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   قريب بشأن االستيطان في القدسإسرائيلي أميركي فاقات .1

المتحدة وإسرائيل باتتا أقرب من أي وقت مـضى،         قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن الواليات        -رام اهللا 
للتوصل إلى اتفاق بشأن البناء في المستوطنات، مشيرة إلى أن هذا االتفاق، سيشمل بنود الطرفين والتي                

وقالت المصادر، انه تم بالفعل إجمال هـذه        . من بينها مواصلة البناء االستيطاني في مدينة القدس المحتلة        
ق عليها نهائيا في الفترة الراهنة في واشنطن، بين المبعوث األميركي الخاص للشرق             البنود التي تم التواف   

األوسط جورج ميتشل، والمستشار السياسي الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحـامي اسـحاق              
  .مولخوة

:  أساسية هي   ترتيبات 4 اإلسرائيلية الجديدة، تعتمد على      -وأشارت المصادر إلى أن التفاهمات األميركية       
 سيتم تجميد البناء في المستوطنات، والذي تم تحديده من قبل وزير اإلسكان اإلسرائيلي أرئيل ايتس                - 1

 حيث أن مكتب رئيس الحكومة، ومكتب وزير الدفاع هما الجهتـان الوحيـدتان              "وضع انتظار "على أنه   
  .اللتان ستسمحان بالبناء فقط

لسنوات الثالث القادمة، ولكنه سيكون محدودا ويشمل عدة مئات مـن            سيتم البناء االستيطاني في ا     - 2 
المباني، وذلك حسب قاعدة متفق عليها بين واشـنطن وإسـرائيل، حيـث تعمـل الطـواقم األميركيـة            
واإلسرائيلية في هذه األيام، على تحديد قائمة المستوطنات التي سيسمح البناء فيها، والرقم النهائي لعـدد                

  . سيسمح ببنائهاالمباني التي 
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 فيما بينهم على أال يتفقوا في موضوع البناء االستيطاني فـي            "متوافقون" الواليات المتحدة وإسرائيل     - 3
 وحـسب   -مدينة القدس، إال أن البناء االستيطاني في شرقي القدس سيستمر، بينما حكومة باراك أوباما               

  . القدس المحتلة ستتوقف عن انتقاد البناء االستيطاني في-هذا االتفاق 
 حسب االتصاالت التي جرت في واشنطن، أوضحت الحكومة األميركية، أنـه لـيس لـديها نيـة                  - 4 

لمواصلة المواجهة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومن اآلن فصاعدا العالقات بين البيت              
 7وحسب هذه المصادر فـإن      . ةاألبيض ومكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ستعود لتُصبح عالقات صداق        

أشخاص فقط في واشنطن وإسرائيل يعلمون بهذا االتفاق، حيث يدور الحديث عن أوباما نفـسه ونائبـه                 
جورج بايدن، ورئيس طاقم البيت األبيض رام عمنويل، والمبعوث الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل              

اراك ، والمستشار السياسي لنتنياهو المحامي      ، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو ووزير دفاعه أيهود ب        
 .اسحق مولخوة

  23/8/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  

   معتقل من حماس فورا200عباس يأمر باطالق سراح : مصادر .2
وكالة علمت من مصادر موثوقة     ، أن ال  معا عن وكالة    بيت لحم   من    23/8/2009 الحياة الجديدة،    ذكرت

 معتقل مـن    200ة الماضية، الجهات ذات االختصاص باطالق سراح        ان الرئيس محمود عباس امر الليل     
وعلمت معا مـن المـصادر ذاتهـا ان          .حماس في سجون السلطة فورا، بمناسبة شهر رمضان الكريم        

الرئيس قال في اطار قراره هذا بضرورة توفير كل االجواء والمناخات الالزمة النجاح جولـة الحـوار                 
  . لي بالقاهرة  من الشهر الحا-25المقررة في 
من مصادر اخرى رفيعة ان الرئيس ابلغ الوفد االمني المصري خالل زيارته االخيـرة              " معا"كما علمت   

انا أقول لكم باسم حركة فتح اننا نوافق على جميع مطالب وشروط حماس بالكامل دون اي                "الى رام اهللا    
وان  " 2010تشريعية المقررة في يناير     انتقاص بشرط ان توافق حماس على مبدأ االنتخابات الرئاسية وال         

الوفد االمني المصري فوجئ بهذه األقوال وتوجه فورا لنقلها الى خالد مشعل بـسوريا بانتظـار الـرد                  
  .الرسمي وليس الردود التي يتم تداولها في وسائل االعالم

بو علي أعلن امـس     وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور سعيد ا     ، أن   رام اهللا  23/8/2009 الحياة،   وأضافت
 "حمـاس " معتقالً من حركة     70عقب لقاءئه مع الرئيس محمود عباس، ان وزارة الداخلية أطلقت أخيراً            

وقال ابو علي انه اطلع الرئيس عباس علـى الـسياسة التـي تتبعهـا وزارة      .في سجون الضفة الغربية  
يعتقل على خلفيـة امنيـة وليـست      "حماس"الداخلية في التوقيف واالعتقال، مؤكداً ان كل من يعتقل من           

  .  وانصارها يتحركون بحرية من دون اي اعتقال"حماس"واضاف ان اآلالف من اعضاء . سياسية
  

  الحل األمثل لالنقسام االحتكام للشعب في االنتخابات: عباس .3
أن الـرئيس الفلـسطيني     " الـوطن "أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ      : عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 

مود عباس يعتقد أن الحل األمثل للوضع القائم في األراضي الفلسطينية هو االحتكام إلى الشعب مـن                 مح
وأنه قدم هذا العرض إلى الوفد األمني المصري خـالل األيـام            ، خالل االنتخابات الرئاسية والتشريعية   

 على آليـة إجـراء      وأشارت المصادر إلى أن عباس يعتقد بوجوب أن يكون هناك اتفاق          ، القليلة الماضية 
 .االنتخابات بما يضمن إجراءها في الضفة الغربية وقطاع غزة وأنه طلب مساعدة عربية بهـذا الـشأن                

وطبقا للمصادر فإن عباس يعتقد أنه بعد جوالت طويلة من الحوار دون أن يكون ممكنا التوصـل إلـى                   
فـإن مـن المناسـب اآلن       ، نتخاباتوهي الحكومة واألمن واال   ، اتفاق بشأن القضايا الثالث األكثر أهمية     

  .التركيز على موضوع االنتخابات السيما مع قرب الموعد الدستوري لالنتخابات في يناير المقبل
  23/8/2009الوطن، السعودية، 
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   هنية يطالب قادة األمة بالتحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة  .4

تين العربية واإلسالمية إلى التحرك؛ مـن       دعا إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، قادة األم        :غزة
  .أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء معاناة سكانه، خاصةً في شهر رمضان المبارك

وحث هنية خالل كلمة ألقاها، مساء أمس، خالل حفل اإلفطـار الخيـري األول الـذي نظَّمـه اتحـاد                    
مؤسسة الشيخ عيد القطرية الخيرية، فـي       ، وبدعم من    "حماس"المؤسسات اإلسالمية، بالتعاون مع حركة      

مدينة غزة، قادة األمة وأحرارها على أن يحذو حذو أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد؛ الذي أعلـن، أول                   
  .  ماليين دوالر لدعم العمال والصيادين الفلسطينيين10أمس، عن التبرع بمبلغ 

ركوا لرفع هذا الحصار الظالم الذي فُـرض        نناديهم من بين هذه اآلالف من اُألسر؛ لنقول لهم تح         : "وقال
سنمضي على طريقنا، ولـن     : "، مضيفاً "علينا؛ بسبب مواقفنا وثباتنا وتمسكنا بكرامتنا وشموخنا وحقوقنا       

، وجدد شكره لألمير القطري على المكرمـة        "عيد"وقدم هنية شكره لمؤسسة الشيخ      ". نخضع إال هللا تعالى   
  .ائة ألف عامل وصيادالتي قدمها، والتي ستوزع لم

من جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء سلسلة اتصاالت هاتفية مع عدد من ملوك وأمراء ورؤساء األمة                
   .العربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

  23/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ال يوجد لدينا معتقلون سياسيون وموقفنا من انجاح الحوار لن يتغير: فياض .5
سالم فياض رئيس الوزراء عدم وجود اي معتقلين سياسيين في سجون           . أكد د  :نتصر حمدان  م -رام اهللا   

السلطة الوطنية الفلسطينية، وان من يتم اعتقالهم قاموا بمخالفة القانون، ويتم التعامل معهم وفق القانون،               
  .مجددا تأكيده ان السلطة الوطنية مصممة على انجاح الحوار الوطني وموقفها لن يتغير

، التي أطلقها اإلعالمـي وليـد   "حماية العلم الفلسطيني"وقد شارك رئيس الوزراء ظهر امس، في مبادرة  
أحد أهم الرمـوز    "بطراوي، ودعا فيها الى صيانة العلم الفلسطيني واالهتمام به بشكل متواصل باعتباره             

  . للشعب الفلسطيني" الوطنية
  23/8/2009الحياة الجديدة، 

  
   عباس ينجح في كسر الفتور في عالقته بالعاهل األردني :"يةقطر الالشرق" .6

نجح محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في ترطيب أجواء         :  قنا –رام اهللا   - شاكر الجوهري  –عمان  
عالقته مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني مجددا، وفقا لمصادر أردنية وفلسطينية متطابقة، ما سمح                

مايو الماضي، على الرغم من تعـدد       / آيار 31بينهما منذ اللقاء الفاتر الذي جمعهما في        بحدوث أول لقاء    
زيارات عباس للعاصمة األردنية، وبمعدل مرة أسبوعيا، حيث أخفق طوال الفترة الماضية في االلتقـاء               

  . بأي مسؤول أردني
اء ما اعتبره الملك في حينـه        مايو شهد عتبا ملكيا، بلغ حد الغضب األردني جر         31اللقاء السابق بتاريخ    

لغة مزدوجة يستخدمها رئيس السلطة فيما يتعلق بالمصالح األردنية المتداخلة بالحل الفلـسطيني الـدائم،               
الغـضب  . وخاصة ما يتعلق بحل قضية الالجئين، كون األردن المضيف األول لالجئـين الفلـسطينيين             

كتفى الملك بتوديعه داخل الغرفة التي تم فيهـا         الملكي انعكس يومها على شكل وداع فاتر لعباس، حيث ا         
  . اللقاء، دون أن يخرج معه إلى خارج القصر الملكي كما جرت العادة من قبل

وردا على سؤال حول المستوطنات اإلسرائيلية، وفيما إذا طلب من اإلدارة األميركيـة الـضغط علـى                 
دم التزام، كما ليس هناك شـروط مـسبقة،         المسألة ليست التزام أو ع    "إسرائيل لوقف بنائها، قال عباس      

وهو مـا   ". فعندما نقرأ خطة خارطة الطريق، نجد هناك التزامات على الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني           
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اعتبره الملك في حينه تراخيا من عباس بشأن قضية المستوطنات، ينعكس سلبا على المصالح الحيويـة                
اء على المعادلة الديمغرافية الراهنة في األردن، مع احتماالت         األردنية، حيث إن هذا التراخي يعني اإلبق      

  . قدوم المزيد من الالجئين الفلسطينيين
  23/8/2009الشرق، قطر، 

  
  الحكومة االسرائيلية ترفض بدء المفاوضات من النقطة التي انتهت اليها: عريقات .7

لتحريـر الفلـسطينية الـدكتور      قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة ا       :  محمد يونس  –رام اهللا   
صائب عريقات امس ان الحكومة االسرائيلية ترفض استئناف مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي              

واضاف في تصريحات عقب لقائه ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية هيديكي ياماموتو،            . توقفت عندها 
خريطـة  "ترتبت عليها من المرحلة األولى مـن        ان اسرائيل ترفض ايضا تنفيذ أي من االلتزامات التي          

، خصوصا وقف النشاطات االستيطانية، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي، وإعادة األوضـاع           "الطريق
، وفتح المكاتب والمؤسـسات المغلقـة فـي         2000) سبتمبر(على األرض على ما كانت عليه في أيلول         

ضفة الغربية وقطاع غزة واإلفراج عن المعتقلين، مشددا        القدس الشرقية، ورفع الحصار واإلغالق عن ال      
  .انه ال توجد حلول وسط في شأن هذه االلتزامات

 ان الحكومة االسرائيلية تعلن ان الجانب الفلسطيني هو الذي يرفض اسـتئناف             "الحياة"وقال عريقات لـ    
 وترفض استنئاف هـذه     المفاوضات، لكنها هي التي اخرجت قضايا الوضع النهائي عن طاولة التفاوض،          

خريطـة  "المفاوضات من النقطة التي وصلت اليها، وترفض ايضا تطبيق ما عليها من التزامات بموجب               
  ."الطريق

  23/8/2009الحياة، 
  

  قريع وفياض قيد البحث..  وعريقات للتنفيذيةعشراوي .8
دم وسـاق لعقـد   قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان التحضيرات جارية على ق: رام اهللا ـ أحمد رمضان 

المجلس الوطني، وان جولة استشارات جرت مع بعض المرشحين لدخول اللجنة التنفيذية، وبات بحكـم               
المؤكد دخول الدكتورة حنان عشراوي لتخلف اميل جرجوعي الشغال المقعـد المـسيحي فـي تنفيذيـة        

لـدخول التنفيذيـة    المنظمة وانها اعطت موافقتها على ذلك، فيما اتضحت هوية احد مرشحي حركة فتح              
وهو رئيس دائرة المفاوضات في المنظمة صائب عريقات، وما زال المرشح الثاني قيد البحـث، حيـث                 

للجنـة التنفيذيـة    ) ابـو عـالء   (نفت هذه المصادر ان يكون دخول القيادي الفتحاوي السابق احمد قريع            
ع، وانه يفضل ان يشغل المرشح      محسوماً، وقالت ان الرئيس محمود عباس ما زال متردداً باالتصال بقري          

   . احد قياديي الحركة من قطاع غزة" فتح"الثاني لـ
ومن المرجح ان يحل االمين العام الجديد لجبهة النضال احمد مجدالني خلفاً لسلفه سمير غوشة، وتثبيت                

" فـدا "كل من حنا عميرة ممثالً لحزب الشعب بديالً لبشير البرغوثي، على ان يدخل امين عـام حـزب                   
صالح رأفت بديالً لياسر عبد ربه الذي استقال من الحزب المذكور على ان يحال االخير، والذي يـشغل                  

وبحسب هذه المصادر ثمـة      .منصب امين سر اللجنة التنفيذية، على حصة المستقلين بديالً لياسر عمرو          
 اللجنة التنفيذية   اراء ومحاوالت من بعض االطراف الدخال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض لعضوية           

ويذكر ان جدول اعمال الدورة االستثنائية للمجلس سيقتصر بحسب رئيس المجلس            .على كوتة المستقلين  
سليم الزعنون على نقطة واحدة وهي انتخاب ستة اعضاء للتنفيذية، واتاحة الفرصة للفصائل الفلـسطينية               

ية للمنظمة، ولن يضاف لعـضوية المنظمـة        المشاركة في المنظمة ان شاءت تغيير ممثليها للجنة التنفيذ        
  .فصائل اخرى كانت تقدمت بطلب اضافتها الى عضوية فصائل المنظمة

  23/8/2009المستقبل، 
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  "البارد" يبحث مع السنيورة وصلوخ إعادة إعمار زكي .9

زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي رئيس الجمهوريـة العمـاد ميـشال                 
وتبلغ رئيس الجمهورية من زكي تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود          . ان في القصر الجمهوري   سليم

وبحث معه كذلك في العالقات بـين الـسلطات         ". فتح"عباس، واطلعه ايضا على مقررات مؤتمر حركة        
  .اللبنانية والفلسطينيين

: وقـال زكـي   . الحكومية أمس كما زار زكي رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة في السرايا            
مع اعادة اعمار المخيم وتخفيف معاناة      ) اللبنانيين(ونقول ألهلنا في المخيم، ليطمئنوا ألن كل المسؤولين         "

أوضاع البنية التحتية في المخيمات والحقوق االنـسانية والمدنيـة،          "ولفت إلى انه تم البحث في       ". اهاليه
واإلصـرار  " فـتح "ئج انعقاد المؤتمر العام السادس لحركـة        واطلعته على ما يجري داخل فلسطين ونتا      

  ".الفلسطيني على تمتين العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية
من جهة ثانية، زار زكي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال فوزي صلوخ الـذي                

ـ  وضاع العامـة فـي لبنـان       وجرى عرض اال  ". فتح"تجديد انتخابه في اللجنة المركزية لحركة       "هنأه ب
وحمل صلوخ زكي، الذي يغادر لبنان قريبا الى االراضي الفلسطينية، تحياته إلـى الـرئيس                .وفلسطين

  .الفلسطيني محمود عباس
  23/8/2009المستقبل، 

  
   لتحسين حياة األسرى في رمضان"إسرائيل" األسرى في غزة تناشد للضغط على وزارة .10

سرى في الحكومة الفلسطينية المقالة امس المؤسسات الحقوقية والصليب         ناشدت وزارة األ  :  د ب أ   -غزة  
األحمر الدولي الضغط على السلطات اإلسرائيلية لتحسين شروط حياة األسرى الفلسطينيين في الـسجون              

وطالبت الوزارة ، فـي بيـان صـحفي ،          . اإلسرائيلية ومراعاة حرمة هذا الشهر الفضيل لدى المسلمين       
السجون اإلسرائيلية عدم القيام بأى إجراءات استفزازية من شأنها أن تعكر علـى األسـرى               بإلزام إدارة   

عبادتهم وعدم عرقلة إدخال الحاجات األساسية التي يحتاجها األسرى خالل شهر رمضان مثـل التمـر                
  .وزيت الزيتون

قيق ال يعرفـون    وكشفت الوزارة أن هناك المئات من األسرى في زنازين العزل ومراكز التوقيف والتح            
حيث يستوي الليل مع النهار الن هذه األماكن ال تـدخلها الـشمس ، وال               " فيها موعد اإلفطار والسحور   

 ألف أسير فلـسطيني     11وتعتقل إسرائيل أكثر من     ". يسمع فيها أذان ، وبعضها تم إنشاؤه تحت األرض        
  .  سجنا ومركز توقيف25في 

  23/8/2009الدستور، 
  

  الحكومة المقالة تنهي استعداداتها الستقبال آالف الطالب في التعليموزارة  .11
 ألف طالب وطالبة في     450يتوجه إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة اليوم أكثر من           :  سمير حمتو  -غزة  

الخاصة التي تشرف   " رياض األطفال "، باإلضافة إلى طلبة     " األونروا"القطاعين الحكومي والتابع لوكالة     
تعليم في الحكومة المقالة في بيـان صـحفي تلقـت           لوقالت وزارة ا  . ية والتعليم العالي  عليها وزارة الترب  

 ألـف طالـب وطالبـة       250أمس ، نسخة عنه إنها أنهت كافة استعداداتها السـتقبال نحـو             " الدستور"
  .  مدرسة منتشرة في كافة محافظات قطاع غزة383سيتوجهون إلى مقاعد الدراسة في 

حيث سيتوجه نحو   "نتهت من تجهيز كشوفات التنقالت اللوائية والداخلية للمعلمين ،          وذكرت الوزارة أنها ا   
وأكدت الوزارة أنها عالجت كافة اإلشـكاالت المتعلقـة بحاجـات           ".  ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم     11

 حيث قامت بسد العجز القائم من خالل معلمي العقود الخاصة الذين أعلـن عـنهم            "المديريات للمعلمين ،    
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وأشارت إلى أنها ستعلن خالل األسبوع القـادم  ".  معلم من المستنكفين   2000قبل أيام ، ومن خالل عودة       
 والذين خضعوا المتحان تحريري ومقابلـة شخـصية ،          2009 معلم ومعلمة جدد من قوائم       300أسماء  

  . موضحة أن ال عالقة لهذه الدفعة بالمعلمين المساندين
  23/8/2009الدستور، 

  
  كومية تطالب القادة العرب بموقف حاسم وعاجل لرفع الحصار لجنة ح .12

طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار ، برفع الحصار وفتح المعابر التي تربط قطاع غـزة مـع                  :غزة
العالم الخارجي وخاصة معبر رفح إلدخال المستلزمات الرمضانية والمواد الغذائية والمساعدات للقطـاع             

  .مع حلول شهر رمضان
شددت اللجنة في بيان لها، صدر أمس ، على ضرورة سماح السلطات المصرية بفـتح معبـر رفـح                   و

وإدخال المواد الغذائية بشكل أكبر لمناسبة حلول شهر رمضان، داعية الدول العربية واإلسـالمية إلـى                
  .العمل الجدي على كسر الحصار ووقف معاناة المواطنين في القطاع وتسيير المزيد من القوافل

إن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة من أي وقت مضى لموقف عربـي موحـد مـن                 :" وقالت اللجنة 
ندعو القادة العرب التخاذ حل حاسـم       (...) الحصار اإلسرائيلي وإعادة إعمار غزة وكسر الحصار عليها       

فـتح  وعاجل تجاه كسر الحصار واستخدام أدوات الضغط على أمريكا واالحتالل اإلسرائيلي من أجـل               
  ".كامل المعابر ومن ضمنها معبر رفح

  23/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

  حماس تنتظر مقترحات مصرية ازاء مصير الحوار الوطني وصيغه الجديدة .13
اختتم الوفد االمني المصري برئاسة مساعد وزير المخابرات اللـواء محمـد            :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

" حمـاس "نية في دمشق، بإبالغه رئيس المكتب السياسي لـ         ابراهيم لقاءاته مع ستة من الفصائل الفلسطي      
و " فـتح "في الحـوار بـين      " افكار عدة للخروج من حال االنسداد     "خالد مشعل ان القاهرة تدرس طرح       

 الجاري وصيغ   25، وأنها ستبلغ الفصائل في الساعات المقبلة بمصير جولة الحوار المقررة في             "حماس"
كان الوفد المصري اختتم لقاءاته مع الفصائل بجلسة موسـعة مـع قيـادة              و.الحوار في المرحلة المقبلة   

  . عقدت مساء الجمعة" حماس"
ان المحادثات تضمنت استعراضـاً لمواقـف       " الحياة"وقالت مصادر فلسطينية شاركت في االجتماع لـ        

 المـشتركة،   من المسائل العالقة ازاء ملفات اصالح اجهزة االمن وقانون االنتخابـات واللجنـة            " حماس"
البحث عن امكانات لمقاربات جديدة فـي قـضايا الخـالف           "اضافة الى ملف المعتقلين، في محاولة لـ        

  .بين الحركتين" االساسية
ليـست فـي صـدد      " فتح"انه الحظ بوضوح ان     " حماس"وأشارت المصادر الى ان الوفد المصري ابلغ        

واذ اكدت المصادر    .بداية العام المقبل  "  لالنتخابات تريد حواراً للتهيئة  "البحث في القضايا االخرى، وأنها      
ال يزاالن على حالهما، اوضحت انه في موضوع قانون االنتخابات تتمـسك            " فتح"و  " حماس"ان موقفي   

 فـي المئـة بنظـام       15 في المئة منها بالنظام النسبي في مقابل         85بتعديل القانون الراهن ليصبح     " فتح"
من دون اي تغيير     "40- 60معادلة  " حماس"، في مقابل اقتراح     "بعض الدوائر مع اعادة توزيع    "الدوائر،  

  .25 - 75واشارت المصادر الى ان االقتراح المصري الوسط يقوم على معادلة ". في توزيع الدوائر
في ما يتعلق باللجنة المشتركة التي اقترحـت الدارة شـؤون   " اي تغيير"وتابعت المصادر انه ليس هناك     

على اساس شروط مقبولة مـن المجتمـع        "اقترحت العودة الى تشكيل حكومة وحدة       " فتح"ان  غزة سوى   
، في اشارة الى مبادئ اللجنة الرباعية الدولية القائمة على االعتراف بإسرائيل واالتفاقات الموقعة              "الدولي

لوحـدة  بأن تشكل الحكومة على اساس برنـامج حكومـة ا         " حماس"ونبذ العنف، وذلك في مقابل تمسك       
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االتفاقات الموقعة في البرنامج السياسي بدالً مـن        " احترام" باستخدام كلمة    2007بموجب اتفاق مكة للعام     
. االتفاقات، او تشكيل لجنة مشتركة لمرحلة انتقالية ال تكون بديلة من حكومة اسماعيل هنية فقط              " التزام"

رف اآلخر باعتبار ان الحركة ابدت اقصى       التغيير مطلوب من الط   "الوفد المصري ان    " حماس"وأبلغ قادة   
  ".مرونة ممكنة

  23/8/2009الحياة، 
  

    الحوار الفلسطيني إلى ما بعد العيد  ":  اإلماراتيةالخليج" .14
 25أكد مسؤول مصري، أمس، أن جولة الحوار الفلسطيني ُأجلت إلى ما بعد عيد الفطر ولن تعقد في ال                   

نه وعد باستمرار الجهود المصرية الرامية لحل الخالفات بـين          من الشهر الجاري كما كان مقرراً، إال أ       
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن المسؤول قوله إن هذا القرار جـاء فـي    . ”حماس”و” فتح“حركتي  

ضوء الجوالت المكوكية التي قام بها وفد من المخابرات المصرية بين رام اهللا ودمـشق والتـي بـدأت                   
  .اعات التي عقدت مع الرئيس محمود عباساالثنين الماضي واالجتم

  23/8/2009الخليج، 
  

  أفقد فتح حلم أن تصبح ممثالً حقيقياً للشعب المؤتمر السادس : أبو شريف .15
النتائج التنظيمية التي خـرج بهـا       "قال القيادي الفلسطيني بسام أبو شريف إن        :  نادية سعد الدين   - عمان

سي، دّل على أن التناقض الداخلي في فتح ال أساس سياسي له،            المؤتمر، وعدم تركيزه على الجانب السيا     
وإنما يقع بين مراكز قوى تبحث عن دور أكبر في صنع القرار، مما أدى إلى مصادرة القرار وتركيـزه             

  ".في شخص رئيس الحركة
المؤتمر لـم   "وأضاف أبو شريف، وهو المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إن             

ثر أي خالف سياسي، في ظل استمرار عملية تهويد القدس والتوسع االسـتيطاني، ووسـط الحـصار                 ي
المحكم على قطاع غزة وتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية، فكان المؤتمر في واد والشعب في واد               

  ".آخر
لحه، وألغاها كحركـة    المؤتمر أفقد فتح حلم أن تصبح ممثالً حقيقياً للشعب ومدافعاً عن مصا           "واعتبر أن   

تحرير وطني مقابل تكريسها كحزب، وتحويلها إلى جزء من السلطة التي يحكمها ويتحكم بهـا الرجـل                 
  ".األول في فتح وفي المنظمة والسلطة الوطنية

، "حل التناقض بين فتح وحماس بات اآلن على رأس جدول األولويـات الداخليـة             "ورأى أبو شريف أن     
باجتماع تقاسم السلطة بين الحركتين، بعدما توصـلت مـصر إلـى            " في القاهرة    واصفاً الحوار المنتظر  

معادلة ترضية حول حصة الطرفين من الحقائب الوزارية، ورمزياً للمنظمات الفلسطينية، قد ال ترضـي               
  ".أي طرف منهم، ولكنها سترضي أطرافاً خارجية

الفلسطيني، ودافعاً للـرئيس األميركـي      انتفاضة استقالل سلمية، تشكل مصدر قوة للمفاوض        "ودعا إلى   
باراك أوباما لترجمة ما وعد به لفظياً لتطبيق حل الدولتين بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة                

  ".1967السيادة على األراضي المحتلة عام 
  23/8/2009الغد، األردن، 

  
  ء فلسطينيين  تطالب بتحقيق دولي في سرقة االحتالل ألعضاء شهداالشعبية .16

 المؤسسات الحقوقيـة والدوليـة وذات        في بيان صدر أمس،    طالبت الجبهة الشعبية  :  سمير حمتو  -غزة  
واعتبـرت   .الـسويدية " افتونبالديـث "الصلة بفتح تحقيق جاد وفوري حول األنباء التي نشرتها صحيفة           

جرائم وتجاوزات تكررت من يجب أن تؤخذ على محمل الجد لما تحويه من          "أن مثل هذه التقارير      الجبهة
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قبل جيش عنصري اعتاد على اقتراف الجرائم جريمة تلو األخرى دون عقاب أو محاسبة رغم وجـود                 
وأشارت إلى أنه فـي سـنوات االحـتالل          ".العديد من األدلة و البراهين لدى العديد من المحافل الدولية         

لثمانينيات حول سرقة أعضاء ألطفـال      العسكري لقطاع غزه كانت قد أثيرت قضايا مشابهة في سنوات ا          
  .مصابين استشهدوا الحقا في مستشفيات إسرائيلية

  23/8/2009الدستور، 
  

   وتؤكد ضرورة تشكيل مرجعية موحدةذكرى إحراق األقصىمهرجاناً في البص ب  تقيمحماس .17
 أقامتـه أحيت حركة حماس الذكرى األربعين الحراق المسجد األقصى، في لقاء جماهيري            : لبنان، صور 

 الخيري في مخيم البص، حضره لفيف من العلماء وممثلون للفصائل الفلـسطينية             اإلسالمي المجمع   أمام
  .واألحزاب اللبنانية

 ووصـمة   أليمةذكرى  "وأكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس مسؤول ملف الالجئين جهاد طه، انها             
ودعا الى دعم اهالي القـدس المحتلـة        ". قاومةعار في تاريخ األمة ال تغسلها سوى جحافل التحرير والم         

الذين يواجهون مخططات التهويد والحصار واالضطهاد والطرد واالستيطان، بمختلـف اشـكال الـدعم              
المتاحة، سياسياً ومادياً واعالمياً ومعنوياً، والقيام بحمالت نصرة شاملة للمسجد األقصى غيـر محـددة               

كما دعـا   . نية في مختلف المحافل والمنابر االقليمية والدولية      الوقت لفضح الجرائم والمخططات الصهيو    
لالسراع في تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تضم جميع الفصائل، في لبنان لتوحيد الموقف الفلـسطيني               
تجاه األحداث في لبنان، وخاصة مواجهة مشاريع التوطين والتمسك بحق العودة وتنظم العالقة اللبنانيـة               

  .يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطينيالفلسطينية بم 
  23/8/2009المستقبل، 

  
  ماضون على طريق الجهاد والمقاومة والصمود : القسام .18

 .أكدت كتائب القسام الجناح أنها ماضية على طريق الجهاد والمقاومة والصمود واإلعداد والثبـات              :غزة
نحـن  :" ، أمس، نسخة عنه   "فلسطين"تلقت  وقالت الكتائب في بيان صحفي بمناسبة شهر رمضان المبارك          

اليوم أكثر إيماناً بصوابية نهجنا الجهادي الذي قدمنا في سبيله المئات من الشهداء األبرار، وسالت علـى                 
  ".طريقه دماء زكية وتناثرت على دربه أشالء طاهرة

  23/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  في الضفة تتهم السلطة باعتقال ثالثة من عناصرها المحررين حماس .19
اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية في الضفة الغربية باعتقـال ثالثـة مـن              :  ضياء الكحلوت  -غزة  

عناصرها المحررين في محافظتي جنين وطولكرم، فيما قالت إن قوات االحتالل اعتقلت أحـد المفـرج                
  . عنهم من سجونها

ل األسيرين المحررين عامر بشير    وذكرت حماس في بيان صحافي أن جهاز المخابرات في طولكرم اعتق          
وأوضحت أن جهاز األمن الوقائي اعتقل األسير المحرر أحمد          . وأنس الحصري بعد استدعائهما للمقابلة    
  . أبوخليفة بعد اقتحام منزله في مخيم جنين

  23/8/2009العرب، قطر، 
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  لبالدمن اإلسرائيليين يخشون وقوعهم ضحية للعنف المستشري في ا% 55: استطالع .20

 من اإلسرائيليين يخشون وقـوعهم      55%كشف استطالع رأي أجرته اإلذاعة العبرية العامة أن           -حيفا  
  .ضحية للعنف المستشري في البالد

إن جذور العدوانية والجريمة المتفشية في المجتمع اإلسرائيلي تعود لخلـل بالتربيـة             :  منهم 62%وقال  
 أشـاروا لـضعف الـشرطة       20%اع نسبة تعاطي الكحول، و     منهم الرتف  30%وفقدان القيم، فيما أشار     

  .وجهاز المحاكم كسبب لذلك
ـ              مقارنـة مـع     15%كانت السلطات اإلسرائيلية قد كشفت عن ارتفاع نسبة متعاطي الكحول هذا العام ب
  . تتناول الخمور13العام المنصرم ونوهت بانخفاض جيل هؤالء وقالت إن فئات من الشبيبة بجيل الـ

  23/8/2009طر، العرب، ق
  

   يمينية تدعو لتكثيف االستيطان في الجليلجمعية .21
، الحكومة اإلسرائيلية إلى تكثيـف نـشاطاتها لمنـع          " هشومير هحداش " دعت جمعية    -القدس المحتلة   
ـ   في النقب والجليل من السيطرة على أراضي الدولة ، ووقف عملية نهب األراضي التي               48فلسطينيي ال

 ألراضي الدولة ، مؤكدة ضرورة إن يتم توطين المزيد من المستوطنين اليهود             48لـيقوم بها فلسطينيي ا   
وادعى العميد رام شموئيلي احـد أعـضاء        . في الجليل والنقب للمحافظة على أغلبية يهودية في المنطقة        

 4الجمعية انه يقع على عاتق الدولة مهمة وطنية وقومية من الدرجة األولى تكمن من خالل الحفاظ على                  
ماليين دونم يقوم العرب بنهبها أمامنا ، وعليها أن تغير سلم أولوياتها والمحافظة على األرض ، وفرض                 

  .أغلبية يهودية في الجليل
  23/8/2009الدستور، 

  
  من البحرية الجزائرية" إسرائيلي "لققل .22

يين، بأنهـا   ووسـطاء امـريك   ) الناتو(دول المغرب العربي، عبر حلف شمال االطلسي        ” إسرائيل“ابلغت  
معنية بصفة مباشرة باألمن في الجهة الغربية من البحر المتوسط ومضيق جبـل طـارق والممـرات                 “

  .”البحرية التجارية المتاخمة للشواطئ الجزائرية والليبية
” إسرائيلي“الجزائرية في عددها الصادر امس ان وسطاء غربيين تحدثوا عن قلق            ” الخبر“وقالت صحيفة   
  .قوة البحرية الجزائرية في السنوات األخيرةمتنام من زيادة 

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع قوله ان ايفاد الجزائر لمراقبين عسكريين للمشاركة في مناورات               
، ”اسـرائيل “ال يعني ابداً ان الجيش الجزائري او البحرية سيقيمان اتصاالً مباشراً مع             “) اكتيف انديفور (

نها الغياب عن المشاركة ومتابعة تنفيذ مخططات األمن البحري فـي غـرب             ال يمك “مضيفاً ان الجزائر    
  .”المتوسط طبقاً لقناعة وعقيدة عسكرية راسخة

  23/8/2009الخليج، 
 

  اإلسرائيلية في خطر واألسئلة االجتماعية والمدنية ستنفجر" دولة الرفاه": دراسة .23
 التدهور واالنكفاء في كـل مـا يتعلـق          أكدت دراسة جديدة أن أعوام العقد المنصرم شهدت المزيد من         

، وتبين أن تعمق الالمساواة وانعدام العدالة في توزيع الموارد          "إسرائيل"بالمساواة والعدالة االجتماعية في     
وفي تقاسم ثمار النمو االقتصادي طاوال المجاالت االجتماعية األساسية كلها، ومنها التعلـيم والخـدمات               

 األجور واالستثمارات ومخصصات اإلعانة والضمان االجتماعي، وذلـك         الصحية والسكن، عالوة على   



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1533:         العدد       23/8/2009األحد  :التاريخ

نتيجة سياسة التقليصات والخصخصة التي انتهجتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، والتي ألحقت أشـد             
، وفـي طليعتهـا الـشرقيون       "إسرائيل"الضرر واإلفقار بالطبقات والمجموعات االجتماعية الضعيفة في        

  .والعرب
 الدراسة التي أعدها نخبة من الباحثين اإلسرائيليين ،وأصدرها المركـز الفلـسطيني للدراسـات               وبينت

 مدارـ ،ونشرت نتائجها مؤخراً، أن استمرار التوجهات، التـي وسـمت وال تـزال تـسم                 -اإلسرائيلية
 خطـرة   منذ عقد ونيف، سيلقي بظالل سـلبية      " إسرائيل"السياسات االجتماعية واالقتصادية المنتهجة في      

على األوضاع االجتماعية واالقتصادية في األعوام المقبلة أيضاً، وربما إلى جهة دق المسمار األخير في               
  .نعش دولة الرفاه اإلسرائيلية

  مصير االقتصاد
غير مرهون فقط بحاالت الـصعود والهبـوط فـي          " إسرائيل"وتوضح الدراسة أن مصير االقتصاد في       

 بمستوى االستقرار الـسياسي فـي المنطقـة، وباألسـاس فـي الـساحة               االقتصاد العالمي، وإنما أيضاً   
إلى أن اتفاقاً سياسـياً منـصفاً مـع         " وفق الدراسة "وفي هذا الشأن هناك إشارة    .  الفلسطينية -اإلسرائيلية

فحسب، وإنما أيضاً على مـصلحة اقتـصادية        " إلسرائيل"الفلسطينيين، ال ينطوي على مصلحة سياسية       
  .واجتماعية

 الرايـة األمنيـة والرايـة       -ال تستطيع أن ترفع في الوقت نفسه رايتـين        " إسرائيل"ت الدراسة أن    وأكد
هو واحد مـن    " االجتماعية، وأن النتيجة المطلوب استخالصها هي أن االحتجاج االجتماعي في إسرائيل          

عاقل يدرك أنه فـي     كل إنسان   "النضاالت المؤجلة وأن أوان استحقاقه ال بد أن يحين عاجالً أم آجالً،وأن             
اليوم الذي ينتهي فيه االحتالل والقمع ضد الفلسطينيين فسوف تنفجر األسئلة االجتماعية والمدنيـة فـي                

  ".، وسوف تندفع نحو مركز األجندة السياسية اإلسرائيلية"إسرائيل"
  حل الدولتين

ث يعتقد عدد من الباحثين ، حي"وتشير الدراسة إلى وجود جدل  حول مسألة إعادة التفكير في حل الدولتين            
اإلسرائيليين أن مقاربة الدولتين ـ على األقل وفق النسخة التقليدية المعروضة في الساحة ـ ليست الحّل   

ومع أن ميزتها الوحيدة هي انخراط طرفين فيها فقط، إال          . الوحيد الممكن للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني    
ألنه يتوقع الفشل في تحقيق تسوية تستند إلى مفهوم العـام           و. أنها هي نقطة ضعفها األكثر وضوحا أيضا      

الخيـار  "، ووجود مأزق منذ ذلك الحين، فمن المهم التعرف على احتماالت أخرى، مـن قبيـل                 2000
، بدال من اإلصرار على مفهوم باء بالفشل أربع مرات على األقل خالل العقود              "الحل اإلقليمي "و" األردني

  ".السبعة الماضية
  ة وعزلةتعددي

إذ يوجد  بين فئاته تباين عرقـي وثقـافي          ، وتذكر الدراسة  أن المجتمع اإلسرائيلي يعتبر مجتمعا تعددياً        
وال توجد سياسة رسمية تفصل بين فئات المجتمع، إال أن بعض الفئات تنتهج أسلوباً مـن   . وديني ولغوي 

  .ة إيديولوجية متينةاالنغالق لتحافظ على هوية ثقافية ودينية وعرقية، وربما على هوي
ولكن، بالرغم من وجود ظواهر ال يستهان بها من االنقسام االجتماعي ومن الفوارق االقتـصادية، إلـى                 
جانب جدال سياسي صاخب في كثير من األحيان، فإن المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع متوازن ومـستقر                

  . نسبياً
  23/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  العالقات بين المسلمين والمسيحيين في فلسطينمتانة ي يؤكد على التميم .24

أكد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة اإلسالمية المـسيحية            :  بترا –القدس المحتلة   
وذكرت مـصادر   . لنصرة القدس والمقدسات امس متانة العالقات بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين          
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ن له عن شكره الخالص إلى المطران عطااهللا حنـا رئـيس أسـاقفة              فلسطينية ان التميمي أعرب في بيا     
سبسطية للروم األرثوذوكس رئيس الهيئة والمنسيور األب مناويل مسلم رئيس دائرة العالم المسيحي فـي               
مفوضية العالقات الخارجية لحركة فتح عضو هيئة الرئاسة للهيئة على تقديمهما التهنئة للمسلمين بمناسبة              

  مبارك حلول شهر ال
وأكد الدكتور التميمي متانة العالقة بين المسلمين والمسيحيين في فلـسطين ، ودور الهيئـة اإلسـالمية                 
المسيحية في تجسيد العمل اإلسالمي المسيحي والتعاون والتضامن والتعايش المشترك بينهما منذ العهـدة              

  . العمرية التي وثقت بعد الفتح العمري لمدينة القدس المباركة
ل قاضي القضاة إن المسلمين والمسيحيين في فلسطين يسيرون على هدي العهدة العمرية موحدين في               وقا

مواجهة إجراءات االحتالل ضد الفلسطينيين جميعاً ، ويعيشون معاً معاناته ويتطلعون جميعاً إلـى نيـل                
س الـشريف بكامـل     الحرية واالستقالل وإقامة دولتهم الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القـد          

  .مكوناتها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية
  23/8/2009الدستور، 

  
  دعوة الى إقامة صالة خاصة األحد المقبل لنصرة المقدسات اإلسالمية والمسيحية الفلسطينية .25

 دعا رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين المنسنيور مانويـل             –رام اهللا   
مسلم أمس مسيحيي العالم إلى إقامة صالة خاصة األحد المقبل من أجل نـصرة المقدسـات اإلسـالمية                  
والمسيحية في فلسطين، والعمل على إرغام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على رفع القيود واإلجـراءات              

  .العسكرية المفروضة على القدس
ئيلية بفرض قيود على دخول المصلين المسلمين       ودان مسلم في بيان له استمرار سلطات االحتالل اإلسرا        

من مواطني الضفة الغربية إلى المسجد األقصى المبارك خالل شهر رمضان الكريم، واستهجن ما قـال                
  ."صمت العالم أربعين سنة عن جرائم الحرب المتالحقة بحق الفلسطينيين إنساناً وأرضاً ومقدسات"انه 

صب رئيس دائرة العالم المسيحي في مفوضية العالقات الخارجيـة          وأشار المنسنيور مسلم الذي يشغل من     
 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إلى أن حفر األنفاق أسـفل  –، وعضو الهيئة اإلسالمية    "فتح"لحركة  

  . المسجد األقصى المبارك ما زال مستمراً
لة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها    ان السالم واالستقرار في الشرق األوسط لن يتحقق إال بقيام الدو          ": وقال

القدس الشريف، وعمليات تدمير المنازل واإلبعاد والنشاط االستيطاني في القدس المحتلة هي أعمال غير              
. شرعية وغير قانونية بنظر القانون الدولي، وترتقي إلى مراتب جرائم الحرب، ومضرة بعملية الـسالم              

وصالة في العالمين المسيحي واإلسـالمي مـن اجـل          شهر صوم   "وتمنى أن يكون رمضان هذه السنة       
  ."األقصى والمقدسات

  23/8/2009الحياة، 
  

  الحصار ما زال مستمرا وغزة تدعو المتضامنين لتكثيف نشاطهم .26
دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار السبت المتـضامنين            : رأفت الكيالني 

، وذلك فـي الـذكرى   "انتفاضة السفن"الم لتفعيل دورهم من أجل إحياء   مع الشعب الفلسطيني في دول الع     
  .األولى لوصول أول سفينتي لكسر الحصار عن غزة

إن الحصار اإلسرائيلي ما زال مستمراً فـي الـذكرى األولـى            "وقال الخضري في تصريحات صحفية      
مشيراً إلى رحلـة  ، برص ، إلى ميناء غزة منطلقين من ميناء ق     2008-8-23لوصول السفينتين، بتاريخ    

السفينتين التي ضمت قرابة أربعين متضامناً من شخصيات اعتبارية وقادة وبرلمانين، وما تعرضوا لـه               
  .من مخاطر واعتداءات إسرائيلية



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1533:         العدد       23/8/2009األحد  :التاريخ

ده وصبره رغم كل هـذه المعانـاة،        وتوجه الخضري بهذه المناسبة بالتحية للشعب الفلسطيني على صمو        
 مشيداً في الوقت ذاته بتحرك النشطاء األجانب والعرب

  22/8/2009 48عرب 
  

  تقرير أممي يحذر من استمرار تدهور الوضع في القدس المحتلة .27
حذر تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة            : وفا–القاهرة  

من استمرار تدهور الوضع األمني واإلنساني واالجتماعي بعدد من األحيـاء بالقـدس المحتلـة               ) شاأوت(
  .بسبب تأثر الخدمات العامة بها بفعل سياسة االحتالل اإلسرائيلية

وسجل التقرير الذي وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة امس أن المحطة الرئيسية للكهربـاء               
مغلقة لألسبوع الثاني على التوالي بسبب نقص الوقود، ما ينتج عنه انقطاع في التيـار               في غزة مازالت    

  .الكهربائي ما بين ست وثماني ساعات يوميا
وأبرز التقرير أن تزود السكان بالمياه يشهد من جهته اختالالت كبيرة بحيث ال يحصل السكان على هذه                 

  .دة ال تتجاوز ثماني ساعاتالمادة الحيوية سوى أربعة أيام في األسبوع ولم
ومن جهة أخرى ذكر تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية فـي األراضـي الفلـسطينية                 

 شاحنة محملة بمساعدات لقطاع غزة مبرزة أن هذا         531المحتلة أن السلطات اإلسرائيلية سمحت بدخول       
وأكـد   .ل األشهر الستة األولى لهـذا العـام        بالمائة من المتوسط األسبوعي خال     19الرقم ال يمثل سوى     

التقرير أن إسرائيل مازالت تفرض قيودا على حصول السكان على مواد البناء مثل األسمنت والـصلب                
  .والزجاج واألخشاب
 مليون دوالر ليتم توزيعها على الفقراء فـي         181أطلقت نداء لجمع حوالي     ) األونروا(وأضاف أن وكالة    

موضحا أن نحو مليون الجئ في غزة بعـد ثـالث سـنوات مـن الحـصار                 غزة خالل شهر رمضان     
  .اإلسرائيلي والعملية اإلسرائيلية األخيرة على القطاع ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية

 في المائة من هؤالء الالجئين يعانون من البطالة الحـادة ويحـصلون علـى               70وأشار التقرير إلى أن     
ما أنهم يعيشون مستويات متدنية من السكن تفتقر ألبسط ضـروريات           الخدمات األساسية بشكل متقطع، ك    

  .العيش
  23/8/2009الحياة الجديدة، 

  
   أعوام8مبعدو كنيسة المهد يطالبون عباس وفياض بالتدخل إلنهاء معاناتهم المستمرة منذ  .28

رئيس  طالب مبعدو كنيسة المهد في غزة في أول أيام شهر رمضان أمس الرئيس محمود عباس و                -غزة  
 بسرعة  "فتح"الحكومة الفلسطينية الدكتور سالم فياض وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة            

 سنوات علـى    8التحرك من اجل إنهاء معاناة المبعدين في الدول األوروبية وفي غزة وذلك بعد مضي               
  .إبعادهم وقدوم شهر رمضان

طق باسم المبعدين في غزة فهمي كنعان مناشدته الـرئيس           المحلية الفلسطينية عن النا    "معاً"ونقلت وكالة   
عباس والدكتور فياض بالتدخل العاجل إلنهاء معاناة مبعدي الكنيسة في إيطاليا إبراهيم عبيـات ومحمـد              
سعد وخالد أبو نجمة الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ أيام في الـسفارة الفلـسطينية فـي إيطاليـا                    

 بالتزاماتها تجاههم، وكذلك الحكومة     "تقصير الحكومة اإليطالية  "اعهم المعيشية و  احتجاجاً على تردي أوض   
كما عبر كنعان عن استيائه الشديد من تجاهل قضية المبعدين في المؤتمر الـسادس لحركـة                 .الفلسطينية

  سنوات تراوح مكانهـا    8 الذي عقد في بيت لحم، مسقط رأس المبعدين، إذ أن قضية المبعدين منذ               "فتح"
  .مع عشرات الوعود بإنهاء قضيتهم، لكن من دون جدوى

  23/8/2009الحياة، 
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  مناشدة الفضائيات العربية واإلسالمية بث صالة التراويخ من المسجد األقصى .29

 ناشدت الهيئة اإلعالمية العالمية للدفاع عن القدس كافة الفـضائيات العربيـة             : يوسف الشايب  -رام اهللا   
اإلعالمية لنقل شعائر صالة التراويح وخطبة الجمعة مـن المـسجد األقـصى             واإلسالمية ببذل الجهود    

المبارك خالل شهر رمضان المبارك، للفت أنظار وقلوب الشعوب العربية واإلسالمية إلى مـا ترتكبـه                
  .إسرائيل من سياسات ومخططات مدروسة ومحبوكة لتهويد المدينة المقدسة

 منذ أن قام اليهود بإحراق المسجد األقـصى المبـارك، فـي              عاما مرت  40وقالت الهيئة ما تزال، بعد      
، تتعرض مدينة القدس إلى المزيد من االنتهاكات والمخططات اإلسرائيلية الراميـة إلـى              21/8/1969

تهجير سكانها األصليين وطمس معالمها الفلسطينية والعربية ومواصلة البناء االستيطاني وجدار الفـصل             
مرار الحفريات تحت المسجد األقصى، فحتى أسماء شوارع فلسطين أصـدرت           وتهويدها، إضافة إلى است   

  ..!حكومة نتنياهو قرارا باستبدالها بأسماء عبرية توراتية
-12وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم حاليا من خالل حملتها مائة يوم ويوم من أجل القدس والتى بدأت يوم                   

 المدينة المقدسة من خـالل تـسليط األضـواء علـى           بتنسيق الجهود اإلعالمية الهادفة لخدمة     7-2009
قضاياها وما يعانيه أهلها من ظلم االحتالل اإلسرائيلي، داعية كافة األمة العربية واإلسـالمية لنـصرة                

  .المدينة المقدسة
  23/8/2009الغد، األردن، 

  
   في رمضانآالف األسرى ال يعرفون مواعيد السحور واإلفطار  .30

محمـد فـرج الغـول إن    ” حماس“وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة   قال   : رائد الفي  -غزة  
، ال يعرفون موعد    ”اإلسرائيلية“هناك المئات من األسرى في زنازين العزل ومراكز التوقيف والتحقيق           “

اإلفطار والسحور، حيث يستوي الليل مع النهار ألن هذه األماكن ال تدخلها الشمس، وال يسمع فيها أذان،                 
إن شهر رمـضان يحـل علـى        “وأضاف في بيان صحافي، امس،      . ” تم إنشاؤه تحت األرض    وبعضها

األسرى في ظروف صعبة، حيث تعمدت سلطات االحتالل خالل الشهور األخيرة التضييق عليهم بـشتى   
 أسير مرضى بحاجـة إلـى       1600ما زال أكثر من     “ولفت إلى أنه    . ”السبل وسلبهم حقوقهم المشروعة   

  .”العشرات من الحاالت الخطيرة وبعضها يعاني الموت البطيءعالج، فضالً عن 
آالف األسرى يحرمون من زيارة ذويهم ولفترات تصل إلى سنين عدة، باإلضافة إلى حرمـان               “وقال إن   

مـا زال االحـتالل     “وأضاف  . ” شهرا متواصلة  26أسرى غزة من الزيارة بشكل جماعي منذ أكثر من          
تفزاز بحق األسرى من التفتيش العاري، واقتحام الغرف، ومـصادرة          يمارس كل أساليب التضييق واالس    

األغراض الشخصية وصور األطفال، والحرمان من المالبس، وإغـالق حـسابات الكنتـين، والعـزل               
  .”االنفرادي، ومنع التواصل بين األقسام، إلى حرمان األسرى من التزاور فيما بينهم

  23/8/2009الخليج، 
 

  سطينيين لدخولهما بطريقة غير شرعيةتوقيف طفلين فل: مصر .31
اعتقلت أجهزة األمن المصرية في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس طفلين فلسطينيين تـسلال               –رفح  

 12(وأشار مصدر أمني إلى اعتقال الطفلين حاتم محمـود رمـضان            . إلى مصر عبر الجدار الحدودي    
اجتيازهما الجدار الحدودي لغزة مـع مـصر        داخل رفح المصرية عقب     )  عاما 14(وأسامة فايز   ) عاما

وذكر الطفالن فور توقيفهما أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على سكان           .4قرب العالمة الدولية الرقم     
غزة قبل ثالثة أعوام والظروف القاسية التي يواجهونها كانت الدافع وراء تسللهما إلى مصر للخروج من                
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ة شهر رمضان المبارك، علما أن أطفاال فلسطينيين سبق تسللهم خـالل            تلك الحالة التي يعيشونها مع بداي     
 .الفترة الماضية إلى األراضي المصرية وأعادتهم مصر إلى غزة عبر معبر رفح لصغر أعمارهم

  23/8/2009الحياة، 
  

  صبحي غوشة يحذر من مخطط إسرائيلي يهدف لتقسيم االقصى .32
لهيئات المقدسية في االردن الدكتور صبحي غوشة من        حذر رئيس الجمعيات وا   : كمال زكارنة    -عمان  

تنفيذ المخطط االسرائيلي الجديد في القدس الذي وصفه باالكثر خطورة على المسجد االقصى المبـارك               
والمتمثل بقيام سلطات االحتالل االسرائيلي بالعمل على تقسيم االقصى وتخصيص اماكن لليهود للـصالة       

  .اهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن فيه كما فعلت في الحرم االبر
ـ   ان االحتالل يسعى ضمن مخططه الجديد الى اقتطاع قسم من المسجد االقصى            " الدستور"وقال غوشة ل

المبارك لتمكين المتطرفين والمتدينين اليهود من اداء شعائرهم التوراتية والدينية والـصالة فيـه ومنـع                
دريجيا منع المصلين المسلمين من دخـول المـسجد االقـصى           المسلمين من دخول هذا القسم ، ثم يتم ت        

المبارك بشكل نهائي بهدف تحويله الى كنيس يهودي تحت الذرائع اليهودية المعروفة مثل هيكل سليمان               
  .المزعوم ومملكة داوود وغيرها من االكاذيب والخزعبالت الصهيونية 

  23/8/2009الدستور، 
  

  ة تخرب البحر الفلسطينيالنفايات االسرائيلية السام: عكا .33
يخشى صيادو عكا على مصير مهنتهم المهددة بالزوال بسبب شح الثروة السمكية فـي              :  ا ف ب   -عكا  

بحرهم الذي نجم عن التلوث البيئي الذي تسببه المصانع االسرائيلية كما يؤكدون ، وعدم سماح السلطات                
لكن الناطقـة باسـم وزارة الزراعـة        . امنيةاالسرائيلية لهم بالتحرك في البحر لمسافات اوسع السباب         

موجة عالمية النخفـاض كميـة االسـماك علـى          "االسرائيلية المسؤولة عن الثروة السمكية اشارت الى        
بناء سد اسوان في مصر في الخمسينات وتحويل النيل         "وخصوصا منذ   " شواطىء البحر االبيض المتوسط   

  ".عن الصب في البحر االبيض
كان عندنا نحو الفي صياد لكن عددهم يتراوح اآلن         "س جمعية الصيادين رشيد هيتي      من جهته ، قال رئي    

واختفـاء االسـماك    ) الـدخل (هناك اسبابا عدة لهجر البحر منها القلـة         "واوضح ان   ". 300بين مئتين و  
اقمنا دعوى  "واضاف  ". الصيادين الغواصين يخشون على حياتهم من تلوث المياه       "، موضحا ان    " والتلوث

 صيادا غواصا اصيبوا بامراض سرطان      54 الن هناك نحو     2002ى مصانع كيشون االسرائيلية منذ      عل
  ".جراء تسممهم من المياه الملوثة وامرت المحكمة حديثا التوصل الى تسوية مادية معنا

ـ            "وتحدث ايضا عن     ا التضييق علينا بسبب انتشار المناطق االمنية العسكرية االسرائيلية التي ال تسمح لن
ونزول سفن الصيد الكبيرة التي تملكها شركات يهودية كبيرة ، ونحن           .. بالتحرك بحرية في مناطق كثيرة    

اختفى سمك السردين والفريده والبـوري      "وقال  ". نطلق عليها اسم الجرافة النها تحصد االخضر واليابس       
  ".البحري ونحو عشرين نوعا من السمك ونستوردها حاليا من عريش مصر

  23/8/2009، الدستور
  

  الجامعة العربية تقترح التوجه لمجلس األمن لوقف االستيطان  .34
أكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربيـة            :  أحمد علي  -القاهرة  

المحتلة أن القضية الفلسطينية تتصدر أعمال اجتماع مجلس الجامعـة العربيـة علـى مـستوى وزراء                 
  .في التاسع والعاشر من دورة شهر سبتمبر المقبلالخارجية 
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ورجح السفير صبيح في تصريح للصحافيين أمس بمقر األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة أن يـتم                  
التوجه قريبا لألمم المتحدة مجددا لطرح قضية االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة،              

  .ود المتصاعدة والخطيرة بحق الشعب الفلسطينيواعتداءات المستوطنين اليه
لتعلموا أن القدس خط أحمر، وأنه ال يمكن تغيير تاريخها بيافطـة أو             : وخاطب صبيح اإلسرائيليين قائال   

بدبابة أو بتغيير اسم شارع، فالقدس في ضمير األمة العربية واإلسالمية، واالعتداء على مقدساتها هـو                
  .ار مسلم في المعمورةاعتداء على مليار ونصف ملي

 مليـون دوالر،    150وناشد الدول العربية بضخ األموال الالزمة لصندوق األقصى، والمقـررة سـنويا             
إن القدس بحاجة للمـال لحمايتهـا وحمايـة         : وقال.. باإلضافة إلى التبرعات لدعم أهالي القدس المحتلة      

  .أبنائها
الترحيل الجماعي، من خالل سحب الهويات وفـرض        ولفت إلى أن أهالي المدينة المقدسة يعانون سياسة         

  . وغيرها، ومنع العرب من البناء"األرنونا"ضريبة 
  23/8/2009العرب، قطر، 

  
  برلين وتل أبيب تستغربان كشف مبارك لدور ألمانيا بملف شاليط:  ألمانيةصحيفة .35

لمصري حـسني مبـارك     استغربت الحكومتان األلمانية واإلسرائيلية إماطة الرئيس ا      :  وكاالت - برلين
طرفاً ) دي.أن.بي(خالل زيارته الواليات المتحدة اللثام عن دخول جهاز االستخبارات الخارجية األلمانية            

  .في جهود الوساطة الهادفة لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير في قطاع غزة
ـ          ر إن حركـة حمـاس واالسـتخبارات        وقالت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ األلمانية التي أوردت الخب

األلمانية والحكومة اإلسرائيلية ووزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شـتاينماير ونظيرتـه األميركيـة              
  .هيالري كلينتون التزموا صمتاً مطبقاً ولم يتفوهوا بكلمة واحدة عن وساطة برلين في قضية شاليط

 خـالل زيارتـه     -حـسب تعبيرهـا   -صمت، وثرثر   إن مبارك هو الذي خرق ستار ال      : وقالت الصحيفة 
وأشـارت   .واشنطن بتفاصيل المهمة السرية األلمانية إلنجاز صفقة تبادل األسرى بين حماس وتل أبيب            

إن ألمانيا لعبت   : "األميركية" أس.بي.بي"زود دويتشه تسايتونغ إلى أن مبارك قال خالل مقابلة مع شبكة            
  ". لإلفراج عن شاليط المختطف منذ ثالث سنواتدوراً فعاالً في جهود وساطة لم تتم

مبارك تحدث عن فشل هذه الوساطة بسبب مؤثرات خارجية، لكنه صمت عند هذه             "وذكرت الصحيفة أن    
  ".النقطة ولم يحدد من أي جهة جاء التأثير الخارجي

ارك، التـزام   ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية واالستخبارات األلمانيتين واصلتا، رغم حديث مب           
  .الصمت ولم يردا على أي سؤال حول دور برلين في قضية شاليط

 23/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ئيلسويسرا لبحث السالم تجمع شخصيات من حماس وإسرابورشات عمل ": الشرق األوسط" .36
بادرة م"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، باالشتراك مع          "مؤسسة القرن المقبل  "رعت  :  علي الصالح  - لندن

السويسرية، ورشات عمل لبحث أفضل السبل لدفع عجلة السالم في منطقـة الـشرق األوسـط،         " التغيير
شارك فيها العشرات من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة وأوروبا، بما فيها شخصيات من              

  .حركة حماس وإسرائيل
 .جية العرب وعدد من الوزراء األوروبيين     وقد أرسلت تقارير عن نتائج هذه الورشات إلى وزراء الخار         

الحالي، وسبب عقـدها    ) آب(في سويسرا في مطلع أغسطس      " CAUX"وانعقدت الورشات في قلعة كو      
في هذا البلد هو أن كثيرا من الحضور ما كانوا ليحصلوا على تأشـيرات دخـول إلـى دول االتحـاد                     

رة بيوتهم قبل شهر من انعقـاد المـؤتمر         األوروبي وتوجب على الحاضرين الذين جاءوا من غزة مغاد        
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واستمرت الورشات لثالثـة أيـام توصـلت فيهـا          . واالنتظار في مصر قبل السماح لهم بمتابعة الرحلة       
المجموعات التي كانت تناقش قضية الشرق األوسط بمن فيهم اإلسرائيليون، إلى قناعة مفادها بأن مبادرة               

، التي لم تحظ باالهتمام كثيرا فـي إسـرائيل وحتـى            2000ام  السالم العربية التي تبنتها قمة بيروت ع      
األراضي الفلسطينية، هي أساس للمفاوضات وأن هناك حاجة إلقناع الرأي العام اإلسرائيلي بأن المبادرة              

وأكد أمين عام المؤسسة وليام موريس، الذي رفض الكشف عن أي مـن أسـماء             . تمثل فرصة ال تهديدا   
ـ    أن شخصيات من حماس من غزة ولبنان وسورية شاركت         " الشرق األوسط  "المشاركين، في تصريح ل

لكن عرف من المشاركين اإلسرائيليين جلعاد شير، كبير المفاوضين في مؤتمر كامب            . في هذه الورشات  
 وإفرام سنيه، عضو الكنيست السابق، ومن بريطانيا آنا فورد، مذيعـة األخبـار   2000 ـ  1999ديفيد 

ية آن ليسيل وجون جاكوب ناشطة السالم والرئيسة السابقة للمجلـس الـدولي للمـرأة               السابقة، والصحاف 
  .كما شارك أيضا شخصيات من فتح رفض موريس الكشف عنها أيضا. اليهودية

ونفى الدكتور أحمد يوسف المستشار في وزارة خارجية الحكومة المقالة في غزة، أن تكون حماس قـد                 
إن دعوات لم توجه إلى تنظيمات بل إلـى         " الشرق األوسط "سف لـ   وقال يو . شاركت في هذه الورشات   

وليؤكد موقفه  ". تلقيت شخصيا دعوة ولكنني لم أشارك     "وأضاف  . شخصيات فلسطينية وعربية للمشاركة   
قال يوسف إن شخصيات أخرى من غزة ال عالقة لها بحماس تلقت دعوات للمشاركة من بينها الصحافي                 

  .عادل الزعنون
صحيح أن الدعوات وجهت للمشاركين بشكل      " بريطاني، شارك في إحدى ورشات العمل،        وقال صحافي 

ورفض الصحافي أيضا الكشف    ، "شخصي، لكن في الوقت ذاته روعيت الخلفيات السياسية واأليديولوجية        
 مـسؤولين   4عن أي من األسماء المشاركة سواء من فتح أو من حماس لكنه قال إن مـن المـشاركين                   

  . شخصية من هذه الحركة15 من حماس، مؤكدا أن الدعوات وجهت لحوالي 3لسلطة وسابقين في ا
  23/8/2009الشرق األوسط، 

  
    أعضائهم لن تعتذر عن مقال يتهم جنودا إسرائيليين بقتل الفلسطينيين وسرقة السويد .37

 يومية يتهم   أكدت حكومة السويد أمس إنها ال تعتزم تقديم اعتذار عن مقال لصحيفة           :  د ب أ   -ستوكهولم  
ونقلـت  . جنودا إسرائيليين بقتل فلسطينيين وسرقة أعضائهم مستشهدة بالقوانين التى تحمى حرية الحديث           

ال يستطيع أي انسان    "عن رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت قوله        " تي تي "وكالة األنباء السويدية    
  ".شيئ ال غنى عنه للمجتمع السويديحرية الحديث . أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها

  23/8/2009الدستور، 
  

   وفلسطين إليجاد قاعدة شعبية للسالم"إسرائيل" سيزورون"  العالمحكماء" .38
قرر مجموعة من رؤساء دول سابقين وزعماء عالميين القيام بجولة في بلـدات             :  نظير مجلي  - تل أبيب 

ـ    في بناء قاعدة شعبية مساندة لعمليـة الـسالم فـي    إسرائيلية وفلسطينية عدة، للمساهمة ـ كما قالوا 
  .صفوف الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني

كانت قد تأسست برئاسة جيمي كارتر الرئيس األميركي        " حكماء العالم "والمجموعة المنضوية تحت لواء     
. الثمـانين األسبق، خالل االحتفال بعيد ميالد نيلسون مانديال الرئيس األسبق لجنوب أفريقيـا التاسـع و              

وقررت العمل على مساعدة الـشعبين      . ووضعت لهذه المجموعة هدف المساهمة في بناء السالم العالمي        
اإلسرائيلي والفلسطيني وقيادتهما إلى دفع مسيرة السالم ومساعدة الرئيس األميركي، باراك أوباما، فـي              

  .جهوده لتحقيق هذا السالم
ئيس البرازيلي السابق، فرناندو إنريكي كردوسو، ورئيـسة        وسيشارك في الجولة إضافة إلى كارتر، الر      

أيرلندا السابقة، ميري روبنسون، ورئيس وزراء النرويج السابق، غارو برونتلنيس، والـزعيم الجنـوب              
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وسـيلتقون  . أفريقي، والمطران ديموند توتو، وعدد من رجال األعمال ونشطاء حقوق اإلنسان في العالم            
 بينهم الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس، ورئيس الوزراء الفلسطيني، سـالم           عددا قليال من المسؤولية   

  .لكنهم سيكرسون جولتهم باألساس إلى لقاء أوساط جماهيرية في الطرفين. فياض
وحسب ناطق بلسان كارتر فإن عملية السالم تحتاج إلى أرضية جماهيرية ثابتة يستند إليها القادة حتـى                 

ومن الضروري أن يرى الشعب في الطرفين أن زعمـاء العـالم            . ير عادية يتخذوا قرارات شجاعة وغ   
  .يجندون إلى جانبهم في هذه المهمة

  23/8/2009الشرق األوسط، 
  

  القائد العام للشعب الفلسطيني .39
  ياسر الزعاترة  

كامل يبدو أن الرئيس الفلسطيني الذي انتهت واليته منذ شهور في طريقه إلى ترتيب البيت الفلسطيني بال               
على مقاسه، وهو بيت أعمدته هي السلطة وحركة فتح ومن بعدها منظمة التحرير الفلسطينية، وبـالطبع                
في ظل ظروف عربية ودولية تصب على نحو استثنائي في صالحه، بل وربما فلسطينية أيضا في ظـل                  

أن العدو قـد سـمح      حالة االنقسام الثأري التي جعلت حماس هي العدو الحقيقي وليس كيان العدو، بدليل              
ألعضاء فتح باالجتماع، بينما منعتهم حماس، وهي حالة كرست نظرية التوحد خلف الـرئيس حتـى ال                 

  .تضيع الحركة أو تتفتت،،
على هذه الخلفية جاء تمرير عقد مؤتمر حركة فتح في الداخل رغم أنف مؤسسات الحركة العليا، وفـي                  

 من ضباط األجهزة ومن يدورون      800مر وإضافة حوالي    ذات السياق جرى حل اللجنة التحضيرية للمؤت      
في فلك الرئيس والحكومة إلى أعضاء المؤتمر كي تسهل السيطرة على نتائجه، األمر الذي لـم يفـرز                  
انتخابا للرئيس بالتزكية بطريقة كاريكاتورية فحسب، بل أدى أيضا إلى اختراع منصب جديد لم يعـرف                

  .هو منصب القائد العام لحركة فتحمن قبل، ويحتاج تعديال دستوريا، 
ضمن ذات السياق سيجتمع بعد أيام ما تيسر من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في رام اهللا، ربمـا                  
لكي يقوموا بذات الزفة التي تابعناها في بيت لحم، ولكي يصار إلى تأكيد زعامة الرئيس لمنظمة التحرير                 

  .فقودة للجنة التنفيذية بعد وفاة ثلث أعضائهاالفلسطينية، إلى جانب إعادة الشرعية الم
وكما جيء بثلة من المنسجمين مع السيد الرئيس في اللجنة المركزية لحركة فتح، سيتكرر األمـر فـي                  
اللجنة التنفيذية التي ستعود إلى نصابها بإضافة ثلة ممن ينسجمون معه في العمـل أيـضا، ال سـيما أن                    

رج السرب، وبالطبع في ظل موقفها المناهض لحركـة حمـاس، إلـى             الفصائل الممثلة فيها لن تغرد خا     
  .جانب حاجتها للتمويل

كان الفتا بالطبع القول إن حركة حماس ستشارك في اجتماع المجلس الوطني، وذلك عبر حيلة قانونيـة                 
وقع اختراعها عندما فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي، حيث ذهب رئـيس المجلـس سـليم                 

 إلى أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، وبذلك تحولت غالبية حماس               الزعنون
في المجلس التشريعي إلى أقلية هامشية في المجلس الوطني، مع العلم أن نواب حماس لـن يحـضروا،                  
ليس لوجود ما يقرب من نصفهم في السجون اإلسرائيلية فحسب، ولكن ألن الحركـة ليـست فـي وارد            

، والذي نـص علـى      2005اركة في هكذا لعبة، هي التي ما فتئت تذكّر باتفاق الفصائل في القاهرة              المش
إعادة تشكيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية في الداخل والخارج، وشكلت لهذا الغرض لجنة لـم                

 معهمـا   تجتمع، إذ كيف للقيادة أن تمرر مسارا يمنح حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ومن يتوافقـون              
نصف أعضاء المجلس الوطني ليصبحوا أصحاب القرار في المنظمة، مع العلم أن أية انتخابات حرة في                

  .الداخل والخارج ستفضي إلى النتيجة المذكورة من دون شك؟،
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إلى منظمة التحرير الفلسطينية في ظل القائد العام ستتواصـل   " الشرعية"بعد إتمام المهمة العظيمة بإعادة      
الدولة المؤقتة التي أخذت تقارير نموهـا       : تفاوض، وإلى جانبها مسيرة تكريس واقع السلطة الدولة       لعبة ال 

ثمة محاوالت السـتدراج    (االقتصادي تتوالى في الصحف العبرية واألجنبية تأكيدا على صواب المسار           
  ).حماس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تكمل إمبراطورية الرئيس، ولذلك حديث آخر

ئيس بعد مؤتمر فتح، هو ذاته قبل المؤتمر، وكل ما قيل عن الثوابت والمقاومة تنطبق عليـه مقولـة                   الر
، ففي االجتماع األول لحكومة رام اهللا بعد ماراثون المؤتمر الـسادس لحركـة              "كالم الليل يمحوه النهار   "

ـ     .. نحن طالب سالم  :"فتح، قال الرئيس بكل وضوح     د هـو طريـق     نحن نقول الطريق األساسي والوحي
نريد سالما مبنيا على العدل والشرعية الدولية من خالل         . ليس لدينا أي طريق آخر    . السالم والمفاوضات 

  ".طاولة المفاوضات ومن خالل القوانين الدولية ومن أسسها خطة خارطة الطريق
سلطة تحت  ثم يأتي بعد ذلك من يجادلك فيما إذا كانت فتح ال تزال حركة تحرر، أم أنها أصبحت حزب                   

وكما تعلمـون فالـسيادة مـسألة       . االحتالل تأمل أن تغدو دولة، ولو بسيادة ناقصة ووجود لقوات دولية          
  .نسبية، تماما كما هي قيم التحرر والكرامة، وسائر القيم المشابهة،،

  23/8/2009الدستور، 
  

   ونهايةبداية .40
  حسام كنفاني

الرئيس المـصري حـسني     .  ومفاوضاته السلمية  عادت المواعيد لتطل برأسها على ملف الشرق األوسط       
هذه . مبارك تباحث مع نظيره األمريكي باراك أوباما في إعادة الدوران إلى عجلة عملية السالم المتوقفة              

لم تنضج بعد لطرحها فـي األسـواق        . هي رغبة أوباما أساساً، إال أن خططه ال تزال في طور الدراسة           
  . لهفون لتلقفها الشرق أوسطية، رغم أن زبائنها مت

لم يعلن الرئيس األمريكي أو إدارته رسمياً عن موعد محدد إلعالن الخطة، لكن المتحدث باسم الرئاسـة                 
أيلول خالل انعقـاد    / الخطة ستطرح في سبتمبر   “: المصرية، سليمان عواد، تكفّل بذلك نيابة عن واشنطن       

 تفاصيل الخطة، التي من المؤكّـد أن أوبامـا          لم يدخل عواد في   . ”جلسات الجمعية العامة لألمم المتحدة    
  .أبلغها إلى نظيره المصري، أو على األقل وضعه في صورة خطوطها العريضة 

تكفلـت  ” اإلسـرائيلية “إذا كان األمريكيون والمصريون لم يفصحوا عن مالمح الخطة، فإن الـصحف             
مراحل متالحقة من الخطة    .  الماضية باألمر، وبالعناوين العريضة نفسها التي كانت متداولة خالل األشهر        

األمريكية الشاملة، ستبدأ بقمة ثالثية تجمع الرئيس األمريكي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئـيس              
  . بنيامين نتنياهو” اإلسرائيلي“الوزراء 

 ال شيء   .هكذا ستكون البداية، التي يريدها أوباما أن تكون على مستوى القمة، غير أن العبرة في النهاية               
يوحي إلى اليوم بأن النهاية ستكون بالمستوى نفسه، فال اإلدارة األمريكية استطاعت أن تحـصل علـى                 

بوقف االستيطان، وال يبدو أن حكومة نتنياهو أصالً فـي نيتهـا            ” اإلسرائيلية“تعهد صريح من الحكومة     
الداخلي الذي يفرض التشكك في     تقديم مثل هذا التعهد، وال سيما أنها تعيش نوعاً من التناقض والصراع             

  .”اإلسرائيلية“أي التزام تقدم عليه الحكومة 
قبل البحث عن البداية الجيدة لخطته، من المفترض بأوباما أن يسعى إلى تأمين كـل مقومـات النهايـة                   

ل الناجحة لها، ال سيما أن تجارب كثيرة سابقة ال بد من التعلّم منها والقيام بدراسة تفاصيل فـشلها بـشك                   
جيد لتأمين عدم الوقوع فيها مجدداً وهو أمر ال يبدو أن إدارة أوباما قامت به، خـصوصاً أن عليهـا أن                     

غير مخول إبرام اتفاقية سالم، ال مع الفلـسطينيين  ” إسرائيل“تدرك أن اليمين المتفشي في بنية الحكم في         
األمريكية بشكل واضح خالل مراحل     ومؤشرات الحال هذه كثيرة جداً وعايشتها اإلدارة        . وال مع غيرهم  

  .تعاطيها مع حكومة اليمين في إطار سعيها إلى استخالص وقف مؤقت لالستيطان في الضفة الغربية
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أوباما ماضٍ في خطته، رغم األنباء عن تقليصها حالياً واقتصارها على الملف الفلسطيني من دون غيره                
ربما يراهن أوباما علـى أن البدايـة        . دة على الطاولة  من الملفات، إال أن ضمانات النجاح ال تبدو موجو        

  .رهان يبدو فاشالً. الجيدة قد تفتح الطريق أمام مسار من التبدالت يوصل إلى النهاية الجيدة أيضاً
  23/8/2009الخليج، 

    
   سياسات الغرب أنتج جنون تطرف غزةجنون .41

  خالد الحروب
تي يرى الغرب وراء كل مصيبة من مـصائبنا، علـى     ال تقصد هذه المقالة التورط في أي تحليل مؤامرا        

كما ال تقصد هذه المقالة التورط في إحالة عجزنا الذاتي          . أهمية دور الغرب في الكثير من تلك المصائب       
وشلل قدرتنا عن اجتراح أية مبادرة فعالة إلى التبرير الجاهز والسقيم بأن الغرب لن يسمح لنا بفعل كـذا           

نطلق كاتبها، هو مناقشة أية قضية من القضايا بحسب معطياتها وظروفها، ومـن             لكن منطلقها، وم  . وكذا
ما تقوله وتوفره تلك المعطيات يفيد في تقديم تقييم أقرب ما يكون إلى             . دون الدخول عليها بموقف مسبق    

 ففي ذات الوقت الـذي يجـب أن يكـون انتباهنـا شـديداً     . التوازن، وال يندفع باتجاه مؤدلج معد مسبقاً   
النزالقات التحليل المؤامراتي أو التبريري فإن هذا ال يعني بطبيعة الحال عدم نقـد سياسـات الغـرب                  

  .وتفكيكها ومالحقة آثارها المدمرة بموضوعية وبالحجم الحقيقي لها من دون تضخيم أو تقليل
ر كلها إلـى    في قطاع غزة تؤش   " القاعدي"المعطيات التي توفرها حالة االنزالق المتواصل نحو التطرف         

حالة الحصار الوحشي والإلنساني الذي يعيش تحته مليون ونصف مليون من الفلسطينين            : بوصلة واحدة 
والشروط البشعة لتخفيف ذلك الحصار والتي صاغتها السياسات الغربيـة          . والتي تولد كل أنواع التطرف    

) ينـاير (بات في كـانون الثـاني       باالنتخا" حماس" اإلسرائيلية، األميركية واألوروبية، منذ فوز حركة        -
، هي جذر أساسي، إن لم تكن الجذر األساسي، الذي انحدر بقطاع غزة نحو مهاوي التطرف الذي                 2006

  .نراه اآلن
بيد أن نقطة بداية التردي في هذا كله تكمن في تفاقم الحصارات االحتاللية اإلسـرائيلية مـع الحـصار                   

فة لم يبخل المناخ المحلي بتوفير البيئة المـستقبلة والداعمـة       الدولي الذي أنتج ردات فعل وظواهر متطر      
باالنتخابات حاولت أن تقدم برنامجاً سياسياً واجتماعياً معتدالً ومقبـوالً لـدى            " حماس"عندما فازت   . لها

وقدم إسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف آنذاك خطاباً أمام الرئيس محمود عباس مثّل انعطافـاً               . العالم
وكان باإلمكان أن يكون ذلك الخطاب، لـو تـوفرت لـه            ". حماس"اً للغاية في فكر وممارسة حركة       مهم

لكن الشروط الثالثة التـي  ". حماس"الظروف اإلقليمية والدولية، بداية لمسار جديد مسيس وبراغماتي لـ   
ت الطريق على أي    وضعتها اللجنة الرباعية، وصاغها أنصار إسرائيل في اإلدارة األميركية السابقة، قطع          

فقط، تحت  " حماس"ومنذ ذلك التاريخ وضعت فلسطين والفلسطينين، وليس        ". حماس"اعتدال محتمل عند    
، "تجفيف منابع االعتدال  "حصار دولي وعقاب جماعي كانت حصيلته األساسية، وخاصة في قطاع غزة،            

بع االعتـدال حـدث داخـل       أول تجفيف لمنا  . نفسها" حماس"وتهيئة المناخات لتطرف جديد يزايد على       
فخالل السنوات الثالث الماضية يمكن رصد منحنيات تطـرف جديـد داخـل الحركـة               . نفسها" حماس"

اإلسالمية الفلسطينية، خاصة على صعيد البرنامج االجتماعي، ومن الواضح أن معظم هـذه المنحنيـات               
وإصراره عليها في ظل الحـصار      يأتي في سياق رد الفعل المتوتر الذي يحاول أن يثبت تشبثه بالثوابت             

وكما هو حال كل األحزاب األخـرى، هنـاك رؤى وتيـارات            " حماس"داخل  . المطبق من قبل اآلخرين   
  .وأصوات متباينة تتفاوت بين االعتدال والتطرف، السياسي واالجتماعي

جـة  وعندما تتم تعرية األصوات المعتدلة من أي رأس مال سياسي أو نجاح علـى األرض، فـإن النتي                 
ال نحتاج هنا إلى قدرة خارقة لتتبع مبتديات ومـصائر التطـرف            . الطبيعية هي دعم األصوات المتطرفة    

في معظم إن لم يكن كل      . ليس فقط في الحالة الفلسطينية بل في كل الحاالت العربية واإلسالمية األخرى           
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) لي في الحالة الفلسطينية   أو احتال (األحوال نبدأ بانسداد سياسي واجتماعي متجسد في نظام سياسي مغلق           
تلي ذلك محاوالت مـن قبـل نخـب وشـرائح           . ال يتيح مجاالت للتغيير السلمي أو المشاركة السياسية       

بعد فتـرة تطـول أو تقـصر تتبـدى          . معارضة تتمرد على الوضع القائم وتحاول تغييره جزئياً أو كلياً         
ماده على أنظمة أمنية مركبة تمكنت عبـر        للمعارضة الصعوبة الكبيرة في تغيير الوضع القائم بسبب اعت        

ليس هذا فحسب بل واألهم منه هـو اعتمـاد          . سنوات من إطباق السيطرة الكاملة على مفاصل المجتمع       
. الوضع القائم على دعم واعتراف دوليين وتحالفات وعالقات دولية تجعل التغيير المنشود أكثر صـعوبة       

لمعارضة إزاء صعوبة التغيير الجـذري إلـى التواضـع          يؤدي الوعي المتراكم والمتصاعد في أوساط ا      
  .وتبني نهج التغيير التدريجي ومن داخل النظام وليس من خارجه

معنى ذلك أن معظم ما يبدأ جذرياً وطامحاً إلى التغيير الكلي ينتهي أو انتهى إلى التغيير غير الجـذري                   
والت واضحة للحركات اإلسالمية العريضة،     وهنا نرى تحديداً تح   . والذي تم احتواؤه بهذه الدرجة أو تلك      

التوجه شبه الكلي منذ ثمانينات القرن الماضـي نحـو          : وخاصة اإلخوانية، مندرجة في هذه السيرورات     
بمعنى آخـر تتبنـى هـذه       . المشاركة السياسية في أي فرصة لالنفتاح الديموقراطي الحقيقي أو الشكلي         

مع كثير مـن المظـاهر التـي        ) على مضض (ياً ومتصالحاً   الحركات نهجاً سلمياً وديموقراطياً وتدريج    
لكن هذا التبني أثبـت بعـد       . يرفضها القطاع األعرض من منسوبيها بسبب التربية الصارمة واإلقصائية        

كما أن الكثير من أعضائها وفي ظل       . سنوات عدة أنه لم يحقق التغيير المنشود الذي أملته تلك الحركات          
حلة التذمر الداخلي والتململ إزاء خيارات قياداته السلمية، إلى التطلـع نحـو             الفشل المرئي انتقل من مر    

الجماعات والفصائل األكثر تطرفاً، وذات الشعارات األكثر إشباعاً للرغبة فـي رؤيـة التغييـر علـى                 
  .األرض

يـضة  تواصل اإلنهاك المتواصل للتيار اإلسالمي المعتدل من خالل المزيد من تعريته أمام قواعـده العر         
مقنعة لم ينسب إلى    " إسالمية"والمشكلة هنا أن الفشل في إنجاز بدائل        . وإظهاره عديم القدرة على اإلنجاز    

خواء الطروحات اإلسالموية نفسها من أية بدائل حقيقية تناسب أو تتحدى ما أنتجته الدولة الحديثة، بـل                 
. ألحـزاب والحركـات اإلسـالمية     نُسب إلى ظروف القمع المباشر أو غير المباشر التي فرضت على ا           

وبالتالي حدث انحراف كبير في الربط بين النتائج والمسببات الحقيقية، وحرم الرأي العام برمتـه مـن                 
القدرة على الحكم على الحركات اإلسالمية بشكل حقيقي ودقيق وبنّاء على إمكانياتها في طرح بـدائل أو                 

، تزعم وبقدر غير قليل من الحقيقة، أنهـا         "حماس"ومنها  ظلت الحركات اإلسالمية،    . غياب تلك اإلمكانية  
  .لم تُمنح الفرصة ولو بحدودها الدنيا كي تعمل وفق البرنامج الذي وعدت ناخبيها بتطبيقه

ما يهمنا هنا، وفي سياق بروز البدائل المتطرفة في قطاع غزة، هـو أن ذلـك اإلنهـاك واإلضـعاف                    
. م قواعدها، وأمام مناصريها، وأمام المزايدين عليها إسـالمياً        زاد من تعريتها أما   " حماس"المتواصل لـ   

فـسياسياً  . وأدى إلى تفلت الكثير من عناصرها الغاضبين على حركتهم بسبب فشلها على صعد متعـددة              
عملت الظروف المختلفة، وخاصة الحصار والسياسة الغربية، على إفشال سياسة المشاركة الديموقراطية            

بعد الحرب على غزة وأمام     " حماس"ومقاومياً انتهت حركة    . عة لألعضاء والمناصرين  ولم تنتج نتائج مقن   
أعضائها ومناصريها إلى حركة غير مقاومة من ناحية فعلية، بل وتطارد من يقوم بما كانت تقـوم بـه                   

ياً أما اجتماعياً وثقاف  ". ضد المصلحة الوطنية  "مؤخراً مثل إطالق الصواريخ أو غيرها، ألن ذلك         " حماس"
فإن اشتراطات السلطة والحكومة تستلزم ممارسات وانفتاحات ال تتحملها عناصر وشرائح عريضة تربت             

كل ذلك أتـاح    . في كنف المقوالت الدينية الصارمة والمعارضة والتي ال تأبه بمعطيات السياسة والحكم           
  .وال زال يتيح مناخاً يستدعي المزيد من التطرف

ت المزايدة في التطرف التي نشهدها في المنطقة، وفي فلسطين راهناً، فإن            والمؤسف حقاً أنه في سيرورا    
فكـل مجموعـات    . شعوب المنطقة، وليس مصالح الغرب، هي التي تكون الضحية المباشـرة واألهـم            

والـشعوب  . التطرف تزعم النطق باسم شعوبها والدفاع عن دينها، أو محاولة إعادتها إلى الطريق القويم             
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. نها والمهاجمة في نفس الوقت، المضللة والضالة، والتي تستوجب الترشيد وتستحق العقاب           هي المدافَع ع  
. أما المصالح الغربية والعالقة مع الغرب فسرعان ما يتم التعامل معها ببراغماتية وتـصالحات مدهـشة               

" حمـاس "هاء بـ   إلى السودان مروراً بالتنظيمات المتطرفة في العراق وليس انت        " طالبان"فمن إيران إلى    
في فلسطين، نرى استعداداً جامحاً للتفاوض مع الغرب وتقديم تنازالت على قاعدة المـصالح المـشتركة                
وحماية مصالح الغرب، لكن ال نرى نفس االستعداد لتقديم تنازالت من قبل هذه الحركات للشعوب نفسها                

ات الغرب فـي المنطقـة هـو        وهكذا فإن من يدفع جنون سياس     . على صعد التطرف واألسلمة والفرض    
  .شعوبها الواقعة بين آثار ذلك الجنون، وجنون التطرف المحلي الناتج عنها

  23/8/2009الحياة، 
  

  "  الوطنية الفلسطينيةالمرجعية"بناء  .42
     عريب الرنتاوي 

 الهياكل والحاجات المدنيـة لالجئـين     : "قبل أربع سنوات، نفذت جامعة أوكسفورد دراسة ميدانية بعنوان        
، وكان لمركز القدس للدراسات السياسية دور في تنفيذ بعض حلقات هذا المشروع في عـدد                "الفلسطينيين

 فرصة لالطالع علـى     - برغم العوائق والعراقيل     -من الدول العربية ومنذ بدايته، األمر الذي وفّر لنا          
 الطوق والخليج وأوروبـا     مشكالت الالجئين وأولوياتهم في أكثر من ثالثين دولة من بينها األردن ودول           

  .واألمريكيتين
المالحظة األولى التي خرج بها فريق البحث تفيد بأن معظم، حتى ال نقول جميـع مـن التقـتهم أطقـم                     
المشروع، من الالجئين وأبنائهم وأحفادهم، ما زالوا على استمساكهم بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثـل              

 من حيث شدته وصالبته، سوى الرغبة في استعادة المنظمـة  شرعي وحيد لهم، وهو استمساك ال توازيه      
وتجديد حضورها، بعد سنوات من الغياب والتغييب الناجمين على الترهل والتفكـك والفـساد وغيـاب                

من قبل حفنة من السياسيين الذين ال صدقية لهم وال قواعـد            " الممثل الوطني "اإلرادة السياسية واختطاف    
  .شعبية

ة التي خرج بها فريق المشروع هي غياب المؤسسات والهياكل المدنية واألهليـة التـي               والمالحظة الثاني 
تساعد الالجئين على التعبير عن تطلعاتهم والذود عن حقوقهم، فمؤسسات المنظمة باتت اسما بال مسمى،               

ـ                اط والحكومات العربية ال تسهل أبدا حرية العمل والتعبير والتنظيم في المخيمات وجوارها وفـي أوس
  .الالجئين عموما

عموما في معظـم    " التيار اإلسالمي "أما المالحظة الثالثة التي ال تخطئها العين المجردة، فتتجلى في غلبة            
في أوساط جاليته، تحـدث     " توازن القوى الفصائلي  "الجاليات والمغتربات الفلسطينية، فكل من سألناه عن        

لمؤسسات اإلعالمية والتربويـة واالجتماعيـة، التـي        عن هذا التيار كقوة غالبة، تتوفر على شبكة من ا         
  .تفرض حضورها القوي في أوساط أجيال الالجئين المتعاقبة

بعض الشيء، ملخصها أن معظم الفلسطينيين يريدون استعادة المنظمـة وعودتهـا،            " غريبة"هي معادلة   
النـشطة العاملـة فـي      " الهياكل المدنيـة  "ويعتبرونها ممثلهم الشرعي الوحيد، في حين أن المؤسسات و        

صفوفهم، والتأثير الفصائلي األكبر في أوساطهم، إنما يعود لفصائل وقوى إسالمية ليست عـضوا فـي                
للشعب الفلسطيني، وكيف يمكـن     " المرجعية الوطنية "منظمة التحرير، األمر الذي يطرح وبإلحاح، أسئلة        

لتي تـشي بتعمـق االنقـسام الفلـسطيني         إعادة بنائها وتنشيطها، ال سيما في ضوء التطورات األخيرة ا         
  .؟،"الضفة الغربية"الداخلي، وإعادة تكييف المنظمة على مقاس 

االجتماع الطارئ للمجلس الوطني الفلسطيني في رام اهللا، ال يشكل بحكم وظيفتـه وسـياقه، واسـتتباعا                 
ل على العكس من ذلـك،  مآالته المنتظرة، استجابة لشوق الفلسطينيين لتفعيل منظمتهم وممثلهم الوطني، ب   

فكل الدالئل تشير إلى أنه لن يكرس االنقسام الداخلي فحسب، بل وسيزيد في انفـصال المنظمـة عـن                   
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الجاليات والمغتربات ودول المنافي والشتات واللجوء، واتجاهها للتماهي مـع الـسلطة والـذوبان فـي                
  .دهاليزها

المنظمـة البديلـة    " حكاية"خص حماس، تخطى    في المقابل، يبدو أن خطاب المعارضة الفلسطينية، وباأل       
والموازية، فال االنشقاق واردا في حساباتها، وال تشكيل منظمة بديلة أمر مطروح على جدول أعمالهـا،                
خصوصا مع تنامي االدراك في أوساطها لمغزى وتداعيات غياب الحواضن اإلقليمية والدولية لمـشروع              

  .مطروحا" المرجعية الفلسطينية"من هذا النوع، األمر الذي يبقي سؤال 
القاعدة إلـى   "كيف نبني المرجعية الوطنية الفلسطينية، يجب أن تبدأ من          : في ظني أن اإلجابة عن سؤال     

، من إعادة إحياء وتفعيل االتحادات الشعبية والجمعيات والنقابات في الداخل والخارج، إلى تفعيـل               "القمة
 بانتظار معرفة المآالت التي سينتهي إليها وضع منظمة التحريـر،           والتوسع في إنشائها،  " الهياكل المدنية "

لها، وإن تعذر ذلـك     " بنية تحتية "فإن أمكن استعادة وحدتها وتفعيل دورها، تصبح هذه المؤسسات بمثابة           
ألية مرجعية وطنية كفاحية، سـتنبثق      " قاعدة صلبة "واستمر تهميشها واختطافها، تصبح هذه المؤسسات       

  .ب ومجتمعات الالجئين بخاصةمن صفوف الشع
  23/8/2009الدستور، 
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  احمد عمرابي
إنها لعبة توزيع أدوار بين إسرائيل واإلدارة األميركية ومن ورائها الحركة اليهودية الصهيونية النافذة في               

ية والتوسع فيه   هذه هي لعبة البناء االستيطاني اليهودي على األرض الفلسطين        . مؤسسة السلطة األميركية  
وبنـاء  . إلى أن تتحول الضفة الغربية بالكامل في أرض تحت االحتالل إلى أرض تحت االستيطان الدائم              

على لعبة األدوار يضغط أباطرة الحركة اليهودية ـ األميركية على رئيس أميركي فيتدخل متقمصا دور  
  .الوسيط النزيه المحايد بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 عبر مسلسل من اللقاءات واالتصاالت يتبنى الرئيس األميركي عنـد نهايـة المطـاف األجنـدة                 ورويدا
اإلسرائيلية بالكامل ومن ثم يسعى إلى فرضها على الفلسطينيين والعرب أو يجعـل طاحونـة اللقـاءات                 

قـت  وبذلك يتوفر إلسرائيل المزيد تلو المزيـد مـن الو     .. واالتصاالت تواصل الدوران في حلقة مفرغة     
  .للمضي قدما في التوسع االستيطاني

والفارق الوحيد بينه وبين أسـالفه الرؤسـاء        . الرئيس باراك أوباما ليس استثناء من هذه اللعبة الخداعية        
لكن حتى هذا الفارق والشكل الزائف ينفضح       . األميركيين هو أنه أكثر براعة في التذاكي والبالغة اللفظية        

  .حداث وتداعياتهاويزداد انفضاحا مع تحرك األ
كخطوة ابتدائية اتخذ أوباما موقفا مبدئيا وحازما حيث طالب إسرائيل بتجميد عمليات البناء االسـتيطاني               

لكنه استدرك  . رد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو برفض أشد حزما        . جملةً وتفصيال .. نهائيا
  .لمدى ستة أشهر" مؤقتا"الحقا مقترحا تجميدا 

  .أوباما مستذكراً السيناريو السري المتفق عليه سلفاسكت 
غاضـب  "وبعد أن نشرت تسريبات صحافية من البيت األبيض لخلق انطباع عام بأن الرئيس األميركي               

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن التجميد المؤقت يجب أن تقابله خطـوة مـن الـدول                " على نتانياهو 
  .دول اليهوديةالعربية لتطبيع عربي شامل مع ال

لكن في وقت الحق أعلنـت إسـرائيل أن تجميـد           . على الفور تجاوب أوباما مع هذا الطرح اإلسرائيلي       
وإذن . عمليات البناء االستيطاني ال ينطبق إال على المشروعات اإلسكانية الممولـة بواسـطة الحكومـة              

  .بيع شرطا كما هوومع ذلك يبقى التط. يمضي األفراد والشركات الخاصة في مواصلة البناء
  .هكذا تبنى الرئيس األميركي صراحة الموقف اإلسرائيلي الكامل": خطوة في االتجاه الصحيح"إنها 
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أليس عجيبا أن يبقى الفلسطينيون والعرب على موقفهم الثابت بأن الواليات المتحدة هي الوسـيط               : وبعد
 .النزيه الحيادي وأن تتعامل معها على هذا األساس؟

  23/8/2009إلمارات، البيان، ا
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