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  الوطن البديل والتوطيناألردني وصول وترفض التدخل بالشأن الداخلي حماس تحترم األ: مشعل .1

اهللا  ي لحركة حماس، خالد مشعل، مكرمة الملك عبدثمن رئيس المكتب السياس:  نسيم عنيزات-عمان 
 جمع أماموقال مشعل في كلمة له في بيت العزاء . الثاني بالسماح له بزيارة األردن وتشييع جثمان والده

 ووفد واإلعالمية والفعاليات الشعبية األردنية السياسية والنقابات المهنية والعشائر األحزابغفير يمثل 
اهللا خيرا  جزى اهللا األردن وقيادة األردن وجاللة الملك عبد"مية في سوريا والعراق سالمن الحركة اإل

ردن وانتمائه له مشددا على حبه لأل". وجميع المسؤولين في األردن الذين سمحوا لي بهذه الزيارة
 .ن األردن وفلسطين شعب واحدأ إلى واستقراره ومصالحه، مشيرا أمنهوحرصه وحفاظه على 

 اطمئن قادة األردن وشعبه إنني: وقال مشعل .ن األردن هو األردن وفلسطين هي فلسطينأ كد مشعلأو
نحن في : وقال .واإلقليمية نتفهم المعادالت الدولية إننا في مصلحة األردن كما إال حماس لن تكون أن

رك ضرورة  ندوإننا الفلسطينية األردنية جيدا ونفرق بين وحدة الحال والعالقة األمورحماس نتفهم 
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، مشيرا إليهان يتسلل أ ألحد الفلسطينية بمنتهى الدقة وبما ال يسمح األردنيةالتعامل سياسيا مع المعادلة 
 .راضي الفلسطينيةردنية، مستذكرا بطوالتها على األردنيين والعشائر األلى المشاعر العظيمة لدى األإ
ن تحرر أي عالقة قبل أن تصاغ أ وصول وترفض الوطن البديل والتوطينن حماس تحترم األأكد أو

ن فلسطين سياسيا هي فلسطين واألردن  لتسهل الحل على الصهاينة على حساب األردن ألأراضيها
 .األردنسياسيا هي 

و التدخل بالشأن الداخلي سواء كان أ األردنيةي شيء على الساحة أ حماس ليست معنية بتقسيم إنوقال 
 . موحدا وطنياأردناخر، مؤكدا بأن الحركة تريد أي مستوى أ أوسالمية ذلك على مستوى الحركة اإل

 بإنهاءن الحركة اتخذت قرارا أ حالة غير طبيعية، مؤكدا الفلسطيني االنقسام الداخلي أن إلى وأشار
 .إلنهائهسالمي إاالنقسام والخروج منه والتعاون مع كل جهد فلسطيني وعربي و

اس، نعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ونيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عب
، وأضاف مخاطبا "كنا نصلي خلفك يا أبا خالد وكنت دمثا طيب السيرة"مشعل، وقال في كلمته المقتضبة 

 تبعث روح والدك الطيب فيك وفي محمود عباس اإلرادة لتكونا القادرين على جمع أنأرجو "خالد مشعل 
". رجع الضفة إلى غزة وترجع غزة إلى الضفة، وليس ذلك على اهللا ببعيدالشمل ورأب الصدع، ولكي ت

كما نعى المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد الفقيد وأثنى على دور خالد مشعل في 
 .الجهاد لتحرير فلسطين

  30/8/2009الدستور، 
  

  اوضية تتجه الستحداث دائرة للقدس وتبني استراتيجية تف التحريرمنظمة .2
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد عن توجه جديد : )أ.ب.أي، د.بي.يو(

، إلى جانب تبني استراتيجية تفاوضية جديدة إزاء المواقف "دائرة شؤون القدس"لدى اللجنة باستحداث 
لجبهة الديمقراطية في تصريح، اإلسرائيلية المعادية للسالم، وقال خالد وهو عضو المكتب السياسي ل

اللجنة التنفيذية اآلن بصدد الشروع بنقاش واسع ومعمق حول "المحلية، أمس، إن " صفا"نشرته وكالة 
وأوضح أن اللجنة شرعت قبل شهر على األقل بفتح ملف تطوير المنظمة  ".أوضاعها ومهماتها ودوائرها

وصلت إلى توافقات واسعة بهذا الشأن، تم طرحها بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية، مؤكداً أنها ت
  .على اجتماع التنفيذية األول

وفي إطار ما أسماه التنظيم اإلداري لدوائر المنظمة، تحدث خالد عن توجه اللجنة الستحداث دوائر 
 جديدة أهمها دائرة شؤون القدس لمواجهة سياسة االحتالل واالستيطان والتهويد التي تتعرض لها المدينة

وأشار إلى ملفات مهمة ستكون مطروحة على جدول أعمال اللجنة بعد عودة الرئيس محمود  .المحتلة
النقاش في الموضوع السياسي يتم بشكل متالئم مع الظرف الدقيق "وقال إن . عباس من جولته الخارجية

سياسات والحساس والذي يحتاج إلى تغيير في أساليب المواجهة وإدارة العالقة والصراع مع ال
النقاش في شأن المفاوضات سيبحث االستفادة من الجو الدولي "وأضاف أن  ".المعادية للسالم" اإلسرائيلية"

بالوفاء بالتزاماتها وخاصة تلك الواردة في خطة خارطة الطريق وفي مقدمتها " إسرائيل"الذي يطالب 
  ".مةوقف جميع إجراءاتها في القدس بخاصة وكل األنشطة االستعمارية بعا

في حال استعيدت المفاوضات من جديد، نريد االتفاق على استراتيجية تفاوضية سياسية تقودها "وتابع 
وشدد خالد على أن مظاهر التقصير التي شابت ". اللجنة التنفيذية كقيادة سياسية عليا للشعب الفلسطيني

تكمال نصاب اللجنة، مبيناً أنها عمل اللجنة التنفيذية في السنوات السابقة يجب أن تعالج، خاصة بعد اس
  .باتت قادرة على اإلمساك بجميع الملفات، ولم يعد هناك مبرر للتقصير
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وقال أن موضوع استيعاب فصائل العمل اإلسالمي وبالذات حماس والجهاد اإلسالمي في إطار المنظمة 
  .سيكون ملفاً مطروحاً على جدول أعمال اللجنة

  30/8/2009الخليج، 
  

  بق اجتماعات األمم المتحدة بجولة عربية ودولية تشمل مصر وفرنساعباس يست .3
يبدأ الرئيس محمود عباس اليوم األحد جولة أوروبية وعربية تشمل فرنسا :  محمد يونس-رام اهللا 

 جلب تأييد دولي للموقف الفلسطيني من المفاوضات واالستيطان إلىوإسبانيا ومصر وقطر وليبيا تهدف 
 على هامش اإلسرائيلية - المفاوضات الفلسطينية إطالقس األميركي باراك أوباما  الرئيإعالنقبيل 

  . المتحدة الشهر المقبللألمماجتماعات الجمعية العامة 
 اتصاالت مع زعماء وقادة لهم عالقات إجراءوبحسب مصادر مطلعة، فإن الهدف وراء الجولة هو 

  .سطيني من االستيطان ومن العملية السلمية األميركية بغية شرح الموقف الفلاإلدارةحسنة مع 
  30/8/2009الحياة، 

 
 سلطة رام اهللا مستاءة من إمكانية إنجاز حماس صفقة التبادل: يديعوت أحرونوت .4

 قالت مصادر صحفية عبرية إن السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، تشعر باالستياء :الناصرة
وبحسب النسخة اإللكترونية  .بادل األسرى مع الجانب اإلسرائيليمن إمكانية إنجاز حركة حماس صفقة ت

العبرية؛ فإن عباس كان يأمل في تحقيق تفاهمات قديمة، تم االتفاق عليها / يديعوت أحرونوت/لصحيفة 
بين السلطة وتل أبيب، تنص على أنه إذا تحقق تقدم في صفقة اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط، 

 أن تُطلق سراح عدد من األسرى الفلسطينيين كنوعٍ من الدعم لعباس وتقويته، "سرائيلإ"ينبغي على 
  .وذلك لعدم لفت أنظار الشارع الفلسطيني لإلنجاز الذي ستحققه حماس

إنه تم االتفاق مع الحكومة السابقة برئاسة إيهود : "ولين فلسطينيين قولهمؤونقلت الصحيفة عن مس
ث أبدت إسرائيل موافقتها على إطالق سراح مئات الفلسطينيين في حال إتمام أولمرت على هذا البند، حي

  ".صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس
  29/8/2009 ،وكالة قدس برس

  
   لمماطلة تستمر حتى االنتخاباتاًأبو مرزوق يرى في طلب فتح تأجيل الحوار مؤشر .5

ن أي حركة حماس موسى أبو مرزوق قال نائب رئيس المكتب السياسي ف:  نادية سعد الدين–عمان 
تكرار "، غير مستبعد "تأجيل الحوار الوطني لما بعد شهر رمضان المبارك جاء بناء على طلب فتح"

  ." يناير المقبل/تأجيله وصوالً إلى الخامس عشر من كانون الثاني
ضان الحوار الوطني تأجل عقده إلى ما بعد شهر رم"من دمشق إن " الغد"وأضاف في تصريح لـ

  ".المبارك، بعدما كان مقرراً نهاية الشهر الحالي، دون أن يتم تحديد موعد زمني محدد له
رئيس السلطة الوطنية محمود عباس سيتبع نفس النهج الذي مورس في اللجنة المركزية "وأشار إلى  إن 

جنة التنفيذية لحركة فتح والتي حسمت اجتماعاتها داخل األراضي المحتلة، مثلما تم في اختيارات الل
لمنظمة التحرير، وأيضاً بالنسبة لعقد المجلس الوطني في رام اهللا أخيراً، كما سيفعل أيضاً في الضفة 

  ."الغربية، وذلك حسب النصائح التي أتته من جهات خارجية
فتح والسلطة الوطنية من عملية التأجيل المستمر إلى أنهم ال يريدون المصالحة الوطنية "وأرجع هدف 

  ".يارات تحدد من أجل التوافق الوطني، وإنما يريدون فرض أجندة معينةوخ
القيادة المصرية طرحت حلوالً لمعظم القضايا العالقة، ولكن فتح كانت تتراجع عنها بعد "وأوضح بأن 

التوافق عليها، مثلما حدث مع مقترح اللجنة المشتركة كمخرج للقضية السياسية التي لم يتم التوافق بشأنها 
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نفس األمر قد تكرر مع المقترح المصري الذي تقدم به رئيس "ولفت إلى أن  ."والمتعلقة بتشكيل الحكومة
جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، حول تشكيل قوة مشتركة تلتحق بالقوات الحالية، 

  ."ولكن فتح تراجعت عنها أيضا
كيل الحكومة والقضية األمنية، وإنما هناك قضايا أخرى الخالف ال ينحصر فقط حول مسألة تش"وقال إن 

عدم التوافق حتى اآلن "، الفتاً إلى "خالفية، كلما يتم التوصل بشأنها إلى نقاط مشتركة تتراجع فتح عنها
حول االنتخابات ما إذا كانت ستتم بالتمثيل النسبي الكامل أم بالدوائر أم بالمختلط، وأيضاً حول النقطة 

  ".تحديد نسب الحسم في المختلطالمتصلة ب
  30/8/2009الغد، 

 
  حتى تصل إلى مراحلها النهائيةصفقة األسرى ما زال أمامها الكثير من الوقت : حماس .6

، إال أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس " شاليطصفقة"رغم كل ما يتردد عن اقتراب تنفيذ موعد 
ن الوقت حتى تصل إلى مراحلها النهائية، إال أنه أكد الصفقة مازال أمامها المزيد م"محمد نصر أكد أن 

على أن الصفقة شهدت الفترة الماضية تطورا واضحا، خاصة بعد دخول ألمانيا على ملف الوساطة مع 
كل ما يتم تناقله عبر سائل اإلعالم عن تفاصيل الصفقة بعيد تماما عن "وأوضح نصر أن . "مصر

ال أحد يعلم تفاصيل الصفقة وخطواتها إال "، الفتا إلى أنه "تهاداتالصحة وما هو إال مجرد تخمينات واج
  ."المشرفين عليها والمطلعين على ملفات التفاوض

   ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن وفد حماس عاد مساء الجمعة إلى قطاع غزة بعد جولة إلى
  30/8/2009البيان، 

  
  توافقخارج ال" التنفيذية"س والجهاد تنددان بقرارات لـحما .7

 تشكيل  لمنظمة التحريرالتنفيذيةاللجنة على قرار حماس والجهاد احتجت حركتا ): أ.ب.أي، د.بي.يو(
واعتبرتا أن القرار مخالف . لجنة من أعضائها لوضع خطة تطوير للمنظمة ودوائرها في المرحلة المقبلة

 شرعياً وحيداً للشعب لتفاهمات الحوار حول إعادة بناء وتأهيل مؤسسات المنظمة بصفتها ممثالً
  .الفلسطيني وفق توافق وطني يقوم على ضم جميع الفصائل

تشكيل لجنة لتطوير منظمة التحرير خطوة "، إن )أ.ب.د(ـوقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ل
  ."2005استباقية من فتح لنتائج الحوار الوطني في القاهرة 

إلسالمي أن خطوة التنفيذية بتشكيل لجنة لتطوير واعتبر داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد ا
  ".          تكريساً لالنقسام ومن شأنها زيادة الفجوة بين الفصائل"المنظمة بمعزل عن الحركتين تعد 

  30/8/2009الخليج، 
  

 القاهرة تعد ورقة حول النقاط الخالفية في الحوار لتوزيعها في جلسته القادمة: الجبهة الشعبية .8
أجرت مصر، خالل األيام القليلة الماضية، مشاورات شفوية مع عدد من مسؤولي الفصائل  :حسن جبر

وقالت مصادر متعددة إن المشاورات الشفوية  .تمهيداً للحوار الوطني الذي سينطلق بعد عطلة عيد الفطر
 االنقسام تواصلت مع الفصائل حول القضايا الخالفية التي حالت حتى اآلن دون التوصل إلى اتفاق ينهي

 .السياسي
وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن مصر أجرت هذه المشاورات الشفوية مع عدد 

أن المشاورات شملت حتى اآلن حركتي حماس وفتح " األيام"وأكد مهنا في حديث لِـ .من قادة الفصائل
المصري لورقة سيتم تقديمها للفصائل والجبهة الشعبية، مشيراً إلى أن هدف هذه المشاورات اإلعداد 

 .المشاركة في الحوار الوطني بعد عطلة عيد الفطر
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قد : إلى ذلك، أشار مهنا إلى وجود تراجع عن تشكيل لجنة فصائلية إلدارة شؤون الضفة وغزة، وقال
 .تكون الفكرة البديلة تشكيل حكومة دون أجندة سياسية

  30/8/2009األيام، فلسطين، 
  

   بالدعوة إلنهاء االنقسام مصطفىعبية تحيي ذكرى استشهاد أبو عليالش الجبهة .9
أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " لنمض سويا لألمام ضد الفرقة واالنقسام"تحت شعار ): معا(

مسيرة جماهيرية في ذكرى استشهاد أمينها العام أبو علي مصطفى حيث انطلقت المسيرة من أمام مقر 
 وقد شارك في المسيرة ممثلون عن . الخليل باتجاه دوار المنارة في مركز المدينةالصليب األحمر في

القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية وقيادات وكوادر الجبهة وحشد كبير من أنصارها في محافظة 
د أبو وفي نهاية المسيرة ألقى القيادي في الجبهة بدران جابر كلمة أشاد فيها بمناقب وسجايا الشهي. الخليل
وطالب قادة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية واالجتماعية باستئناف الحوار الوطني الشامل بأسرع . علي

، واستعادة الخيار "النظام السياسي"ما يمكن واحترام االستحقاقات الدستورية ومكانتها في حماية ركائز 
تعادة الوحدة، وتعزيز النضال وحماية والمسار الديمقراطي باعتباره السبيل األخير لحسم الخالفات واس

  .الثوابت واألهداف الوطنية
  30/8/2009الخليج، 

  
  حماس ال تعترف بنتائج اجتماع المجلس الوطني: البردويل .10

صالح البردويل أن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني األخير وما . أكد القيادي في حركة حماس د 
، مؤكداً  أن حركته ال تعترف بنتائج "بالتفاهمات الفلسطينيةباطل وغير أخالقي ألنه غدر "أفرزه هو 

نحن في حماس ال نعترف بما يسمى بمنظمة التحرير كممثل " :وقال .االجتماع وتعتبره كأنه لم يكن
إن الدليل األول على ذلك هو أن أكثر من نصف الشعب " :، مضيفاًً"شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

والدليل الثاني أن المنظمة مطروحة أمام  الوسيط المصري وأمام كل الفلسطيني خارج المنظمة، 
  ."الوسطاء على أنها إشكالية يجب حلها

  30/8/2009صحيفة فلسطين، 
 

 الوطني ال يشكل بديالً عن إصالح المنظمةالمجلس عقد اجتماع :  الشعبيةالجبهة .11
 مزهر على أن انعقاد المجلس الوطني أكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل : عبد الكريم السموني- غزة

وانتخاب ستة أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ال يشكل بديالً عن إعادة إصالح 
 .المنظمة وإجراء انتخابات للمجلس الوطني في الداخل والخارج

ثل مسألة إصالح وشدد على ضرورة التوصل لحالة من الوفاق والمصالحة الوطنية الشاملة التي تم
وأكد على ضرورة إعادة . منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمجلس الوطني أحد ركائزها الرئيسية
  .إصالح منظمة التحرير بما يمكن جميع الفصائل الفلسطينية من المشاركة فيها

 30/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مقاومة الضفة ستنهض مجدداً في الوقت المناسب: أبو عبيدة .12
 االحتالل اإلسرائيلي المسئولية الكاملة عن أي تدهور في ، الناطق باسم كتائب،حمل أبو عبيدة :غزة

األوضاع في غزة إذا ما استمرت االعتداءات اإلسرائيلية، محذراً من مغبة االستمرار في االعتداءات 
  ".ألن المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي في تلك الحالة"وخرق الهدوء في القطاع 
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إن كتائب القسام تتوقع من العدو الصهيوني كل شيء، نتوقع ":" صفا"ل أبو عبيدة في تصريح  لوكالة وقا
األسوأ ونستعد ألي احتمال قادم، نأمل أال يكون هناك عدوان جديد على شعبنا في الفترة القادمة، لكننا 

  ."مستعدون ألسوأ االحتماالت ومستعدون لمواجهة أي عدوان جديد مهما كان
  .فض الناطق باسم القسام اإلفصاح عن أي معلومات تتعلق بتطورات صفقة تبادل األسرىور
نحن ندرك أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تعيش حالة صعبة نتيجة : "ومضى يقول  

لالعتداءات المزدوجة من قبل العدو الصهيوني وأجهزة السلطة الفلسطينية هناك التي تأتمر بأوامر 
يكي دايتون، لكن هذا لن يمنع المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام من النهوض من جديد في الوقت األمر

  .على حد قوله" الذي تراه مناسباً
ندرك جيداً الظروف الموجودة في الضفة الغربية وقيادة الحركة والقسام هناك لها الحرية في " :وأضاف 

ملياتها في الوقت الذي تراه مناسباً ووفق ظروفها األمنية كيفية التحرك ضد العدو الصهيوني أو تنفيذ ع
  ".والميدانية

  30/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  قذيفة صاروخية على النقب رداً على قصف غزة .13
سقط صاروخ أطلقه مسلحون فلسطينيون من شمال قطاع غزة، أمس، في النقب الغربي جنوبي : )أ.ب.د(

 اإلسرائيلية أن الصاروخ انفجر في منطقة المجلس اإلقليمي وذكرت وسائل اإلعالم .فلسطين المحتلة
ولم يعلن أي فصيل فلسطيني  .دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار" سدوت نيغف"

  .مسؤوليته عن إطالق القذيفة
  30/8/2009الخليج، 

  
  أجهزة أمن السلطة تعتقل عدداً من أنصار الجهاد اإلسالمي بينهم قيادي .14

جناح الضفة (ن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أمصادر في حركة الجهاد اإلسالمي في جنين قالت :جنين
عدداً من نشطاء الحركة، بينهم القيادي في سرايا القدس ) 28/8(اعتقلت مساء  الجمعة ) الغربية المحتلة

  ..باجس حمدية، وأطلقت سراحهم بعد احتجازهم ليلة كاملة
 حمدية مطلوب لقوات االحتالل اإلسرائيلي منذ سبع سنوات، وهو أحد وأشارت المصادر نفسها إلى أن

  .قادة سرايا القدس في الضفة الغربية، وحاولت سلطات االحتالل اغتياله عدة مرات
  29/8/2009، قدس برسوكالة 

  
  على العالقة الجيدة مع قيادة الجيش اللبنانية تؤكد حرصها التحالف الفلسطينيقوى  .15

ن قيادة الجيش اللبناني برئاسة نائب مدير المخابرات العقيد عباس ابراهيم، ومدير زار وفد م: بيروت
فرع المخابرات في الشمال العقيد عامر الحسن، مخيم البداوي والتقى قيادة فصائل تحالف القوى 

  .الفلسطينية في الشمال في مكتب حركة حماس
طرحت على الوفد الهواجس التي يشعر بها "نها أ إلىوأصدرت فصائل التحالف الفلسطيني بياناً لفتت فيه 

أبناء المخيم بعد استحداث الجيش الكثير من المواقع والحواجز العسكرية حول المخيم، وأكدت حرصها 
من المخيم وأمن الجوار اللبناني، وأنها أعلى العالقة الجيدة مع قيادة الجيش اللبناني، وتعاونها بما يحفظ 

  ." المخيمإلىوء لن تسمح ألي مسيء باللج
حرصه على العالقة الطيبة واألخوية مع "كد في المقابل أن الوفد العسكري اللبناني أ إلىوأشار البيان 

 في المخيمات، وأن ما يقوم به الفلسطينيةالشعب الفلسطيني، والتنسيق الدائم والعالقة الجيدة مع الفصائل 
  ."وي ال تستهدفهامنيه حول مخيم البداأ إجراءاتالجيش اللبناني من 
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 القيادة العامة، المجاور للموقع الذي -وبعد اللقاء، زار وفد الجيش موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
  . الماضياألسبوعاستحدثه الجيش حول المخيم 

  30/8/2009الحياة، 
  

  تستبعد صفقة تبادل أسرى قريباًإسرائيليةمصادر عسكرية  .16
 من االنجرار وراء األنباء التي تبشر بقرب "إسرائيل"عليا في حذرت مصادر عسكرية : تل أبيب

 وحماس، وقالت إنه في أحسن األحوال، يحتاج األمر إلى "إسرائيل"التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين 
وقالت هذه المصادر إن التحركات الظاهرة على الساحة السياسية في المنطقة هي  .عدة شهور طويلة

دل على أن المفاوضات حية وجدية ولكن من السابق ألوانه القول إن هناك جزء من المفاوضات وت
 .اختراقا جديا وكبيرا في المفاوضات

كل هذه التحركات جدية وذات مضمون، وتدل على أن هنالك تقدما في "وأضافت المصادر اإلسرائيلية 
وحذرت هذه . "وط الصفقةالمفاوضات ولكن هذا التقدم طفيف، وما زلنا بعيدين عن مرحلة تجميع كل خي

الذين "العناصر العسكرية، أمس، من أن يكون مصدر التصريحات المتفائلة هو قادة حركة حماس، 
يقصدون زرع األوهام في صفوف الجمهور اإلسرائيلي حول قرب إتمام الصفقة، فإذا لم تتم يسهل اتهام 

وزراء اإلسرائيلي السابق، إيهود إسرائيل بإجهاضها في آخر لحظة، كما حصل في نهاية عهد رئيس ال
 ."أولمرت

ونقلت هذه المصادر عن الوسطاء األلمان قولهم إن المفاوضات تحتاج إلى عدة شهور طويلة حتى 
 .يتوصل الطرفان إلى حلول مرضية لجميع األطراف

 30/8/2009الشرق األوسط، 
 

 مواجهات بين شرطة االحتالل ويهود متدينين بالقدس المحتلة .17
اندلعت أمس، مواجهات عنيفة بين الشرطة اإلسرائيلية واليهود المتدينين في القدس  :لمحتلةالقدس ا

وكان  .المحتلة أصيب خاللها شرطي إسرائيلي بجروح واعتقلت الشرطة اثنين من اليهود المتدينين
جاجاً على المئات من المتدينين اليهود نظموا مظاهرة احتجاجية في منطقة البلدة القديمة في القدس احت

   .للسيارات في يوم السبت المقدس حسب عقيدتهم" كارتا"افتتاح موقف 
واندلعت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة بعد أن منعتهم األخيرة من التوجه نحو موقف السيارات 

العبرية أن امرأة يهودية أصيبت " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة  .الذي كانوا ينوون إغالق مدخله
 .وح بعد أن رشق المتدينون سيارتها بالحجارة األمر الذي أدى إلى تحطم زجاج نافذتها وإصابتهابجر

  30/8/2009صحيفة فلسطين، 
 

 االحتالل يحقق بعشرين شكوى ضد جنوده بالحرب على غزة .18
أصدرت النيابة العسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي أوامرها لبدء التحقيق في  :القدس المحتلة

 .ن شكوى قدمها مواطنون من قطاع غزة ضد قوات جيش االحتالل خالل حربها على القطاععشري
إن أربع حاالت من العشرين هي حاالت اعتدى فيها الجنود على : "قال ناطق بلسان جيش االحتاللو

مواطنين فلسطينيين من أهالي القطاع، والذين قدموا شكواهم عن طريق اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب 
العبرية في عددها الصادر أمس إلى أنه تم فتح التحقيق في " هآرتس"وأشارت صحيفة )". إسرائيل(في 

عشرين شكوى من ضمن نحو مائة شكوى قدمها فلسطينيون ضد قوات االحتالل عن طريق لجان 
  .حقوقية إسرائيلية أو أجنبية

 30/8/2009صحيفة فلسطين، 
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  ألفا241ًين العاطلين عن العمل إلى ارتفاع عدد اإلسرائيلي: معطيات رسمية .19

كشفت معطيات إسرائيلية رسمية عن استمرار ارتفاع ظاهرة البطالة في الدولة العبرية خالل : الناصرة
  .، حيث بلغت نسبة البطالة ثمانية في المائة)2009(الربع الثاني من العام الجاري 

 ألف رجل وامرأة، مشيرة إلى 241 الفترة وذكرت المعطيات أن عدد العاطلين عن العمل بلغ خالل هذه
وقالت في الوقت .  ألف عاطل مقارنة مع الربع األول من العام الحالي13أن ذلك يعكس ارتفاعاً مقداره 

  . ألفا66ًذاته إن عدد العاطلين عن العمل ازداد منذ بداية العام الحالي بـ 
  29/8/2009، وكالة قدس برس

  
  ن ضد الفلسطينيين في معرض بالدنماركممارسات الجنود اإلسرائيليي .20

افتتح في أكبر صاالت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أول من أمس :  عصام واحدي- كوبنهاجن
، ويتحدث عن ممارسات القوات اإلسرائيلية "Breaking the silence"معرض للصور أقامته منظمة 

الجنود أنفسهم أثناء عدوانهم على ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، من خالل صور أخذت من 
غزة والضفة وأثناء خدمتهم العسكرية، وتفضح الصور سوء العالقة بين الجنود وبين المعتقلين من 

  .الفلسطينيين ونوعية المعاملة التي كان يمارسها الجنود من خالل عدسات كاميراتهم
 من مجموعة من المناهضين 2004ويعد هذا المعرض الثاني للمنظمة اإلسرائيلية التي أنشئت عام 

لسياسة الجيش اإلسرائيلي بهدف إغضاب الحكومة وإحراجها أمام الرأي العام من خالل عرض الصور 
وإلى . التي قدمها لهم الجنود أنفسهم وماذا يفعلون مع الفلسطينيين أثناء اعتقالهم من انتهاكات لحقوقهم

 بواسطة الفيديوهات يتحدث فيها بعض الجنود جانب الصور عرضت مجموعة من اللقطات تم تصويرها
اإلسرائيليين عن الممارسات الالأخالقية ضد الفلسطينيين وكسر حاجز الصمت والقسم العسكري بعدم 

يذكر أن المعرض  .البوح بأي معلومات أو أسرار عسكرية لجهات مدنية إسرائيلية وغير إسرائيلية
  . سبتمبر13يستمر حتى 

  30/8/2009الوطن، السعودية، 
  

 2009 وحدة استيطانية حول البلدة القديمة بالقدس في النصف األول من 150بناء ": عير عميم" .21
اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان، أنه خالل النصف األول من العام " عير عميم"أكدت جمعية : الناصرة

طانية المحيطة بالبلدة  وحدة استيطانية جديدة، أضيفت على البؤر االستي150 الحالي تم بناء 2009
وقالت الجمعية إنه يسكن في الوحدات االستيطانية المائة والخمسين  .القديمة من مدينة القدس المحتلة

 يهودي يقطنون في البؤر االستيطانية المقامة في قلب 2000 يهودياً إضافة إلى 750الجديدة حوالي 
هذه المستوطنات أنشأت تواصالً سكانياً يهودياً " أن وأكد التقرير على .األحياء العربية في القدس الشرقية

 –في األحياء المحيطة بالبلدة القديمة ويسكنها مستوطنون في المنطقة التي تشكل لب الخالف اإلسرائيلي 
 وحدة سكنية جديدة في 150وأضاف أنه يجري اإلعداد في هذه األثناء لبناء أكثر من ". الفلسطيني

 وحدة في سلوان، 20 وحدات في حي راس العامود، و104ة القديمة، تشمل بناء األحياء المحيطة بالبلد
  .في الشيخ جراح" شيبرد" وحدة في موقع فندق 30ونحو 

االستيطانيتين هما اللتان تدفعان مخططات " عطيرت كوهانيم"و" إلعاد"وأشار التقرير إلى أن حركتي 
ن عملية إستراتيجية منظمة ومنسقة مع السلطات هذا النشاط االستيطاني هو جزء م"البناء هذه، وأن 

  ".الحكومية وبلدية القدس، وهذه الجهات هي التي تدفع نحو تنفيذ األنشطة االستيطانية
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هدف المخططات التي تم كشفها مؤخرا "، يهوديت أوبنهايمر، إن "عير عميم"وقالت المديرة العامة لـ
الذي يرافق ذلك، هو توسيع المستوطنات بشكل كبير ) ملمواطنين فلسطينيين من بيوته(وأعمال اإلخالء 

في حاالت عدة تقطع هذه المستوطنات أوصال األحياء "وأوضحت أوبنهايمر أنه  ".األمر الذي يثير القلق
قد تشعل هذه "وحذرت في الوقت ذاته من أن هذه األنشطة االستيطانية ". الفلسطينية وتمس بحياة السكان

بأن نصف األلفي مستوطن في " عير عميم"وأفاد تقرير  .، على حد تعبيرها"اسيةالمنطقة البالغة الحس
 مستوطناً 170األحياء العربية يقطنون في حارة النصارى وحارة المسلمين في البلدة القديمة، كما يسكن 

 في الشيخ جراح، ويقطن بضع مئات 50 في سلوان، و280 في رأس العامود، و250في حي الطور، و
  .الواقع في قلب حي جبل المكبر" نوف تسيون"توطنين في الحي االستيطاني الجديد من المس

  30/8/2009، وكالة قدس برس
  

 لتهويد القدس المحتلة" 2020مخطط " تعتمد "إسرائيل" :التفكجي .22
أو القدس الكبرى، وهو مشروع يهدف، إلى جانب مخططات " 2020مخطط " إلى تنفيذ "إسرائيل"تسعى 

وإلى تهويد مدينة القدس عن " القدس عاصمة موحدة أبدية إلسرائيل"، إلى تكريس شعار إقليمية أخرى
 .طريق ضم مستوطنات إلى مناطق نفوذها وتقليل أعداد الفلسطينيين في المدينة

يقول رئيس مركز الخرائط بمركز الدراسات العربية خليل التفكجي لمراسل الجزيرة في القدس إلياس 
بهذا المخطط ستضم الكتل االستيطانية المحيطة بالقدس إلى المدينة في حدود عام  "إسرائيل"كرام إن 

وفي هذا السياق  .، لتقلل من عدد العرب بها وتزيد من عدد اليهود، باإلضافة إلى غايات أخرى2020
% 12سيتكفل الجدار بإخراج مزيد من الفلسطينيين من محيط المدينة، حتى تهبط نسبة العرب فيها إلى 

 ألف وحدة 50ويضيف التفكجي أن هذا المخطط سيتضمن بناء ما ال يقل عن  .من اليهود% 88قابل م
من مساحة الضفة % 10سكنية، موضحا أنه سيقطع الصلة بين شمال الضفة وجنوبها، كما أنه سيلتهم 

ين شمال وتخطط إسرائيل إلقامة المشروع االستيطاني المعروف بإيوان في المنطقة الواقعة ب .الغربية
الضفة الغربية وجنوبها لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، وقد سلمت لعشيرة الجهالين البدوية أوامر 

ويخشى أن يسهم هذا المخطط في مزيد من  .بإخالء مضاربهم هناك من أجل البدء في تنفيذ المشروع
ة دون أي مراعاة للقانون هدم المنازل في القدس، في سبيل طرد مزيد من الفلسطينيين خارج المدين

 .الدولي الذي يمنع على المحتل طرد المواطنين
 30/8/2009نت، . الجزيرة

 
  على غرار الحرم اإلبراهيمي" األقصى"خطة إسرائيلية لتقسيم : تقرير .23

 تقوم سرا بتنفيذ "إسرائيل"قال تقرير بثته وسائل إعالم فلسطينية إن  :)وكاالت (– القدس المحتلة -رام اهللا
 .طة لتقسيم المسجد األقصى المبارك على غرار تقسيمها قبل عدة سنوات للحرم اإلبراهيمي في الخليلخ

وجاء في التقرير ان المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية تقوم بإغالقات ليلية ألجزاء من المسجد األقصى تمتد 
ي ومنطقة البوابات ما بين مصلى النساء والمتحف اإلسالمي غرباً مروراً بمسطح المصلى المروان

العمالقة للمصلى المرواني والمنطقة المشجرة شرقا ومنع أي من المصلين أو حراس المسجد األقصى 
في أوقات اإلغالقات من قبل قوات االحتالل " منطقة مغلقة"من االقتراب من المكان ثم إطالق مسمى 

ير واسعة ومسح هندسي بواسطة وأكد التقرير قيام المؤسسة اإلسرائيلية بأعمال تصو. اإلسرائيلي
كاميرات فيديو وفوتوغرافية من قبل مختصين ومهندسين من قبل بلدية االحتالل في القدس في معظم 
أنحاء المسجد األقصى وساحاته في إطار عملها لتقسيم المسجد األقصى ومحاولة تطبيق ذلك على أرض 

تهم في أماكن معينة من المسجد األقصى وإلقاء الواقع، كما تمنع قوات االحتالل المصلين من تأدية صلوا
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الدروس في هذه المنطقة خاصة في منطقة باب المغاربة من الداخل وتواجد قوات االحتالل اإلسرائيلي 
  .المكثف والدائم في هذه المنطقة بالذات

ي وفي خطوة جديدة تعمل قوات االحتالل على نصب شبكات كهرومغناطسية تعمل باألشعة في مناطق ف
وأضاف . المسجد األقصى تمكنها من عزل هذه المناطق في المسجد األقصى المبارك متى قررت ذلك

التقرير أن قوات االحتالل تنشر مخططات إسرائيلية تفصيلية تسعى إلى بناء كنس يهودية داخل المسجد 
هدفة مسجد األقصى أو تحويل أجزاء من المسجد األقصى إلى كنس يهودية، وان أبرز األماكن المست

وأشار التقرير إلى قيام قوات . البراق، والمدرسة التنكزية، والمسجد األقصى القديم، والمصلى المرواني
االحتالل اإلسرائيلي بنصب عشرات كاميرات المراقبة داخل المسجد األقصى وعلى جميع األبواب 

د األقصى المبارك من ونصب أسيجة إلكترونية حول المسجد األقصى ترصد أدق التفاصيل في المسج
  .قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

  3/8/2009الشرق، قطر، 
  

 تدمير ألف منزل فلسطيني في القدس منذ أوسلو: "السالم اآلن" .24
اإلسرائيلية مزاعم حكومة االحتالل بشأن تجميد البناء " السالم اآلن"نفت حركة  :)صفا(– القدس المحتلة

ية، في الوقت الذي كشفت فيه منظمة أخرى عن مخطط إلقامة حي في المستوطنات باألراضي الفلسطين
وقالت الحركة في تقرير جديد لها يغطي النصف األول من  .استعماري يهودي جديد في القدس المحتلة

ال صحة للتصريحات التي تطلقها الحكومة اإلسرائيلية بشأن التزامها بتجميد البناء في "إنه :العام الحالي
وكشف التقرير أن جزءا من البناء الجاري حاليا يبنى على مخططات قديمة تمت  ".المستوطنات

المصادقة عليها قبل أعوام، مؤكدا أن هذا األمر أعد من أجل عرقلة تجميد البناء في المستوطنات دون 
 ".أيهود بارك"االحتياج لخرائط جديدة تحتاج بحسب القانون لتصريح من وزير الحرب 

 مبنى جديدا في النصف األول من عام 596إلى أن سلطات االحتالل شرعت ببناء وأشار التقرير 
من هذه المباني % 35 نقطة استعمارية جديدة، موضحا أن 96 في الضفة الغربية، من بينها 2009

 .الجديدة يقع غرب جدار الفصل العنصري
 نقطة كانت مدرجة على الئحة 23 وأكد أن الحكومة اإلسرائيلية لم تخل أي نقطة استعمارية بما في ذلك

 . بل قامت على إنشائها أو توسيعها، طبقا للقائمة التي وضعتها وزارة األمن،اإلخالء الفوري
وأوضح التقرير أن حكومات االحتالل دمرت ما يقارب من ألف منزل فلسطيني في مدينة القدس المحتلة 

مؤكداً أن جوهر عمليات الطرد اليومي  مواطن، 200.000منذ اتفاقيات أوسلو يقطنها ما يقارب 
للعائالت الفلسطينية في القدس، هو سياسة االستعمار والتهويد الكلي للقدس التي تنفذها البلدية بدعم من 

 .م1993منذ اتفاقيات أوسلو " اإلسرائيلية"كل الحكومات 
  30/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الضفة ألف مستوطن في580 مستوطنة وأكثر من 199:" أريج" .25

ن عدد المستوطنات والمستوطنين إ: "في بيت لحم" أريج"قال معهد األبحاث التطبيقية  :حسن عبد الجواد
 ألف مستوطن 580 مستوطنة وأكثر من 199 إلى ليصل 1993تضاعف منذ بدء عملية السالم في العام 

المبنية للمستوطنات في بما في ذلك منهم الموجودون في مدينة القدس المحتلة، كما تضاعفت المساحات 
 أكثر من إلى 1990في العام %) 1.2(كلم مربع 69الضفة بما في ذلك في القدس خالل تلك الفترة من 

  .2009في العام  %) 3.3( كلم مربع 189
 الماضية ما بين األعواموقال المعهد إن المستوطنات في الضفة شهدت نشاطاً غير مسبوق له خالل 

يدت وتيرة البناء في المستوطنات، بالرغم من التحذيرات المتعددة التي ، حيث تزا)2009 و2006(
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 توسيعها يمثل عقبة أمام عملية أن االستيطانية، حيث األعمال إلسرائيل بوقف األميركية اإلدارةوجهتها 
ت دولة السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، كما أن التوسع في بناء المستوطنات يعتبر انتهاكاً اللتزاما

، والذي أكد فيه 2007 لما أعلنت عنه في مؤتمر أنابوليس في شهر تشرين الثاني من العام "إسرائيل"
ستقوم "رئيس الوزراء اإلسرائيلي على أن المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني لحل النزاع 

 242 الدولي األمن وقرارات مجلس ،)اإلسرائيلي والفلسطيني(على أساس االتفاقات الموقعة بين الجانبين 
  . الطريقوخارطة، 338و

 "إسرائيل" أن 2009 و2006وبين المعهد في دراسة أعدها مصحوبة بتحليل لصور جوية لألعوام 
 األرضمراً واقعاً على أماضية في مخططات البناء في المستوطنات في سباق مع الزمن لتصبح 

بيت ( كرفاناً 955 بناية و1787بناء داخل المستوطنات بلغت الفلسطينية، حيث أقدمت على زيادة في ال
 .  الذي يعني زيادة في عدد المستوطنين القاطنين في المستوطنات في الضفة األمر) متنقل

 قد ركزت في عمليات البناء على "إسرائيل"ومن المالحظ في التحليل لعملية ومواقع البناء أن 
ب جدار العزل العنصري أكثر من تلك الواقعة شرق الجدار بواقع المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة غر

 الذي يظهر النية اإلسرائيلية في األمرللمستوطنات غرب الجدار )  كرفانا311ً بناية و%1416 (79
% 85 وتضم أكثر من 107تعزيز السيطرة على هذه المستوطنات الواقعة غرب الجدار والبالغ عددها 

رائيليين الكلي في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وتأكيد سيطرتها من عدد المستوطنين اإلس
 .على منطقة العزل الغربية حال االنتهاء من بناء الجدار

  30/8/2009األيام، فلسطين، 
  

  االحتالل يقصف منازل وسط غزة .26
كات الفلسطينيين  منازل وممتلأمسقصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي : وكاالتوال ماهر إبراهيم -غزة 

ن في الضفة الغربية بينهم  ثالثة فلسطينيياعتقلتشرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، كما 
  .صحافية

آليات االحتالل العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي شرق القطاع، "وذكرت مصادر فلسطينية أن 
تلكات شرقي المخيمين ما أدى إلى خلق حالة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب المنازل والمم

من الخوف والهلع في صفوف المواطنين األبرياء السيما األطفال منهم دون أن يبلّغ عن وقوع 
 مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج أمسوكانت مدفعية االحتالل استهدفت بقذيفتين فجر ."إصابات

 .دون وقوع إصابات
 30/8/2009البيان، 

 
 طفال في سجون االحتالل يتعرضون ألبشع أساليب التنكيل واالبتزازاأل": ة األسرىوزار" .27

ون األسرى والمحررين بان إعالن القضاء العسكري ؤ أكدت وزارة ش:إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
في دولة االحتالل عن نيته إنشاء محكمة عسكرية خاصة لألطفال الفلسطينيين ما هو إال تغطية على 

سات االحتالل الهمجية ضد األطفال األسرى في السجون والتي تخالف مبادئ القانون الدولي الذي ممار
جعل من اختطاف األطفال وسجنهم الملجأ األخير، وأن يتم ألقل فترة ممكنة، وكذلك اعتراف من 

 عالميةاإلوقال رياض األشقر مدير الدائرة . االحتالل بتصعيد عمليات اختطاف األطفال الفلسطينيين
إن االحتالل بإنشاء محكمة خاصة باألطفال، بحجة التمييز بينهم وبين األسرى البالغين في  :بالوزارة

المعاملة، يريد أن يوهم العالم ويخدع المجتمع الدولي بأنه يطبق القوانين اإلنسانية على األطفال األسرى، 
رى في السجون تروى فظاعة االحتالل وانه يحترم مبادئ حقوق اإلنسان، إال أن أوضاع األطفال األس

 .وتتحدث عن ممارساته القمعية، واستهتاره بكل األعراف والمواثيق الدولية



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1540:         العدد       30/8/2009د األح :التاريخ

 طفل، معظمهم من طالب المدارس 400وأوضح األشقر أن االحتالل يختطف في سجونه أكثر من 
ويتعامل معهم كمخربين، ويذيقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة النتزاع االعترافات من 

ي  أن سلطات االحتالل التوأكد. ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وحرق بأعقاب السجائر
تريد إنشاء محكمة خاصة باألطفال لكي تنصفهم كما تقول ال تتورع عن ارتكاب الجرائم بحق األطفال 

  .من اتفاقية الطفل 16األسرى خالفا للقانون الدولي وخصوصا المادة 
 30/8/2009الرأي، األردن، 

  
  خمسة فلسطينيين بينهم صحفيةويعتقلقتحم نابلس ياالحتالل  .28

سطينية في مدينة نابلس إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت المدينة فجر قالت مصادر فل: نابلس
، وداهمت عدداً من منازلها، قبل أن تعتقل خمسة من سكان المدينة بينهم صحفية )29/8(يوم السبت 
، من ) عاما26ً(وأوضحت المصادر أن قوات االحتالل اعتقلت الصحفية غفران عليان زامل  .فلسطينية
الواقع في شارع السكة، بالقرب من مخيم العين غربي نابلس، مشيرة إلى أنها عملت سكرتيرة في منزلها 
  .، قبل إغالقها من قبل السلطة الفلسطينية"فلسطين"صحفية 

لدراسات األسرى اعتقال غفران الزامل، مندداً بارتفاع وتيرة اعتقال " أحرار"من جهته؛ استنكر مركز 
إن غفران الزامل ": "أحرار"وقال فؤاد الخفش مدير مركز  .يرة بشكل ملحوظاألسيرات في اآلونة األخ

 أسيره موزعات على ثالثة 70 أسيرة فلسطينية ليصبح عدد األسيرات 69صحفيه فلسطينية انضمت إلى 
  ".سجون ويعانين من ظروف اعتقالية صعبه جداً

  29/8/2009، وكالة قدس برس
 

  أيام من البحثأربعة بعد انتشال جثة فلسطيني من نفق في رفح .29
 من تحت ركام أحد األنفاق الذي فلسطينيانتشلت طواقم اإلنقاذ فجر أمس، جثمان المواطن  :رفح

 مواطناً مصرعهم 120ولقى أكثر من  .استهدفته طائرات االحتالل اإلسرائيلي فجر الثالثاء الماضي
ث األنفاق، التي زاد حفرها  آخرون خالل عامين حسب إحصائيات رسمية، جراء حواد515وأصيب 

 . شهراً، إلدخال احتياجاتهم األساسية44بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ 
 30/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  مصادرة مولدات كهربائية في طريقها للتهريب إلى غزة: سيناء .30

 72ة جهاز الرقابة التموينية أكد المدير العام للتموين في شمال سيناء محمد حسين مصادر: )رفح(مصر 
كما . مولداً كهربائياً عند أحد الحواجز األمنية في مدخل العريش كانت في طريقها للتهريب إلى غزة

أوقف الجهاز مهرباً كان برفقة المضبوطات ويخضع إلى التحقيق تمهيداً التخاذ اإلجراءات القانونية في 
 أغسطس الجاري أشارت إلى /ة التموينية خالل شهر آبوتابع أن اإلحصاءات الصادرة عن الرقاب. حقه

توقف محاوالت تهريب االسمنت والمحروقات إلى غزة، والذي تزامن مع زيادة محاوالت تهريب 
  .المولدات الكهربائية إلى غزة

وقال مسؤول الطاقة في قطاع غزة المهندس كنعان عبيد إن مدن القطاع تشهد خالل األيام الحالية أزمة 
 من مناطق غزة ليالً نتيجة النقص الحاد ةالمائ في 40 حواليائية خانقة بسبب انقطاع الكهرباء عن كهرب

 الكهرباء، ما أدى إلى توقف وحدة إنتاج من إجمالي إنتاجفي كميات الوقود الالزمة لتشغيل وحدات 
  .ثالث وحدات إنتاج كهرباء تغذي مدن القطاع
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 ساعة أسبوعياً في أعقاب 40يار الكهربائي عن مدن القطاع لمده وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع الت
  .تقنين إسرائيل كمية السوالر الخاصة بتشغيل محطات التوليد

  30/8/2009الحياة، 
  

 عتقل اثنين من سكانهايقتحم بلعين وي االحتالل .31
بوسط الضفة الغربية، أقدمت قوة عسكرية إسرائيلية على اقتحام قرية بلعين غرب مدينة رام اهللا : رام اهللا

  .، حيث اعتقلت مواطنين فلسطينيين بعد دهم منازلهما)29/8(فجر يوم السبت 
  29/8/2009، وكالة قدس برس

  
 إفطار جماعي في نعلين قرب جدار الفصل العنصري .32

 إفطاراً جماعياً على األراضي القريبة من جدار ،أمس" نعلين لمقاومة الجدار"أقامت لجنة  :رام اهللا
 بحضور المئات من أهالي بلدة نعلين والمتضامنين الدوليين وممثلين عن الحملة ،ل العنصريالفص

أن هذا , وأكد عضو اللجنة إبراهيم عميرة .الشعبية لمقاومة الجدار ومؤسسات محلية ومجتمع مدني
يهم إلى النشاط جاء للتعبير عن حالة التضامن مع المواطنين والمزارعين الذين حول جدار الفصل أراض

 .خراب ودمار
 30/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  نهر البارد يواجه احتماالت تأخير اإلعمار بعد الكشف عن آثار تاريخية تحت األنقاض .33

 مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان احتماالت تأخير إعمار إعادةتواجه عملية : بيروت
جود آثار تاريخية في المنطقة، ويترافق هذا التأخير مع  عن واألنقاضغير محسوب بعدما كشفت رفع 
  . والذين يعيشون ظروفاً مأسويةاألمرتململ النازحين الفلسطينيين من 

 الفلسطينية مروان عبد - المخيم في اللجنة اللبنانية إعمار عن مسؤول ملف "فرانس برس "ونقلت وكالة
 اتخاذ قرار جديد في ضوء التقارير إلىذلك يصار  سيستمر مدة شهر بعد األعمالقرار وقف " أنالعال 

  ."التي ستقدمها اللجان المكلفة متابعة قضية اآلثار
 النيابي برئاسة ميشال عون تقدم قبل نحو شهر بشكوى لدى مجلس "واإلصالحتكتل التغيير "وكان 

 تم طمر اثنين ةأثري مواقع أربعة األنقاضوكشفت عمليات رفع .  طمر اآلثارأعمالشورى الدولة لوقف 
 بناء أعمال تنتهي آخر العام الحالي أنوكان من المقرر . األعمال مديرية اآلثار قبل توقف بإشرافمنها 
  . من المخيماألول وحدة سكنية في المقطع 500

  30/8/2009الحياة، 
  

   في ساحات األقصى ألف وجبة إفطار صائم200هيئة إماراتية تقدم  .34
تواصل هيئة األعمال الخيرية تقديم آالف وجبات اإلفطار للصائمين في المسجد للعام السابع على التوالي 

أوضح الشيخ فريد حاج يحيى مدير عام جمعية  و".موائد الرحمن"األقصى المبارك من خالل مشروع 
األقصى الذي يشرف على تنفيذ المشروع لصالح الهيئة أن عدد الوجبات المقدمة حتى يوم الجمعة زاد 

  .ف وجبة وسيشهد تزايدا في األيام القريبة آال10عن 
 ألف وجبة 200 ألف وجبة طعام في رمضان الحالي وقد يرتفع العدد ل 150وأفاد أنه سيتم تقديم 

 في ساحات المسجد األقصى، مضيفاً بأن هذا أحد أهم المشاريع 48للصائمين من منطقة القدس وأراضي 
 الرحال وتكثيف الرباط عالوة على كونه لفتة كريمة الهامة في المسجد األقصى فهو يساعد على شد
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للفقراء فهناك تزايد كبير بعدد العائالت المقدسية التي تؤمن إفطارها على موائد الرحمن في األقصى 
  .نظرا لتفاقم األزمة االقتصادية

  30/8/2009الخليج، 
  

  يحفظ غيباً أسماء خمسة آالف شهيد فلسطينيشاب: غزة .35
 وهو آلن أكثر من أسماء خمسة آالف شهيد،من غزة أنه يحفظ )  عاما21(ويش قال طارق در: غزة

   ."ما يزيد على الثالثة آالف صورة لهميمتلك 
  30/8/2009الحياة الجديدة، 

  
  وقود بيولوجيإلنتاج "إسرائيل"األردن ينفي وجود مشروع تشاركي مع  .36

 فلسطيني أردني بمشروع بيئي  عدم علمهامسئولة مصادر بيئية أكدت: يوسفأبو  غادة -عمان 
 مليون برميل من الوقود إلى من النفايات العضوية وتحويلها األطنان آالف إلزالة مشترك إسرائيلي

 موقع وزارة إليه ما أشار أعقاب في آن معا في األوسطالبيولوجي والى طاقة سلمية في الشرق 
 . الماضي حول الموضوع ءاألربعا رسمية يوم إسرائيلية ومحافل اإلسرائيليالخارجية 

  30/8/2009الدستور، 
 

  الرتفاع درجات الحرارةاألغوار حرائق أسباب يعزو اإلسرائيليالسفير : األردن .37
 الحرائق التي امتدت من الجانب أسباب األردن في اإلسرائيليعزا السفير :  محمود كريشان-عمان 

 ظروف بيئية تتعلق بالطقس الحار، وهو إلى راألغوا في األردنية المزارع إلى غربي النهر اإلسرائيلي
 .رد اعتبرته وزارة الزراعة غير منطقي

 األردن بناء على طلب من أخيرا هاما في وزارة الخارجية مسئوال خالل لقائه اإلسرائيليجاء رد السفير 
فيه لتفسير سبب الحرائق المتكررة، مؤكدا السفير بذلك ردا سابقا من حكومته بهذا الخصوص ارجع 

 .أكثر ارتفاع درجات الحرارة ليس إلىالحرائق 
 واعتبره غير منطقي وغير اإلسرائيليمن جانبه رفض وزير الزراعة المهندس سعيد المصري الرد 

 . سيواصل متابعته للموضوعاألردن أن إلى، مشيرا اإلطالقمقنع على 
 دونما بعد معاهدة 1250ة طالت وبحسب إحصائيات رسمية فان الحرائق اإلسرائيلية في المناطق الحدوي

، وأتت على حقول مزروعة بالحمضيات والقمح والشعير 1994 عام اإلسرائيلية - األردنيةالسالم 
وتتعدد أسباب الحرائق اإلسرائيلية بدءا من إطالق القنابل  . عاما50ًوأشجار مثمرة يزيد عمرها على 

وقدر عدد األشجار  .سالك الشائكة لمراقبة الحدود على األاألعشاب، وحرق األلغامالتنويرية، وانفجار 
 .  شجرة3212 بحوالي 2009 إلى عام 1996التي احترقت منذ عام 

  30/8/2009الدستور، 
  

   شاليطالقاهرة تضع اللمسات النهائية لصفقة  .38
أن القاهرة تعكف اآلن على وضع اللمسات النهائية فلسطيني كشف مصدر : عبد القادر فارس -غزة 
 قاب قوسين أو أدنى، خاصة بعد أن جرى تذليل ، حسب قوله، تبادل األسرى، والتي أصبحتلصفقة

العقبة األخيرة التي كانت تقف في طريق إنجاز الصفقة، وهى الدول التي ستستضيف األسرى 
 .، موضحا أن هناك دوال أوروبية إلى جانب سورية والسودان عرضت استضافتهم"المبعدين"
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 أنه جرى االتفاق على تنفيذ الصفقة وفق ثالث مراحل، يجري خاللها اإلفراج عن وأشار المصدر إلى
 . األسرى الفلسطينيين، وأن يسلم شاليط على أرض مصر

30/8/2009عكاظ،   
  

   أسيراً فلسطينيا450ً مقابل طعرض ألماني إلطالق شالي: "دير شبيغل" .39
، شاليطندي اإلسرائيلي جلعاد عرض وسطاء ألمان على حركة حماس إطالق سراح الج: )ب.ف.أ(

  . معتقالً فلسطينيا450ًمقابل اإلفراج عن 
 تجري منذ فترة األلمانية االستخبارات أجهزة "أن) االثنين(في عددها ليوم غد " دير شبيغل"ونقلت مجلة 

 ط سراح جلعاد شاليإطالق وحماس والهدف هو التوصل إلى اإلسرائيليةقصيرة محادثات مع الحكومة 
، وذكرت أن هذا العرض حصل على موافقة حكومة االحتالل "بضع مئات من المعتقلين الفلسطينيينلقاء 

وثمة فرص كبيرة بأن يحصل أيضاً على موافقة حماس التي أعطيت مهلة حتى الشهر المقبل إلعطاء 
ر وأوضحت المجلة، التي لم تذكر مصاد .ردها على لسان رئيس المكتب السياسي في حماس خالد مشعل

سراح مجموعة " إسرائيل"معلوماتها، أن عملية التبادل ستتم على مراحل، وفي المرحلة األولى تطلق 
وفي مرحلة ثانية، يتم إطالق مجموعة ثانية من  . إلى القاهرةشاليطأولى من المعتقلين فيما ينقل 

  .من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" بادرة إنسانية"الفلسطينيين بمثابة 
 أن مسؤوالً ألمانياً كبيراً قام في اآلونة األخيرة بزيارة األربعاءقد ذكرت " اإلسرائيلية"كانت اإلذاعة و
  .  مع حماسأسرى دفع للمفاوضات من اجل تبادل إعطاءومصر بهدف " إسرائيل"ـل

  30/8/2009الخليج، 
  

   المفاوضات إلى المنطقة قريباً لبلورة قائمة التزامات مطلوب تنفيذها إلطالقميتشل .40
 لعملية السالم األميركي المبعوث  أن"األيام"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :أرناؤوطعبد الرؤوف 

 من الشهر المقبل في مهمة تستهدف بلورة األول المنطقة في النصف إلىالسيناتور جورج ميتشل سيصل 
يجابي المطلوب لدفع عملية  تنفيذها بغية خلق المناخ االاألطرافمنظومة التزامات سيتم الطلب من 

 .السالم قدماً
 يسعى لبلورة منظومة االلتزامات هذه قبيل بدء اجتماعات األميركي المبعوث أن إلى المصادر وأشارت

 . من الشهر المقبلاألخير المتحدة المقررة في نيويورك في الثلث لألممالجمعية العمومية 
 لعملية األميركيتفاق عليه قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث وتقول المصادر انه لن تتضح معالم ما سيتم اال

 في نيويورك المحامي اسحق مولخو المبعوث الخاص األسبوع يستقبل هذا أنالسالم الذي من المقرر 
 للبحث في هذا اإلسرائيلي ومايك هرتسوغ كبير مساعدي وزير الدفاع اإلسرائيليلرئيس الوزراء 

 .الموضوع
  30/8/2009األيام، فلسطين، 

 
  ناصر الصانع أميناً عاماً لإلخوان المسلمين في الكويت انتخاب .41

النائب "  حدس-اإلخوان المسلمون "انتخبت الحركة الدستورية اإلسالمية : الحسيني البجالتي -الكويت 
ن وأكد أمين عام حركة حدس عقب انتخابه أن الحركة تمد يد التعاو .السابق ناصر الصانع أمينا عاما لها

من اجل التنمية واإلصالح، الفتا إلى أن الحركة تتجه إلى تطوير وتقويم هياكلها خالل الشهور الستة 
المقبلة، وقال الصانع إن المرحلة المقبلة من العمل في الحركة تأتي استكماال لمسيرة المشاركة الفعالة 

  .سي بكافة أشكالهوالجادة في القيام بأدوار التنمية واإلصالح عبر مسارات العمل السيا
  30/8/2009الخليج، 
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  ماذا عن العالقة مع حماس؟.. مشعل في عمان .42

 عريب الرنتاوي 
لزيارة رئيس المكتب " األبعاد والخلفيات السياسية"انصرفت أسئلة الصحفيين والدبلوماسيين للبحث عن  

 المنية فيها يوم الجمعة السياسي لحماس خالد مشعل لعمان، للمشاركة في تشييع جثمان والده الذي وافته
للزيارة، لم تكن مقنعة " الطابع اإلنساني"الماضي، لكأن تأكيدات المسؤولين األردنيين المشددة على 

 .خلف مظاهر التشييع ومراسم الدفن وتقبل التعازي" السياسة"لهؤالء، فواصلوا تنقيبهم عن 
بحت، وهذا ينسجم مع سجل أردني، " إنسانية"من جهتي أرجح أن تكون الزيارة من وجهة نظر أردنية 

سببا " الموت "أو" المرض"، ولطالما كان "الخصوم"و" المعارضين"حافل بمبادرات من هذا النوع حيال 
لكن المسألة ... وإن مؤقتا من لوائح الممنوعين من دخول البالد" األسماء"في فتح بوابات الحدود ورفع 

سياسية إلى جانب الشحنات العاطفية التي تعتمل بال شك في ) تُقرأ رغبة(من زاوية حماس، تحمل شحنة 
 .صدر خالد مشعل

أقول ذلك، وأنا من أنصار تفتيح قنوات التواصل والحوار بين األردن وحماس، بما يخدم مصلحة األردن 
وفلسطين على حد سواء، فحماس ليست فصيال يمكن التغاضي عن وجوده أو إنكاره وتجاهله، بل هي 

ية فاعلة ومؤثرة، اآلن وحتى إشعار آخر، ومن مصلحة الدبلوماسية األردنية أن تكون على قوة فلسطين
 .صلة وتواصل عميقين، أمنيا وسياسيا مع الحركة

والمؤسف حقا، أن الحوار الذي فتح بين الحكومة والحركة، عبر القناة األمنية، قبل عدة أشهر، عاد 
ال أكثر وال أقل، ووفقا " لوجستية"المستوى وذات طيبعة لالنقطاع، ولم تبق منه سوى اتصاالت خفيضة 

لمعلوماتنا فإن األردن، وألسباب نجهلها أو باألحرى ال نرى أنها مقنعة وكافية، هو من أغلق الباب في 
 .وجه الحوار، وليس حماس التي لم تكف عن طرقه بحثا عن قناة اتصال، من أي نوع وعلى أي مستوى

ه حيال هذا الملف، بعضها عام يشترك بها مع عدد من دول االعتدال العربي، لألردن حساباته وتحسبات
 الفلسطينية، فهو من جهة يرى أن حماس تتموضع -وبعضها خاص يتعلق بخصوصية العالقة األردنية 

معسكر السالم "في الخندق المقابل لخندق االعتدال، وهو من جهة ثانية، يولي أولوية مطلقة لتحالفه مع 
ممثال بالسلطة والمنظمة وفتح وال يريد ألية عالقات أو صالت مع أي طرف، أن تعكر " ينيالفلسط

 .صفو هذه العالقات
التي تربط حماس " الصالت الخاصة والمتميزة"أما على المستوى الخاص، فإن األردن الرسمي، يخشى 

حسابات األردنية عندما هو مكون رئيس في ال" الملف األمني"باإلخوان المسلمين األردنيين، كما أن 
يتصل األمر بالعالقة مع الحركة اإلسالمية الفلسطينية، األمر الذي يتطلب معالجة تتخطى المناسبات 

الذي يتعين أن يشمل حماس " الحوار االستراتيجي"اإلنسانية والصالت األمنية الموسمية الخجولة، إلى 
 . معظم دول المنطقة، وباألخص دول الطوق منهاوفتح وكافة مكونات الشعب الفلسطيني، تماما كما تفعل

فإن حماس، وبخالف ما نقرأ بين الحين واآلخر في ) وليس في هذا الظن أي إثم من أي نوع(وفي ظني 
وهو ... زوايا وأعمدة بعض كتابها، مستعدة للشروع في عالقات أكثر شفافية وإثارة للطمأنينة مع األردن

ختبار مدياته وجديته على أية حال، إال بالشروع في تدشين صفحة جديدة استعداد ال يمكن التأكد منه وا
 .من العالقات بين الجانبين، وهذا ما يتعين على حكومتنا أن تقدم عليه من دون إبطاء

، ليست متطلبا إجباريا في المرحلة المقبلة )الحمساوية (-وغني عن التأكيد أن استعادة العالقة األردنية 
 متبادلة، ال ينبغي النظر إليها بوصفها استهدافا أو استبعادا ألحد أو على حساب أحد، فحسب، بل وحاجة

فهل نأمل أن تكون زيارة مشعل لعمان، بعد عشر سنوات من الغياب، مناسبة لتجاوز القطع والقطيعة 
 .واالنقطاع، وسانحة الستئناف الحوار وتطويره ورفع سويته ومستواه،

  30/8/2009الدستور، 
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  يتخفى بمعركة وهميةعجز .43

 د يوسف رزقة.أ
م ربما يكشف عن مأزق 2009الربع األخير من العام . الحالة الفلسطينية تتجه نحو عنق الزجاجة

. األطراف المحلية واإلقليمية والدولية تسوق الحالة الفلسطينية نحو عنق الزجاجة. فلسطيني غير مسبوق
بقى من مجال زمني في هذا العام، واالتجاه بالحالة المطلوب تشديد الحصار على حركة حماس فيما ت

 .العرب ومحمود عباس!!) المعتدلين(الفلسطينية نحو مأزق تكون أوراق الفَرج فيه بيد 
أجواء هذا الطقس تتهيأ باطراد منذ أن زار أوباما القاهرة، ومنذ أن أعلن عن خطته للسالم اإلقليمي، 

خطة أوباما للسالم اإلقليمي ال تختلف كثيراً عن .  األوسطومنذ أن عين جورج ميتشل له في الشرق
أوباما يتجه نحو . التي عرضها على ياسر عرفات وايهود باراك في كامب ديفيد) بيل كلينتون(خطة 

تنفيذ الخطة بتعديالت بسيطة وليس على وضع خطة جديدة بعد أن تلقى إشارات فلسطينية وعربية تعرب 
 .كلينتون التي تحولت إلى سالم إقليمي على يد أوباما وهنري كلينتونعن قبولها المبدئي بخطة 

على مستقبلها من ) إسرائيل(مطلوب من العرب طمأنة . التوجه نحو تنفيذ الخطة يتطلب تهيئة أجواء
الهدف ليس توفير أربع ساعات طيران أمام شركة . خالل فتح األجواء العربية أمام الطيران المدني

الطبيعي في الوجود وفي إدارة ) إسرائيل(جه نحو الهند أو الصين وإنما هو اإلقرار بحق وهي تت) العال(
التطبيع أوالً، ثم الحديث في المشاكل . بشكل طبيعي خارج تأثيرات القضية الفلسطينية. العالقات اإلقليمية

مجرد تجميد . تيطانتجميد االس) إسرائيل(ومطلوب من . ثانياً، وال ارتباط شرطي بين التطبيع والمشاكل
 .التجميد خطوة كافية إلحداث التطبيع والستئناف المفاوضات مع محمود عباس. وليس توقيف

الخطة تبدأ بترسيم الحدود بين الدولة الفلسطينية وبين . تهيئة األجواء بداية التوجه نحو تنفيذ خطة أوباما
ل مشكلة الالجئين يبدأ بترسيم الحدود واإلعالن ح. الترسيم أوالً ثم الحديث في الالجئين ثانياً). إسرائيل(

اإلنهاء يعني . فياض قدم خطة حكومته إلنهاء االحتالل في عامين. عن دولة فلسطينية يعترف بها العالم
وعندما تعلن األطراف . الدولة بحدودها المرسمة هي وطن الفلسطينيين أينما كانوا. اإلعالن عن الدولة

 .الجئين وتعويضهم قد تم تنفيذه بالتوافق بحق عودة ال194أن قرار 
النظام العربي جاهز للتعاطي مع ما يطرحه . المجال الزمني الذي ضربته واشنطن للحل تحدد بعامين

وعلى محمود عباس أن يكون . تهيئة األجواء مقبولة أيضاً. المجال الزمني مقبول. الخطة مقبولة. أوباما
رقة فتح، وورقة منظمة التحرير، وأن يتجه بعدها إلى االنتخابات جاهزاً أيضاً، لذا عليه أن يمتلك و

تشديد الضغط على . حماس ينبغي أال تعرقل المشروع. بتوافق مع حماس إذا أمكن وإال فبال توافق
إما أن تتعاطى حماس مع المشروع وإما أن تقبل . حماس في غزة والضفة والخارج يتزايد لتحقيق الهدف

اإلطار اإلقليمي والدولي يقول من غير المسموح لحماس أن تبقى في المقعد .  الخلفيبالرجوع إلى المقعد
وعلى حماس أن تختار بين . االنتخابات آلية تحفظ ماء الوجه للتراجع الذاتي، أو لإلرجاع القسري. األول

 !).التراجع واإلرجاع؟(
وال فلسطينية للتعامل مع خطة ال استراتيجية عربية . الموقف العربي يتمادى في بيان عجزه وضعفه

. النظام العربي كالسلطة الفلسطينية في مديح ما يأتي من واشنطن. أوباما وال مع تعنت بنيامين نتنياهو
وهل ثمة ! العرب يتخيلون أن ثمة معركة قادمة بين أوباما ونتيناهو ولم يسأل أحدهم لماذا المعركة؟

. يمكن للعرب أن يتخيلوا ولكن جل خيالهم وهم! ة؟ومن خطط لهذه المعرك! مصلحة ألوباما فيها؟
أوباما في حاجة إلى الصوت اليهودي في مجلس . المؤسسة األميركية واإلسرائيلية ال تسمح بهذه المعركة

، والعرب يقفون عاجزين متفرجين )إسرائيل(مفتاح الصوت اليهودي بيد حكومة . الشيوخ وفي واشنطن
 فلماذا المعركة إذنّ؟
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! ولكن ما هي استراتيجية فلسطين أو العرب في التعامل مع هذا التغاير؟. غير بوش هذا صحيحأوباما 
يعني إبقاء الرؤية . غياب االستراتيجية العربية الفلسطينية يعني حضور االستراتيجية اإلسرائيلية

) إسرائيل(مشاكل على العرب أن يحلوا . األميركية في اإلطار التقليدي في تعاملها مع القضية الفلسطينية
م بسبب هذه 1967استولت على األرض في عام ) إسرائيل. (على االنسحاب) إسرائيل(حتى توافق 

البدء بالتطبيع . مبادرة العرب جيدة ولكنها غير كافية. حل المشاكل هذه بيد األسرة العربية! المشاكل؟
قبة فعلى العرب أخذ الملف من إذا كان الواقع الفلسطيني ع. جيد، ولكن يهودية الدولة من لوازمه

موعد الجمعية العامة لألمم المتحدة . وعلى العرب تعزيز المفاوضات بين عباس ونتنياهو. الفلسطينيين
وإبقاء . اللقاء مع ونتنياهو برعاية أميركية عربية بداية جيدة. عباس استعاد بعض األوراق. اقترب

م ضرورة سياسية إلخراج حماس 25/1/2010 واالنتخابات في. حماس تحت الضغط ضرورة تفاوضية
 .من مقعد القيادة

 30/8/2009صحيفة فلسطين،   
  

 دولة الضفة الغربية أم وحدة القضية الفلسطينية؟: خياران يتصارعان .44
 بالل الحسن

أعطت التطورات الفلسطينية األخيرة، دفعة قوية لمكانة الرئيس محمود عباس، إذ برز بصورة تفيد أنه 
لية على المؤسسة التنظيمية داخل حركة فتح، وعلى المؤسسة األشمل في منظمة التحرير يهيمن بفعا

الفلسطينية، حتى أن البعض بدأ يشير إلى انتهاء مرحلة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبدء مرحلة 
 .الهيمنة للرئيس محمود عباس

تحدث عن حالة غضب ولكن هذه الصورة هي جزء من الوضع فقط، إذ ثمة صورة أخرى موازية، ت
بدءا من مؤتمر حركة فتح وانتخابات . شعبية ضد كل اإلجراءات التي تمت مؤخرا في الضفة الغربية

، وانتهاء باالجتماع الطارئ بمن حضر ألعضاء المجلس الوطني )اللجنة المركزية والمجلس الثوري(
. منظمة بدل األعضاء الستة المتوفينالفلسطيني، الذي شهد انتخاب ستة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لل

إذ بقدر ما أعطت هذه اإلجراءات عالمة سيطرة شبه مطلقة للرئيس عباس على المؤسسات الفلسطينية 
، هي التي تتركز )الضفة الغربية(القيادية، بلورت هذه اإلجراءات نفسها خطة عمل فلسطينية عنوانها 

 .حولها حالة الغضب الشعبية الفلسطينية
 :هذا الغضب الشعبي الفلسطيني يدور حول القضايا الثالث التاليةجوهر 

القضية األولى تتعلق بمشروع التسوية األميركية المنتظر أن يعلن عنه الرئيس باراك أوباما خالل شهر 
فهو مشروع سيكون، واقعيا وعمليا، مشروعا لتسوية وضع الضفة الغربية، ويغيب . سبتمبر المقبل/أيلول

فالوضع القائم يفرز استثناء ألي . لموضوع الذي حمل دائما اسم تسوية القضية الفلسطينيةعنه جوهر ا
، بسبب )مليون ونصف المليون نسمة(بحث في مستقبل حقوق الفلسطينيين المقيمين داخل دولة إسرائيل 

ء لحق العودة كما يفرز الوضع القائم استثنا. اتفاق أوسلو الذي يجعل منهم جزءا من السيادة اإلسرائيلية
لالجئين الفلسطينيين، ويستبدل هذا الحق باإلعالن عن أن البحث سيتركز حول التوطين والتعويض، وهو 

ويفرز هذا الوضع أيضا حالة تجاهل لوضع قطاع غزة، . أمر يتناول مصير ستة ماليين الجئ فلسطيني
، أو هي سارت بالفعل، باتجاه إذ تسير األمور). مليون ونصف المليون فلسطيني(وفلسطينيي قطاع غزة 

عزل القطاع، وباتجاه تجاهله، وباتجاه التصرف وكأن القطاع غير ذي صلة بالمسائل التي يجري البحث 
ويبرز ذلك من خالل مفاوضات الحوار الفلسطيني الذي تديره القاهرة، والذي فشل في ست جوالت . فيها

الرباعية التي إما أن تقبلها حركة حماس وإما أن تفشل متالحقة، ألنه حوار محكوم بشروط اللجنة الدولية 
وقد وصل األمر أخيرا إلى حد اإلعالن عن أن مسائل الحوار المختلفة ستوضع كلها جانبا، . المفاوضات

ليتركز البحث فقط حول إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في مطلع العام المقبل، فإذا واصلت 
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مطالب األجندة الخارجية، سترفض أيضا الموافقة على إجراء االنتخابات حركة حماس رفض الرضوخ ل
 .في القطاع من دون اتفاق سياسي شامل، وتجري االنتخابات آنئذ في الضفة الغربية وحدها

القضية الثانية في هذا السياق تتعلق باإلجراءات الداخلية والتنظيمية التي أقدم عليها الرئيس عباس، والتي 
إذ يقول الغاضبون إن هذا .  أعطته قوة خاصة لم تكن له من قبل، وأبرزها مؤتمر حركة فتحيقال إنها

المؤتمر حول حركة فتح من حركة تحرر وطني تعمل في إطار القضية الفلسطينية كلها، إلى حزب 
ويوضحون موقفهم هذا باالستناد إلى نتائج انتخابات اللجنة . للسلطة يعمل في إطار الضفة الغربية

المركزية لحركة فتح، والتي جاءت عضويتها بشكل شبه كامل ألشخاص من الضفة الغربية، باستثناء 
وكذلك األمر في انتخابات المجلس الثوري، حيث جاءت عضويته ممثلة . عضو واحد يقيم في لبنان

تون ويمثل األعضاء الس.  عضوا80 عضوا من الضفة الغربية من أصل 60للضفة الغربية بنسبة تقارب 
هؤالء تحالفا بين كتلتي الرئيس عباس ومحمد دحالن، وهو أمر آخر تستند إليه حالة الغضب الشعبية 

 .الفلسطينية، والتي تمتد هذه المرة إلى داخل جمهور حركة فتح نفسها
ثم جاءت في سياق هذه القضية الدعوة المفاجئة النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بمن حضر، واستكمال 

وقد جاء هذا االستكمال أيضا ليؤكد وجهة تمثيل الضفة الغربية، حتى أن .  اللجنة التنفيذيةعضوية
الرئيس عباس قال أثناء اإلعداد لجلسة النتخابات إن عضو اللجنة التنفيذية المنتخب يجب أن يكون مقيما 

ضور في الضفة الغربية، ويجب أن ال يكون له عمل خارج الضفة الغربية، حتى يتمكن من ح
 .وهذا ما حصل بالفعل. االجتماعات

القضية الثالثة في السياق نفسه، تتعلق بموضوع السلطة والحكومة الفلسطينية التي يتولى شؤونها سالم 
إذ يقوم سالم فياض منذ مدة، بإطالق سلسلة من التصريحات مؤداها السعي إلنشاء مؤسسات . فياض

ة فلسطينية في غضون عامين تكون دولة أمر واقع في دولة في الضفة الغربية، والسعي إلعالن دول
وهو ما يعني أمورا . اإلطار الجغرافي الذي تتواجد فيه السلطة الفلسطينية، ولو تحت السيادة اإلسرائيلية

، كما أنها )رغم ما يعلنه الرئيس عباس عن رفض دائم لهذه الفكرة(أنها دولة حدود مؤقتة : عدة أبرزها
ة النظر المنطلقة من فكرة السالم االقتصادي التي نادى بها توني بلير، وجوردن دولة تبنى حسب وجه

وتكون النتيجة في النهاية إنشاء . براون رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل
 .دولة الضفة الغربية

كية، ويجد صداه في رام اهللا، ويشكل هذا النهج الذي يبدأ سياسيا من واشنطن على مستوى الرئاسة األمير
حيث تتم تهيئة األوضاع على مستوى حركة فتح، وعلى مستوى الحكومة، وعلى مستوى منظمة 
التحرير الفلسطينية، بما يمكن من العمل والسيطرة داخل إطار الضفة الغربية، يشكل هذا النهج أساس 

ل كوادر حركة فتح، وداخل جمهورها ومنبع الغضب الشعبي الفلسطيني، والذي يجد أيضا ركائز له داخ
ويقول معبرون عن حالة الغضب هذه إن القضية الفلسطينية، ممثلة بالشعب الفلسطيني وحقوقه . أيضا

ومطالبه األساسية، تكاد تغيب عن هذا النهج في العمل، ويحل مكانها هدف جزئي صغير يتلخص 
جئين ومستقبلهم لن يكون إال داخل الضفة بالضفة الغربية، فالضفة الغربية هي الدولة، ومصير الال

كما لن . ، ألنهم من مسؤولية إسرائيل وسيادتها1948الغربية، ولن يكون لهذه الدولة صلة بفلسطينيي 
. يكون لهذه الدولة صلة سياسية بالالجئين الفلسطينيين الذين سيخيرون بين التوطين والتعويض

أن تسقط من الداخل، أو تسقط بعدوان إسرائيلي وستتواصل سياسة عزل غزة وحصارها، على أمل 
جديد، أو تسقط بواسطة الحصار، لتلتحق بعد ذلك قسرا بالتسوية التي ستتم، حيث لن يكون أمامها خيار 

 .آخر
داخل هذه الحالة السياسية الفلسطينية الفريدة من نوعها، والتي تشهدها القضية الفلسطينية ألول مرة في 

رز حالة فلسطينية معارضة من نوع جديد، تقول إن الخطر أصبح يهدد القضية تاريخها الحديث، تب
وإن الخطر . وإن الخطر أصبح يهدد مصالح ومطالب الشعب الفلسطيني التاريخية. الفلسطينية ومصيرها
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. أصبح يهدد وحدة الشعب الفلسطيني التي سادت منذ منتصف الستينات وهي تتفتت اآلن أمام أعيننا
عد مجديا أن تتلخص المعارضة الفلسطينية، في إعالن موقف، أو إصدار بيان، أو عقد مؤتمر ولذلك لم ي

وإن . احتجاجي، أو تركيز العمل على شعار واحد من الشعارات المطروحة مثل شعار حق العودة
المطلوب من اآلن وصاعدا معارضة من نوع جديد، تؤكد على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير 

ية على أساس صورتها األصلية، كمؤسسة ممثلة للشعب الفلسطيني كله، وتؤكد على أهمية الفلسطين
اإلعالن، وعلى أوسع نطاق ممكن، على رفض القوى الفلسطينية، سواء تلك التي تمثل القوى السياسية، 

ات التي أو تلك التي تمثل القوى االجتماعية، من النقابات إلى المخيمات إلى هيئات الجاليات، لإلجراء
يجري العمل عليها في رام اهللا، ومن دون نسيان دور القوى األمنية الجديدة التي يجري بناؤها، والتي 
تجعل من السلطة الفلسطينية مشروع دولة بوليسية، تمارس القمع واالعتقال والتعذيب، وتفتخر أنها 

 . العمل الفدائي"ميليشيات"قضت على 
د الساحة الفلسطينية، تعبيرا عن جو المعارضة الجديد هذا، في األسابيع ليس مستبعدا أن تشه.. ولهذا كله

وستكون المعارضة هذه المرة حاسمة وقاطعة، وربما نجد أنفسنا أمام تيارين . أو األشهر المقبلة
فلسطينيين يختلفان حول األسس والمبادئ، وال يختلفان فقط حول أساليب العمل، أو حول نقد يتركز حول 

 .ية أو تلكهذه القض
وموضوعها األساسي الدفاع عن القضية . صعبة وقاسية وخطيرة. إنها مرحلة فلسطينية جديدة

الفلسطينية، وحمايتها، والدفاع عن وحدة الشعب الفلسطيني وقضاياه األساسية التي ال يمكن أن تخضع 
 .للمساومة

 30/8/2009الشرق األوسط، 
  

  تركيا وحل القضية الفلسطينية .45
  ر قاسمعبد الستا

كلما قام مسؤول تركي بحركة دبلوماسية في المنطقة العربية اإلسالمية، نشط اإلعالم في تحليلها، وبدأ 
. يتحدث عن الدور التركي المرتقب في حل الصراع العربي اإلسرائيلي وإيجاد مخرج للقضية الفلسطينية

، ولصياغة مفاهيم جديدة لعالقات ومن ثم تنبري أقالم كثيرة لتحليل الدور التركي القائم أو المرتقب
  .تتطور بين دول المنطقة بما فيها إسرائيل

ومن المالحظ أيضا أن وسائل اإلعالم التركية المريدة للحكومة القائمة أو لحزب العدالة والتنمية تذهب 
  .بعيدا في تصوير الدور التركي والثناء عليه وعلى محاسنه المتوقعة

 دول المنطقة العربية واإلسالمية وهي أنهم يحبون المديح والثناء فيما يتعلق يبدو أن هناك عقدة لدى قادة
بأدوارهم على المستويين اإلقليمي والعالمي، وكأن هناك ما ينقصهم على المستوى المحلي فيجدون 
مخرجا خارجيا لمجد يتمنونه، أو أنهم يبحثون عن وسيلة لتعزيز مكانتهم الداخلية فيتعلقون بنشاط 

  .خارجي
ومن السهل أن يالحظ المرء هذه المسألة في وسائل اإلعالم الرسمية التي تحاول جاهدة تصوير القيادة 
بأنها ذات عبقرية وهيبة مؤثرة دوليا، وتتمتع باحترام اآلخرين نتيجة ما تسميه بحكمتها وحضورها 

  .القوي
قيقة الصعبة وهي أن دول المنطقة يتم التنفيس عن هذه العقدة لفترة من الزمن، لتخبو بعد ذلك أمام الح

  .بحاجة إلى عمل دؤوب ومتواصل لكي تصل إلى درجة التأثير الحقيقي في الميدان العالمي واإلقليمي
  احتكار حل القضية الفلسطينية

أميركا وإسرائيل تنسقان جهودهما في البحث عن حل للقضية الفلسطينية بصورة احتكارية منذ عام 
أن أي اقتراح حل بشأن الصراع العربي اإلسرائيلي يجب أن يحظى بموافقة قررت الدولتان . 1967
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الدولتين معا، وأن إحداهما لن تنفرد بقبوله تاركة األخرى عرضة لالنتقاد أو للضغط من قبل دول أخرى 
  .أو هيئات عالمية

الدولية مثل ولهذا رأت الدولتان ضرورة إخراج القضية الفلسطينية من أروقة المنظمات أو التجمعات 
األمم المتحدة، وإبقائها ضمن متناولهما وإشرافهما المباشر، أي إبقاء القضية الفلسطينية بمنأى عن 

  .قرارات قد تشكل مرجعية دولية، أو شرعية دولية، تضع الدولتين في موقف قانوني محرج
انع من إشراك دول ال مانع لدى الدولتين في طرح هوامش القضية وتفرعاتها في أروقة دولية، وال م

أخرى في دبلوماسية البحث عن سالم، لكن شريطة أن يبقى الصراع بجوهره تحت المظلة األميركية 
ال مانع مثال من بحث مسألة تهويد القدس في الجمعية العامة لألمم المتحدة، لكن كل . اإلسرائيلية

كا جاهزة الستعمال حق النقض القرارات التي صدرت غير ملزمة إلسرائيل وال تدعو للقلق، لكن أمير
وال مانع لدى الدولتين من السماح بنشاط دبلوماسي أوروبي . فيما إذا طرحت المسألة في مجلس األمن

  .في المنطقة شريطة أن يبقى تابعا وليس أصيال مدعوما بإجراءات ضاغطة على إسرائيل
بي اإلسرائيلي على أنها جهود أميركا وإسرائيل تنظران إلى جهود الدول األخرى بشأن الصراع العر

هامشية تعطي الدول األخرى نوعا من الشعور بالمشاركة، نوعا من االعتزاز بالذات والمفاخرة، وهما ال 
  .مانع لديهما من التعاون ضمن حدود الهامشية

أكبر دليل على ذلك هو الدور الذي تعطيه الدولتان لمصر والذي يبرر للنظام المصري االستمرار في 
تفاخر بأنه العب أساسي في ترتيب األوضاع في المنطقة العربية اإلسالمية، بينما لم تكترث الدولتان ال

  .، واكتفتا بمغازلتها عن بعد2002بمناقشة مبادرة القمة العربية لعام 
  الدور التركي في المنطقة

المقومات الكامنة بإمكان تركيا لعب دور رئيسي وحيوي في المنطقة العربية اإلسالمية ألنها تملك 
 70حوالي (فهي ذات مساحة جغرافية واسعة تربط آسيا وأوروبا، وذات تعداد سكاني كبير . الالزمة

بإمكان تركيا أن تلعب دور الخزان . ، وتمتلك مصادر طبيعية كبيرة على رأسها المياه)مليون نسمة
ويد البلدان العربية التي تعاني من شح المائي الكبير للمنطقة، وأن تقيم شبكة ضخمة من أنابيب المياه لتز

  .المياه، وهي بذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها دخال كبيرا
وتركيا تتمتع بقدرة صناعية جيدة وتستطيع تصدير الكثير من منتجاتها إلى بلدان المنطقة، وتشكل عنصر 

  .جذب سياحي بتكاليف تشكل عامل جذب للسائح من دول المنطقة
مي ومن الممكن أن تعود إلى المنطقة العربية بسهولة، وستجد لنفسها ترحيبا واسعا تركيا بلد شرقي إسال

تمتلئ األسواق العربية اآلن . خاصة في البلدان العربية، وستجد حضنا أكثر دفئا من الحضن األوروبي
عية بالمنتجات التركية، ومن الممكن أن تتطور األمور لكي يتطور التفاعل الشعبي والعالقات االجتما

  .واالقتصادية بين الناس
ومن هنا بإمكان تركيا أن تأخذ دورا بارزا في المنطقة العربية اإلسالمية، ويكون لها ثقل كبير في 

  .معالجة هموم المنطقة والدفع بها نحو التطور والتقدم لما في ذلك من فائدة للجميع
 تركيا عن اإلعالم إلى حد كبير، ويتم يغيب الدور االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يمكن أن تلعبه

التركيز فقط على الدور الدبلوماسي الذي يمكن أن تلعبه في حل الصراع العربي اإلسرائيلي، وكأن تركيا 
ال تكتسب أهمية إال من خالل إسرائيل، أو قدرتها على إقناع العرب بالموافقة على طروحات إسرائيلية 

  .وغربية سياسية بشأن الصراع
 تنشط كثيرا وكل يوم في رفع مستوى عالقاتها مع محيطها العربي واإلسالمي، لكن اإلعالم ال تركيا

  .يستفز إال عندما تنشط في المجال الدبلوماسي خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات بين سوريا وإسرائيل
  تقزيم الدور التركي
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سها عبد اهللا غل بسبب تطويرها لم تكن أميركا والدول الغربية عموما مرتاحة للحكومة التي كان يرأ
 بسبب عدم انسجام هاتين الدولتين مع الرغبة الغربية في 2002للعالقات مع سوريا وإيران بعد عام 

  .ترتيب أوضاع المنطقة
لغزو ) لوجستية(وقد ازداد عدم االرتياح عندما رفضت تركيا إعطاء الواليات المتحدة تسهيالت نزلية 

الت واسعة من االنتقاد في األوساط الغربية السياسية واإلعالمية والفكرية، وتعرضت تركيا لحم. العراق
وهناك من بدأ يقول إن تركيا تتحول عن العلمانية لصالح الفكرة اإلسالمية، وعدد من وسائل اإلعالم 

  .أخذت تتحدث عن غل وأردوغان على أنهما من مؤيدي التيار األصولي
عندما بادرت الحتضان مفاوضات غير مباشرة بين سوريا ارتفعت أسهم تركيا لدى دول الغرب 

وإسرائيل، وارتفع األمل بأن تتمكن تركيا من تحقيق اختراق يبعد سوريا عن إيران ويضمها للدول التي 
أي أن الهتاف الغربي لتركيا لم يكن بسبب لعب تركيا دورا جديدا في المنطقة . يسميها الغرب المعتدلة
  .مال نقل سوريا من خندق إلى آخربقدر ما كان بسبب احت

وقد تعزز هذا السبب عندما احتج أردوغان في مؤتمر دافوس على منظمي مناظرة بترك القاعة غاضبا، 
لم تصدر تصريحات غربية تشيد مثال بأنفة وكبرياء أردوغان، وإنما صدرت . واستقباله كبطل في تركيا

  .وه بالالسامي المعادي لليهودتصريحات تنتقده إلى درجة أن بعض اإلعالميين وصف
ومؤخرا عادت حملة الثناء والتبجيل ألن أردوغان زار سوريا والتقى بالرئيس األسد بهدف إعادة تنشيط 

والرجاء غير المعلن من قبل السياسيين الغربيين يتمثل أيضا في . المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل
  .إبعاد سوريا عن إيران وحزب اهللا

ال تثق بأحد، وال أخالها تثق بتركيا، لكنها غير مستعدة لمقاطعة تركيا أو تركها لمحيطها العربي إسرائيل 
تركيا دولة كبيرة ويمكن أن تلعب دورا هاما في إعادة ترتيب ميزان القوى في المنطقة إذا . واإلسالمي

داء تركيا أو باتخاذ حسمت نفسها لصالح إيران وسوريا، وال أرى أن إسرائيل وأميركا تغامران باستع
إنهما تريدان اإلبقاء على العالقات جيدة ولو من ناحية شكلية، . سياسات قد تقصي تركيا عن الغرب

  .واالستمرار في دفع تركيا نحو مزيد من المحاوالت مع سوريا
صالح أي أن الغرب ال يبتهج لتركيا بسبب ما تملكه من قدرات ظاهرة وباطنة، وإنما بما يمكن أن تفعله ل

إسرائيل، والنظرة ال تتعدى استخدام تركيا كأداة إلضعاف الطرف اآلخر في الصراع العربي 
  .اإلسرائيلي

. من هذا المنظار) 2009آب /في أغسطس(يمكن فهم المناورات التركية اإلسرائيلية األميركية األخيرة 
ء عليها ضمن المعادلة الدولية أميركا وإسرائيل تتمسكان بودهما الدبلوماسي لتركيا، وتحاوالن اإلبقا

المناورات محدودة المدى والنطاق، لكنها كفيلة بإعادة تركيا إلى دائرة . القائمة بقيادة الواليات المتحدة
كثيرون من العرب . الشك لدى بعض جمهور العرب والمسلمين، وإبقائها ضمن التحالف الغربي

 رئيس وزراء تركيا في مؤتمر دافوس، والمسلمين سيراجعون حماسهم الذي تدفق عندما تمرد
  .وسيحاولون األسف على ما بدر منهم

  بين الدورين التركي واإليراني
ينشط إعالميون في المقارنة بين الدورين التركي واإليراني كلما قامت تركيا بحركة دبلوماسية في 

تجد دورها يتقلص خاصة المنطقة، ويقولون إن الدور التركي يتغذى على الدور اإليراني، وإن إيران س
  .في منطقة الخليج كلما اقتربت تركيا من المنطقة

هذه أقوال ال أرى فيها شيئا من الصحة لسببين وهما أن إيران تعمل من خارج النظام بينما تعمل تركيا 
إيران متمردة على ما يسمى . من داخل النظام، وتأثير إيران ليس دبلوماسيا وإنما هو مادي تطوري ذاتي

لنظام العالمي القائم، والذي هو باألحرى عبارة عن عصابة من الدول بقيادة الواليات المتحدة، وال تريد ا
العمل من خالله، وترى فيه الظلم والقهر واستغالل الشعوب، وتعد العدة لمواجهته؛ أما تركيا فهي من 
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ن الحين واآلخر، وال تعد العدة أفالك هذا النظام على الرغم من نفحات التمرد التي تظهر على قادتها بي
  .لمواجهته

ربما يكون لتركيا تطلعات استقاللية للخروج عن إرادة هذا النظام أو العصابة، لكنها مترددة وال تستطيع 
تمردت تركيا ورفضت . حسم أمورها، على األقل ضمن المعطيات العسكرية واالقتصادية القائمة حاليا

وتمرد أردوغان في وجه بيريز، لكنها ما زالت تقيم عالقات ودية مع المشاركة في الحرب على العراق، 
إسرائيل، وتطبع معها، وتتعاون معها عسكريا، وتحاول كسب عضوية االتحاد األوروبي، ولم تخرج من 

  .دائرة المعايير األميركية اإلسرائيلية
لية، وال توجد فيه نزعات نحو الدور التركي ليس خارج السيطرة فيما يتعلق بالرؤية األميركية اإلسرائي

الخروج، وبالتالي لن يتغذى على دور أحد، ويبقى مصنفا ضمن معادلة القوى والتحالفات السائدة حاليا 
على الرغم من عدم وجود تركيا ضمن المحورين الضمنيين القائمين في المنطقة وهما المحور العربي 

دور تركيا يختلف في جوهره وأساليبه ووسائله . اإلسرائيلي األميركي، ومحور إيران سوريا حزب اهللا
وتطلعاته عن الدور اإليراني، ولن يكون منافسا للدور اإليراني إذا بقي ضمن الرضا األميركي 

  .اإلسرائيلي
  دور األصالة ودور اإلنابة

تستطيع تركيا منافسة مصر على دورها في البحث عن حل للقضية الفلسطينية ألن الدور المصري 
دور مصر . ط بمعايير النظام الدولي القائم، وهو دور ليس أصيال وإنما هو مقيد بهذه المعاييرمنضب

إنابي، وهو هامشي يتلخص في المشاركة في النشاطات الدولية واستضافتها بشرم الشيخ، وال يخرج عن 
مصري أن يخرج من ولهذا مهما حاول النظام ال. اندماجه، أو تبعيته، لمن يتعهد بالدعم المالي والعسكري

  .وهكذا األمر بالنسبة لتركيا. جلده فإنه لن يستطيع ألنه منضبط وفق المعايير المسماة دولية
إذا أرادت تركيا القيام بدور فاعل فإن عليها الحرص على استقالليتها في بلورة رؤية للحل في المنطقة، 

  .ومن ثم االنطالق إلقناع مختلف األطراف بها
بقاء حيث هي من ناحية الموقع العالمي فإنها لن تجد أمامها سوى انتهاج لغة إقناعية عند أما إذا قررت ال

  .سوريا وحماس للموافقة على الطرح األميركي اإلسرائيلي، وستجد نفسها تجتر الدور المصري
  29/8/2009نت، .الجزيرة
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