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  "إسرائيل"مع " الخطوة خطوة"الفيصل يرفض من واشنطن سياسة  .1

أكد كل من وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل ووزيرة الخارجية :  جويس كرم–واشنطن 
لتحقيق " إحياء المفاوضات"األميركية هيالري كلينتون بعد لقائهما األول في واشنطن، على ضرورة 

من تحويل االنتباه عن القضايا الجوهرية بأخرى ثانوية " إسرائيل"السالم الشامل، وحذر الجانب السعودي 
  ". زعزعة االستقرار اإلقليمي"ألن هذا سيؤدي إلى 
" قوة وعراقة الصداقة والتحالف بين السعودية والواليات المتحدة األميركيةعمق و"وأكدت كلينتون على 

مبنية على االحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولدينا حوار مفتوح ومهم "وأشارت إلى أن هذه الشراكة 
سالح حول قضايا ثنائية وإقليمية بينها الوصول إلى سالم شامل على حل الدولتين، إنهاء سعي إيران إلى 

وأشادت كلينتون بشجاعة القيادة السعودية . نووي ومكافحة التطرف والعمل لمواجهة التعديات االقتصادية
الدعم الواسع لهذه المبادرة "، وأكدت أن 2002وخصوصا من خالل طرح المبادرة العربية للسالم في 

يين سرائيلعمل عن كثب مع اإلإنما يجب أن نفعل المزيد للوصول إلى حل الدولتين، والواليات المتحدة ت
  ".حول المستوطنات ومع الفلسطينيين لتحسين األداء األمني وإنهاء التحريض

أن نأتي "وركز الطرفان على ضرورة بدء المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية شاملة على قاعدة 
كي ما زال متمسكا حول ما إذا كان الموقف األمير" الحياة"ورداً على سؤال لـ". بالجميع للمفاوضات

يين حول هذه المسألة وال سرائيلنحن في محادثات عميقة مع اإل: "بتجميد كامل لالستيطان، قالت كلينتون
 كي يأتوا إلى الطاولة، إسرائيلنريد استباق ما يقوم به المبعوث جورج ميتشل، إنما نعمل مع السلطة و

ميتشل عاد : "، وأضافت"تحديد جدول زمنيونحرز تقدما، ونريد أن نسرع بهذا األمر إنما من دون 
  ".ومعه صورة واضحة كيف يبدأ المفاوضات

الفلسطيني (أن الرياض تريد مفاوضات شاملة وعلى كافة المسارات " الحياة"من جهته قال الفيصل لـ
  ". صلب المبادرة العربية للسالم"ألن هذا األمر في ) واللبناني والسوري

 إسرائيلطلبنا من العرب أخذ خطوات لتحسين العالقة مع " كلينتون وفي بيان بعد اللقاء أشارت
 وجيرانها والقيادة السعودية محورية في الوصول إلى إسرائيلولتحضير شعوبهم الحتضان السالم بين 

، وأكدت أن اإلدارة األميركية "التزام واشنطن أمن الخليج وأمن السعودية"، كما شددت على "سالم شامل
ق حول دور إيران المقلق بزعزعتها استقرار المنطقة ومن خالل طموحاتها النووية ودعمها تشارك القل"

  ".اإلرهاب
أن التعاون بين واشنطن والرياض هو دؤوب وهناك الكثير من التنسيق "بدوره أكد األمير سعود الفيصل 

رار أفغانستان وباكستان يين، وتشجيع الوفاق في لبنان واستقسرائيلللدفع بالسالم بين الفلسطينيين واإل
." ومكافحة اإلرهاب والتأكيد على ضرورة التزام إيران بواجباتها ضمن معاهدة مكافحة االنتشار النووي

نقدر جهود إدارة أوباما المبكرة للدفع في عملية السالم وهناك حاجة لخطوات شجاعة " وأضاف 
خطوة، الذي - لخطوات التدريجية ونهج الخطوةمن ا"إال أنه في نفس الوقت حذر." وتاريخية إلنهاء النزاع

المطلوبة من السلطة (الخطوات األمنية المؤقتة "وقال األمير سعود الفيصل إن ." لن يأتي بالسالم
نهج "وأضاف أن المطلوب هو . لن تأتي بالسالم) المطلوبة من العرب(ومبادرات حسن النية ) الفلسطينية

 البداية ويطلق فورا المفاوضات حول قضايا الحل النهائي شامل يضع الخطوط األساسية للحل منذ
العالم بأجمعه يعرف ما هو التصور للحل "وأشار إلى أن )". الحدود، القدس، المياه، الالجئين واألمن(
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باالنسحاب من جميع األراضي المحتلة بينها القدس، تسوية عادلة لالجئين وإيجاد حلول لقضايا أخرى 
ونوه بأن هذه الخطوط العريضة لهكذا اتفاقية مذكورة ضمن المبادرة العربية للسالم " .مثل المياه واألمن

 من جميع األراضي العربية التي إسرائيل ومبنية على مبدأ انسحاب 2002والتي أطلقتها الرياض في 
  ". مقابل االعتراف بها1967احتلتها في 

هاء عن القضية األساسية والتي هي إنهاء بمحاولة اإلل" "إسرائيل"واتهم وزير الخارجية السعودي 
وحذر تل أبيب من ". االحتالل، وبالتركيز على أمور ثانوية مثل المؤتمرات األكاديمية والطيران المدني

، وقال أن "المنطقة إلى عاصفة من عدم االستقرار وعنف"االستمرار في هذه األساليب وهو ما سيقود 
ميركي لتجميد المستوطنات التي وصفها الرئيس باراك أوباما نفسه لم ترد بعد على الطلب األ" إسرائيل"

  .بغير الشرعية
 1/8/2009الحياة، 

  
  الظروف غير مهيأة إلجراء انتخابات وحماس قد تقاطع جلسة الحوار المقبلة: هنية .2

 هنية رئيس إسماعيل  أن اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 1/8/2009القدس العربي، نشرت 
 الجمعة بمشاركة حركة حماس في جولة الحوار القادمة في حال استمرت أمسومة المقالة شكك الحك

ما زلنا نتمسك " بأحد مساجد رفح ألقاهاالل خطبة جمعة خ قال و،عمليات االعتقال السياسي في الضفة
وجه  ينجح الحوار وان تتأنبالحوار ونحرص على استعادة الوحدة الوطنية، ولكن من المشكوك فيه 

  ." لم تتوقف حملة االعتقاالت في الضفة الغربيةإذا جولة الحوار القادمة إلىالفرقاء بمن فيهم حماس 
 التي تربط جنوب القطاع بمصر األنفاق حكومته تتابع بقلق حالة الوفيات التي ازدادت في أنكد هنية أو

وضح هنية أو .األمرختلفة لمتابعة  الجماعية، وذكر انه تم تشكيل لجنة من الوزارات المأوسواء الفردية 
 أن إلى على سكان غزة منذ عامين، ولفت "إسرائيل" جاء لتخفيف الحصار الذي تفرضه األنفاق تشييد أن

 وقيمنا بأخالقياتنا يضر أن أو ما يضر الناس إلدخال األنفاقستالحق قانونيا من يستغل "وزارة الداخلية 
  ."ب هؤالء الشباأو يضرب هذا الجيل أن أو

إسماعيل هنية شكك  أن  حامد جاد،غزة نقالً عن مراسلها في 1/8/2009الغد، األردن، وأضافت 
بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، في ظل استمرار الحصار واالعتقاالت السياسية، وتقييد 

اسبة، من الصعب إذا لم تتهيأ  لالنتخابات ظروفها المن"حرية المواطنين في التنقل والحركة إذ قال 
وأكد هنية أن ضغوطا  ".الذهاب ألي انتخابات حتى لو جاء استحقاق الخامس والعشرين من يناير القادم

  .دولية مورست بدعم من السلطة في رام اهللا ضد حركة ، إلجبار األخيرة على تقديم التنازالت
مة في غزة، إلجبار األخيرة وأشار إلى أن تعطيل إعادة اإلعمار يهدف للضغط على المواطنين والحكو

 يهدف للضغط على الحكومة والناس، إما أن تركعوا وإما اإلعمارمنع إعادة "على تقديم تنازالت وقال 
  ".أن تستمر المعاناة وأنا واثق بأن انهيار الحصار بات وشيكا

سابقة، كان  هنية اعتبر أن تعثر جوالت الحوار، ال أنرام اهللامن  1/8/2009الشرق األوسط، وأوردت 
، كما أنهم "إسرائيل"ـبسبب مطالبات فتح لحماس بتقديم تنازالت تمس الثواب والحقوق كاالعتراف ب"

يريدون "وقال . "يريدون من المؤسسة األمنية أن تكون راعية وحامية للمحتل بدال من أن تحمي الشعب
اقفها متمسكة بالحوار وبالقدس ، لكن حماس ثابتة على موإسرائيلأن ينتزعوا منا المواقف كاالعتراف ب

  ."وبتحرير األسرى وعودة الالجئين
هنية اتهم قياديات في السلطة بالعمل على استمرار حصار أن غزة من  1/8/2009الخليج، وجاء في 

غزة، وقال إن جهات أوروبية لم يسمها بعد العدوان األخير تحدثت بصورة واضحة أن صناع القرار في 
كلما تحرك "قناعة أن الحصار غير مبرر وال بد من العمل على رفعه، مضيفاً أوروبا أصبحوا على 

صناع القرار األوروبي لرفع الحصار عن غزة تدخل مسؤولون في رام اهللا لثنيهم عن اتخاذ أي خطوات 
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تريثوا قليال ال تفعلوا شيئا "ولفت إلى أن مسؤولين في رام اهللا يقولون لألوروبيين ". في هذا الجانب
  ".لحكومة في غزة ستنهار قريبا والشعب في غزة سيثور عليهافا
  

  الضفة يومين إلنهاء مشكلة خروج قياديي فتح من غزةب قيادات حماس تمهل السلطة :نت.الجزيرة .3
نت إن السلطة الفلسطينية أعطت قيادات .قالت مصادر فلسطينية مطلعة للجزيرة: خاص -  نت.الجزيرة

مهلة يومين فقط إلنهاء مشكلة خروج قياديي حركة فتح من قطاع غزة، حركة حماس في الضفة الغربية 
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن  .لبيت لحم للمشاركة في أعمال المؤتمر الحركي السادس

هويتها أن السلطة طلبت من قياديي حماس بالضفة إيصال هذه الرسالة لقادة الحركة في قطاع غزة 
  .دفعهم للتراجع عن قرار المنعودمشق للضغط عليهم، و

وقال المصادر إن السلطة ستقدم على عدة إجراءات وخطوات تصعيدية في حال رفضت حماس 
  .االستجابة، وإنها ستعيد اعتقال من أفرجت عنهم من عناصر حماس خالل الفترة الماضية

لسطينية الطيب عبد وذكرت تلك المصادر أيضا أن قياديين في حركة فتح واألمين العام للرئاسة الف
الرحيم طلبوا من الحكومة برئاسة سالم فياض القيام أيضاً بالتضييق على قياديي حماس ونوابها في 

  .المجلس التشريعي
وبينت المصادر أن السلطة ستضيق أيضاً على رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وستمنع نواب 

  .دالء بتصريحات لوسائل اإلعالمالحركة من الوصول لمكاتبهم وستحظر عليهم أيضاً اإل
وأوضحت المصادر أن أنقرة ودمشق اللتين ذكرت مصادر بوقت سابق أن السلطة طلبت في وقت سابق 
وساطتهما رفضتا ممارسة ضغوط على حركة حماس للسماح لعناصر فتح بمغادرة غزة، واعتبرت 

  .الفلسطيني ككلاألمر شأنا داخلياً ال يمكن التدخل فيه بدون التدخل في الحوار 
  1/8/2009نت، .الجزيرة

  
   رمضان شهر للعمال والمحتاجين بمناسبةشهرهنية وحكومته يتبرعان براتب  .4

أعلن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن أعضاء حكومته ونواب المجلس التشريعي في غزة  :غزة
الً للعمال والفئات األكثر احتياجاً  يوليو الماضي كام/قرروا التبرع براتب تموز) كتلة حماس البرلمانية(

وقال هنية إن القرار يشمل أيضاً تبرع من هم فوق درجة مدير عام في . على أعتاب شهر رمضان
الوظيفة المدنية، ومن هم برتبة مقدم وفوق في الوظيفة العسكرية بنصف راتبهم، ما يوفر مبلغاً يقدر 

  .بنحو مليون دوالر
  1/8/2009الخليج، 

  
  وال يجوز التقصير بذريعة االنقسام مطلوب تحرك عربي لمساندة الفلسطينيين: ضريجمال الخ .5

 أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المهندس :غزة
جمال الخضري، ضرورة مواصلة الجهود الرسمية والشعبية الرامية لفك الحصار عن قطاع غزة وعلى 

له تأثير، "ولفت الخضري االنتباه إلى أّن أي نشاط ضد الحصار في أي بقعة من العالم . ستوياتكل الم
ويمكن أن يصنع شرخا في جدار الحصار الذي سينتهي بمجرد العمل على تعزيز صمود المواطن 

 ؛ لفت الخضري، الذي عاد"قدس برس"وفي تصريحات أدلى بها في سياق مقابلة مع وكالة ". الفلسطيني
إلى غزة مؤخراً من جولة خارجية شملت عدداً من الدول العربية واإلسالمية، االنتباه إلى أّن جولته 

تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومحاولة دعم مشاريع حيوية يمكن أن تساهم في مساعدة "هدفت إلى 
وأكد . يةسرائيلاإلالذي تفرضه سلطات االحتالل " المواطن الفلسطيني في ظل الحصار واإلغالق المطبق
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النائب الفلسطيني أّن لدى العرب والمسلمين ما يمكن أن يقدموه لتعزيز صمود الشعب، داعياً إلى مزيد 
  . من التواصل والجهد المستمر في هذا اإلطار

وذكر الخضري أّن هناك تنامياً واضحاً في الفهم واإلدراك في األوساط الغربية لحقيقة ما يدور في قطاع 
كل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام، مشيراً إلى أّن الحصار والحرب األخيرة أظهرا غزة بش

، داعيا إلى تغطية إعالمية أقوى، "أبلغ من الكالم"ي في العالم سرائيلصوراً بشعة للغاية عن االحتالل اإل
 إسرائيل تحاول سباق صحفي يعتمد التوثيق والتصوير والمتابعة من أجل كشف كافة العورات التي"وإلى 

  . ، كما قال"تغطيتها عن أعين العالم
ما يقّدم ال يكفي، وهناك إمكانية للزيادة، وهذا يتطلّب منّا جهداً، "وبشأن الدور العربي قال الخضري إّن 

وهم دائماً يحملون االنقسام المسؤولية، والبعض يتخذه ذريعة كي ال يقدم شيئاً للفلسطينيين حتى ال تُحسب 
ليه في اتجاه آخر، لكّن هذا غير واقعي، فأرواح الناس، واستمرار الحياة ال ينبغي أن تنتظر انتهاء ع

  . ، كما قال"لذا ال بد للحكومات أن تقدم للناس حتى يعيشون حياة حرة كريمة. االنقسام
  31/7/2009 قدس برس،

  
  ال وساطة بين فتح وحماس إال لمصر :مشعل .6

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن إطالق قادة حركة فتح أكد  : أيمن المهدي-دمشق 
الموجودين في غزة للمشاركة في المؤتمر العام للحركة مشروط بتنفيذ إطالق سراح المعتقلين في حماس 

مجال لتراجع حركة حماس   أنه ال"األهرام" في تصريحات خاصة لـ،وأضاف مشعل .في الضفة الغربية
 واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه هو من ، وأنها مصرة علي ذلكعن هذا الموقف

فراج عن المعتقلين من قادة حماس في سجون الضفة  عدم اإلىصراره عليعرقل تنفيذ هذه المبادلة إل
  .الغربية

ؤتمر وأوضح مشعل أنه جرت اتصاالت من القيادة التركية والروسية للسماح لقادة فتح بالمشاركة في م
وساطة إال لمصر بحكم أنها الراعية   وأكد انه ال، مستوي الوساطةإلى لم ترق إنهاال إ ،الحركة

  . كما أنها أول من توسط لحل أزمة المشاركة في مؤتمر فتح،للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية
  1/8/2009األهرام، 

  
  ة متخفياً وبعضهم غادر غز..وصول كوادر فتحاوية من الخارج إلى رام اهللا .7

 واعشرة من أعضاء مؤتمر فتح السادس غادر      ، أن    وكاالت وعن،  1/8/2009االتحاد، اإلمارات،   ذكرت  
 استطاعوا عبور حاجز يتبع لشرطة الحكومـة        أن بيت لحم بالضفة الغربية بعد       إلىقطاع غزة متوجهين    

 أبوطاعت الشاعرة غالية    واست. الفلسطينية المقالة بالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة متخفين          
 الضفة الغربية بطريقة مدهشة عنـدما تعـدت حـاجزا           إلىستة، وعضو المؤتمر العبور من قطاع غزة        

، يسرائيلاإل بدوية، قبل حاجز ابرز      امرأة، وبطريقة متخفية بلباس     "كارو" امن حماس على عربة      ألجهزة
 لم اهرب من القطاع وخرجـت       أنا" ستة   أبووقالت   .وذلك حتى ال تضيع عليها المشاركة في مؤتمر فتح        

 التابعة للحكومة المقالة وكنت جالسة على عربة كارو، ولم يتحـدث احـد              األمنية األجهزة أفراد أماممن  
، رافضة حالة   "نحن هنا وطن واحد وشعب واحد     " ستة   أبو وأضافت". معي ولم يساعدني احد على الهرب     

  ".  فال يلزمنا احدوإالتفاق البد من اال"االنقسام بين حماس وفتح وقالت 
وصل صباح أمس الجمعة   رام اهللا مراسلها منيوسف الشايب  عن،1/8/2009 الغد، األردن، وأضافت

 كادرا من حركة فتح باألردن والكويت والسعودية للمشاركة في 12إلى ارض الوطن عبر معبر الكرامة 
   .المؤتمر السادس للحركة
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 الرئيس محمود عبـاس اسـتقبل   ، أن رام اهللا  من نائل موسى  عن،  1/8/2009 الحياة الجديدة،    وجاء في 
 أعضاء المؤتمر العام السادس لحركة فتح عن ساحات لبنان وسوريا واألردن، لدى وصولهم إلـى                أمس

وأكد الرئيس أن المؤتمر العام السادس سيعقد في المكان والزمان المحددين رغم             .المقر الرئاسي برام اهللا   
  . يعقد المؤتمرأنمشددا انه البد . والصعوبات والظروف والعقبات التي وقفت في طريقهكل الظروف 

 مؤتمر فتح سـيعقد      ، الذي وصل إلى رام اهللا، أن       أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين         روقّد
ء الـرئيس   في موعده وأعرب عن أمله، بل وإيمانه  العميق بان المؤتمر العام السادس سيكون وفيا لدما               

  .   الراحل ياسر عرفات بحسب تعبيره
 عضوا سيمثلون   25 أن فتح على الساحة السورية وعضو المؤتمر عدنان إبراهيم          إقليمولفت عضو لجنة    

 منهم وصلوا رام اهللا بينهم سيدة واحدة فيما مـا زال            19الساحة السورية في المؤتمر العام السادس وان        
  .أسماء تعديل أو دخولهم الذي تأخر ألسباب تتعلق بإضافة أمرار انجاز الستة الباقون في األردن بانتظ

 إلـى ودعا رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد لدى مشاركته في حفل االسـتقبال حركـة حمـاس                  
 وجود جهود نصح وليس وسـاطة       إلى لغة العقل والسماح ألعضاء المؤتمر بالخروج الفتا         إلىاإلنصات  

يخدم احد غيـر     ا أشقاء وأصدقاء إلقناع حماس بالعدول عن قرارها المتعنت الذي ال          بحسب تعبيره يبذله  
فيما حذر عضو المجلس الثوري اللواء راجي الرجبي من عواقب تمسك حماس بقرارها على               . االحتالل

 االنقـسام   إنهـاء  اإلصرار علية دليل على النوايا غير الصادقة تجـاه           إنالمشروع الوطني برمته وقال     
  .ستعادة الوحدةوا

نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       . د أن،  القدس من،  1/8/2009 األيام، فلسطين،    وأوردت
ـ   ".اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح سيبحث مشاركة أعـضاء المـؤتمر مـن غـزة              ": "األيام"قال ل
الثالثة وهي الضفة وغزة    حركة فتح تمثل الشعب الفلسطيني كلّه وخصوصاً في أماكن وجوده           : "وأضاف

والخارج، والرئيس محمود عباس يبذل جهوداً كبيرةً من أجل حضور أعضاء حركة فتح من غزة، ولكن                
  ".حقيقة ما يحدث في غزة اآلن هو أمر ال يطاق وال يمكن تحّمله وهو مرفوض ومدان بكل قوة

القبول بهذه اإلهانـات ومـصادرة      ال يمكن تحويل مناضلي حركة فتح إلى رهائن وال يمكن أبداً            : "وتابع
الهويات والتحقيق والتوقيف المستمر لكوادر ومناضلين يعرف الجميع أنه ليست ضدهم أية تهمة أمنية أو               

هذا االستخدام الفظ لمناضلي حركة فتح كرهائن أمر مرفوض، وأنا أخاطـب كـل              ... جنائية أو غيرها  
ة فتح فـي غـزة، فهـذه العرقلـة للمـشاركة            كوادر حركة حماس أن ارفعوا أيديكم عن مناضلي حرك        

ما يحدث هو جرائم ال شـيء       ... الديمقراطية أمر مرفوض بالكامل أياً كانت األسباب وأياً كانت الذرائع         
  ".يبررها

هنـاك  : "، وقال "ستمضي وقتاً مهماً في هذا الموضوع     ) اليوم(اللجنة المركزية غداً    "وشدد شعث على أن     
تى اآلن لم تأت بنتيجة إيجابية ومن الممكن االنتظار إلى ليلة المؤتمر فكل             ولكن ح ] مع حماس  [اتصاالت

شيء ممكن والجهود يجب أن تستمر ولكن حتى اآلن ليست هناك أية دالئل علـى أنهـم سـيخرجون،                   
واإلمعان في استخدامهم كرهائن وبالشكل المرفوض الجاري اآلن أمر مزعج للغاية، ويجب رفـع هـذا                

  ".ي العام العربي بأكملهالموضوع إلى الرأ
في الوقت نفسه علينا أن ندرس كيفية وحدة الحركة وتمثيلها لكل الشعب الفلسطيني وسـنبحث               : "وأضاف

  ".كل البدائل في اجتماع اللجنة المركزية
  

   شعث ودحالن يهددان بالغياب.. اعتراضات متزايدة في فتح على عقد المؤتمر من دون غزة .8
طالـب  ،  رام اهللا مـن    ووليد عـوض     ،غزة من   اشرف الهور  عن،  1/8/2009القدس العربي،   ذكرت  
 من المجلس الثوري لحركة فتح بعدم عقد مؤتمر فتح السادس يوم الرابع من الشهر الجاري دون                 أعضاء

وخالل اجتماع لعـدد مـن       . ذلك إلقرار قطاع غزة والخارج، ودعوا لعقد جلسة للثوري         أعضاءحضور  
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 سر المجلس الثوري تطالبه بعقد جلسة طارئة للمجلـس          أمين إلى مذكرة   تأرسل المجلس الثوري    أعضاء
  .لمناقشة قضية حضور كوادر غزة والخارج والمخاطر المترتبة على غيابهم سياسيا وتنظيميا

 عضوا وقعوا   33 أن علي شاهين عضو المجلس الثوري وهو من قطاع غزة ومقيم في الضفة              أبووذكر  
 إلـى شار شاهين   أو . هذا هو العدد المطلوب لعقد الجلسة الطارئة للمجلس        أن ىإلعلى هذه المذكرة، الفتا     

 إلى إضافة في القطاع والخارج،     أعضائهن المجتمعين اقترحوا أال يعقد المؤتمر من دون حضور جميع           أ
 أكـدوا  المجتمعين   إنوقال شاهين    . عضو 2500 للمؤتمر الذي وصل لنحو      "العدد الكمي "تأكيدهم رفض   

 تمـت مـن دون علـم    وإنها األصولليست حسب " إنها، وقال اإلضافاتلطريقة التي تمت بها رفضهم ل 
 المجتمعين طالبوا بعرض ذلك على المجلس الثوري        أنلى  إ وأشار،  'اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية   

  .باعتباره السلطة العليا ما بين المؤتمر العام السادس والخامس
 أعـضاء عين برفع توصيه تقضي بمعاملة حركة حماس التي تمنع خروج           وكشف شاهين عن قيام المجتم    

 المجتمعين طالبوا بعدم التهاون مـع       أن، وشدد على    "كما تدين تدان  "المؤتمر من غزة بالمثل، على قاعدة       
 بالسلطة الشرعية في الضفة على غرار مـا         اإلطاحة"نهم يريدون   أ أساسمعتقلي حماس في الضفة على      

 طالبوا بمعاملة حماس فـي الـضفة        أيضا المجتمعين   إنوقال   ."على الشرعية في غزة   جرى من انقالب    
 أعـضائها ، على غرار ما تفعله حماس مع حركة فتح في غزة، من خالل منع               "تنظيم محظور " أنهاعلى  

  .من مغادرة القطاع
 أنكـة فـتح      ايرلندا جهاد جعارة احد كـوادر حر       إلى المبعد من كنيسة المهد      أعلنوعلى نفس الصعيد    

 ارض الـوطن    إلـى  االثني عشر التصاريح الالزمـة لعـودتهم         أوروبا رفضت منح مبعدي     "إسرائيل"
  . المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحمأعمالللمشاركة في 

 الجمعة من مصادر فتحاوية رفيعة المستوى بأن هناك مشكلة كبيرة مـا زالـت               "القدس العربي "وعلمت  
 غزة من مغادرة القطـاع وهـي        أبناء المؤتمر من    أعضاء جانب منع حماس     إلىتعترض عقد المؤتمر    

 المؤتمر ما يزال    أعضاءكدت المصادر بأن عدد     أو .مشكلة العضوية ومن يحق له المشاركة في المؤتمر       
 انشقاق داخل الحركة بعـد      وإحداث عقد المؤتمر،    إمكانية تهدد   وإنهاقضية خالفية ولم تحسم لغاية اآلن       

  .مر وحرمان المئات من الكوادر من المشاركة فيهعقد المؤت
 وذلـك خالفـا     2500 حوالي   إلى 1550 المؤتمر من    أعضاء انه تمت زيادة عدد      إلى المصادر   وأشارت

 تلك الزيادة جاءت لتضمن فوز بعض قيادات الحركة في عضوية           أن إلىلقرار المجلس الثوري، منوهة     
  . المجلس الثوريأواللجنة المركزية 

 أول من اعترض على عقد ، أنرام اهللامن كفاح زبون  عن، 1/8/2009الشرق األوسط، فت وأضا
المؤتمر من دون حضور فتحاويي غزة، عضو اللجنة المركزية في فتح، نبيل شعث، الذي حث السلطة 

ية إن المؤتمر ليس ندوة استراتيج: على االستجابة لطلبات حماس باإلفراج عن المعتقلين في الضفة، قائال
  .حتى ينعقد بمن حضر

وانضم إلى شعث، القيادي الفتحاوي، محمد دحالن، الذي هدد بمقاطعة المؤتمر من دون حضور أعضاء 
  .وشعث ودحالن وأبو علي شاهين، هم أصال من غزة. القطاع

وقالت مصادر في فتح إنه على الرغم من هذه االعتراضات، فإن المؤتمر لن يؤجل، ولن يسمح لحماس 
وأكدت المصادر أن الرئيس عباس، حسم أمره بعقد . دد لفتح إذا ما كانت ستعقد مؤتمرها أوالبأن تح

  .المؤتمر، وطلب إعداد سيناريوهات حول كيف يمكن تمثيل غزة في المؤتمر، من دون حضور أعضائها
د المؤتمر ستقرر اللجنة عق: "وتجتمع اللجنة المركزية اليوم للبت في شأن عقد المؤتمر، وقالت المصادر

  ".سيزداد تدهورا وانقساما) فتح(وإال فإن حال 
، وذلك بعد أن 2500 إلى 2300واعترض أعضاء في فتح، على زيادة عدد أعضاء المؤتمر إلى نحو 

  . من المؤتمرماستثنائهاعترض اآلالف من كوادر فتح على 
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بناء على المعايير المتبعة، إننا نرفض اإلضافة ألنها تمت بطريقة ليست حسب األصول، و: "وقال شاهين
أعضاء "، وأشار إلى أن "خاصة أن هذه الزيادة تمت من دون علم اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية

الثوري، طلبوا كذلك عرض القضية على المجلس الثوري باعتباره السلطة العليا ما بين المؤتمر العام 
  ".السادس والخامس

منذر البردويل أمين سر إقليم رفح قد قال في تصريحٍ أن ، غزة نم، 21/7/2009قدس برس، وجاء في 
إن قيادة فتح إقليم رفح قررت رفع رسالة تنظيمية إلى األطر الحركية ) "30/7(مكتوب له نُشر الخميس 

العليا لتوضيح فحوى ما جرى من مستجدات على عضوية المؤتمر، التي أدت إلى زيادة غير منطقية 
وأكد أن معظم  ".ها ال تستند إلى اللوائح واألعراف التنظيمية المعمول بها في الحركةوغير مقبولة؛ ألن

اإلضافات التي جرت لعضوية المؤتمر تمت دون علم األقاليم بها، ولم يتم استشارتها فيها، مشددا على 
  .ب قولهأن ذلك مخالف لما تم االتفاق عليه مع اللجنة التحضيرية واللجنة القيادية العليا، حس

إن بعض اإلضافات تمت وفقًا لبعض أمزجة أعضاء اللجنة التحضيرية، وإن هذه اإلضافات لم "وأضاف 
، مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من الكفاءات والقيادات الحركية في "تكن وفقًا لقوانين ولوائح تنظيمية

م باع طويل في العمل التنظيمي رفح تم تجاوزها وتجاهلها رغم أنهم من خيرة أبناء الحركة، وله
  ".والوطني الفلسطيني؛ مما يؤهلهم ألن يكون لهم استحقاق تنظيمي في عضوية المؤتمر السادس

  
  حماس تنفي علمها بطلب تركيا التوسط في الحوار الفلسطيني .9

أعلنت حركة حماس الجمعة عدم علمها بطلب تركيـا مـن وزيـر المخـابرات               :  أشرف الهور  -غزة  
وأكد  .اللواء عمر سليمان التدخل لمساعدة مصر في إنهاء الخالف السياسي الفلسطيني الداخلي           المصرية  

 إسماعيل رضوان القيادي في حماس انه ال علم لحماس بأي طلب تركي للمساعدة في رعاية الحـوار                  .د
لتقريـب  وكانت تقارير تحدثت عن أن تركيا تريد التدخل لدى الحركتين المتخاصمتين            . بين فتح وحماس  

ي سرائيلوجهات النظر بينهما إلنهاء االنقسام، وإنها تريد أيضا أن يكون لها دور في الصراع العربي اإل               
، وبحسب ما نشر فإن األتراك تقدموا بهذا الطلب إلى          إسرائيللما لها من عالقات مع السلطة الفلسطينية و       

ه استشار القـاهرة كـي تـسمح لهـم          جانب الوزير سليمان للرئيس محمود عباس، الذي قال التقرير أن         
  .بالتدخل والمساعدة في الحوار دون أي ظهور إعالمي) األتراك(

ـ           إنهاء ملف االعتقـال الـسياسي فـي        "إلى ذلك اعتبر رضوان أن تحقيق أي اتفاق المصالحة مربوط ب
أال يـتم   يجـب   " أنه إذا أرادت مصر للحوار أن ينجح في األوقات المحـددة             إلى، مشيرا   "الضفة الغربية 

 ."االنتظار إلى هذا الوقت دون تحقيق تقارب بين الطرفين
  1/8/2009القدس العربي، 

  
  وال اعتقاالت كرد فعل.. رفض أن يتعرض أي كادر من حماس بالضفة للتهديدن: الرجوب .10

قال جبريل الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة فـتح إن حركتـه تـرفض أن               :  وكاالت -الجزيرة  
ليس هناك أي قرار ولن تكون هناك اعتقاالت كـرد          "من حماس بالضفة للتهديد، وأنه      يتعرض أي كادر    

على هذا القرار الذي يقضي بمنع قياديين في فتح من السفر إلى بيت لحم بالضفة، حيـث سـيلتئم                   " فعل
واعتبر الرجوب أن مؤتمر فتح يصب في مـصلحة جميـع    . أغسطس/مؤتمر للحركة في الرابع من آب     

ن، ألنه يشكل محطة مفصلية إلنجاز المصالحة واالتفاق على رؤية إستراتيجية مستقبلية للشعب             الفلسطينيي
علـى حـد    "  وقتل فكرة الدولة الفلسطينية    إسرائيلتصب في خدمة    "الفلسطيني، وأي محاولة لمنع انعقاده      

فة وال عالقة   وشدد الرجوب على أن مسألة االعتقاالت تخص السلطة الفلسطينية والحكومة في الض            .قوله
  .لفتح أو مؤتمرها بذلك

 31/7/2009نت، .الجزيرة
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  صبرنا في غزة حتى اضطررنا للحسم وقيادة فتح لم تستوعب الدرس: حماس .11

مسيرة جماهيرية حاشدة ) 30/7 (]أول من أمس [مساء الخميست مدينة خان يونس شهد: خان يونس
وقال حماد  .غربية من مالحقة واعتقال وتعذيبللتنديد بما يواجهه أنصار حماس والمقاومة في الضفة ال

، ولن نعفو ونسامح كّل من )الضفة(لن نترك شبابنا هناك  "،الرقب، الناطق باسم حماس في خان يونس
صبرنا على "وقال الرقب  .سيتكّرر) الحسم العسكري(عذبهم وانتهك حرماتهم، وإّن ما حدث في غزة 

حسم المبارك وتطهير غزة، لكنهم لم يستوعبوا الدرس مما األلم في قطاع غزة حتى اضطررنا إلى ال
  .، على حد وصفه" يمكن أن تنفعهمإسرائيلحصل لهم، وظنّوا أّن أمريكا و

 31/7/2009قدس برس،  
  

  "الحرس القديم"متردد في مواجهة " الحرس الجديد: "فتح .12
ي حركة فتح، عدم التنافس على قرر حاتم عبد القادر أحد أبرز الوجوه الشابة ف:  محمد يونس–رام اهللا 

 المقبل في بيت لحم في ءالثالثاعضوية اللجنة المركزية للحركة في المؤتمر العام السادس الذي يعقد 
وقال عبد القادر  .الضفة الغربية، واالكتفاء بالتنافس في الهيئة القيادية الثانية، وهي المجلس الثوري

 إلى، في إشارة "مطحنة حيتان" انتخابات اللجنة المركزية ستكون أندراكاً منه إ قراره جاء إن" الحياة"لـ
  .التنافس الشديد بين عدد كبير من الشخصيات القوية في الحركة على عضوية اللجنة

 هم أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الحاليين الذين منحتهم مواقعهم القيادية فتحوالحيتان في 
فوذاً سياسياً ومالياً وتنظيمياً وإدارياً يؤهل الكثيرين منهم للبقاء في مواقعهم التي استمرت عشرين عاماً، ن

  . مرتبة أعلىإلىأو االرتقاء 
والمؤتمر العام هو أعلى سلطة . وتعقد فتح مؤتمرها العام السادس للمرة األولى منذ عشرين عاماً

، والمجلس الثوري ) عضوا21ً(ية اللجنة المركز: تشريعية في الحركة، وفيه تنتخب الهيئات القيادية
  .وفيه أيضاً تُقر برامجها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والعسكرية).  عضوا120ً(

 شخصية من كبار قادة الحركة وكوادرها يتنافسون على مقاعد 120هناك اليوم نحو : "وقال عبد القادر
اللجنة "ويرى عبد القادر ان ".  سيكونون خارجاً منهم100 أن، وهذا يعني 21اللجنة المركزية الـ

المركزية المقبلة ستكون، وفق حال التنافس الشديدة هذه، غير منسجمة، األمر الذي يتطلب وجود مجلس 
". ثوري قوي وقادر على تصويب مسار الحركة، ومراقبة سياسات اللجنة المركزية وضبطها وتصويبها

تح التي لم تخضع لالنتخاب منذ عقدين من الزمن، فان كل الجهود وأمام أهمية حدوث انتخاب لقيادة ف
وتكثفت التحركات . والنقاشات والتحركات التي تشهدها الحركة ينصب حول االنتخابات وليس البرامج

عن تحالفات وأعداد مرشحين " الفتحاويون"ويتحدث . والتحالفات الداخلية مع اقتراب موعد عقد المؤتمر
 إضافة مرشح، 600ن عدد المرشحين للمجلس الثوري تجاوز أ إلىير تقديرات متقاربة وتش. مبالغ فيها

  . مرشحاً للجنة المركزية120 إلى
 انتخاب إلىوُأعلن أمس برنامج المؤتمر على مدار ثالثة أيام يصار في اليوم الثالث واألخير منها 

 بسبب سيطرة فتحعام المقبل لحركة وتتضاءل فرص حدوث تغيير كبير في المؤتمر ال. الهيئات القيادية
ويقول أمين سر إقليم الحركة في نابلس، أحد القيادات . على مفاتيح النفوذ في الحركة" الحرس القديم"

 منتخب، والباقي جرى 1700الشابة فيها هيثم الحلبي ان ثلث أعضاء المؤتمر البالغ عددهم نحو 
 الرؤية القديمة في الحركة تسيطر على مدخالت نأهذا يعني : "وأضاف. اختيارهم من قيادة الحركة

  ".المؤتمر، األمر الذي يحدد النتائج
فتح الذي لم يتح له التنافس على المواقع القيادية للحركة في السنوات العشرين  ويرى الجيل الشاب في

، 1994ام  الوطن عإلىالماضية، خصوصاً بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وعودة قيادة الحركة والمنظمة 
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التغيير المتوقع لن : "وقال الحلبي.  المؤتمر سيكون انتقالياً، وأن التغيير سيكون في المؤتمرات المقبلةأن
من ". هذا المؤتمر سيكون تأسيسياً، وسيعيد تأسيس فتح من جديد "أن، مضيفاً " في المئة20يزيد على 

لمئة، لكن المؤتمر سيرسي أسس وقواعد في ا 25 و20التغيير سيتراوح بين: "جانبه، قال عبد القادر
  ".العمل الديموقراطي للمؤتمرات الالحقة

وتعذر عقد المؤتمر في . وينص النظام الداخلي للحركة على عقد المؤتمر العام مرة كل خمس سنوات
 إلىالدورات الثالث الماضية بسبب األوضاع السياسية التي عاشها الفلسطينيون من تأسيس السلطة 

 والحركة 2004لكن منذ رحيل الرئيس المؤسس للحركة ياسر عرفات عام . االنتفاضة الثانيةاندالع 
  .تشهد ضغوطاً في مستوياتها المختلفة لعقد المؤتمر وإجراء انتخابات للهيئات القيادية

 وصل في ساعات قبل الظهر أعضاء إذ الضفة، إلىوبدأ أعضاء المؤتمر في الخارج أمس بالوصول 
كما وصل أعضاء المؤتمر .  سورية ولبنان والذين يشكلون العدد األكبر من ممثلي الخارجالمؤتمر من

وتوجه األعضاء الذين تدخل غالبيتهم األراضي . من دول عربية عدة مثل األردن والسعودية والكويت
 قبل  رام اهللا حيث وضعوا أكاليل الزهور على ضريح عرفات،إلىالفلسطينية للمرة األولى في حياتها، 

  .ان يلتقوا الرئيس محمود عباس
  1/8/2009الحياة، 

  
  ية خاصة شرق خان يونسإسرائيلألوية الناصر تشتبك مع قوة  .13

 مجموعة من ألوية الناصر صالح الدين الجنـاح العـسكري للجـان المقاومـة الـشعبية،                 أعلنت: غزة
لت قرب منطقة المـدارس     ية خاصة توغ  إسرائيلمسؤوليتها عن خوض اشتباك باألسلحة الرشاشة مع قوة         

وأكدت ألوية الناصر صالح الـدين      . أمسشرقي خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فجر          
ية المتواصلة بحق الشعب الفلـسطيني فـي        سرائيلفي بيان  أن هذه العملية جاءت ردا على التوغالت اإل          

  .قطاع غزة
  1/8/2009الرأي، األردن، 

  
  يةسرائيللما استمرت الجرائم اإلال معنى للهدوء طا: الجهاد .14

قال القيادي في حركة الجهاد عبد اهللا الشامي إنه لن يكون أي معنى وال قيمة لهدوء هنا                  :عيسى سعد اهللا  
 زال مفروضـاً علـى      اية تستمر في القدس واألقصى، و الحصار م       سرائيلأو هناك طالما أن الجرائم اإل     

خالل حفل زفاف جماعي نظمته الحركة بمدينـة غـزة،          " دالجها"وأكد الشامي في كلمة لـ       .قطاع غزة 
األهل في القدس والداخل ينوبون عن األمة كلها في شرف الدفاع عـن القـدس   "مساء أول من أمس، أن   

وطالـب   .، مشيراً إلى أن حركة الجهاد اإلسالمي حاضرة هناك في باحات األقـصى            "والمسجد األقصى 
ى قاعدة المقاومة واستمرار الجهاد كطريق الستعادة الحقوق، مشددا         الشامي القوى الفلسطينية بالوحدة عل    

  ."إسرائيل "على أن ما يجري على األرض من مناكفات وسجاالت ال يخدم مصالح الشعب ويفيد
ووقف هذا التـصارع المـذموم علـى    "ودعا إلى وقف االعتقاالت والتعديات على حرية الرأي والتعبير        

  ".ملهاة لقوى شعبنا عن أولوياته وثوابتهسلطة زائفة جيء بها لتكون 
  1/8/2009األيام، فلسطين 

  
  تدين ممارسات األجهزة األمنية في الضفة" المقاومة الشعبية" .15

دانت حركة المقاومة الشعبية بشدة استمرار األجهزة األمنية التابعة لحكومة فياض بـشن حمـالت                :غزة
مشددةً على أن ذلك مخططٌ ال يخدم سـوى االحـتالل           , االعتقال بحق نشطاء المقاومة في الضفة الغربية      

  .ي واستمرار حالة االنقسام الوطنيسرائيلاإل
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في ظل  , ال يزال أمل تحقيق المصالحة الفلسطينية بعيد المنال       : "وقالت الحركة الشعبية في بيانٍ لها، أمس      
في وقـت تـشتد فيـه       , لةحملة االعتقاالت الشرسة وغير المبررة بحق نشطاء المقاومة في الضفة المحت          
ليحـل محلهـا الخيـار      , المؤامرة الدولية واإلقليمية على المقاومة إلنهاء وجودها في ضفة العز واإلباء          

والتي فشل بتحقيقهـا مـن خـالل        , ليحقق العدو مخططات عبر عمالئه وأذنابه     , االستسالمي االنهزامي 
  ".ترسانته العسكرية

  1/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

  قوى اليسار تدعو لتوحيد الجهود في القضايا الوطنية العامة: رام اهللا .16
عقدت قوى اليسار، مساء أول من أمس، اجتماعاً في مقر مركز بلدنا الثقافي برام اهللا، في إطار                 : رام اهللا 

، "تجارب تفعيل وتوحيد اليسار في فلسطين والعـالم       "التنسيق والمتابعة لنتائج وتوصيات المؤتمر الدولي       
، والمبادرة الوطنية، إضـافة     "فدا"ثلون عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، و       حضره مم 

  . التيار الوطني الديمقراطي التقدميإلى
واتفق المشاركون في االجتماع على ضرورة القيام بنشاط شعبي واسع، خالل الفترة القريبـة القادمـة،                

وطني الشامل، ورؤيتها لسبل الحوار والمخرجـات التـي         دعما لمذكرة القوى الثماني الخاصة بالحوار ال      
 . تتمخض عنهأنيجب 

 1/8/2009األيام، فلسطين، 
  

  االحتالل خطط لمحرقة غزة: حماس .17
ية بشأن تحميليها المسؤولية عن سرائيلرفضت حركة حماس، أمس، تقريراً لوزارة الخارجية اإل: أ.ب.د

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان  .هرية في قطاع غزة قبل سبعة أشسرائيلالمحرقة اإل
 .ية بشأن الحرب على غزة عبارة عن حرف للحقيقة عن مسارها الصحيحسرائيلإن وثيقة الخارجية اإل

 وتغيير المعادلة في حماسوأضاف ان هذه الحرب خطط لها مسبقاً وكان الهدف منها القضاء على حركة 
  . قطاع غزة

  1/8/2009الخليج، 
  

  في العدوان على غزة" بعض األخطاء" بـ في تقرير لها تعترف"إسرائيل" .18
، ألول مرة، بوقوعها في "إسرائيل"في وثيقة ضخمة أعدت في وزارة الخارجية، اعترفت : تل أبيب

خالل الحرب العدوانية على غزة في نهاية " بعض األخطاء التي تسببت في إصابة ومقتل مدنيين أبرياء"
 وغيرها من الفصائل الفلسطينية مسؤولية هذه حماسولكنها عادت وحملت حركة السنة الماضية، 

هوس ال " هذا االتهام وقالت إنه حماسومن جهتها رفضت . الحرب، كونها بدأتها بالهجمات الصاروخية
 إسرائيلواعترف مسؤول في الخارجية، أن هذه الوثيقة أعدت في الوزارة، بعد أن بدأت  ".يستحق الرد

ي الذين أبدوا االستعداد سرائيلجدية االتهامات ضدها، وبوجود عشرات الجنود في الجيش اإلتشعر ب
  . الحربية في تلك الحربإسرائيللفضح ممارسات 

ية، إن الحرب لم تكن سرائيل صفحة، وتقول فيه الخارجية اإل160وجاء هذا التقرير مفصال، على 
، أطلق من قطاع غزة 2008 وسنة 2000 ما بين سنة ففي الفترة. حماس، بل بمبادرة إسرائيلبمبادرة 

ية المدنية، ومع أن غالبيتها الساحقة سقطت سرائيل ألف صاروخ وقذيفة مدفعية نحو البلدات اإل12نحو 
في مناطق مفتوحة ولم تصب أحدا بأذى، إال أنها زرعت الخوف في نفوس المواطنين وتسببت في 

  .لحق ما أصاب بها الناس والبنايات عدة أضرارأضرار نفسية عميقة لهم وألطفالهم، وأ
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 لم تخرج إلى الحرب كوسيلة أولى، بل لجمت نفسها وحاولت وقف صواريخ إسرائيلوقال التقرير، إن 
وبادرت إلى االنسحاب الكامل من قطاع غزة وإخالء . حماس بالطرق اإلنسانية والسلمية والحوار

. األغذية والمواد التموينية، ومد قطاع غزة بالكهرباءواستمرت في تزويد قطاع غزة ب. المستوطنين
 2006وفي سنة . بينما استمرت حماس في إطالق الصواريخ. واستقبلت عشرات المرضى للعالج

ليط، ولم تسمح له حتى اآلن بالحديث مع أهله أو مشاهدتهم ولم اي جلعاد شسرائيلاختطفت الجندي اإل
.  فيما بعدإسرائيلالتقرير، إن الفلسطينيين واصلوا التصعيد ضد وقال . تسمح للصليب األحمر بمشاهدته

، فإنهم في سنة )2007 حتى 2000من ( صاروخ وقذيفة خالل سبع سنوات 9000فإذا كانوا قد أطلقوا 
.  مسؤولية الحرب على غزةحماس حركة إسرائيلمن هنا تحمل .  صاروخ3000 وحدها أطلقوا 2008

ي خرج إلى حرب دفاعية حسب سرائيلل الحرب فيقول، إن الجيش اإلوهنا يدخل التقرير في تفاصي
  . القانون الدولي، بينما حماس قصفت البلدات المدنية، وهذا هو الخرق للقانون الدولي

يين عملوا كل ما في وسعهم لقصف المواقع العسكرية لحماس، وأن سرائيلأن الجنود اإل: وتقول الوثيقة
ولكنها . كانوا من رجاالت حماس المنضمين إلى العمل السياسي والمسلحمعظم المصابين الفلسطينيين 

وقعت في بعض األخطاء المؤسفة، حيث تم قصف مقرات لألمم المتحدة، اختبأ "تعترف بأنها خالل ذلك 
واعترف التقرير بتجاوزات لبعض الضباط ". فيها رجال حماس أو اتخذوها مواقع إلطالق الصواريخ

 100يين، أدت إلى إصابة مدنيين، وقالت، إن السلطات القضائية باشرت التحقيق في سرائيلوالجنود اإل
 شكوى توصلت إلى قناعة بأن هناك مساسا 13شكوى وصلت إليها حول هذه التجاوزات، وأنه في 

وأن الجيش يواصل التحقيق في . مقصودا بالمدنيين، وبدأت في إجراءات قضائية لمحاكمة أصحابها
  .قضايا أخرى

  1/8/2009لشرق األوسط، ا
  

  "سلمي"تسعى لموافقة أمريكية على مفاعل " إسرائيل" .19
تسعى للحصول على موافقة " إسرائيل"، أمس، أن "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : )آي.بي.يو(

" إسرائيل"وقالت الصحيفة إن  .1948في النقب المحتل عام " مدني"الواليات المتحدة لبناء مفاعل نووي 
 ".قدراتها النووية األخرى"ى مراقبة دولية للمفاعل النووي الذي تنوي إنشاءه ولكن ليس ل ستوافق عل

اتصلت بمسؤولين في البيت األبيض لدراسة السبل المتاحة لتجاوز " يةسرائيلاإل"وأشارت الى أن الحكومة 
   .العراقيل ولكنها لم تتلق بعد أي رد من واشنطن

  1/8/2009الخليج، 
  

 إيرانلضرب تجريان مناورات ضخمة  وأميركا "إسرائيل" .20
ي لمواجهة سرائيلكُشف النقاب في تل أبيب أمس عن تطور كبير في التعاون األميركي اإل: تل أبيب

 مع ثالثة وفود إسرائيل المحادثات اإليجابية التي جرت في إيران، وأن هذا التطور لم يقتصر على
أميركية رفيعة، األسبوع األخير، بل أيضا في مناورات ضخمة لقوات عسكرية أميركية وأوروبية جرت 

، وعن مناورات أخرى ستجري إسرائيلفي األسبوع الماضي في الواليات المتحدة، وشاركت فيها 
كما أن الواليات المتحدة ". عدو مشترك" معا في هذا الصيف في مواجهة يةسرائيلللقوات األميركية واإل

أعدت سلسلة إجراءات لتشديد العقوبات على إيران في حالة فشل الجهود الدبلوماسية معها، وقامت 
ية أمس، إن الموضوع اإليراني استحوذ على غالبية إسرائيلوقالت مصادر .  عليهاإسرائيلبإطالع 

يين وبين وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس، ووفد سرائيل بين المسؤولين اإلاألبحاث التي جرت
مستشار األمن القومي جيم جونس، وكان هذا الموضوع بنفس وزن موضوع استئناف مفاوضات السالم 
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وقد انطلقت الواليات المتحدة فيها من . ي الفلسطيني، التي أجراها السناتور جورج ميتشلسرائيلاإل
 . بالشراكة مع الغرب ال مجرد التنسيق، في مواجهة التسلح النووي اإليرانيإسرائيلار منطلق إشع

 أن تصمت، حتى ذلك الحين، وال تتحدث بلغة التهديد إسرائيلولفت النظر أن جونس ورفاقه طلبوا من 
 إن وقالوا صراحة. والوعيد ضد إيران وتترك الرئيس أوباما يحاول بإخالص تغليب النهج الدبلوماسي

يون عن حتمية إسرائيلية بضرب إيران والتصريحات العربيدية التي يطلقها مسؤولون سرائيلالتهديدات اإل
 .توجيه ضربة عسكرية، تعرقل مهمة الواليات المتحدة

  1/8/2009الشرق األوسط، 
  

  " متطرفةإسالميةفروع "تشافيز يتعاون مع : ليبرمان .21
 ليبرمان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز أفيجدوري سرائيلاإلاتهم وزير الخارجية .): ب.ف.ا( –بوغوتا 

 أميركا في أياموقال ليبرمان في ختام جولة استمرت عشرة  .اإلسالمفي " فروع متطرفة"بالتعاون مع 
لدينا ما يكفي من العناصر التي تفيد بوجود تعاون : " المتزايد في القارةاإليرانيالالتينية الحتواء النفوذ 

 ـال"ي يرد على سؤال لصحيفة سرائيلوكان الوزير اإل ".روع المتطرفة في اإلسالم وهوغو تشافيزبين الف
اللبناني في " حزب اهللا" تمتلكها، عن وجود خاليا لـ أنها التي تؤكد بالده األدلةالكولومبية حول " تيمبو

  . فنزويال وفي شبه جزيرة ال غواخيرا الكولومبية
  1/8/2009الحياة، 

 
  لمنع التسللو يدرس إقامة سياج على الحدود مع مصرنتنياه .22

ية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تداول مع وزيري إسرائيلأفادت مصادر :  ردينة فارس- غزة 
الداخلية إيلي يشاي والمالية يوفال شتاينتس اقتراح بناء سياج على الحدود مع مصر لتشديد الرقابة ومنع 

ي، فان رئيس الحكومة نفى أن يكون قد اتخذ قرارا بإنشاء سرائيللتلفزيون اإلووفقا لما نقله ا. التسلل
جدار فاصل على الحدود مع مصر، بيد أنه جرى البحث في كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسلل 

ية، فإن نسبة سرائيلوحسب تصورات الحكومة اإل. ية عبر سيناءسرائيلالالجئين األجانب لألراضي اإل
 باتت مرتفعة جدا مقارنة بحجم السكان المحليين العاملين في االقتصاد، ما إسرائيلاألجانب في العمال 

 .نييسرائيليزيد من نسبة البطالة بشكل كبير في أوساط العمال اإل
  1/8/2009عكاظ، 

  
   أضعافسبعةازداد " غوش عصيون"االستيطان في : تقرير .23

طان في منطقة عصيون التي تركها جدار الفصل أكدت معطيات جديدة أن االستي :القدس المحتلة
وذكرت . العنصري خلفه من الجانب الغربي في منطقة بيت لحم جنوب الضفة، قد ارتفع سبعة أضعاف

أن أراضي غوش "العبرية، أمس، استنادا الى خريطة من إدارة االحتالل في الضفة " هآرتس"صحيفة 
" إسرائيل" في المائة من مساحتها اليوم، وتطالب 15ن  تشكل اقل م1948قبل عام ،" التاريخية"عصيون 

  .بضم هذه المنطقة في أي اتفاق تسوية مع السلطة الفلسطينية
 70(وحسب الخريطة، فان مساحة منطقة عصيون في الجانب الغربي لمسار الجدار اكبر بسبعة أضعاف 

  .كبةمن مساحة بلدات المنطقة قبل الن)  آالف دونم10ألف دونم مقابل نحو 
" غوش عصيون"ـ ما يسمى المجلس اإلقليمي لإلى تعزو 1969 أن خريطة تعود لعام ،إلىويشير 

تشكل األراضي "وتقول الصحيفة .  ضعفا تقريبا من مساحة المنطقة30 الف دونم 280مساحة تصل إلى 
ي المائة من  ف1.4في أرجاء الضفة الغربية نحو " كيرن كييمت"التي اشتراها اليهود والصندوق القومي 
 في 60الكاملة، تضم نحو " يةسرائيلاإل"، الخاضعة للسيطرة "ج"مساحة الضفة، في حين أن المنطقة 
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ويؤكد التقرير ان معظم المستعمرات الموجودة في منطقة حكم المجلس تقع ". المائة من أراضي الضفة
، مسؤوت )1943ت عام أقيم(في مناطق بعيدة عن االستيطان األصلي الذي ضم بلدات كفار عصيون 

 غوش اإلقليميواليوم توجد في المجلس ). 1947(وربديم ) 1946(، عين تسوريم )1945(اسحق 
.  مستوطنة رسمية، وكذا افرات وبيتار عيليت، اللتين تعتبران مجلسا محليا وبلدية منفصلين16عصيون 

  .ة مستوطنة شبه رسمية وبؤر استيطانية غير قانوني17والى جانبها أقيمت 
: الذي حصل على المعطيات مما تسمى اإلدارة المدنية، قال" يوجد قانون"وأكد درور أتكس، من منظمة 

ية على سرائيل منح شرعية للسيطرة اإلإلىليس سوى غطاء يرمي " غوش عصيون"إن استخدام مفهوم 
  .مئات آالف الدونمات من األراضي الفلسطينية

ال توجد "، شاؤول غولدشتاين، يتبجح ويقول "غوش عصيون"ـلكن رئيس ما يسمى المجلس اإلقليمي ل
من حقه أن " إسرائيل"أي أهمية لمسألة الملكية على األراضي في غوش عصيون، وذلك ألن شعب 

  ."]الضفة الغربية[ "يهودا والسامرة"يستوطن في كل جزء من 
  1/8/2009الخليج، 

  
  تهويد القدسالتميمي ينتقد العرب والمسلمين لتقاعسهم في مواجهة  .24

 الشريف بالخليل، في خطبة الجمعة التـي        اإلبراهيميتيسير التميمي، خطيب الحرم     الشيخ  انتقد  : رام اهللا 
، منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية لتخاذلهم وتقاعسهم عن القيام بواجبهم فـي              أمسألقاها  

ت االحتالل التـي تعمـل علـى تنفيـذ          نجدة القدس والمسجد األقصى المبارك ومواجهة إجراءات سلطا       
مخططات معلنة لمصادرة أراضيها وإقامة المستوطنات عليها وهدم بيوت أهلها وطمـس كـل معالمهـا       

  .الحضارية العربية واإلسالمية
  1/8/2009، اإلماراتاالتحاد، 

  
  ضد الجدار العنصريبلعين احتجاجات أهالي إصابة عشرات المتظاهرين في  .25

أعلنت مصادر فلسطينية طبية عن إصابة العشرات من أهالي بلدة بلعين  :حمدان منتصر - رام اهللا 
غرب رام اهللا، ونشطاء أجانب كانوا يشاركون في التظاهرة األسبوعية ضد جدار الفصل العنصري، 

استخدم جنود االحتالل خراطيم المياه  كما .بحاالت االختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع
العادمة الملوثة بروث الحيوانات ومياه المجاري مع وضع بعض المواد الكيماوية عليها، ما أدى إلى 

من اجل قمع المتظاهرين ومنعهم من مواصلة تنفيذ وذلك إصابة العشرات بحاالت التقيؤ، واالختناق، 
  .الفعاليات االحتجاجية ضد الجدار

  1/8/2009الخليج، 
  

  العنصريألف فلسطيني متضرر من الجدار  680  هناكدراسة تبين أن .26
أعدتها دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وقدمتها ، كشفت دراسة :جمال جوهر -  القاهرة

 680 عن تضرر نحو ،للجامعة العربية خالل مؤتمر المشرفين على الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة
 ألف دونم من 148لف فلسطيني من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، إضافة إلى عزل أ

 بوابة 66أقامت " إسرائيل"وأشارت إلى أن  .األراضي التي ستكون محصورة بالجدار بين أربع جهات
 بوابة 39 بوابة مغلقة و27في الجدار للتنقل بين المناطق الواقعة خلفه واألماكن الواقعة أمامه، منها 

 أبحاث أجرتها أن إلى  الدراسةولفتت .صالحة الستخدام الفلسطينيين أغلبها في موسم قطف الزيتون
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فقط من الفلسطينيين الذين يعملون في شمال الضفة  % 20 أن بينتوكالة األونروا واألمم المتحدة 
  .الجدار محصورة خلفألراضي التي يعملون فيها اللالغربية حصلوا على تصاريح تسمح لهم بالدخول 

  1/8/2009الوطن، السعودية، 
  

   عائالت بهدم منازلها جنوب نابلستسعاالحتالل يخطر  .27
 تسع عائالت بهدم منازلها في قرية يتما جنوب محافظـة نـابلس             أمسأخطرت سلطات االحتالل    : غزة

ن هدم منـازل     شمال الضفة الغربية غسان دغلس أ      يطانأوضح مسؤول ملف االست   فيما  . بالضفة الغربية 
  .هؤالء المواطنين سيكون بمثابة كارثة

  1/8/2009الرأي، األردن، 
  

   في حماية جنود االحتاللالمستوطنون يعربدون في الخليل .28
على فلسطينيين تصدوا " كريات أربع"اعتدى قطعان المستوطنين من مستعمرة  : منتصر حمدان- رام اهللا 

بقعة شرق الخليل، من خالل زراعتها باألشجار، حيث لمحاولة استيالء على قطعة أرض في منطقة ال
  .اشتبك الفلسطينيون مع المستوطنين المعتدين، وتدخل جنود االحتالل لحماية المستوطنين

  1/8/2009الخليج، 
  

  شمال غزة قيم منطقة بحرية عازلة بعمق ثالثة كيلومتراتي االحتالل .29
 األيام الماضية بإقامة منطقة أمنية بحرية عازلة،        البحرية اإلسرائيلية خالل   شرعت   :كتب عيسى سعد اهللا   

تبدأ من الحدود البحرية شماال، وحتى منتجع الواحة السياحي المدمر جنوب غربي بيت الهيا والذي يبعد                
شوهد عدد من الزوارق البحرية اإلسرائيلية وهي تثبت عددا من          قد  و .نحو ثالثة كيلومترات عن الحدود    

وبهذه الجريمة الجديـدة   .نطقة لترسم المنطقة التي يحرم على الصيادين دخولها      العوامات الضخمة في الم   
 بعد أن تعرض العديد منهم إلطـالق النـار          ، صياد يعملون في المنطقة مجهوالً     200أصبح مصير نحو    

  .عندما حاولوا، أمس، الدخول إلى المنطقة
  1/8/2009األيام، فلسطين، 

  
   عاماً في سجون االحتالل15 أمضوا أكثر من اً فلسطينييراً أس332هناك : تقرير .30

 فلسطينيين فـي سـجون االحـتالل        أسرى 3ن هناك   أ مصادر فلسطينية    أكدت:  وليد عوض  -رام اهللا   
 من ربع قـرن     أكثر امضوا   آخرون 12 عاما في السجن في حين هناك        30 من   أكثر امضوا   اإلسرائيلي

 تعـتقلهم   أسـير  ألف 11 أصل من   أسيرا 332ما   عا 15 من   أكثرفي الوقت الذي بلغ عدد الذين امضوا        
  .اإلسرائيليقوات االحتالل 

  1/8/2009القدس العربي، 
  

 يتحدون االعتقال بالدراسةالفلسطينيون األسرى : تحقيق .31
حيث . يتحدى األسرى الفلسطينيون ظروف السجن واالعتقال بالتعليم والدراسة:  ردينة فارس-  غزة

لعلمي داخل سجون االحتالل، وانتسبوا إلى الجامعة العبرية المفتوحة،  أسيرا تحصيلهم ا360أكمل نحو 
 أسير آخر من هذه الجامعة وحصلوا على شهادات علمية وهم يقبعون خلف 100في الوقت الذي تخرج 

أوضح وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن الحكومة الفلسطينية  وفي هذا الصدد، .القضبان
أن األسرى طلبوا السماح لهم  مبيناً .شيكل سنويا على التعليم داخل السجونتصرف نحو مليوني 
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باالنتساب إلى الجامعات الفلسطينية، بيد أن إدارة السجون رفضت وسمحت لهم فقط باالنتساب إلى 
  .الجامعة العبرية المفتوحة التي تشترط على الدارسين فيها الدراسة باللغة العبرية

  1/8/2009عكاظ، 
  

  تالل يغلق معابر قطاع غزة التجارية وجهود من رام اهللا إلدخال سلع جديدةاالح .32
 المعابر التجارية مع قطاع غزة، والتي تدخل عادة كميات محـدودة            أمسأغلقت سلطات االحتالل    : غزة

أكد وكيل وزارة االقتصاد في رام اهللا ناصر الـسراج وجـود            في حين   . من المساعدات والوقود للقطاع   
ادة عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك إدخال سـلع جديـدة للقطـاع                  مساعي لزي 

 إال. كمواد الخام من أجل إعادة تشغيل المصانع ومواد البناء إلعادة ما دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة              
  ".إسرائيل" حتى اللحظة أي بوادر ايجابية من واتلقي لم أنه لفت إلى أنهم

  1/8/2009ردن، الرأي، األ
  

  موسوعة غينيس للدخول إلى فلسطينيات يحكن أكبر ثوب مطرز .33
أطلقت مجموعة مؤسسات شبابية فلسطينية بمدينة الخليـل، جنـوب الـضفة            : عوض الرجوب  - الخليل

الغربية مشروعا لتطريز أطول وأكبر ثوب شعبي على اإلطالق، تمهيدا لتسجيله في موسـوعة غينـيس                
 .هدف حفظ التراث والثقافة الفلسطينية بطريقة خارجـة عـن المـألوف           ، ب الل أسابيع لألرقام القياسية خ  

 150وستعمل   مترا،   31ويقول مصمم الثوب فراس دودين إن طول الثوب التراثي المطّرز لن يقل عن              
 متر من   1500، موضحاً أن إنجازه يحتاج إلى       هسيدة فلسطينية من مناطق متفرقة من الخليل في تطريز        

 ومن جهتها ذكرت    . كرة من خيوط الحرير    1500، و )شبكات التطريز ( متر من الماركة     200، و القماش
ن المشروع يتم بإشـراف مركـز       أمنسقة الشباب والبرامج في نادي بيت الطفل الفلسطيني نيفين القيسي           

وكالـة   ألف دوالر مـن ال     50مصادر التنمية الشبابية لصالح نادي الطفل الفلسطيني، وبتمويل يبلغ نحو           
  .كية للتنمية ومشروع رواد الشبابيياألمر

  31/7/2009نت، .الجزيرة
  

   في الضفة الغربيةعطشيعانون اللسطينيون الف: تحقيق .34
 يؤكد فؤاد حسن عرار رئيس المجلس البلدي في بلدة قراوة :ب.ف.ا - )الضفة الغربية(قراوة بني زيد 

أن مشكلة ية التي تعد حوالي ثالثة آالف نسمة بني زيد الواقعة شمال غرب رام اهللا في الضفة الغرب
وبحسب البنك الدولي فإن الفلسطينيين يحصلون  .البلدة اكبر مشكلة تواجهها هي كل صيف، نقص المياه

بشكل محدود على المياه العذبة، وهي محدودة أساساً في فلسطين المحتلة، ال سيما في الضفة الغربية 
 لترا كحد 20 بخمسين لترا للشخص الواحد، وفي بعض األحيان حيث يقدر معدل االستهالك اليومي

مستويات االستهالك المتدنية جدا هذه تضع غالبية "ن ذكر أنيسان  /وفي تقرير نشر في إبريل. أدنى
 .البالغة حوالي مائة لتر في اليوم للشخص الواحد" مناطق الضفة الغربية تحت عتبة المعايير الدولية

من احتياجات % 90الشركة اإلسرائيلية لتوزيع المياه تغطي " ميكوروت" ان وأوضح البنك الدولي
" إسرائيل"ن أ مبيناً. السكان في الضفة، لكن ثلث البلدات الفلسطينية ال يزال غير مربوط بشبكات المياه

 وفي هذا .1995 عام أوسلو مرات من الحصة التي تعود لها بحسب اتفاقات 8،1تسحب ما يصل الى 
 أمتار مكعبة وهو ثمن باهظ 3 شيكالً مقابل 120صهريج المياه يكلف ، تجدر اإلشارة إلى أن السياق

  .، بحسب ما أفادت إحدى المواطنات في البلدة شيكل في الشهر1800للعائلة التي يكسب رب عملها 
  1/8/2009الحياة، 
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  الحركة اإلسالمية تحذر من مخططات تصفية القضية الفلسطينية .35

دعت جماعة اإلخوان المسلمين إلى تمتين الوحدة الوطنية لمواجهة المخططات :  عنيزات نسيم- عمان 
محذرة من الدعوة إلى اعتبار األردن وطنا بديال "الصهيونية التي تستهدف األردن وفلسطين معا 

وقال المراقب العام للجماعة همام سعيد في كلمة ألقاها في . للفلسطينيين والتنازل عن حق العودة
أن الصراع "لمهرجان الذي أقامه حزب جبهة العمل اإلسالمي، أمس، بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج ا

مشروع التوطين خيانة لألوطان الن الوطن ليس سلعة وهذا "وقال إن ". مع اليهود والصهاينة قائم ودائم
" إسرائيل"قامة دولة المشروع سيأتي بالدمار على الدول المجاورة لفلسطين ويحقق الهدف الصهيوني بإ

  " وقال أن الرئيس األميركي أوباما اآلن يقف صامتا أمام مشاريع االستيطان التي قال انه ضدها". الكبرى
  1/8/2009الدستور، األردن، 

  
  مطالبتنا بمنع التوطين إلثبات حق عودة الفلسطينيين: سليمان .36

، أمس، وزيرة التربية والتعليم العالي بهية أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان خالل استقباله
أن لبنان من أكثر المتشبثين بحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم، ومطالبته بمنع "الحريري، 

 ."التوطين هي إلثبات حق العودة، الذي ال حل حقيقيا في المنطقة من دونه
 1/8/2009السفير، 

  
   حتمي لبقاء القضية الفلسطينيةالموقف الموحد أمر: بري أمام وفد شبابي .37

حملة التهويد المنظمة والشاملة التي تقوم بها حكومة بنيامين "حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، من 
ودعا خالل استقباله أمس، في عين التينة، . "ية في القدس العربية وكل فلسطين المحتلةسرائيلنتنياهو اإل

العمل بكل جهده لفرض الوحدة " الثالث، الشباب الفلسطيني إلى  الفلسطيني- وفد مخيم الشباب اللبناني 
وأكد الرئيس . "الفلسطينية، ألنه من غير المسموح االستمرار على الشرخ الحاصل في الساحة الفلسطينية

رفض التوطين "، مشددا في الوقت نفسه على "الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في لبنان"بري على 
 تحاول اليوم أن تصور المشكلة بأنها ليست مع إسرائيلإن : وقال. " الفلسطيني في العودةوحق الشعب

  .، وأنها تهدف من هذه المعادلة إلى شطب القضية الفلسطينية وإنهائها"فلسطينيين"العرب بل مع 
  1/8/2009السفير، 

  
  "ألخوةسفينة ا"تدعوا إلى إطالق سراح " المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة" .38

 إلى "دار الندوة" خالل اجتماع في "لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة"دعا معن بشور منسق 
 التي ما "الروح اإلنسانية"، وسفينة "اشدود" المحتجزة من قبل العدو في ميناء "سفينة األخوة"إطالق سراح 

  .زالت محتجزة أيضاً
ى تفعيل حركة كسر الحصار على غزة بما فيها دراسة إمكانية وأقّرت اللجنة خالل اجتماعها، السعي إل

فيفا " و"غزة حرة"ودعت إلى استمرار التنسيق مع حركة . توجه قافلة لبنانية برية إلى غزة عبر رفح
  ."لتطوير الحملة الرامية إلى كسر الحصار" وسواها "اللجنة العربية الدولية لكسر الحصار" و"فلسطينا

  1/8/2009السفير، 
 

  لن نتوقف عن دعم المقاومة الفلسطينية حتى تقوم دولة فلسطين الحرة: عاكف .39
شدد المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف :  غريب الدماطي-القاهرة 

على تمسك الجماعة بمشروعهم الرافض للمشروع الغربي الصهيوني، مشيرا إلى أن عناصر الجماعة 
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عم صمود المقاومة الفلسطينية ولن توقف سيل اإلغاثة حتى تقوم دولة فلسطين الحرة لن تتوقف عن د
على كامل التراب الفلسطيني، ودعا إلى الحوار مع جميع األحزاب بما فيها الحزب الوطني الحاكم في 

وقال عاكف في رسالته األسبوعية أمس والتي حملت عبارات شديدة اللهجة، إن موقف الجماعة . مصر
على أهل غزة دفع السلطات الخارجية والداخلية إلى إعاقة " الفاجر" مواجهة العدوان الصهيوني في

مسيرة وصورة الجماعة، من خالل ما أسماه بالحملة الظالمة والتي شاركت فيها بعض وسائل اإلعالم 
  . أمريكية غربية من جهة وأهداف سياسية ضيقة من جهة أخرى-الحكومية لتحقيق أهداف صهيو

  1/8/2009الخليج، 
  

  خبراء يرفضون دعوة وزير مصري لزيارة القدس باعتبارها تطبيعاً .40
محمود حمـدي   . رفض خبراء سياسيون دعوة أطلقها وزير األوقاف المصري د        :  فاطمة حسن  -القاهرة  

، مشيرين إلى خطـورة تنفيـذ هـذه    "يةإسرائيلبتأشيرات "زقزوق، لزيارة القدس واألراضي الفلسطينية،  
  ".إسرائيل"عوة، معتبرين إياها وسيلة جديدة لالعتراف بـالد

ـ           أن مثـل هـذه      "العرب"وقال ضياء رشوان الخبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ل
الدعوة تعتبر صورة جديدة من صور التطبيع، وطالب ضياء رشوان رجال الدين بأال يتدخلوا فـي إرادة                 

  .املون مع القضية وفقا لرؤيتهم الخاصةالشعوب، وأن يتركوهم يتع
  1/8/2009العرب، قطر، 

  
  على لبنان" إسرائيل"متقي يقترح متطوعين عرباً لرد عدوان  .41

دعا وزير الخارجية اإليرانية منوشهر متقي، أمس، العرب إلى وضع متطوعين ): يو بي أي (–طهران 
 الرسمية "وكالة األنباء اإليرانية"ة نقلتها وقال في كلم. هجوماً عليه" إسرائيل"في لبنان في حال شنت 

الشعب اللبناني أخذ يتحدث في اآلونة األخيرة عن احتمال ان يشن الكيان الصهيوني عدواناً آخر "): ارنا(
على لبنان على رغم انه مستبعد ان يفكر قادة هذا الكيان بشن هذا العدوان بعد الهزيمة النكراء التي 

التي لم "وأضاف انه يقترح على الدول العربية . "مين في لبنان وبعدها في غزةتكبدوها قبل اکثر من عا
تضع قواتها "، أن "تتخذ الخطوات الالزمة التي کان يجب أن تتخذها خالل العدوان السابق على لبنان

  ."المتطوعة بتصرف لبنان
  1/8/2009الحياة، 

  
  فرنسا تؤكد مشاركتها في مؤتمر فتح .42

أكدت فرنسا، أمس، أنها ستشارك في المؤتمر السادس لحركة فتح الفلسطينية، :  مراد مراد-باريس 
وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية . أغسطس الجاري/  آب4المتوقع عقده في مدينة بيت لحم في 

ال أظن أن الحكومة الفرنسية تلقت دعوات من مسؤولي حركة فتح لحضور المؤتمر، "فريدريك ديزانيو 
د أن شخصيات برلمانية ومنظمات فرنسية قد وجهت إليها دعوات، وهذه الشخصيات ولكني متأك

وما إذا كانت باريس تساهم في تسهيل ". والهيئات سترد بايجابية على هذه الدعوات وستحضر االجتماع
التصاريح الالزمة للمشاركين األوروبيين في المؤتمر السادس للحركة الفلسطينية وتدابير المرور عبر 

ال أظن أن فرنسا تلقت "، مضيفا "بوجود عراقيل بهذا الخصوص"طار تل أبيب، نفى ديزانيو اي علم له م
  ".طلبا للتدخل في هذا الموضوع وال أظن أنها تقوم بأي تحرك من هذا النوع

  1/8/2009المستقبل، 
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  كن بديل لهموتقترح توفير س.. ن عقبة أمام السالمي المستوطن تؤكد أناألزمات الدوليةمجموعة  .43
تقريرا عن وضع " مجموعة األزمات الدولية"أعدت مجموعة باحثين أميركيين :  نظير مجلي-تل أبيب 

المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، خرجت فيه باالستنتاج أنهم سيشكلون عقبة كأداة في وجه عملية 
ستوطنين من اآلن وتمهيد األرض السالم، ولذلك تقترح هذه المجموعة سلسلة اقتراحات للتأثير على الم

ي سرائيللهم حتى يسهل إخالؤهم من المستوطنات لدى التوصل إلى اتفاق تسوية دائمة للصراع اإل
  ."دولتين للشعبين"الفلسطيني على أساس مبدأ 

ية كما سرائيلوجاء في التقرير أن المستوطنين وقادتهم يتمادون في رفضهم االلتزام بالمصالح الوطنية اإل
وقد . ية، ويتطاولون على القانون، ويتصرفون بمنتهى الفوضى واالنفالتسرائيلبر عنها الحكومة اإلتع

ية ضد خرقهم للقانون، سرائيلبلغ بهم الشأن أنهم ينتقمون من كل إجراء قانوني تقوم به السلطات اإل
وينبغي لجم هؤالء بحملة اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين األبرياء، وهذا أمر بالغ الخطورة، 

  .المستوطنين فورا وبصرامة
ويقول التقرير إن السكوت على تصرفات المستوطنين أو التعامل معها بنوع من المسايرة والنعومة، 
سيؤدي إلى مزيد من التطاول، وسيجعل إمكانية لجمهم شبه مستحيلة، وهذا يلحق الضرر بالعملية 

  .السلمية ويؤخر تحقيقها
  :لسلة خطوات ينبغي البدء في تنفيذها من اآلن لمجابهة المستوطنين، منهاويقترح التقرير س

التعامل بصرامة مع كل ظاهرة اعتداء انتقامي ينفذونها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتقديم  .1
  .المعتدين إلى المحاكمة، وإنزال عقوبة قصوى بالمتهمين الذين تثبت إدانتهم

التي أقيمت من دون تراخيص بناء من الحكومة ( القانونية إزالة جميع البؤر االستيطانية غير .2
من دون استثناء، ومحاربة البناء غير المرخص، الذي ال يجري الحديث عنه كثيرا ولكنه ) يةسرائيلاإل

  .موجود ويزيد من تعقيدات قضية االستيطان وأضرارها على العملية السلمية
 غزة، حيث إن قسما كبيرا من هؤالء االستفادة من أخطاء إخالء المستوطنات في قطاع .3

ولذلك، فمن المفترض أن . المستوطنين لم يحصلوا على بيت بديل عن البيت في المستوطنة، حتى اآلن
ية في بناء بيوت مناسبة تكون بديلة عن بيوت المستوطنين الحالية، بحيث يجد سرائيلتبدأ الحكومة اإل

  .تم إخالؤه من بيته الحالي في المستوطنات حالما ي"إسرائيل"المستوطن بيتا ينتظره في 
 لليهود الغربيين المتدينين، وهما "يهدوت هتوراة" لليهود الشرقيين المتدينين و"شاس"إدخال حزبي  .4

شريكان في االئتالف الحكومي، إلى معترك العملية السلمية كشركاء في المفاوضات، وعدم إبقائهما 
را على الجانب الديني في رفضهم التسوية السلمية مع فالمستوطنون يعتمدون كثي. خارج الصورة

  .ويجب عد السماح لهم باحتكار الموقف الديني في الصراع. الفلسطينيين
  1/8/2009الشرق األوسط، 

  
  يةسرائيل منظمة فرنسية تطالب كوشنير بالضغط لوقف االعتداءات اإل36 .44

وحة، الجمعة، إلى وزير الخارجية  منظمة فرنسية رسالة مفت36وجهت :  منتصر حمدان- رام اهللا 
في قرية بلعين " يةسرائيلاإل"الفرنسي برنار كوشنير طالبته فيها بممارسة ضغوط لوقف التدخالت 

القرية في االسابيع األخيرة " يونسرائيلاإل"اقتحم الجنود "وجاء في الرسالة . الفلسطينية في الضفة الغربية
يطالبون سلمياً بحقهم في ) السكان(فيهم األطفال، ونفذوا اعتقاالت كل ليلة تقريباً، وأرهبوا السكان بمن 

  ". الحياة والعمل في أرضهم، بما يتوافق مع القرارات الدولية
  1/8/2009الخليج، 

  
  



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1511:         العدد       1/8/2009ت السب :التاريخ

 مشروعاً الستكمال مشاريع بناء غير منجزة في غزة" إسرائيل"األمم المتحدة تقدم إلى  .45
ي، مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في         كشف روبرت سير  : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

ية قبل شهرين مبادرة تقـضي      سرائيلالشرق األوسط، النقاب عن أن األمم المتحدة قدمت إلى الحكومة اإل          
بتمكين األمم المتحدة من البدء في تنفيذ عدد من المشاريع غير المنتهية في غزة لبناء مساكن ومـدارس                  

. ية عن مبادرتها  إسرائيلمليون دوالر، مشيراً إلى أن األمم المتحدة لم تتلق بعد إجابة             77وعيادات بقيمة   
إن موضوع شاليط مهم جداً إذا ما أردنا تحقيق تقدم في غزة وبطبيعة الحال فإنه في كل فرصـة                   : "وقال

آلن ستؤدي قريبـاً  فإننا في األمم المتحدة ندعو لإلفراج عنه ونأمل جداً أن المفاوضات المتجددة الجارية ا    
سنواصل الدفع باتجاه فـتح     "وشدد سيري على أننا     ". جداً إلى نتائج إيجابية ما سيساعدنا في كل نشاطاتنا        

  ".أكبر للمعابر وتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله المهم للناس في غزة
  1/8/2009األيام، فلسطين، 

  
  اللجنة الرباعيةميتشل يفتتح مكتباً في القدس وينسق مع مكتب ممثل  .46

افتتح المبعوث األمريكي الخاص لعملية السالم السيناتور جورج ميتشيل         : رام اهللا، عبد الرؤوف أرناؤوط    
منتصف يوليو الماضي مكتبا خاصا له ولفريقه في القدس المحتلة ينوي من خالله االتصال مع الطرفين                

ف المجاالت، علما بأن نائب مساعد وزيـرة  ي في مسعى لدفع األمور قدما في مختل       سرائيلالفلسطيني واإل 
وقال مسؤول الملف االقتصادي فـي المكتـب   . الخارجية األمريكية ديفيد هيل سيكون رئيسا لهذا المكتب  

نعتقد أنه يمكننا أن نحقـق نتـائج        "سنعمل عن كثب مع مكتب ممثل اللجنة الرباعية، فإننا          "ديفيد هاردن   
  ".ل شركاء ولذا فقد قررنا القيام بذلكأفضل إذا ما كان فريقا بلير وميتشي

  1/8/2009الوطن، السعودية، 
  

  "إسرائيل"وفد أمني أميركي يتفقد الحدود المصرية مع غزة و .47
أن وفداً أمنياً أميركياً قام بجولة على الحدود المصرية  ية، صباح أمس، إسرائيلأفادت مصادر : بيت لحم

المحلية الفلسطينية عن المصادر قولها أن هدف الجولة " معا"ونقلت وكالة ". إسرائيل"مع قطاع غزة و
االطالع على الجهود المصرية في مكافحة نشاط التهريب عبر األنفاق ومتابعة خطوات تركيب أجهزة 

  . المراقبة األميركية على الحدود
  1/8/2009الحياة، 

  
  السعودية اكبر اقتصاد عربي وللقطريين أعلى دخل: تقرير البنك الدولي .48

تصدر االقتصاد السعودي قائمة االقتصادات العربية والشرق أوسطية بناتج :  عبداهللا بن ربيعان- ندن ل
 لترتيب اقتصادات دول 23 بليون دوالر، وتقدم في التصنيف العالمي إلى المرتبة 467.6محلي بلغ 

صدره البنك تصنيف االقتصاد بحسب الناتج المحلي الداخلي الذي يوذلك بحسب  ،2008العالم خالل 
على مستوى الدخول الفردية وعلى رغم أن قطر تأخرت في تصنيف الدخول الفردية أما الدولي سنوياً، 
، إال أنها حافظت على صدارتها العربية، وتفوقت على دول 2008 إلى الخامس في 2007من الثالث في 

  .غنية مثل السويد وأميركا وبريطانيا في هذا التصنيف
بلغ دخل المواطن و . ألف دوالر38.4بدخل )  عالميا17ً(ن الكويتي الثاني عربياً حل المواطفي حين 
 األولى ةالمائ في مراكز بعد حل دوالر وألف 3.3، واألردني ) عالميا86ً( ألف دوالر سنوياً 6.3اللبناني 

  . ألف دوالر1.8في الترتيب العالمي، فيما ال يزيد دخل المواطن المصري عن 
  1/8/2009الحياة، 
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  !!حين يسّهل نتنياهو انعقاد مؤتمر حركة فتح .49

 ياسر الزعاترة
في لقائه قبل أيام مع مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي جيمس جونز، وضع نتنياهو حشدا 
من الالءات في مواجهة الرجل، إذ لم يقدم جديدا في موضوع االستيطان، بينما رفض فتح معابر قطاع 

ج عن الجندي األسير شاليط، كما رفض التعهد للسوريين باالنسحاب من هضبة الجوالن غزة قبل اإلفرا
النعم الوحيدة التي قدمها طائعا دون ضغط أمريكي كانت تتعلق .أو االعتراف بما يعرف بوديعة رابين

ء، بالسماح لجميع أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح بالدخول إلى األراضي المحتلة من دون أي استثنا
األمر الذي يثير الكثير من التساؤالت عند من يعنيهم طرح األسئلة الصعبة دون الخوف من اإلجابة 

والحال أن نتنياهو لم يكن الوحيد الذي أظهر الحرص على عقد المؤتمر المذكور، فهناك القاهرة .عليها
الخروج من التي ال زالت تمارس أشد الضغوط على حركة حماس من أجل السماح ألعضاء فتح ب

القطاع للمشاركة في المؤتمر، بل إن سوريا ذاتها واستجابة لوساطات كثيرة، وربما لتحسين أجواء 
هناك أيضا جهات من داخل .عالقاتها مع واشنطن قد دخلت على الخط أيضا، إلى جانب دول أخرى

 في سياق من  دحالن كان لها دورها، وبالطبع-حركة فتح قريبة تصنف نفسها مناهضة لتحالف عباس
من وجهة نظري، فإن منع حماس أعضاء .القول إن الغالبية من أعضاء غزة هم ضد التحالف المشار إليه

غزة من الخروج ليس موقفا صائبا حتى لو كانت مبرراته مقدرة تبعا لحقيقة أن ما يقرب من ألف من 
ض لعملية سحق رهيبة على رجالها يقبعون في سجون السلطة، ويموت بعضهم تحت التعذيب، بينما تتعر

مختلف المستويات، ما يجعل من الصعب عليها تقديم تسهيالت ألعضاء فتح في ظل رفض قياداتها 
وعناصرها في الضفة ألمر كهذا، وهو ما أدركته دوائر السلطة على ما يبدو، فراحت تهدد قيادات 

ثبور وعظائم األمور إذا لم يسمح بالويل وال) أعني النواب، ألن الباقي في السجون(الحركة في الضفة 
في ظل هذه المعادلة، معطوفة على إدراكها لحقيقة أن من غير المصلحة منع .ألعضاء فتح بالخروج

القوم من الخروج، قد تميل حماس إلى تغيير موقفها، بصرف النظر عن مواقف أعضاء غزة وقربهم من 
ى مطروحا هو هل ينبع هذا الحرص على نجاح أنصار هذا الفريق أو ذاك، لكن السؤال األهم الذي يبق

انعقاد المؤتمر من حرص على القضية الفلسطينية، وهل يمكن اعتبار نتنياهو أحد الحريصين على لّم 
شمل حركة فتح للتسريع في تحرير الوطن المحتل؟، سؤال ال يحب كثيرون طرحه من األساس، وبالطبع 

 ليس ثمة عاقل يعتقد أن نتنياهو حريص على وحدة فتح وتجديد ألنه يفضح اللعبة من ألفها إلى يائها، إذ
هذه المعادلة تؤكد ما سبق أن ذهبنا إليه في هذا .دمائها، ومن ثم وفائها لبرنامجها األصيل كحركة تحرر

المقام، والمتعلق بالنتيجة التي يرجح أن يخرج بها المؤتمر العتيد، والمتمثلة في بيان يحافظ على 
 في ذلك حق المقاومة وشروط الدولة وحق العودة، مقابل حصول محمود عباس على الثوابت، بما

شرعية القيادة لحركة فتح، بصرف النظر عن حصول بعض الوجوه المقبولة شعبيا على العضوية في 
بعد ذلك سيأخذ الرجل الشرعية إياها ويذهب في اتجاه البرنامج الذي أعلن عنه منذ .اللجنة المركزية

رفض مطلق للمقاومة المسلحة، مع المضي في برنامج السلطة (الذي يعرف الجميع خالصته سنوات، و
وإذا كان الرجل يفعل ذلك كله وهو ). الدولة، ومن بعدها المفاوضات بصرف النظر عن مداها ونتائجها- 

رئيس انتهت واليته، وفي ظل قيادة أخرى لحركة فتح تختلف معه، وفي ظل وضع غير شرعي للجنة 
تنفيذية لمنظمة التحرير، فهل سيتردد في الذهاب في ذات االتجاه بعد حصوله على زعامة فتح لمجرد ال

أن هناك أعضاء يخالفونه في اللجنة المركزية يعرف الجميع أن باإلمكان تدجينهم بالطرق إياها في ظل 
ئا، وأن يخرج المؤتمر ندعو اهللا أن يكون تقدير نتنياهو وسائر حلفائه خاط.غياب الحاضنة العربية لهم

 !!.بصيغة تساعد على تحرير فلسطين، ليس كلها بالطبع، بل ما سيذكر في بيان المؤتمر المنتظر
  1/8/2009، األردنالدستور، 
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  من يعرقل مؤتمر فتح؟ .50

   حسام عيتاني
 بتصعيد االستيطان، مرسوم على التحضيرات اإلسرائيليةالوجه الثاني لقرارات وخطوات الحكومة 

  . ارية لعقد مؤتمر حركة فتحالج
أترك :  ما يشبه منازعات وخصومات بين طفلين حيث يقول األولإلىانحطّ الصراع الفلسطيني الداخلي 

 أطلقبل : ويرد الثاني.  بيت لحم ألفرج لك عن عناصرك المعتقلين في الضفةإلى يحضرون أنصاري
  . مشاركة فيهسراح الموجودين في سجونك أوال ألسمح لمندوبي مؤتمرك بال

 نزع الهوية الفلسطينية ومحو إجراءاتمن البداهة بمكان القول إن حكومة بنيامين نتنياهو ما كانت لتتخذ 
.  من التماسك الفلسطيني، والعربي استطراداًأدنىالذاكرة، ناهيك عن تغيير معالم المكان، لو وجد حد 

 على استعداد لالستماع الى وجهات نظرهم وهم ةأميركي إدارة سوء حظ الفلسطينيين هيأ لهم إنالمفارقة 
 درك صراعاتهم وفي الوقت الذي خسرت القضية الفلسطينية الجزء األكبر من التعاطف والتأييد أسفلفي 

  . الدوليين اللذين كانت تتمتع بهما قبل عقد من الزمن
 إضعاف في إلسرائيليةاوبغض النظر عن الجهود التي بذلتها الحكومات واألجهزة األمنية والعسكرية 

القوى الفلسطينية التي تعلن نفسها مسؤولة عن حمل القضية الوطنية، وهي جهود ضخمة ومنسقة، تلقي 
 ال تقل خطورة عن مساعي الحصار والتطويق إعطاب كاشفة على أضواءاألجواء الداخلية الفلسطينية 

  .  للفلسطينيين وقضيتهماإلسرائيليةوالعزل 
التي " ديموقراطية البنادق"جاوز، هبوطاً، ما كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يسميه الوضع الفلسطيني ت

الثورة المالية " كعكة"يمكن اختصار تعريفها بامتالك كل فصيل مسلح الحق في االستيالء على جزء من 
لساحة والسياسية، بفعل األمر الواقع واألهم بفعل ارتباط الفصيل هذا بنظام عربي يعينه على تصدر ا

 بالسلطة غير المحدودة، في بلده، عبر ادعائه إمساكهالفلسطينية مقابل حصول النظام ذاك على شرعية 
  ... العمل من اجل تحرير فلسطين من خالل الفصيل المسلح الموالي

 بما ال افصل، "نجومها "وأفعالالحالة المذكورة، على تهافتها وهزال مكوناتها وغياب الجدية عن سلوك 
  .  انقسامات متناسل بعضها من بعض في قلب كل فصيل وتنظيمإلى من التشرذم الحالي المفضي يقاس

 إلىولعل ندرة الحصافة عند قادة حماس هي التي تجعلهم يعطون فتح ورقة عبور مندوبي قطاع غزة 
هلهل، التي ستستخدمها، بال ريب، القيادة الفتحاوية لشد عصب التنظيم الم)  بيت لحمإلىومنها (مصر 

  . عوضاً من أن تترك حماس التناقضات داخل فتح تأخذ مداها
فما يشكو منه الحزب الحاكم على الساحة الفلسطينية عميق وخطير، وليست الفقاعة التي فّجرها فاروق 

 فلسطينية الغتيال عرفات، بأفدح من العقبات الكبرى التي – أميركية -  إسرائيليةالقدومي عن مؤامرة 
، 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة في 2006زيمة فتح في االنتخابات التشريعية في تحول، منذ ه

  . دون القيام بمراجعة نقدية للوضع التنظيمي الداخلي
تشتت الكتل ومراكز القوى وصراعات تترواح دوافعها بين العوامل الشخصية وبين الخيارات السياسية 

قتة وتحمل ؤ المؤتمر السادس للحركة، تسوية مإليهاالمستقبلية، عوامل تجعل من أي تسوية ينتهي 
لقواعد من دون استثناء  اإلى األزمات تمتد من القيادة أطيافعناصر انهيارها في داخلها خصوصاً وان 

  .أو نقصان
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 عالج إلى ال يشجع كثيراً على االعتقاد بتوصل فتح األخيرة والساعات األيامالمعلن من مناورات 
 رؤية إلى تاريخية في االفتقار األقلوتلك " التاريخية" الشراكة القائمة بين القيادات هاوأهملمشكالتها 

 يوماً بعد أصحابهشاملة للمستقبل الفلسطيني، في منأى عن شعار الدولة المستقلة الذي يبدو انه يبعد عن 
 .يوم

  1/8/2009الحياة، 
  

  !إسرائيلممنوع على برنادوت وميتشل رسم حدود  .51
  ار سليم نّص

 البيت األبيض، تنهمك إدارته في صوغ حل للنزاع الفلسطيني إلىللمرة األولى منذ دخول باراك أوباما 
  .، بطريقة غير مسبوقةاإلسرائيلي - 

وزير الدفاع روبرت : وقد أوكل الرئيس األميركي لهذه المهمة الصعبة نخبة من كبار المسؤولين بينهم
ز ومستشار الرئاسة لشؤون الشرق األوسط دنيس روس غيتس ومستشار األمن القومي جيمس جون

 ومصر وإسرائيلوضمن رحالت مكوكية متواصلة شملت سورية . والمبعوث الخاص جورج ميتشل
واألردن، توقع الوسطاء األربعة تغيير موقف بنيامين نتانياهو خوفاً من تعميق هوة الخالف مع الواليات 

 مثلما إسرائيلا السياق أن أوباما أعرب عن رغبته في زيارة وذكرت الصحف األميركية في هذ. المتحدة
ويبدو أنه سيختار التوقيت على ضوء النصيحة . زار القاهرة، مشترطاً تهيئة الرأي العام لتقبل مبادرته
أي بعد ). سبتمبر( موعد ال يتعدى نهاية أيلول إلىالتي سيقدمها ميتشل، علماً بأن البيت األبيض يلمح 

  .رمضان المبارك وقبل انعقاد مؤتمر موسكو الخاص بأزمة الشرق األوسطنهاية شهر 
المراقبون في األمم المتحدة يفسرون التسابق بين واشنطن وموسكو على احتضان مؤتمر السالم الخاص 

 افيغدور إسرائيلوهم يتطلعون الى وزير خارجية . بالشرق األوسط، أنه إحياء لسياسة الحرب الباردة
وقد . جديد يستمد قوته السياسية من موسكو ال من واشنطن» لوبي«جع رئيسي على إنشاء ليبرمان كمش

» وول ستريت«ساعدته على ترسيخ هذه الفكرة االعتقاالت التي طالت أهم مستثمر من أصل يهودي في 
وبما أن .  اعتقال حاخامات اتهموا بتبييض أموال وبيع أعضاء بشريةإلى إضافةبرنارد مادوف، 

 األميركية السابقة كانت تتفادى التعرض ألمثال هذه العناصر النافذة من اليهود، لذلك كانت راتاإلدا
  .ردود فعل اللوبي الصهيوني شرسة وقاسية منعاً لتوسيع حملة االعتقاالت

أثناء لقائه بوتين لمس ليبرمان أن رجل روسيا القوي يريد تعزيز حضور بالده في الشرق األوسط عن 
وأبدى خالل المحادثات التي دارت بينهما، كل . وإسرائيل سلوك متوازن بين العرب طريق إظهار

الحرص على اإليحاء بأن سياسة روسيا حالياً تختلف عن سياسة االتحاد السوفياتي الذي حصر عالقاته 
 بزيارة األرثوذكسوأوحى بوتين في حديثه بأنه عازم على السماح للحجاج . ببعض الدول العربية

قامت بطرد أعداد كبيرة من مسيحيي القدس » دولة اليهود«علماً بأن . اكن المقدسة في فلسطيناألم
 هو إطفاء 1967وأول ما فعله موشيه ديان عندما احتل القدس سنة . والناصرة وبيت لحم وبيت جاال

  .»روسيا كلها«الشمعة المنارة في كنيسة القبر المقدس باسم 
انيال الذي زار فلسطين في القرن الثاني عشر، ترك شمعة لتنار والمعروف أن الراهب الروسي د

كما وضع كتاباً عن فلسطين خالل تلك الفترة . »روسيا كلها«باستمرار في كنيسة القبر المقدس باسم 
  .يعتبر مصدراً مهماً للمؤرخين واألكاديميين

رون بتحقيقها كجزء من ويرى جورج ميتشل أن نتانياهو يحاول التملص من مسؤوليات وعد ارييل شا
.  لن يتم بناء مستوطنات جديدة-أوالً : وتتلخص تلك المسؤوليات بنقاط التفاهم التالية. خريطة الطريق

 يجب أن - ثالثاً .  لن يتم تخصيص أراض جديدة أو مصادرة أراض من أجل بناء المستوطنات- ثانياً 
 لن تقدم حوافز اقتصادية تشجع - رابعاً . حاليةتتم أي أعمال إنشاء في المستوطنات داخل حدود البناء ال
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 سيتم تفكيك أي موقع جديد غير مصرح ببنائه بعد شهر - خامساً . على التوسع في بناء المستوطنات
  .2001سنة ) مارس(آذار 

ويستدل من مراجعة هذا االتفاق أن الرئيس جورج بوش االبن لم يتقيد ببنوده، بل عمل على نقضه سنة 
بأن مراكز سكان اليهود «نه أرسل في حينه الى الكونغرس رسالة للمصادقة، يعترف فيها ذلك أ. 2004

أي أنه طّوب لها حقاً ال تملكه، تماماً مثلما . »إسرائيلفي الضفة الغربية تعتبر جزءاً ال ينفصل عن دولة 
  .1948 كل األراضي التي احتلتها في حرب إلسرائيلطّوب الرئيس ترومن 

 شدد جورج ميتشل على موضوع المستوطنات، ورأى فيها عائقاً أساسياً 1981ول سنة في تقريره األ
 موقفه السابق رافضاً طلب تجميد االستيطان إسرائيلوقد كرر أمام قادة . يحول دون تحقيق عملية السالم

لة داخل وتوقع ميتشل أن يحدث تنفيذ هذا المطلب بلب. مقابل قيام الدول العربية بخطوات تطبيعية مسبقة
الجامعة العربية التي تبنت مبادرة الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، ودعوته الى انسحاب كامل حسب القرار 

  . والقبول بمبدأ الدولتين242
كما ادعى . ادعى نتانياهو ان حكومته االئتالفية ستسقط في حال أقدم على تجميد البناء في المستوطنات

اسحق رابين إذا هو خالف البيان الذي اصدره الحاخامات حول عواقب أنه يواجه مصيراً مشابهاً لمصير 
وهو بهذا التهويل كان يحاول شراء الوقت معتبراً أن مستقبل . طرد اليهود من أرضهم المقدسة

علماً بأن السفير األميركي السابق في تل ابيب مارتن . المستوطنات يحسم خالل المفاوضات ال قبلها
ه مراراً ليقنعه بأن قيام دولة فلسطينية هو مصلحة أميركية، وبأن الصراع العربي انديك كان قد اتصل ب

ويبدو أن هذه الذريعة السياسية لم تقنع نتانياهو بدليل أنه .  بات أداة في أيدي أعداء أميركااإلسرائيلي - 
لتي يقوم بها في الواليات المتحدة من أجل تقويض الخطوات الديبلوماسية ا» اللوبي اليهودي«استنفر 

 من اتهام -  الذي ساهم نتانياهو في تطويره - ولم يعف اللوبي . صانع السالم في ايرلندا، جورج ميتشل
رام عمانوئيل وديفيد اكسلرود ودنيس روس : المسؤولين اليهود الذين يعملون في إدارة أوباما من أمثال

يفيد هايل، تزعم أن فشل الثالثة وصدرت نشرات عن ميتشل ونائبيه فردريك هوف ود. ومارتن انديك
  ! استقالة المبعوث الخاصإلىفي مهمتهم الصعبة سيقود 

، صدرت تحاليل وتفاسير عدة كان أفضلها اإلسرائيلية اإلستراتيجيةحول أهمية موضوع المستوطنات في 
. رجيةالتحليل الذي كتبه هنري سيغمان، مدير مشروع أميركا والشرق األوسط في مجلس العالقات الخا

إن إصرار نتانياهو للحصول على حق النمو الطبيعي لسكان «: ويمكن اختصار فكرته بالتالي
 الحؤول دون قيام دولة فلسطينية مترابطة وموحدة إلىالمستوطنات ليس أكثر من خدعة مدروسة تهدف 

استئذان الحكومة ومعنى هذا أن المستوطنات العشوائية التي يبنيها المستوطنون من دون . »وقابلة للحياة
من . رسمياً، ليست أكثر من عوائق جغرافية تمنع تواصل المد الحيوي للدولة الفلسطينية المزمع انشاؤها

هنا خطورة الدور الذي يقوم به ميتشل على مخططات إسرائيل الرامية الى استحالة إقامة دولة قابلة 
 الوسيط الدولي الكونت برنادوت يوم أعلن وهو دور شبيه بالدور الذي حاول القيام به. للنمو والحياة

 لم تكن قد أنهت إسرائيلوكان نصيبه من اسحق شامير القتل المتعمد ألن . الحدود النهائية لدولة إسرائيل
فهل يكرر نتانياهو مع ميتشل ما فعله شامير مع .  االستعماري- تمددها الجغرافي وتوسعها االستيطاني 

  !؟1948 أيلول 17الكونت برنادوت في 
وقد نجح في وقت . وللتذكير فقط فإن فولك برنادوت كان أول وسيط تختاره منظمة األمم المتحدة

كما نجح في وضع مسودة . 1948المواجهات بين الطرفين المتنازعين عبر مفاوضات رودس نهاية سنة 
ت قائمة أيام  ينشأ في فلسطين بحدودها التي كان- أوالً :  نقطة أهمها12مشروع للسالم يتألف من 

. اتحاد من عضوين أحدهما عربي واآلخر يهودي) وفيها شرق األردن (1922االنتداب البريطاني سنة 
 لسكان فلسطين الذين غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق في العودة الى - ثانياً 
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ملها تحت السيادة العربية مع منح  بقاء القدس بكا- ثالثاً . بالدهم من دون قيد واسترجاع ممتلكاتهم
  .الطائفة اليهودية في القدس استقالالً ذاتياً في إدارة شؤونها الدينية

وحدة «، يرسل قائد »شتيرن« شامير رئيس بإسحقوقد أثارت اقتراحاته استياء العصابات اليهودية، فإذا 
  .القدسواسمه زتلر، ليغتاله وهو في سيارته داخل القطاع الغربي من » القدس

رغم التحذير المتواصل الذي ترسله واشنطن مع مبعوثيها، فإن إسرائيل ماضية في برنامج توسيع 
ومحيطها بهدف فصل جنوب الضفة الغربية عن » معاليه ادوميم«المستوطنات، وخصوصاً في مستوطنة 

وعندما أعلن . غرافياًومثل هذا الفصل بعدما ينتهي، سيمنع حتماً إقامة دولة فلسطينية متواصلة ج. شمالها
نتانياهو أن القدس الموحدة هي عاصمة دولة اليهود وأن السيادة عليها غير خاضعة للنقاش أو التفاوض، 

  . شطرينإلىالتي تشطر الضفة الغربية » معاليه ادوميم«انما كان يشير الى أهمية مستوطنة 
 في منطقة الشرق، إذا بقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتوقع حدوث مفاجآت عسكرية

ومن المؤكد أن مخطط . نتانياهو مصّراً على منع الفلسطينيين من إنشاء دولة متكاملة قابلة للنمو والحياة
وهي .  سيصطدم بالمبادرة األميركية التي سيطرحها باراك أوباما في الخريف المقبلاإلسرائيليةالحكومة 

: عب على نتانياهو التصدي لها من دون افتعال خيارينمبادرة سياسية محكومة بسقف زمني محدد يص
وإما تجديد ... في لبنان، أو مهاجمة إيران إلحراج واشنطن» حزب اهللا«إما الذهاب الى الحرب ضد 

  !مفاوضات السالم مع سورية بهدف االنسحاب من مرتفعات الجوالن
ية التي تفصل المنطقة عن حدود المواجهة يجمع المراقبون في األمم المتحدة على القول إن الفترة االنتقال

ومعنى هذا أن الشرق األوسط سيدخل فعالً أجواء السالم أو الحرب بعد نهاية . ال تزيد على الشهرين
وبما أن أوباما ينتظر جواب ايران على اقتراحه . شهر أيلول موعد انعقاد االجتماع السنوي لألمم المتحدة

ي، فإن هذا التاريخ سيساعد على رسم سياسة الرئيس األميركي حيال لبدء المفاوضات حول الملف النوو
 في شوارع طهران، األمر الذي واإلضراباتأزمات الشرق األوسط، وتتوقع واشنطن ازدياد التظاهرات 

. يوظفه الرئيس احمدي نجاد من أجل التملص من تحديد جدول زمني للمفاوضات مع الواليات المتحدة
  !والمماطلة يمكن أن تولد القنبلة النووية اإليرانيةوتحت غطاء التسويف 

  1/8/2009الحياة، 
  

   إقليميةعقد تسويةل في المنطقة أصابعها أطرافأميركا تسير على  .52
  ليكس فيشمانإ

 فجأة انها   أدركت األميركية الجديدة    اإلدارة. هذه المرحلة التي نمر فيها اآلن عند األميركيين       . عالج نفسي 
.  في حالة خوف من الفقدان وانها غير قادرة على التعاون في هذا الوضـع العـاطفي                لإسرائي أدخلتقد  

يتحدثون بصورة جيدة وليس بلهجـة      .  والتنسيق واإلصغاء بتغليفنا بالكثير من االهتمام      اآلنلذلك يقومون   
  .اإلسرائيلي الجمهور -: ساحة هامة وحساسةأهملت أنها واشنطن أدركتفجأة . اإلنذارات

 عنايته ليهود أميركـا     أنهو اعتقد   . ، والصينيين حتى  اإليرانيين،  األتراكتوجه للعالم كله العرب،      أوباما
 نظم مأدبة عيد الفـصح فـي البيـت          أنالخبراء من حوله اعتقدوا انه      . ستعفيه من التوجه لإلسرائيليين   

  . خطابا انفعاليا في بوخنفالد فقد امسك بعصفورين بحجر واحدوألقى األبيض
. على العكس .  لم تبدأ في السخونة بعد     اإلسرائيليين قصة الغرام مع     أن إال بذلك جدا    أعجبواأميركا  يهود  
 تسببت بالشعور في البالد بأن العالم كله ضـدنا بمـا   أوباما وإدارة بوش   إدارة الحادة بين    األسلوبفجوة  

 الجـدار فـي القـضية        ويحـشروننا عنـد    إيرانفيهم األميركيون الذين يفرطون بنا وحدنا في مواجهة         
  .الفلسطينية
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 ذلـك  أن إال" صـحوة " باراك يعتبر سـلوكهم الحـالي   إيهوداحد عرابي التغيير في النهج األميركي هو   
 وليس  األسلوب خطأ ولكنه خطأ في      إصالحهذا بالنسبة لهم    .  شيء أياألميركيون لم يصحوا من     . مضلل

  .في الجوهر
صيفي انهالت علينا ثالثة وفود أميركية رفيعة دفعة واحدة وفي           العالج وفي ذروة الحر ال     إطاروهكذا في   

، العملية السياسية مع الفلـسطينيين،      إيران -: مسارات أربعجعبتها عدة رزم تعبر عن النوايا الطيبة في         
 أنهـا  إال أجندتهثالث وفود وكل له .  شاملة وتدور الزوايا في مجال تجميد البناء في الضفةإقليميةتسوية  
  . تبديد المخاوف التي تساورنا-: هدف واحدإلىترمي 

  خارطة طريق جونز
 القومي جيمس جونز الذي التقى بوزير الدفاع ووزراء السداسية          األمن كانت لرئيس مجلس     األهمالزيارة  

  . ورئيس الموساد ورئيس الشاباكاألركانورئيس هيئة 
 القـومي   األمـن  فـي قـضية      أوباما دارةإ جونز هو احد الخبراء الكبار في        إيران -:المسألة المركزية 

 اعد دراسة شاملة حول احتياجات إسـرائيل        - قبل سنة    -خالل مهمته الطويلة في المنطقة      . اإلسرائيلي
 وانتهـاء   اإليرانـي  في المرحلة التي تتلو انسحاب أميركا من العـراق بـدءا بغـالف التهديـد                 األمنية

 لطرح الموقف األميركي وتنسيق     وإنمانا لدراسة األمر     ه إلى هو لم يأت     -:أخرىبكلمات  . بالفلسطينيين
  . مع إسرائيلإيرانالخطوات المستقبلية في مواجهة 

 أمـام  هو بسط    -: وزير الدفاع روبرت غيتس نحو إسرائيل رسالة مطمئنة مماثلة         أرسلقبل زيارة جونز    
 أن إلـى ة االنطـالق تـشير      نقط. إيراناألميركيين في مواجهة    " خطة طريق " اإلسرائيلية   األمنيةالقيادة  

 التـي   اإلشـكالية االنتخابـات   . وليس الن أميركيا ال تريد ذلك     . احتماالت الحوار مع طهران متدنية جدا     
 فـي مـشاكله     اآلن قوة القيادة تمخض عن وضع منشغل فيه نجـاد           أصابجرت هناك والضعف الذي     

إسرائيل في الوقت   . في وضع كهذا   يقدم على قرارات معمقة في مجال الذرة         أنالداخلية وهناك شك في     
  . الطرد المركزيةأجهزةالحالي ما زالت تحصي 

 المقولة البائسة التـي قالتهـا هـيالري         إصالح الماضي وهو يحاول     األسبوعطاقم جونز وجد نفسه في      
ع  االنطبـا أثارتهذه المقولة .  بالمس بحلفائهااإليرانيينكلينتون عندما صرحت بأن أميركا لن تقبل بقيام    

 خـالل   أكـدا جـونز وغيـتس     . اإليرانيهنا وفي العالم بأن واشنطن قد سلمت بوجود السالح النووي           
في القـدس وفـي مقـر وزارة    .  بالحصول على السالح النوويإليرانزيارتهما انهما ال ينويان السماح   

  .الدفاع تنفسوا الصعداء
بعد ) (2009 (األولوكانون  ) 2009 (أيلول بين   إيرانجونز تحدث عن المرحلة التالية من التصرف مع         

 أميركا وحليفاتها سيبلورون وحدة صف من الـضغوط االقتـصادية والدبلوماسـية             -):ان ينهار الحوار  
مـن  . الرباعية الدولية بالمناسبة بدأت ببلورة خطة لفـرض العقوبـات         . ويحاولوا تجنيد روسيا والصين   

وفي إسرائيل طبعا هناك رضى من عـدم        . ءالواضح لهم ان محاوالت جسر الهوة لن تتمخض عن شي         
  . لألميركيينأوروباانتظار 
 ووفقـا للمعلومـات     اإليرانية األميركية عاما حاسما في القضية       اإلدارة سيكون وفقا لوجهة نظر      2010

  . ال تلغي هذا الخيارأنها إال ضوء اخضر إلسرائيل إعطاء أو عن خطوة عسكرية اآلنأميركا ال تتحدث 
لـيس  . وباردا وعمليا ) ال معنا وال ضدنا   ( الماضي وجده شخصا موضوعيا      األسبوعز في   من قابل جون  

 فقط، الن اهتمامه كان منصبا علـى الباكـستان التـي        اآلن اإليرانيةصدفة انه قد تفرغ لمعالجة المسألة       
 آباد إسالمجونز نجح في دفع حكومة      .  تحت ضغط الطالبان   - مع القنبلة الذرية     - على االنهيار    أوشكت

 اتـصاالته هنـا فـي       إن، كما   اإلسالميين ثالث فرق عسكرية لمحاربة المتمردين       وإخراجللقيام بخطوة   
 ركزوا علـى المعطيـات والخطـط        -: لم تكن نظرية وانما باردة وموضوعية وعملية       اإليرانيةالمسألة  
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وجود في البالد انـه    م أيضابالمناسبة دنيس روس    . بعض الشك الذي يساورنا تبدد بعد زيارته      . والتنسيق
  .مشغول بحدث عائلي مفرح يجري هنا

  زيارة خاطفة من غيتس
 البالد برفقة كبار    إلى وقد عرج    وأفغانستانهو كان في طريقه للعراق      .  رمزية لزيارة غيتس   أهميةهناك  

  .الضباط في الجيش والبنتاغون
 زيـارة   أن إال. بزيارة إسرائيل  وأفغانستان على عدم خلط الزيارة للعراق       اآلناألميركيون حصوا حتى    

غيتس هذه كسرت هذه القاعدة وقد جاء للتوضيح بأن إسرائيل حليف هام وان أميركا تضمن أمنها بـال                  
  .شك

 ظهر أميركا إلسرائيل تمخض عن رد فعل متسلسل في العالم           أدار قد   أوباما بأن عهد    اآلنالشعور حتى   
 -:اسي بارز في إسرائيل قـال بلغـة دبلوماسـية         طرف سي . العربي عموما وعند الفلسطينيين خصوصا    

  . نجمد البناء في المستوطناتأن إلى جرأة وهم ال يأتون للقاءات أكثر أصبحواالفلسطينيون 
 الضرر المتراكم الناجم عن الشعور بأن إسرائيل ال تمتلك محـسوبية            أدركت قد   أيضا واشنطن   أنيتبين  

 هـذه   أهميـة .  هذا االنطباع بدرجة معينـة     إصالح إلىرمت  في الواليات المتحدة، وزيارة غيتس للبالد       
  . في الوقت الحاضر بالتحديدإجرائهاالزيارة تكمن في حقيقة 

  صيغة ميتشيل
 في هذه المرة فقد كان في المرتبة الثانية         أما.  الطبيعية كان الوفد الثالث يحتل عناوين الصحف       األيامفي  

 الماضـي لمواصـلة     األسبوع هنا في نهاية     إلىل جاء   المبعوث الخاص جورج ميتش   . األهميةمن حيث   
 إزالةتجميد المستوطنات،   :  األميركية اإلدارةالتفاوض حول القضايا التي تعكر صفو العالقات بيننا وبين          

  . يفعلوهأنكل ما ال يحبون في إسرائيل . البؤر االستيطانية، التسويات الدائمة
 في هذا المجـال الن الفلـسطينيين        األمور جدا فيها زحزحة      التي يصعب  األيام ميتشل قد جاء في      أن إال

 المقبل ستكون االتصاالت مجمـدة      األسبوعيوشكون على عقد المؤتمر السادس لحركة فتح وحتى انتهائه          
 بذروة صراعات مريرة في الكنيـست بـدءا بقـانون     اآلنفي المقابل يمر رئيس الوزراء نتنياهو       . تماما

  .كل عبارة حول تجميد البناء قد تعرقل هذه التحركات السياسية. راضياألموفاز وانتهاء بقانون 
األميركيون يسعون من خالل مؤتمر فتح الوصول       . أوباما إدارةمؤتمر فتح هو في الواقع من صنع يدي         

في يوم الثالثاء وان جرى كل شيء كما خطط له          .  مازن أبو حول   األقل في فتح على     اإلجماع تعزيز   إلى
 مندوب من الحركة من كل العالم بما في ذلك غزة في بيت لحم للتعبير عن                1800 حتى   1500سيجتمع  

  .هذا الكونغرس جاء في الواقع كبديل عن انتخابات السلطة التي ال يرغب بها احد. مبايعة القائد
 فجر لسبب مـا     إن.  هذا ينطوي على مغامرة    أن عاما واألميركيون يدركون     20مؤتمر فتح لم يعقد منذ      

 في رام اهللا وفـي  أصابعهم أطراف على   اآلن ميتشل   إتباعلذلك يسير   . ان النتائج قد تكون معاكسة تماما     ف
 يـؤدي خطـأ     أنالخوف هو مـن     . والتخطيط لمؤتمر فتح يتم بمستوى بروز منخفض وبحذر       . إسرائيل
  . تدمير الخطوةإلىصغير 

 إداريا خطأ ال    أي التنفيذية بعدم ارتكاب     األذرع ارسل المستوى السياسي تعليمات لكافة       أيضافي إسرائيل   
  .وال ميدانيا من اجل عدم تشويش المؤتمر الفلسطيني المنعقد المهم جدا للواليات المتحدة

 احد الدبلوماسـيين البـارزين سـابقا        - جندت توم بيكرنغ     أنها األميركية لدرجة    لإلدارةوهذا مهم جدا    
 اتصاالت مباشـرة    إلجراء - اإلقليمي منصب المبعوث     الذي نافس ميتشل على    أوباماوالمقرب جدا من    

بيكرنغ ليس مبعوثا رسميا ولذلك ليست هناك اتصاالت بين الطرفين من الناحية الرسـمية  ) ؟(مع حماس   
  . الماضياألسبوع بما في ذلك في جنيف في األخيرة األسابيع انه قابل قادة حماس في إال
ت الحالي بتقريب عملية الحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين،         فان المبعوث الخاص ال يقوم في الوق       إذا

وزير الجيش اقترح علـى ميتـشل       .  هناك تطورات مهمة في قضية  تجميد البناء        األخرىومن الناحية   
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 في مراحل البناء واألميركيون يقبلون حقيقة ان بناء بعض هذه  الوحـدات              اآلن وحدة سكنية تمر     2480
  . مأهولة بالسكان ستصبحوإنهاسيستكمل 

في إسرائيل يتحدثون عن تجميد     . وما زال هناك خالف حول مطلب تجميد البناء المطلق في المستوطنات          
 لم  إنفي ختام نصف عام من التجميد       : في إسرائيل يقولون    . األقللنصف عام وأميركا تطالب بعام على       

 يتواصل حتى وان    أنال فالتجميد يجب    : األميركيون يقولون . يحدث تطور في المفاوضات سيرفع التجميد     
  .لم تكن هناك مفاوضات

 البؤر االستيطانية غيـر     إزالة صبرا بصدد    أكثر ميتشل جاهز الن يكون      أن في إسرائيل    أدركوامع ذلك   
جهاز الدفاع يفضل معالجة هذه البؤر عند عودة التالميـذ          . أشهر وربما   أسابيعالقانونية وانتظار بضعة    

  . انتظار انتهاء العطلة الصيفية الكبيرةأيا المعاهد الدينية  المدارس خصوصإلى
  أوبامانصف 

لن يسمح إلسرائيل بالبنـاء خـارج المنطقـة         :  ميتشل يملك في جيبه صيغة تقول التالي       أنالحقيقة هي   
 في المائة من المساحة المخططة للبناء في الضفة وفقا للخطط اإلسـرائيلية             14 أنبما  . العمرانية الحالية 

 في المائة المتبقية وهذا يشمل توسيع المـستوطنات         86 بنية تحتية في الـ      أعمالقد استغلت فلن تبدأ أي      
  . جديدةأحياء وإقامة

. إلبرازها اآلن يعدها ميتشل للرئيس ولكنه ال يسارع        إقليميةهذه الصيغة قد تكون جزءا من خطة تسوية         
 في  اللقاء المتوقع بينهمـا فـي         ألوباما هو كبادرة     صيغة من صيغ التجميد فسيقدمها     أية قبل نتنياهو    إن

  . آبأواخر
 طويلة هنـا    أسابيعهم قضوا   .  عن المؤتمر الدولي   أخرى الماضي مرة    األسبوع ميتشل تحدثوا في     أتباع
لماذا نجحت هـذه    . أوسلو وقاموا بدراسات حول كل المفاوضات مع الفلسطينيين منذ          األخيرة األشهرفي  

.  لم تعجبهم كثيرا   أنابوليسصيغة  . هم قرأوا ورقة ورقة وسجلوا استخالصاتهم     . ت تلك الخطوة ولماذا فشل  
  .صيغة مدريد في المقابل راقت لهم جدا

 وباراك حليف له في هذا التـصور        إقليميةميتشل يضع نصب عينيه مؤتمرا دوليا كخطوة لتحريك عملية          
  . الشاملاإلقليمين الحل  يكون جزءا مأن الحل الفلسطيني يجب أن أيضاحيث يعتقد هو 

.  يستطيع تجنيد نتنياهو لهذه الخطوة بما في ذلك مع السوريين          بأنه يعطي األميركيين شعورا     أيضاباراك  
 تقوم الدول العربية بسلسلة خطوات للتعبير عن حسن نواياهم من اجـل             أنفي نفس الفرصة يطلب منهم      

 يتعلق بخطوات مثل تبادل     األمر. ة مع المستوطنين  تسهيل قيام الحكومة اإلسرائيلية باتخاذ قرارات صعب      
 مكاتب  وإعادة اإلسرائيلية   اإلعالم مقابالت في وسائل     وإجراء واألكاديميينالمحاضرين والكتاب والفنانين    

  . الطيران اإلسرائيلي المدنيأمام األجواءالمصالح وفتح 
 هذه الدول بالنـسبة إلسـرائيل       أهم أن إال المفتوحة وافقت عدة دول عربية على ذلك         األجواءفي قضية   

 المغرب سيكون لطيفا جدا ولكن الطيران فوق الـسعودية يقـصر            أوالتحليق فوق دول الخليج     . قالت ال 
  . السعوديينإلقناع الشرق البعيد بدرجة كبيرة وميتشل سيسعى إلىالطريق 

 الفلسطينيين وثالث قبالة ممثلي     معنى المؤتمر الدولي، وفد إسرائيلي واحد قبالة السوريين ووفد ثان قبالة          
 األميركية علـى    اإلدارةمؤتمر كهذا ينخرط في هيكل الجدول الزمني الذي تفرضه          ". بقية العالم العربي  "

 آب بعد مؤتمر فتح سيعود ميتشل للمنطقة ليحث المفاوضات بـين إسـرائيل              أواسطفي  : األوسطالشرق  
خطـة ميتـشل    . اإلقليميـة  التسوية   مبادئويتفقان حول    ونتنياهو   أوبامافي آخر الشهر يلتقي     . والسلطة
 من على منبـر     أيلول أواخر خطة رئاسية سيعلن عنها في       إلى ستتحول حينئذ في الواقع      اإلقليميةللتسوية  

  . المتحدةلألممالجمعية العمومية 
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 كـانون   إلى  الذي يوصلنا  األمر. المؤتمر الدولي سينعقد في شهر كانون الثاني وتبدأ مفاوضات لمدة عام          
 يكون قد توصل    أن في   أوباما الرئاسية وهو الموعد الذي يرغب فيه        أوباما نصف فترة    أي 2011الثاني  
  . لم يكن تحقيقهاإن اإلقليمية التسوية إلى مفترق هام على طريق الوصول إلى

 تفـاؤل    الماضي من دمشق مع    األسبوعميتشل عاد في    . المفاجأة الكبيرة هي في المسار السوري تحديدا      
ممثله في هـذه    . أيضامن الممكن التقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا على المدى القصير            : حذر

 المـسار   أن وما من شـك      األخيرة األسابيعاالتصاالت هو فريد هوف الذي زار دمشق ثالث مرات في           
  . األميركي آخذ في السخونة-السوري 

.  اسـتئناف االتـصاالت    إمكانيةمحاولة تلمس   : ألخضراميتشل حصل من نتنياهو وباراك على الضوء        
 أورشـليم  يتحدثون عن األميركيين كوسطاء بين اآلن. المسار التركي لم يعد قائما ولن يعود على ما يبدو   

  .ودمشق
  أحرنوتيديعوت

  1/8/2009الحياة الجديدة، 
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