا وذاك                 

إقليمي ـ دولي ما زال مشهرا في وجه أي عاصمة تريد أن تبـذل مـساعيها أو تعـرض     " فتيو"، أن 
اوب الشكلي مـع بعـض      فلسطيني أيضا ، لم ينجح التج     " فيتو"وساطتها للتحرك بين الفلسطينيين ، وهو       

ويـستبعد  " األحاديـة "المبادرات العربية التوفيقية في إخفائه ، إلن برنامج المرحلة المقبلة ، ينهض على              
الحوار إن كانت نتييجته مشاركة فعلية في صنع السياسة والقرار ، فالحوار الوحيد المطلوب ، والوساطة                

يق وفرض سطوته على فريق آخـر ، وهمـا اللـذان            فر" شرعية"الوحيدة المقبولة ، هما اللذان يعززا       
  ".المفاوضات حياة: "يضعان الساحة الفلسطينية بمجملها في مهب الخيار الوحيد الواحد األوحد

  22/8/2009الدستور، 
  

 لن تتكرر؟" خطيئة" االنسحاب من غزة باتل ه .46
 عدنان أبو عامر

 سنوات خطأ لن يتكرر، وهو لم يجلب لنا كان االنسحاب اإلسرائيلي األحادي من قطاع غزة قبل أربع"
، كان هذا تصريح رئيس "السالم واألمن، حيث تحول القطاع إلى قاعدة تسيطر عليها حركة حماس

 .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في الذكرى السنوية الرابعة لالنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة
 دور المقاومة

ي انقضت منذ تطبيق أول انسحاب إسرائيلي من أراض فلسطينية تحت وقع المتابع للسنوات األربع الت
الذي يبديه اإلسرائيليون جراء هذه الخطوة غير المسبوقة " الندم"ضربات المقاومة بدون اتفاق، يرى حجم 

 .التي أقدم عليها رئيس الحكومة الميت سريريا أرييل شارون
يل بمنأى عن خوض أي مواجهات عسكرية فيها، ورغم أن االنسحاب جاء من غزة لكي تكون إسرائ

هل : فإنها شكلت المنطقة األكثر إيالما ووجعا لها في المواجهة األخيرة، وهو ما يطرح السؤال التالي
 كان شارون سيتبنى ذلك االنسحاب لو قدر له أن يرى الواقع األمني اليوم في غزة؟

تمثل في توجيه ضربة عسكرية ساحقة إذا ما تم علما بأن الغطاء الذي منحته خطة االنفصال عن غزة 
خرق أي تهدئة تتبع االنسحاب، وهو ما يلزم تركيز قوات عسكرية كبيرة ذات قدرات تدريبية عالية، إال 
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" تقييد"أن ذلك لم ولن يسفر بالضرورة عن تحقيق األهداف الموضوعة سلفا، في ضوء عدم القدرة على 
 .ا وقدراتها القتالية، وهو ما أثبتته عملية الرصاص المصهورحركة قوى المقاومة في تجهيز ذاته

وهكذا تأتي الذكرى السنوية الرابعة لالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، الذي حدث في خريف عام 
، باعتباره السابقة األولى فلسطينيا النسحاب إسرائيلي من أراض فلسطينية محتلة، بعد أن حققت 2005

السابقة األولى عربيا من خالل االنسحاب اإلسرائيلي من معظم أراضيها صيف عام المقاومة اللبنانية 
2000. 

وبتنفيذ هذا االنسحاب القسري، تمكنت انتفاضة األقصى ومقاومتها من تجميع عدد من اإلنجازات المهمة 
مام، ودخول من خالل العمليات التي نفذها رجال المقاومة، مما مكنها من االنتقال خطوة متقدمة إلى األ

مرحلة نوعية جديدة من المقاومة، بعد أن حققت أول إنجاز ميداني تمثل بانسحاب قوات االحتالل 
 .اإلسرائيلي من قطاع غزة تحت ضرباتها

 حيث انسحاب 2005أيلول / وحتى منتصف سبتمبر28/9/2000فمنذ اليوم األول الندالع االنتفاضة 
بيد االحتالل جنودا ومستوطنين خسائر فادحة، سواء على االحتالل من غزة، تمكنت المقاومة من تك
 .الصعيد البشري أو العسكري أو االقتصادي

وبالفعل، كشفت أحداث المقاومة المتواصلة أنه لم يعد هناك مكان أو مدينة أو شارع في دولة االحتالل 
عب الفلسطيني، ال تزال لالنتقام من الش" سلة األهداف اإلسرائيلية"آمنا، وفي الوقت الذي تقلصت فيه 

 .عديدة ومتصاعدة، ألن هدفها بات التحرير، لمرحلة ما بعد االنسحاب من غزة" سلة أهداف المقاومة"
والناظر ألربع سنوات منذ االنسحاب اإلسرائيلي القسري من قطاع غزة، يخرج بقناعة موضوعية أن 

ستوطنين من ضربات المقاومة، على العكس هذا االنسحاب لم يشكل نهاية لمعاناة الجيش اإلسرائيلي والم
من ذلك، فمنذ اللحظة األولى لالنسحاب، بدأت التحذيرات تصدر من األوساط العسكرية من تزايد 

 .المخاطر األمنية على الحدود خلف خط الهدنة، وجاءت التهديدات من عدة مصادر عسكرية وأمنية
، أصبحت 1948ة داخل األراضي المحتلة عام فقد أكد مراقبون إسرائيليون أن المستوطنات الواقع

مكشوفة أمام صواريخ المقاومة، بل وأصبحت في مرماها، ونوهت إلى أن هذه المستوطنات أصبحت في 
التي ابتكرتها فصائل المقاومة، وهو ما قد تلجأ إليه في حال تنفيذ " األنفاق المفخخة"دائرة الخطر من 

  . إن كان في الضفة أو في غزةاعتداءات إسرائيلية ضد الفلسطينيين،
وبالتالي فإن قراءة موضوعية لتجربة المقاومة بعد االنسحاب من غزة، تشير إلى أن هذا الخيار فرض 
نفسه على الفلسطينيين بعد اتفاقية أوسلو فرضاً، بعد فشل البديل التفاوضي في تحقيق الحد األدنى من 

رادة العربية والدولية الالزمة لتطوير الفعل التفاوضي اآلمال واألحالم الفلسطينية من جهة، وضعف اإل
  .فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي على نحو يستجيب للمصالح الفلسطينية في حدها األدنى من جهة أخرى

وبسبب غياب اإلرادة اإلسرائيلية لتوفير حلول معقولة لقضايا الحل النهائي، وتطوير مرحلة الحل المؤقت 
  .شجع على عملية التفاوض من جهة ثالثةباتجاه إيجابي ي
 التمسك بالضفة

األخير، تعرب " نتنياهو"حفلت السنوات األربعة الماضية بتصريحات إسرائيلية أكثر في حدتها من إعالن 
التي أقدم عليها شارون، الممثلة باالنسحاب من غزة، " الخطيئة"جميعها عن خيبة أملها من الخطوة 

 .إسرائيلي مماثل من الضفة الغربيةوغياب أي فرصة النسحاب 
، لعل أبرزها ما جاء على لسان "النادمة"ومع ذلك، تستحق المناسبة أن نورد عددا من هذه االعترافات 

بعد أعوام من : "رئيس هيئة األركان السابق ووزير التهديدات اإلستراتيجية الحالي موشيه يعلون حين قال
لراحة، على العكس من ذلك، فقد حل في المشهد القائم صورة االنسحاب من غزة لم تهنأ إسرائيل با

إزاء رعب المصابين الفلسطينيين، ورعب سديروت إزاء " جلعاد شاليط"جديدة، وهي رعب المختطف 
رعب بيت حانون، ونار صاروخ القسام إزاء نار المدفعية، وحلقة مفرغة من العنف الذي يزيد العنف، 
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وبالتالي فإن ". حدود غزة"حساس متزايد بأن وحل غزة حل محله وحل والقتل الذي يعاظم القتل، وإ
  ".لإلرهاب"النظرة الحقيقية لفكرة االنفصال ال تعني سوى خضوع ومشجع 

إلى جانب ذلك، يعدد اإلسرائيليون األخطاء التي جنتها تل أبيب من االنسحاب من غزة، الذي اعتبروه 
  :خطأ إستراتيجيا في أعلى رتبة، ومنها

  .ضياع جميع األمالك التي جمعتها إسرائيل في سنوات الحرب -
  . اإلفضاء إلى فوز حماس في االنتخابات، وتغذية النضال الفلسطيني لسنين طويلة-
 نشوء إحساس عند اإليرانيين واإلخوان المسلمين والقاعدة بأنه يمكن االنتصار على إسرائيل، ألنها في -

  . سماها حسن نصر اهللا، وشجرة متعفنة كما قال أحمدي نجادكما" خيوط عنكبوت"الحقيقة مجتمع 
 االنسحاب من غزة الذي صوره الفلسطينيون وعلى رأسهم خالد مشعل على أنه هروب تحت نار -

المقاومة، لم يضر بإسرائيل إضرارا شديدا فقط، بل أضر أيضا باإلستراتيجية األميركية اإلقليمية 
أ إحساس عند اإلسالميين بأنهم كما هزموا السوفيات في أفغانستان، فإنهم ، وبالتالي نش"اإلرهاب"لمحاربة 

  .هزموا إسرائيل في غزة، وسيهزمونها في الضفة الغربية وتل أبيب أيضا
 االنسحاب من غزة أعاد تكرار سيناريو جنوب لبنان، فقد دخل غزة سالح كثير، ومواد متفجرة ذات -

ريخ مضادة للطائرات والدبابات، وصواريخ غراد، وهكذا نوعية عالية، وصواريخ كاتيوشا، وصوا
  ".حماستان"أصبح قطاع غزة دولة لحماس، وهي ما يطلق عليها اإلسرائيليون 

في المقابل، فإن يوسي بيلين زعيم الحمائميين في إسرائيل، وتربطه عالقات حميمية مع المفاوضين 
" المتشددين" غزة عمل على تقوية من وصفهم بـالفلسطينيين منذ اتفاقية أوسلو، أكد أن االنسحاب من

 .الذين ال يريدون محادثات السالم، هذا هو ما حدث بالضبط
فقد أثبت االنسحاب أنه يمكن بالعنف الحصول على ما ال يمكن الحصول عليه بالتفاوض، وأن عشر 

ل أي فلسطيني الحيلة سنين من التفاوض لم تفضِ إلى نتائج خمس سنين من االنتفاضة والمقاومة، ولم يقب
التي تقول إن االنفصال نبع من تقدير إستراتيجي عميق لشارون، ألنهم رأوا في االنسحاب خضوعا 

 ".حماس"لـ
لقد لعب االنسحاب لصالح حماس الذي استعملته دليال على أنها هي فقط تستطيع تحرير : ويشير بيلين

سرائيليون على يقين أن االنسحاب أفضى إلى المناطق، وجاء االنسحاب ليمنحها امتيازا عظيما، واإل
 .تعزيز قوة حماس

وكان من نتائج االنسحاب نشوء استنتاج عند كثير من الفلسطينيين بأن اليهود يفهمون لغة القوة فقط، وأن 
استعمال القوة فقط ومزيد من القوة سيخرج إسرائيل من الضفة الغربية، على نفس الصورة التي خرجت 

 .عليها من غزة
لو نجحت : أكثر من ذلك، فقد أعلن شمعون بيريز أخيرا، وهو أكثر المتحمسين لالنسحاب من غزة قائال

خطة االنفصال عن غزة فعال، لكنا قد كررناها في الضفة الغربية، ما يشير إلى أن المنطق الذي كان 
 .ويدا رويدايحفز االنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب بين الحين واآلخر، آخذ في التراجع ر

بهذا المعنى أو ذاك، تشير المعطيات السياسية والجيوإستراتيجية في األراضي المحتلة، إلى أن إمكانية 
تكرار سيناريو االنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية، أمر يقترب من الوهم بنظر مروجي مشروع 

  .التسوية، والكابوس بنظر اإلسرائيليين
 حماس" جائزة"

 الفلسطينية بالعديد من التطورات المتالحقة منذ االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، جاءت حفلت الساحة
معظمها لصالح قوى المقاومة، وتراجع تيار التسوية، ما دفع بالمراقبين للقول بما ال يدع مجاال للشك إن 

  :جل هذه التطورات جاءت كنتيجة طبيعية لالنسحاب، ومن هذه األحداث
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، أوجد ظرفا سياسيا جديدا، عمل على تعقيد 2006ي االنتخابات البرلمانية أوائل  فوز حركة حماس ف-1
  .الواقع الفلسطيني من وجهة النظر اإلسرائيلية

 كبديل عن تواصل االحتكاكات الداخلية بين الفلسطينيين في غزة، لجؤوا إلى رفع مستوى المناوشات -2
  .خ والقذائف تجاه المدن اإلسرائيليةوالتحرشات مع إسرائيل، عبر مواصلة إطالق الصواري

، ما أسفر عن واقع سياسي جديد عمل على 2007 سيطرة حركة حماس على قطاع غزة أواسط -3
خلط األوراق في إطار المفاوضات السياسية من جديد، والسيما ما كان قائما وإلى عهد قريب حول 

  .الوحدة الجغرافية القائمة بين قطاع غزة والضفة الغربية
، وأضرار فادحة "ورطة إستراتيجية"هكذا تسببت االنسحابات أحادية الجانب التي قامت بها إسرائيل بـو

في دراسته األخيرة عن االنسحابات اإلسرائيلية من " شموئيل إيفن.د"عبر عنها الباحث اإلسرائيلي البارز 
  :لبنان وقطاع غزة، تجلت في المجاالت التالية

 انسحبت منها إسرائيل، تنامت التهديدات األمنية واإلستراتيجية على إسرائيل،  في الجبهة الغزية التي-1
في المواجهة العسكرية، جاءت عملية " ثانوية"ففي حين كانت غزة قبل االنسحاب اإلسرائيلي جبهة 

األخيرة لتثبت أن هذه الجبهة تحولت بعد االنسحاب إلى ساحة شديدة اإلضرار " الرصاص المسكوب"
  .، وفي البيئة المحيطة بهابإسرائيل

 االنسحاب الميداني أضر كثيرا بالصورة النمطية إلسرائيل، ولم يمنحها الفرصة المواتية لوصول -2
مرحلة الحسم النهائي مع حماس بواسطة القوة العسكرية، كما أدى هذا االنسحاب لتقوية التيار الراديكالي 

تدمير "ن ما حصل بغزة شكل سابقة تاريخية تمثل بقيامها بـفي العالم العربي المطالب بإبادة إسرائيل، أل
  .، دون حصولها على مقابل من حماس"تجمعات استيطانية قامت ببنائها بأيديها

 إستراتيجية االنسحاب أحادي الجانب، وتنفيذها في أكثر من جبهة، عملت على تقوية صورة -3
المعاناة، والتضحية، وقوة :  من قيم ومفاهيمالمواجهة والنضال الفلسطيني ضد إسرائيل، وما يتضمنه

  .الموقف، والمقاومة، وااللتصاق باألرض
 االنسحاب أحادي الجانب الذي قامت به إسرائيل، لم يوفر الظروف المناسبة والشروط المالئمة لها، -4

ابات ولم يمنحها مزيدا من الخيارات السياسية المحسنة، على العكس من ذلك، فقد أضرت هذه االنسح
  .كثيرا في تقديم جدول أعمال سياسي جيد لصالح إسرائيل

، بمعنى أنها رفعت "تدويل الصراع" خطة االنفصال عن غزة تحديدا، منحت إضافة نوعية تمثلت في -5
  .من سقف تورط وتدخل الدول األجنبية واألجسام الدولية في النزاع القائم

التنسيق "رائيل األمنية بيد اآلخرين، وفقا لخطيئة  االنسحاب أحادي الجانب ترك رعاية مصالح إس-6
، كما حصل في مسألة إقامة الجهاز المكلف بوقف ظاهرة تهريب األسلحة، والترتيبات األمنية في "األمني

 .قطاع غزة، التي كان من المفترض أن تقوم بها إسرائيل في المفاوضات الثنائية
أحادي الجانب من قطاع غزة جبى من إسرائيل ثمنا  داخل الجبهة اإلسرائيلية، فإن االنسحاب -7

  .اجتماعيا باهظا، وتكلفة اقتصادية أكثر كلفة
اإلسرائيلي كان أخطر ضحايا االنسحاب، فهو لم يجد طريقه فعال نحو التنفيذ على " الردع" لعل -8

إسرائيل بأنها أرض الواقع، حيث أثبتت األحداث أنه بعد االنسحاب لم يكن هناك إثبات فعلي إلعالنات 
سترد بصورة عنيفة وفورية ضد أي أعمال عدائية، وتطورات تهديدية ضدها من المناطق التي انسحبت 

  .منها
فيما واصلت حماس تنمية قواتها وتحدياتها أمام إسرائيل، وفي نهاية األمر، اضطرت إسرائيل لتنفيذ 

  .أثمانا باهظة ثقيلةتهديداتها الردعية خالل عملية الرصاص المسكوب، وفيهما دفعت 
أخيرا خلصت المحافل اإلسرائيلية إلى عدم وجود مبرر للخوض من جديد في عمليات انسحاب أحادية 

  .الجانب، ألن هناك قناعة باتت متوفرة لديها مفادها أن االنسحاب من غزة تم تحت ضغط المقاومة
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بمستوياتها اللوجستية والتدريبية وهو ما عزز من قيمتها في معادلة الصراع القائمة، وضرورة النهوض 
لمواجهة ساحة الصراع القادمة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كخطوة أولى في رحلة تحرير 
األرض، التي احتلت بفعل القوة والقوة فقط، وبالتالي ال سبيل لتحريرها إال بالمقاومة والمقاومة فقط، هذا 

  االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، فهل من معتبر؟هو الدرس األهم بعد مرور أربع سنوات على
  21/8/2009نت، .الجزيرة

  
  جديدة" انطالقة"ماراثون التفاوض الفلسطيني على أبواب  .47

  نقوال ناصر
المؤتمر السادس لحركة فتح الذي أقر عدم التخلي عن خيار المقاومـة إلـى              " أدبيات"لم يكد يجف حبر     

بندقية في يد وغصن الزيتون في اليد األخرى الـذي رفعـه            جانب خيار التفاوض، انسجاما مع شعار ال      
زعيمها الراحل تسميما ياسر عرفات، حتى كان رئيس الحركة الذي انتخبه المؤتمر بالتزكيـة محمـود                

للوصول إلى الدولة   " الطريق الوحيد "عباس يعلن يوم االثنين الماضي االرتداد إلى المفاوضات باعتبارها          
ليتكشف سريعا بأن المؤتمر نفسه مثله مثل االجتماع الطـارئ للمجلـس الـوطني              الفلسطينية المأمولة،   

 الشهر الجاري لم يكونا سوى جزءا من ترتيب بيـت           27 و   26لمنظمة التحرير الفلسطينية برام اهللا في       
  .منظمة التحرير استعدادا الستئناف وشيك لماراثون التفاوض العقيم العبثي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي

إن توقيت عقد المجلس الوطني بعد يوم واحد من الموعد المقرر لجولة حاسمة من الحوار الوطني فـي                  
القاهرة للتوافق على إنهاء االنقسام الفلسطيني الراهن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري يكـشف               

 ليتضح بـأن هـذا      عن سوء نية مبيت لحصر الحوار في يوم واحد وبالتالي للحكم المسبق عليه بالفشل،             
الحوار نفسه لم يكن إال جزءا تكتيكيا من الترتيبات ذاتها وليس مطلوبا في حد ذاته، لكسب مزيـد مـن                    
الوقت الستكمال اصطناع شرعية للمفاوض الفلسطيني قبل انتهاء كل الشرعيات الفلسطينية في مـستهل              

بها بعد المؤتمر السادس لفتح مـا هـي إال   التي وعد عباس " االنطالقة الجديدة"، وليتبين أن   .العام المقبل 
  .انطالقة نحو جولة جديدة من المفاوضات ليس إال

لقد تمخض اجتماع القمة يوم الثالثاء الماضي بين الرئيسين األميركي باراك أوباما والمـصري حـسني                
 غير مباركين    عن خبرين  –ينطوي عليها االسم األول ألولهما واالسم الثاني لثانيهما         " البركة" و –مبارك  

 إسـرائيلية   –فلسطينيا، أولهما أن أوباما يخطط إلعالن إدارته عن خطة جديدة لمحادثات سالم فلسطينية              
سبتمبر المقبل، وثانيهما أنه يسعى لترتيب قمة ثالثية تجمعه مع عباس ورئيس وزراء دولة              / أوائل أيلول   

.  لآلمم المتحدة في نيويورك بنهاية الشهر نفسه       االحتالل بنيامين نتنياهو على هامش دورة الجمعية العامة       
كراولي الناطق بلسان وزيرة الخارجية األميركيـة       . وبينما أكد السفير المصري سليمان عوض ومثله بي       

هيالري كلينتون الخبر األول، فإن الخبر الثاني الذي نقلته معاريف العبرية عن مصادر أميركية ما زال                
  .بحاجة إلى تأكيد رسمي

 أن أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه قال إن انعقاد أي اجتماع كهذا مـا زال                    ومع
كان نفيا لتوقيته ال نفيا له من حيث المبدأ، كما أن مكتب عباس نفسه لم ينفه حتى                 " نفيه"سابقا ألوانه فإن    

يه أعاله الذي أكد فيـه أيـضا أن         وكان عباس قد أكده بطريقة غير مباشرة في تصريحه المشار إل          . اآلن
ألن التزامـات الجـانبين   " القيادة الفلسطينية ال تضع اشتراطات خاصة بشأن العودة إلـى المفاوضـات     "

الذي أعرب عنه   " التفاؤل"كما أن   . هي مطالب دولية وليست شروطا فلسطينية     " خريطة الطريق "بموجب  
ألننـا ال نـستطيع     "من أجل تحقيق السالم،     " الجهودتكثيف  "أوباما ومبارك بعد قمتهما، وتعهد كليهما ب      

الطرفين بحاجة إلى الجلوس معا، فهذا إن حدث سيعطي أمال في إمكانية            "وألن  " تضييع المزيد من الوقت   
تـسهيالت مـن    " انتزاع"عباس في   " نجاح"كما قال مبارك، باإلضافة إلى      " إيجاد حل للقضية الفلسطينية   
 جميعها وغيرها مؤشرات إلى أن ماراثون التفاوض يستعد النطالقة جديدة           نتنياهو لعقد مؤتمر فتح، هي    
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فعال، بالرعاية األميركية نفسها، وبالمرجعيات نفسها، وبالظروف اإلقليمية والفلسطينية نفسها، وباألسماء           
خطـط  الفلسطينية نفسها، لتنتج الفشل الفلسطيني والعربي نفسه الذي كان النتيجة الملموسة الوحيدة لكل              

  .السالم األميركية السابقة، ولتطيل أمد الوضع الراهن الذي يقف االحتالل اإلسرائيلي مستفيدا وحيدا منه
إن ترحيب أوباما في مؤتمره الصحفي المشترك مع مبارك في البيت األبيض األميركي الثالثاء الماضي               

سـتيطاني اليهـودي فـي الـضفة        لتوسيع االستعمار اال  " تجميد أمر واقع  "التي تحدثت عن    " تقارير"بال
يقتضي مسارعته في المؤتمر نفسه للضغط      " تحركا في االتجاه الصحيح   "الفلسطينية لنهر األردن باعتباره     

الـدول العربيـة   "وضغط علـى  " حول قضايا التحريض واألمن"على الفلسطينيين من أجل تحرك مقابل       
 سابقا ألوانه مثله مثل ترحيب وزارة الخارجيـة         ،إنما كان ترحيبا  "إلظهار استعدادها للتعامل مع إسرائيل    

لم تتأكد بعد وإن تأكدت ال توجد أي ضمانات لعدم استئناف االستيطان فـي أي               " التقارير"الفرنسية، فتلك   
إيهود " دفاعه"بين نتنياهو وبين وزير     " سري"وقت، ال بل إن مكتب نتنياهو قد نفاها بنفيه وجود أي اتفاق             

، وبالتالي فإن التفسير الوحيد للترحيـب       "تجميد لالستيطان "ان أرييل أتياس على أي      باراك ووزيره لإلسك  
لم يتم للتوسع االستيطاني هو توفير مخرج ينقذ ماء الوجـه لمفـاوض             " تجميد" الفرنسي ب  –األميركي  

منظمة التحرير لكي يتراجع عن رفض عباس المتكرر علنا الستئناف المفاوضـات واالتـصاالت مـع                
الحتالل إال بعد التجميد الكامل للتوسع االستيطاني ولكي ينطلق في المرحلة الجديـدة الوشـيكة               حكومة ا 

  .لماراثون التفاوض
 مبارك وال تفاصـيل     –ولم تكشف ال المصادر األميركية وال المصادر المصرية عن تفاصيل قمة أوباما             

ينتون ووزير الـدفاع روبـرت      اجتماعات الرئيس المصري مع نائب نظيره األميركي جو بايدن ومع كل          
الرئيسين، تماما مثلما لم تكشف مصادر عباس عـن تفاصـيل           " تفاؤل"غيتس لكي يفهم المراقب أسباب      

المسلسل الطويل لقممه األميركية واإلسرائيلية لكي يفهم المراقب إصراره علـى اسـتئناف المـاراثون               
لفلسطينية كما قـال، ولـذلك ال يكـون أي          إلى الدولة ا  " الطريق الوحيد "التفاوضي ألن المفاوضات هي     

مراقب مالما إن التقط ما يتسرب من تقارير عن تلك التفاصيل التي ال يوجد أي سبب يمنع اطالع الرأي                   
العام الفلسطيني والعربي عليها إال كون الكشف عنها سيؤلب هـذا الـرأي العـام علـى المفاوضـات                   

  .والمفاوضين
المرتقبة منها  " خطة أوباما "لعربي اللندنية تقريرا عن بنود رئيسية في        وعلى سبيل المثال، نشرت القدس ا     

تخلي مفاوض منظمة التحرير عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين مقابـل تعويـضهم، وإقامـة دولـة                 
  .1967فلسطينية مجردة من السالح، وإعالن القدس عاصمة مشتركة، وتعديل حدود عام 

حصل حسن  (ودة خطة أوباما التي ينوي إعالنها خالل الشهر المقبل            ثم نشر تقرير عن بنود عشرة لمس      
خريشة عضو المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي في رام اهللا على نسخة منها قال لـشبكة فلـسطين                  

وتـشمل اإلبقـاء علـى      ) اإلخبارية إنه يجري توزيعها على نطاق واسع في أوساط فلسطينية وعربيـة           
لكبرى بالضفة الغربية والتفاوض خالل ثالثة أشهر على الصغير منها، ووضـع            المجمعات االستيطانية ا  

المقدسات اإلسالمية في القدس تحت سيادة بلدان عربية وإسالمية، واسـتيعاب أعـداد مـن الالجئـين                 
الفلسطينيين في غور األردن ومناطق بالضفة بخاصة بين نابلس ورام اهللا وإنشاء صندوق دولي لدعمهم،               

ود دولي في وادي األردن وغيره من مناطق الضفة، وتجريد بقية مناطق الضفة من السالح،               وإنشاء وج 
واحتفاظ دولة االحتالل بالسيطرة في الجو، ومنع أي تحالف دفاعي بين السلطة الفلـسطينية وأي دولـة                 

نـي  إقليمية، وحل فصائل المقاومة الفلسطينية وتحويلها إلى أحـزاب سياسـية، وتكثيـف التنـسيق األم             
، والبـدء فـي     2011 اإلسرائيلي في الضفة، وضمانة أميركية بإعالن دولة فلسطينية عام           –الفلسطيني  

إطالق األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل على دفعات خالل ثالث سنوات تبدأ من تاريخ توقيـع                
  .مسودة االتفاق على الخطة التي تتضمن هذه البنود وغيرها
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ليست وصفة ألي سالم عادل أو شامل، بل ستكون وصفة أميركية           " الخطة"هذه  وغني عن البيان أن مثل      
جديدة إلطالة أمد االحتالل ومكافأته على احتالله بالمكاسب التي حققها منه، وخطة جديدة لالستمرار في               
إدارة الصراع ال لحله، وهي خطة  ستحظى بشبه إجماع فلسطيني على رفضها ال على دعمهـا، ألنهـا                   

مع الثوابت الوطنية التي يوجد إجماع فلسطيني عليها يتجاوز أي انقسام، وألنها تتعارض حتـى               تتناقض  
، ويكاد يكون مؤكدا أن تكون وصفة لـسفك دم          "المشروع الوطني "مع ما يسميه مفاوض منظمة التحرير       

  .فلسطيني جديد عندما يحاول المفاوض فرضها تعسفا وبالقوة على الشعب الفلسطيني
22/8/2009  
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