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ببالغ الحزن واألسى، وبمزيد من الرضا بقضاء اهللا عز وجل وقدره، ينعي مركز الزيتونة للدراسات 
العضو السابق في اللجنة التنفيذية واالستشارات في بيروت المناضل الفلسطيني الكبير شفيق الحوت، 

  . في لبنان، وعضو المجلس الوطني الفلسطينيحرير الفلسطينية، وممثلها سابقاًلمنظمة الت
زوجته الدكتورة بيان ويتقدم المركز من .  المركز والداعمين ألنشطة المشاركين أبرزوكان الراحل أحد

  الزيتونة ومن أهله وذويه الكرام بخالص العزاء، سائليننويهض الحوت عضو الهيئة االستشارية لمركز
  .اهللا أن يتغمد الفقيد بخالص رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان

 .وإنا هللا وإنا إليه راجعون                                      

 26  من توجهات أوباما تجاه عملية السالم" إسرائيل"الكونغرس األميركي يقلل مخاوف  .55
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  36  :كاريكاتير
***  

  
 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ينعي المناضل الفلسطيني الكبير شفيق الحوت

  
   تهدد بوقف الحوارو من غزة  المؤتمرأعضاء إلخراج تعلن فشل الوساطة مع حماس فتح .1

نية عزام األحمد قال     البرلما فتح رئيس كتلة    ، أن وكاالتوعن  رام اهللا،    من،  3/8/2009الخليج،  ذكرت  
حرمان أعضاء وكوادر الحركة في غزة من حضور المؤتمر السادس يعني أن كل جوالت الحـوار                "إن  

  ".الوطني ستصبح في ذاكرة النسيان
إن أصرت حماس على موقفها ومنعت أبناءنا من التوجه للضفة "وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، 
مازلنا متفائلين بحل هذه : "، مستدركاً"صيل يتصرف كعصابةفالنتيجة أنه ال جدوى من الحوار مع ف

  ".األزمة بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها أشقاؤنا وأصدقاؤنا
 فيصل أبوشهال تصعيد السلطة الفلسطينية وتهديدها باعتقال فتحورفض عضو المؤتمر النائب عن حركة 

طالبت الرئيس عباس باالستمرار في جهود  في غزة فتح في الضفة، كاشفاً أن قيادة حماسقيادة حركة 
وأكد أن .  في الضفةحماسخروج أعضاء غزة ودفع الثمن المطلوب لذلك، وهو اإلفراج عن معتقلي 

 في غزة قررت مقاطعة المؤتمر إذا عقد على صورته الحالية من دون حضور أعضاء غزة، فتححركة 
على انعقاد المؤتمر الخامس من دون مشاركة كيف يمكن عقد المؤتمر السادس بعد عقدين : "متسائالً

بعد كل هذه المعاناة وهذا الترهل يريدون عقد المؤتمر الذي يفترض أنه : "، وقال"ساحة مهمة مثل غزة
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 نبيل شعث عن تفاؤله فتحوأعرب القيادي في ". سيناقش ويحاسب ويأتي بقيادة جديدة من دون غزة
  . في غزة بالسفر الى الضفةفتحعضاء  للسماح ألحماسبنجاح الوساطات لدى حركة 

وقال بعد مشاركته باجتماع اللجنة المركزية للحركة برام اهللا، إن االجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود 
عباس ناقش باألساس قضية مشاركة غزة بالمؤتمر، مشيراً إلى أن اللجنة ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة 

 حماس على آخر تطورات الجهود التي تبذلها الوساطات لدى فتحدات وأضاف ان عباس أطلع قيا. األمر
 وبقية الفصائل الفلسطينية بهذا حماس بالسفر، الفتاً إلى وجود حوار مباشر مع فتحللسماح ألعضاء 

  .الشأن
عقب  قال    األحمدعزام  ، أن   وكاالتم، وعن   بيت لح ورام اهللا    من،  3/8/2009 الحياة الجديدة،    وأضافت

ان "اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام اهللا برئاسة الرئيس محمود عبـاس مـساء امـس      انتهاء  
اللجنة المركزية وبعد سلسلة وساطات عربية ودولية واتصاالت حثيثة مع حركة حماس وصـلت الـى                

طة  المؤتمر العام السادس من غزة وتريد ابتزاز حركة فتح والسل          أعضاء إخراجقناعة ان حماس ال تريد      
  ".الفلسطينية بعدة قضايا نرفض مبدأها

قررت المضي قدما في انعقاد المـؤتمر       (..) اللجنة المركزية ورغم هذا القرار من حماس        "لكنه شدد ان    
انه ال ينقص المؤتمر النـصاب      "واشار الى   ". في بيت لحم  ) الثالثاء(في مكانه وزمانه المحددين بعد غد       

 وما يهمنا اكتمال النصاب الوطني والسياسي بـسبب عـدم حـضور             القانوني والعددي ولكن ما ينقصنا    
تريد  تعميق االنقسام،    "واتهم حركة حماس بانها     ". اعضاء قطاع غزة لمنع حركة حماس لهم من الخروج        

  ".وحماس بفعلتها هذه وضعت العصي بالدواليب في طريق استمرار الحوار ونجاحه
غزة من الحضور للمؤتمر تؤكد بوضوح انهم ماضون في          أعضاءان خطوة حماس بمنع     "واعتبر االحمد   

)  السابق ارئيل  يسرائيلاإلرئيس الوزراء   (تتقاطع مع مشروع    "، متهما حماس بانها     "خطتهم لتقسيم الوطن  
". ماضية في مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتـة "، وبأنها "شارون احادي الجانب لفصل الضفة عن غزة   

واهلنا في غزة قبل غيرهم سيحبطون هذا المخطط الـذي يهـدف لتـصفية              هذا المشروع لن يمر     "وقال  
  ".القضية الفلسطينية

عضو اللجنة المركزية   ، أن    بيت لحم   مراسلها من  وليد عوض  عن،  3/8/2009 القدس العربي،    وأوردت
 حمـاس بـضرورة الـسماح       إلقناع بان الجهود السورية     األحد ظهر   أكدلحركة فتح الدكتور نبيل شعث      

  . على حد قولهاآلن المؤتمر العام لحركة فتح من ابناء قطاع غزة بالمشاركة قد فشلت لغاية اءألعض
 ان اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم وبانها قررت تأجيل اجتماع المجلس الثـوري               إلى شعث   وأشار

اعي العربيـة    الى مساء اليوم االثنين على أمل ان يحصل تقدم فـي المـس             األحدالذي كان مقررا مساء     
ونـوه  .  المؤتمر من ابناء غزة بمغادرة القطاع باتجاه بيت لحم         ألعضاء حماس بالسماح    إلقناع واألجنبية

 أصرتشعث بان اللجنة المركزية تحضر مقترحات لتقديمها الجتماع المجلس الثوري لمناقشتها في حال              
  . المؤتمر العام السادس من مغادرة غزةأعضاءحماس على منع 

هته قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح إن االتصاالت مستمرة علـى أعلـى                 ومن ج 
المستويات ومع مختلف األطراف الشقيقة والصديقة لضمان مشاركة كوادر فتح في غزة فـي المـؤتمر                

  .الحركي السادس المنوي عقده غدا الثالثاء في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية
  

  "رمنظمة التحري"طيني لن يلتزم بما التزمت به الشعب الفلس: بحر .2
 أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن سياسة االحتالل ستفشل في :رأفت الكيالني

وقال . تركيع الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى محاولة االحتالل تركيع الشعب في مفاوضات إعمار غزة
ة الثانوية العامة على أن هناك بدايات لتحقيق النصر بفضل اهللا ثم بحر خالل مهرجانٍ تكريمي لطلب

  . بفضل بركة هذا الصمود والتضحيات ودماء الشهداء
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وحول الحوار الوطني الذي ترعاه القاهرة أكد تمسك حماس بالحوار والسعي إلى تحقيق المصالحة، 
يون يزيدون عن ألف معتقل في سجون كيف يكون الحوار وهناك معتقلون سياس"متسائالً في نفس الوقت 

وكيف يكون حوار ورام اهللا تمنع جوازات ! وأي حوار وهم يعتقلون العديد من حرائر فلسطين؟! الضفة؟
وطالب بحر بضرورة وجود حوار فلسطيني يملك القرار الفلسطيني تدعمه أجهزة أمنية !". سفر مرضانا؟

  . حتالل وتضرب مشروعية المقاومةتحمي الوطن ومشروع المقاومة ال أجهزة تحمي اال
، والذين اجتمعوا "منظمة التحرير"الشعب الفلسطيني لن يلتزم بما التزمت به : "واختتم بحر كلمته بالقول

  "لكسر إرادتنا من كل حدبٍ وصوبٍ لن يستطيعوا؛ ألن هذه الراية الخضراء سنرفعها ولن تسقط أبدا
  2/8/2009، 48عرب 

  
  "إسرائيل"ـوردته مجلة اإليكونومستب على لسانه بقرب اعتراف حماس بحمد يوسف ينفي ما أأ .3

 أحمد يوسف مستشار وزارة الخارجية في الحكومة المقالة أمس صحة ما .نفى د : أشرف الهور-غزة 
باتت قريبة من "ن حماس أ البريطانية على لسانه، والتي نقلت عنه القول "إيكونومست"نشرته مجلة 
ن مراسل المجلة الذي إلتقاه في غزة أوأشار يوسف في تصريحات صحافية إلى  ."إسرائيلاالعتراف ب

  . يكون هناك تالعب في الترجمةأن يكون فهم تصريحاته خطأ، أو أنإما 
حسب القانون الدولي فانه ليس هناك ما يلزم الفلسطينيين "وقال يوسف في رده على ما نشرته المجلة 

ن يعترفوا أن الفلسطينيين ال يمكن أوأشار إلى  ."ص قانوني دولي بذلك، وال يوجد نإسرائيلباالعتراف ب
 يعالجها، أنبحق المغتصب في أرضهم، كما ان هناك حقوقًا وثوابت للفلسطينيين على المجتمع الدولي 

  .وان يعمل على إعادتها إليهم
مخالفة للقانون "مر ن هذا األأ، الفتاً إلى "أمر مفروغ منه" "إسرائيل"ـ قضية االعتراف بأنوذكر 
  ."ن يعترف بمن اغتصب أرضهأن يطلب من شعب محتل أال يعقل "، وقال "الدولي

 وإنها المرونة األيديولوجية، أنواع حماس كشفت كل إنوبحسب ما ذكرت المجلة فان يوسف قال 
س  حماس عقدت آماالً على الرئيأنوذكر  ."الدبلوماسية" بـ"إسرائيل"تحرص على حل النزاع مع 

 خطاب أن رأى ]أحمد يوسف[ المسؤول في الحكومة المقالةأناألمريكي باراك أوباما، وذكرت المجلة 
وأثنى على مبعوث أوباما إلى الشرق األوسط جورج ميتشيل الذي  ."كان خطاباً ممتازاً"أوباما في القاهرة 

  .يينسرائيليشرف على مفاوضات السالم المتعثرة بين الفلسطينيين واإل
يين سرائيل اإلأنت المجلة عن يوسف مطالبته بعدم وضع شروط مسبقة على حماس، وأشار إلى ونقل

 نقبل بدولة فلسطينية إنناقلنا "وأضاف . "إسرائيل"ـخدعوا المجتمع الدولي بقولهم ان حماس ال تعترف ب
م  لكن عالإسرائيل من أرض فلسطين، فقد اعترفت فتح رسمياً ب%20 التي تمثل 1967على حدود 

حصلت في المقابل؟ لقد عرضنا هدنة ما بين عشر لعشرين عاما من أجل بناء الثقة ومن أجل خلق مناخ 
  ."أفضل

نحن قلنا اننا مع "وحول ما نشرته المجلة البريطانية عن قبول حماس بتهدئة طويلة األمد، قال يوسف 
 ."ا، وان يستفرد االحتالل بشعبنا تكون هناك تهدئة من جانبنأنتهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، ونرفض 

  3/8/2009القدس العربي، 
  

 ية على المزارعين والصيادين شمال قطاع غزةسرائيلاألغا يندد باالعتداءات اإل .4
 محمد رمضان األغا، وزير الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية المقالة، بإحراق قوات . ندد د:غزة

، موضحاً أن قوات )شمال قطاع غزة(من معبر بيت حانون االحتالل مئات الدونمات الزراعية بالقرب 
دأبت في اآلونة األخير على إحراق المحاصيل الزراعية في األراضي القريبة من الشريط "االحتالل 

جاء ذلك خالل جولة ميدانية قام بها ". الحدودي، ومنع أصحابها من الوصول إليها وإطالق النار عليهم
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 الجمعيات والمنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة ضمن أكبر حملة األغا برفقة عدد من رؤساء
 يوماً متتالية يتم خاللها تنظيم زيارات ميدانية إلى أراضي 25إرشادية تنفذها الوزارة وتستمر لمدة 

  . المحررات والمشاتل الزراعية والمحطات والمشاريع اإلستراتيجية التي تنفذها الوزارة
ية خالل األيام الماضية على إقامة منطقة أمنية بحرية عازلة تبدأ سرائيلدام البحرية اإلكما استنكر األغا إق

من الحدود البحرية شماالً وحتى منتجع الواحة السياحي المدمر جنوب غرب بيت الهيا، والذي يبعد نحو 
  .ثالثة كيلومترات عن الحدود

  2/8/2009 قدس برس،
  

  إلدخال سلع جديدة إلى غزةالحكومة المقالة تتحدث عن مؤشرات  .5
لسماح " مؤشرات جيدة"ذكرت وزارة االقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس أن هناك : )وكاالت(

ي بإدخال سلع ومواد جديدة إلى قطاع غزة مع قرب حلول شهر رمضان سرائيلسلطات االحتالل اإل
) صفا(ضة في تصريحات لوكالة وذكر المسؤول في الوزارة حاتم عوي .والعام الدراسي الجديد

ية سمحت الخميس الماضي بإدخال شاحنتين من اإلسمنت لوكالة األمم سرائيلالفلسطينية أن السلطات اإل
على الرغم من أنه تم )  طنا70(أي ما يعادل ) ونرواألا(المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

أن هذه الكمية ضئيلة "وأكد . اقع ثماني شاحنات يوميا أطنان من االسمنت أي بو310االتفاق على إدخال 
 ما دمرته إعمارجدا وال تفي بحاجة القطاع الذي يحتاج إلى أربعة آالف طن من االسمنت من أجل إعادة 

  .، معربا عن أمله في إدخال كميات أخرى"خالل حربها األخيرة على القطاع" إسرائيل"
  3/8/2009الخليج، 

  
   شفيق الحوتياننعت يةفلسطينحرير الالرئاسة ومنظمة الت .6

 الكاتب ،أمس نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن رام اهللا وبيروتمن  3/8/2009الحياة، نشرت 
 في بيان بثته أمس إن )وفا(وقالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية ، والقيادي الفلسطيني شفيق الحوت

فا البار شفيق الحوت عضو اللجنة التنفيذية السابق، أحد المناضل الكبير ابن يا"الرئيس عباس نعى 
المؤسسين األوائل للمنظمة منذ انطالقتها، الذي واكب كل مراحل النضال الوطني الفلسطيني، وتصدر 

وأضاف عباس في  ."الصفوف في سبيل حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، وحقوق شعبه الوطنية الثابتة
فيق الحوت هي خسارة وطنية وقومية شاملة، فقد عرفته كل ميادين العمل خسارة ش"بيان النعي أن 

الوطني والقومي دفاعاً عن فلسطين، كما عرفته جماهير شعبنا مناضالً صلباً تسلم مهمات ومناصب عدة 
 وزاد إنه واللجنة التنفيذية وكل قيادات العمل ."وكان فيها صوتاً بارزاً ومرموقاً لحماية حقوق هذا الشعب

يتقدمون إلى شعبنا الفلسطيني البطل وإلى أسرة الفقيد الكريمة بأحر التعازي واثقين "الوطني الفلسطيني 
لقد كان شفيق الحوت من أبرز المدافعين عن وحدة ": وتابع ."بأن الطريق التي سار عليها ستكلل بالنصر

ي والوحيد لشعبنا، والحريصين التمثيل الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرع
  ."على وحدة صفوف هذا الشعب مهما تغيرت الظروف

  ."منح المناضل الفقيد وسام نجمة الشرف"وقرر الرئيس عباس 
نعته  ، كماشفيق الحوتالراحل  أمس،نعت  منظمة التحرير الفلسطينيةأن  3/8/2009النهار، وأضافت 

ملحم كرم اللبنانيين لسطينية في لبنان، ونقيب المحررين ممثلية فلسطين في بيروت، وتحالف القوى الف
فقيد القضية الفلسطينية والنضال العربي القومي الزميل شفيق الحوت، الذي "الذي وصفه في بيان بأنه 

وتقدم ". واألرضعرفته الصحافة اللبنانية فارساً على منابرها ومقاوماً فكرياً فيها من اجل استعادة الحق 
  .لحارة بالراحل، باسم اتحاد الصحافيين العرب ونقابة المحررين وصحافيي لبنانبالتعازي ا
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كما نعته جبهة التحرير الفلسطينية والمنتدى القومي العربي في لبنان وحركة حماس، والجبهة 
  ).راصد (اإلنسانالديموقراطية لتحرير فلسطين والجمعية الفلسطينية لحقوق 

  
  اء مؤتمر فتح من غزة قبل اإلفراج عن معتقليها تصر على رفض مغادرة أعضحماس .7

 السماح ألعضاء المؤتمر السادس حماسرفضت حركة :  ابراهيم حميدي-دمشق ،  فتحي صباح-غزة 
 من قطاع غزة بالسفر إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية للمشاركة في أعمال المؤتمر فتحلحركة 

" فتحاوياً "350 ممثلها في لبنان أسامة حمدان السماح لنحو ،حماسوربط القيادي في . التي تبدأ غداً
وأعلن .  في سجون السلطة الفلسطينيةحماسبمغادرة القطاع بإتمام اإلفراج عن أكثر من ألف معتقل من 

 فتححمدان خالل مؤتمر صحافي أمس في بيروت موقف الحركة النهائي القاضي بعدم السماح ألعضاء 
سفر أعضاء فتح في غزة يأتي في سياق أزمة، وال بد من حل هذه : "يها، وقالبالسفر قبل اطالق معتقل

إذا كان مطلب عباس : "واتهم الرئيس محمود عباس بالتصلب في موقفه تجاه القضية، وقال". األزمة
ضرورياً، فإن مطلبنا أكثر من ضروري، خصوصاً في ظل ما يعانيه المعتقلون في سجون السلطة، وهذا 

  ".ن تجاهلهأمر ال يمك
نحن أمام فرصة لفتح الباب أمام مصالحة وطنية شاملة وجاهزون للسماح ألعضاء فتح في غزة : "وقال

موقف حماس بمنع سفر األعضاء من : "وأضاف". بالسفر، لكن ال بد من اإلفراج عن معتقلينا في الضفة
  ".حائطغزة جاء إثر التعنت الذي أظهره عباس، وضربه كل الجهود المصرية عرض ال

، من 1143عدد المعتقلين في الضفة وصل إلى "، مشيراً إلى أن "بلغ حداً لم يعد مقبوالً"واعتبر أن األمر 
 من عناصر حماس يتعرضون لممارسات تعذيب متواصلة، فيما نقل العشرات منهم إلى 878بينهم 

 كل الوساطات  معحماسولفت الى تجاوب ". المستشفيات بسبب ذلك، فضالً عن وفاة عشرة منهم
عرضنا مطالبنا، ونرى أن من حق فتح عقد مؤتمرها، لكن : "العربية وغير العربية، مثمناً جهودها، وقال

  ".من حق معتقلينا أن يعودوا إلى عائالتهم ومنازلهم وشعبهم
 :في غضون ذلك، قال الزهار خالل لقاء مع عدد من كوادر األجهزة األمنية التابعة في الحكومة المقالة

إذا سمحنا ألعضاء فتح بالخروج، فإننا نسمح بفوز دحالن في عضوية اللجنة المركزية لفتح، وهو ما "
  ".يتعارض مع سياسة حماس وإستراتيجيتها األمنية والمستقبلية

 في فتحواستناداً الى موقع اخباري محلي، كشف الزهار اتصاالت عدة جرت بينه وبين عدد من قيادات 
 ضرورة إفشال دحالن، حتى لو وصل الثمن الى منع أعضاء غزة من الوصول الى أكدوا"غزة والضفة 

  ".المؤتمر ألننا لن نتوصل إلى أي اتفاق مع شخص مثل دحالن ومن يتبعه
ضغوطاً كبيرة مورست على الحركة من اجل السماح ألعضاء فتح بالسفر إلى الضفة "وقال الزهار إن 

ليها مع بعض القيادات التاريخية لفتح حتى نمنع أعضاء المؤتمر من الغربية، لكننا نضع شروطاً اتفقنا ع
الخروج، وهكذا نكون قللنا من نسبة نجاح دحالن وأتباعه في اللجنة المركزية، وأعطينا الفرصة للشرفاء 

  ".في فتح للوصول إلى مقاعد اللجنة
 في فتح منع أعضاء أن أحد األسباب التي دعت الحركة الى" الحياة" لـ حماسوأكدت مصادر في 

 في المئة من أعضاء المؤتمر الغزيين هم من الموالين 80نحو "القطاع من مغادرته الى بيت لحم هو أن 
لدحالن، وبالتالي فإن منعهم يسهم في تقليل فرصه في النجاح في أن يحجز له مقعداً في اللجنة 

  ".المركزية
 النائب الدكتور صالح حماس، القيادي البارز في "كتلة التغيير واإلصالح"من جهته، قال الناطق باسم 

، متهماً الرئيس محمود "إسرائيلعلى قاعدة االعتراف ب) مع فتح(لن تكون هناك مصالحة : "البردويل
ي االسير جلعاد سرائيلعباس بإفشال صفقة لتبادل األسرى الفلسطينيين في مقابل اطالق الجندي اإل



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1513:         العدد       3/8/2009اإلثنين  :التاريخ

 وعناصرها للسماح ألعضاء المؤتمر حماس من كوادر 1200ألمنية واشترط أن تطلق األجهزة ا. شاليت
  . فتح من قطاع غزة بمغادرة القطاع الى بيت لحم حيث ستبدأ غداً اجتماعات مؤتمر فتحالسادس لحركة 

الذي بدأ في القاهرة في شباط "  منذ بداية الحوارإسرائيلإلحاح فتح على االعتراف ب"واستنكر البردويل 
وقال خالل محاضرة ألقاها أمس أمام عشرات من عناصر األجهزة األمنية في . ماضيال) فبراير(

قرار ثقافي وفكري وعقائدي لديها، "محافظة خان يونس، إن قرار الحركة عدم االعتراف بالدولة العبرية 
ة الحرب الموجه"وزاد أن ". وال يمكن أن تكون الوحدة إال على أساس الحفاظ على الثوابت والمقاومة

ضد حماس اشتد وطيسها بعد فوزها في االنتخابات مباشرة، اذ بدأت المضايقات السياسية والمخططات 
دايتون، ثم الحصار الذي ) كيت(العسكرية لالنقالب على الحكومة والحركة بإشراف الجنرال األميركي 
  ".أفشله صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وما تبعه من أحداث في الضفة

أبو ) عباس(المؤامرات التي حيكت من " ما وصفه بـ فتحل يومين من بدء أعمال مؤتمر واستعرض قب
مازن وسلطته لتشديد الحصار وعدم فتح المعبر، وعرقلة إعادة إعمار غزة وعملية إطالق األسرى مقابل 

سماؤهم في يتم االفراج عن جميع األسرى الواردة أ) بموجبه(ألغى اتفاقاً كاد "واتهم عباس بأنه ". شاليت
  ".بوساطة فرنسية) التي قدمتها حماس(القائمة 

لن يخرج أي عضو من " من القطاع، شدد البردويل على أنه فتحوفي ما يتعلق بمغادرة أعضاء مؤتمر 
الفلسطينية (أعضاء مؤتمر فتح السادس من القطاع قبل خروج جميع معتقلي حماس في سجون السلطة 

  ". معتقل1200) وعددهم
في دمشق ان االتصاالت العربية واألجنبية تكثفت في اليومين " الحياة"ادر فلسطينية لـ قالت مصو

 خالد مشعل والرئيس محمود عباس للوصول الى حل حماساألخيرين مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
من " فتحاوياً "470يتضمن اطالق معتقلين للحركة في الضفة الغربية في مقابل السماح بخروج نحو 

  . في بيت لحم الثلثاءفتحطاع غزة للمشاركة في مؤتمر ق
وشارك في هذه الجهود كل من روسيا والسودان وتركيا وقطر ودول عربية اخرى الى ان دخل الجانب 

واوضحت المصادر الفلسطينية ان الجهود تترواح . المصري على خط الوساطات مساء اول من امس
 ومعالجة قضية المعتقلين العالقة بين حماس وفتحن حركتي للتقريب بي" فرصة"بين من يتخذ من ذلك 

" ممارسة ضغوط هائلة"الطرفين والتي تعرقل موضوع الحوار عموماً، وبين من يستخدم الموضوع لـ 
  .حماسعلى قيادة 

وتابعت ان االتصاالت االولية اظهرت ان السلطة الفلسطينية ابلغت في االيام االخيرة عدداً من االطراف 
 بالتزامن مع حماس معتقال من 250 او 200 تدخلت، وبينها الجانب التركي، استعدادها إلطالق التي

 قالت السلطة انهم معتقلون حماس من كوادر 550من غزة، وذلك من اصل نحو " الفتحاويين"خروج 
  . بإطالق الباقي بعد ايام عدة" ضمانات"لديها، مع تقديم الوسطاء 

في االيام االولى للجهود التركية والروسية والسودانية، " بقي صامتاً"المصري واذ اشارت الى ان الجانب 
 200بحيث يطلق " الحمساويين" من 600قالت ان المصريين تدخلوا مساء اول من امس مقترحين اطالق 

  .  الباقون في غضون عشرة ايام400من غزة، على ان يطلق الـ" الفتحاويين"بالتزامن مع خروج 
 بعثت امس الى الجانب المصري ورقة تتضمن آلية مقترحة لإلفراج عن المعتقلين حماسادة وعلم ان قي

االولى وقف االعتقاالت بحق كوادر الحركة في الضفة، مع ضمانات بعدم اعادة : شددت على نقطتين
داد والثانية اإلفراج عن جميع المعتقلين الذي يبلغ عددهم نحو ألف، مع االستع. اعتقال المفرج عنهم

من "لقبول البت بأمر عدد قليل شرط ان تقدم السلطة كشوفاً بأسمائهم وفي اسباب تأجيل اإلفراج عنهم 
  ". دون انقاص شرط اإلفراج عن الجميع

  . شخصا550ً ال يتجاوز حماسفي المقابل، ال تزال السلطة الفلسطينية متمسكة بأن عدد معتقلي 
 3/8/2009الحياة، 
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  اتفي مع عمر سلمان ملف الوساطة مع حماس يبحث في اتصال هعباس .8

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمـس األحـد مـع مـدير             :  نادية سعد الدين   -  رام اهللا  -عمان
المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان هاتفيا الموقف من استمرار حركة حماس في منع سفر أعضاء               

ة حماس لم تبد حتى اللحظة أي تراجـع فـي           حركة فتح من قطاع غزة، أكد مسؤول فلسطيني أن حرك         
  . من معتقليها في الضفة الغربية400موقفها على الرغم من مبادرة عباس اإلفراج عن نحو 

  3/8/2009الغد، األردن، 
  

  تصطدم بتعنت من قبل السلطةحول المعتقلين السياسيين الوساطات : حماس .9
لمكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسـالمية      قال السيد محمد نصر، عضو ا     :  زهير اندراوس  - الناصرة

في حديث خص به القدس العربي، أمس األحد، إن حركة حماس لن تصل إلى جولة محادثـات                 ) حماس(
أخرى مع حركة فتح في القاهرة، وستصل فقط في حال تمت دعوتها للتوقيع على اتفاق، ليس إال، وزاد                  

أن جميع الوسطاء العرب والمسلمين والغربيين يتفهمون       في حديث أدلى به من العاصمة السورية، دمشق         
نقول وبفم مليء إنّه بالنسبة لحركة حماس فإن الحوار تأجل وتأخر بـسبب             : وأكد. مطلب حماس العادل  

  .قضية المعتقلين، ونحن ال يمكن لنا أن نصل إلى توقيع اتفاق والوضع في الضفة الغربية على حاله
  3/8/2009القدس العربي، 

  
   أهداف رئيسيةثالثة وهو سيحقق بات حقيقة  السادسالمؤتمر: قريع .10

تنطلق رسميا في بيت لحـم بالـضفة        :  وائل بنات  ،عبدالرؤوف أرناؤوط :  القدس المحتلة  ، غزة ،رام اهللا 
  . عاما20 الذي يعقد للمرة األولى منذ ،الغربية غدا أعمال المؤتمر العام السادس لحركة فتح

، فـي  "أبـو عـالء  "كزية لفتح ومفوض التعبئة والتنظيم في الحركة أحمد قريـع   وأكد عضو اللجنة المر   
ـ   3، أن عقد المؤتمر بات حقيقة، مشيرا إلى أن الحركة تنظر إلى أن يحقق المـؤتمر                 "الوطن"تصريح ل

أهداف رئيسية وهي، أوال وحدة الحركة، وثانيا التأكيد على الثوابت الوطنية بإنهـاء االحـتالل وإقامـة                 
  .لة، وثالثا انتخاب قيادة تكون قادرة على تحمل أعباء المرحلة القادمةالدو

واعتبر أبو عالء، الذي يرأس وفد الحركة إلى حوار القاهرة مع حماس، أن اإلشكالية الرئيسية اآلن هي                 
أن حماس حتى اللحظة لم تسمح ألعضاء المؤتمر من قطاع غزة بالوصول إلى الضفة الغربية للمشاركة                

ال المؤتمر، مشيرا إلى أن االتصاالت ما زالت متواصلة مع الحركة من خالل عدد من الـدول                 في أعم 
  .بينها سوريا ومصر وتركيا إلقناعها بالتراجع عن موقفها

  3/8/2009الوطن، السعودية، 
  

  " اإلخوان"نزال في عمان لحسم الخالف على ازدواجية التنظيم مع  محمد .11
 عمان، موفدا من رئيس المكتب خالد إلى محمد نزال حماسلحركة وصل عضو المكتب السياسي : عمان

 بقرار وإبالغه الدكتور همام سعيد، األردنية"  المسلميناإلخوان"مشعل للقاء المراقب العام لجماعة 
 األردنيين التي تمثل العاملين اإلدارية في موضوع المكاتب أيام الذي انعقد قبل حماسمجلس شورى 

 األردنيةداخل مجلس شورى الجماعة ) واإلماراتالسعودية والكويت وقطر ( دول أربعوالفلسطينيين في 
  . ازدواجية تمثيلهم في مجلسها الشوريحماس أقرت مقعدا، والتي 12بـ 

 برفض قرار األردنيةفي الجماعة " الحمائم" ثني المراقب العام عن استجابة مطالب تيار حماسوتحاول 
  .اإلداريةمثيل المكاتب الحركة السماح بازدواجية ت
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في "  المشاركةأساسالمواطنة " مبدأ أساسوتقترب الجماعة من حسم الخالف داخلها، ومع حماس، على 
  . تبعيتها لحماسوإقرار األردنية، ما يعني شطب تمثيلها داخل الجماعة اإلداريةحسم تبعية المكاتب 

  3/8/2009الحياة، 
  

    السادسير معنية بإنجاح مؤتمرهافتح تعيش أزمة داخلية وغ: أبو هالل .12
إن حركة فتح تعيش أزمة داخلية وغير معنية : "قال األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل: غزة

، معتبراً مطلب حركة حماس بإطالق سراح جميع معتقليها في سجون السلطة "بنجاح مؤتمرها السادس
  ".واقعي ومنطقي"بأنه خيار بالضفة مقابل السماح ألعضاء فتح في غزة بالسفر 

  3/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في موعده تحت أي ظرف المؤتمر السادسيؤيدون عقد% 61:  فتحر لكواداستطالع .13
 ان الحركة ستخرج    فتحكدت غالبية من كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني         : نائل موسى  -رام اهللا   

مـن  %  73نتائج  أحدث استطالع رأي قـال فيـه          موحدة ومتماسكة من مؤتمرها العام السادس، وفق        
  .المستطلعين إنهم ال يتخوفون من انقسام الحركة كنتيجة للمؤتمر

من كوادر الحركة عقد مؤتمرها العام في موعده تحت أي ظرف، وبما فيـه عـدم تمكـن                  % 61ويؤيد  
قطـاع بعـدد    في هذه الحال تخصيص صيغة توافقية لتمثيـل ال        % 52أعضاء غزة من المشاركة، وأيد      

من  المستطلعين تأجيل    %) 30(وأيد  . أعضاء متفق عليه في اللجنة المركزية و المجلس الثوري للحركة         
  .انتخاب أعضاء غزة لإلطارين القياديين حتى تتهيأ الظروف

أن المـؤتمر سـيؤدي إلـى       % 52وقدر  . تفاؤال بنجاح المؤتمر السادس في تحقيق أهدافه      % 61وأبدى  
  .لم يتوقعوا تغييرات جدية% 12ي توجه الحركة، مقابل تغييرات جوهرية ف

فقـط قـدروا أن  ال       % 4أن المؤتمر سيؤدي إلى تغيير في القيادة الحالية للحركة، مقابـل            % 59ورأى  
  .يؤدي إلى تغييرات جدية على هذا الصعيد

برئاسـة  " ورادأ" جاء المعطيات وفق نتائج استطالع رأي أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنميـة              
الدكتور نادر سعيد، حول توجهات أعضاء مؤتمر فتح، والمسجلين في قوائم قال المعهد انه حصل عليها                

  .من مصادر رسمية في الحركة
 3/8/2009الحياة الجديدة، 

  
  في نظام فتح) 19(تساؤالت حول مصير المادة : تقرير .14

 أغلبية الفلسطينيين والمراقبين والمحللين على في الوقت الذي تتجه فيه أنظار : منتصر حمدان-رام اهللا 
المستويين اإلقليمي والدولي، نحو عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح، فإن أنظار عدد ال يستهان به 
من قيادات فتح تتجه نحو ما سينتج عن هذا المؤتمر من نتائج وقرارات وسط توقعات المراقبين بأن 

اقش جملة من القضايا الرئيسية، االمر الذي يقود الى التساؤل حول مصير تكون الجلسات ساخنة كونها تن
من النظام الداخلي للحركة؟، خاصة أن هذه المادة تنص على ان الكفاح المسلح ) 19(المادة رقم 

استراتيجية وليس تكتيكاً، والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير 
  .ود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح إال بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطينوتصفية الوج

، أن قضية الكفاح المسلح "الخليج"ومن المقرر ان يقدم الرئيس محوأكدت مصادر رسمية في الحركة ل 
يد من باتت تحظى بنقاش معمق في قواعد وهيئات فتح قبيل التوجه للمؤتمر العام، موضحة ان هناك العد

حول تبني الكفاح المسلح كخيار استراتيجي، ) 19(وجهات النظر حول هذه القضية، الواردة في البند رقم 
فهناك من يدعم فكرة تثبيت الكفاح المسلح كوسيلة وأداة للتحرير في النظام األساسي للحركة، وهناك من 
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بند ليصبح تبني كافة الوسائل يحاول االلتفاف على هذه النقطة عبر تقديم مقترحات لتعديل هذا ال
  .المشروعة والمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية في مقاومة االحتالل

ووفقاً لتلك المصادر، فإن أغلبية القيادات الفتحاوية التي تواجدت في األراضي الفلسطينية تدعم فكرة 
ءت من خارج الوطن تتباين التخفيف من حدة هذا البند في حين أن أغلبية القيادات الفتحاوية التي جا

وأكثر ما يؤكد ذلك هو ما صرح به أمين سر فتح في لبنان، . مواقفها ما بين المعارض والمؤيد لتغييره
سلطان أبو العينين، حينما وصف المفاوضات في ظل االستيطان والجدار بأنها بمثابة الجري وراء 

شكاله بما فيه الكفاح المسلح وسيلة أساسية أن الكفاح الوطني بكل أ"السراب ظناً انه الماء، وأضاف 
  ".الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني
من ) 17( جملة من البنود مثل المادة إلىبل قد يتجاوزه ليصل ) 19(وال يتوقف األمر عند بند المادة 

لسطين، النظام الداخلي للحركة التي تؤكد أن الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير ف
تنص على تحرير فلسطين تحريراً كامالً وتصفية االحتالل الصهيوني اقتصادياً ) 12(في حين ان المادة 

إقامة دولة فلسطينيه ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على ) 13(وسياسياً وعسكرياً وثقافياً، وتؤكد المادة 
ساس العدل والمساواة من دون تمييز تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أ) كامل التراب الفلسطيني(

  . في العنصر أو الدين والعقيده وتكون القدس عاصمة لها
 لجنة سوف تنخرط في 12وحسب ما أعلنته اللجنة التحضيرية ألعمال المؤتمر العام لحركة فتح، فإن 

 ومن .فعاليات المؤتمر ويكون مطلوب منها تقديم تصورات ومقترحات حول كل محور من محاور عملها
أبرز اللجان هي اللجنة السياسية، حيث تتولى تقديم توصيات ومقترحات حول مشروع البرنامج السياسي  
المفاوضات، في حين تتولى اللجنة التنظيمية مناقشة النظام الداخلي والتوصيات المتعلقة في المجال 

 مناقشة أوضاع القدس التنظيمي، كما تخصص لجنة تحت اسم لجنة القدس والمقدسات الدينية وتتولى
والهدم والمصادرة والتعويضات للبيوت المهدومة والدفاع عن " يةسرائيلاإل"والمقدسات الدينية والتهديدات 

البيوت المهددة بالهدم، في حين تتولى لجنة شؤون الالجئين بحث الظروف السياسية واالجتماعية 
 لجنة االستيطان وجدار الفصل إلىجها، إضافة واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين في داخل فلسطين وخار

  .العنصري والتأكيد على عدم شرعية هذه الممارسات وتقديم تصورات لمواجهة هذه التحديات
  3/8/2009الخليج، 

  
  مؤتمر الثالثاء سيتحول إلى يوم للحساب:  فتحمصادر .15

في بيت لحم غدا أن أكدت مصادر مختلفة مشاركة في مؤتمر فتح السادس :  كفاح زبون- رام اهللا
، وأن األيام الثالثة التي سيناقش فيها المؤتمرون البرنامج السياسي "يوم للحساب"المؤتمر سيتحول إلى 

الجديد لحركة فتح ستتحول إلى جلسات عاصفة، يتهم فيها أشخاص وتُبرأ ساحة أشخاص آخرين، نظرا 
أن عدة ملفات من شأنها أن " شرق األوسطال"وأكدت المصادر لـ .لحجم القضايا المطروحة على الطاولة

غزة بيد " سقوط"الرئيس الراحل ياسر عرفات، وملف " اغتيال"تفجر أزمات في المؤتمر، وهي ملف 
، وعالقة فتح بالسلطة، وما هو تعريف فتح، هل هي حركة تحرر إسرائيلحماس، وملف المفاوضات مع 

  ". نمر عليها مرور الكرامهذه الملفات لن"وقالت المصادر . أم قائدة السلطة
  3/8/2009الشرق األوسط، 

  
  وأجنبيا  عربياً وفدا70ًلمؤتمر العام السادس لفتح سيحضره ا:  األحمدعزام .16

 وفد عربيـا واجنبيـا      70اكد عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بان هناك          :   وليد عوض   -بيت لحم 
 وفدا من دول عربية وأجنبية للمشاركة       70د وصول   واكد األحم  .سيشاركون في افتتاح فعاليات المؤتمر    
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 السادس، مشيرا إلى أن االستعدادات لعقد المؤتمر السادس في بيت لحم قد انتهت تقريبـا،         فتحفي مؤتمر   
  .وبخاصة فيما يتعلق باألمور الفنية وإقامات الضيوف وأعضاء المؤتمر

ة واألجنبية للمشاركة في مؤتمر فتح هو        وفدا من مختلف الدول العربي     70وشدد االحمد على ان وصول      
  .مؤشر واضح على األهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر في كل األوساط السياسية العربية والدولية

لبنـان،  : ولفت إلى أن عددا كبيرا من أعضاء المؤتمر السادس قد دخلوا الوطن، وبخاصة مـن أقـاليم                
هـذا واكـد عـضو      . مريكية، واستراليا، ومختلف دول أوروبا    وسوريا، واألردن، والواليات المتحدة األ    

  .المؤتمر عاطف ربايعة من منطقة بيت لحم للقدس العربي بان اكبر وفد وصل من الخارج هو من لبنان
  3/8/2009القدس العربي، 

  
   واالستيطان.. والتوطين واألولوية في النضال للقدس"إسرائيل"رفض يهودية : برنامج فتح .17

 الذي سيعرض على مؤتمرها العام فتح يؤكد مشروع البرنامج السياسي لحركة : أ ف ب-رام اهللا 
، ورفض توطين الالجئين الفلسطينيين في "إسرائيليهودية "السادس غداً رفض الحركة االعتراف بـ 

  . اماكن وجودهم
حصلت وكالة في ما يلي الفقرات الرئيسية في هذا المشروع الذي اعدته اللجنة المركزية للحركة، و

  :ويؤكد النص. على نسخة منه" فرانس برس"
  ".حق الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل بكل األشكال وفق القانون الدولي، بما فيها الكفاح المسلح "-
ان تحرير الوطن هو محور نضال حركة فتح، وذلك يشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،  "-

  ".صرف ال يسقط بالتقادم اعترف به وأكده المجتمع الدوليوهو حق ثابت غير قابل للت
حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وحق الجئيه  "-

  ".في العودة والتعويض
تتبنى السالم "، وفتح "نضال حركة فتح يرتكز في األجل المنظور على التصدي لالستيطان وإنهائه "-

وهي تتبنى . العادل والشامل خياراً استراتيجياً تتعدد الوسائل للوصول اليه، لكنها ال تقبل الجمود بديالً
  ".النضال وسيلة للوصول إلى السالم

تناقضها مع االحتالل هو التناقض الرئيس وأن كل الصراعات األخرى تمثل تناقضات " ترى فتح ان -
  ".طيني ال تسقط بالتقادم لكنها مقدسة ومهمة مثل غيرهاحقوق الشعب الفلس"، مؤكدة ان "ثانوية

بخاصة للقدس عاصمة بالدنا ودرتها ورمزها، أولى القبلتين، ومحط أنظار " األولوية في النضال -
  ".المؤمنين الموحدين في العالم بأسره

لسطيني في خيار الكفاح المسلح هو أحد اساليب النضال وأشكاله وينطلق النضال من حق الشعب الف "-
مقاومة االحتالل واالستيطان والطرد والترحيل والتمييز العنصري، وهو حق تكفله الشرائع والقوانين 

  ".الدولية
رفضت حركة فتح منذ انطالقتها ضرب المدنيين وإرهابهم، كما رفضت نقل المعركة الى الخارج ولم  "-

ى السالح وسوء استخدامه والفلتان كما رفضت فوض(...) تقاتل خارج الوطن إال دفاعاً عن النفس
  ".األمني

البرنامج الوطني لتحرير األرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين  "-
هو استمرار اللتزام الثوابت، وفي مقدمها تحرير األراضي الفلسطينية التي تم احتاللها في حزيران 

إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ) 1949لعام (نة  الى خط الهد1967عام ) يونيو(
  ".وعاصمتها القدس

، وفتح تتمسك بحق 194تحقيق حل عادل لمشكلة الالجئين استناداً الى القرار " اكد البرنامج ضرورة -
 أماكن الالجئين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وبوحدة قضية الالجئين من دون النظر إلى
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كعنوان دولي ) اونروا(ضرورة التمسك بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "، و "وجودهم
واعتراف بقضية الالجئين، مع العمل على تحسين اوضاع الالجئين والمخيمات، والتأكيد على ان منظمة 

  ".التحرير هي المرجعية السياسية لالجئين الفلسطينيين
التمسك بخيار "، وتؤكد " فرضهإسرائيل الالحرب والالسلم الذي تحاول رفضت وترفض واقع" فتح -

  ".السالم من دون االقتصار على المفاوضات لتحقيقه، ولذلك نريد استعادة المبادرة لكسر الجمود
ية وممارسة اشكال جديدة من العصيان المدني ضد سرائيلضرورة مقاطعة المنتجات اإل" يؤكد البرنامج -

  ".االحتالل
، بما )إسرائيلمع (طرح بدائل اذا تعذر المضي قدماً في المفاوضات الحالية " تشدد فتح على ضرورة -

وهناك ". في ذلك طرح فكرة الدولة الديموقراطية الموحدة التي ترفض العنصرية والهيمنة واالحتالل
عيد حملة دولية والعمل على تص (...) 1967العودة الى اعالن قيام الدولة على حدود "خيار آخر هو 

والعودة الى األمم المتحدة ومجلس األمن (...)  باالستفادة من تجربة جنوب إفريقيا إسرائيللمقاطعة 
  ".لتحميلهما مسؤولياتهما في حل الصراع وإنهاء االحتالل

اإلصرار على التفاوض في اطار المبادرة العربية للسالم والشرعية الدولية، واإلصرار على " ضرورة -
 جدول زمني للمفاوضات ووقف االستيطان كشرط الستئناف المفاوضات، ورفض تأجيل التفاوض وضع

  ".على القدس او قضية الالجئين، أو أي من قضايا الحل النهائي
 دولة يهودية وحماية لحقوق الالجئين إسرائيلرفض الدولة ذات الحدود الموقتة ورفض االعتراف ب "-

  ".ولحقوق أهلنا عبر الخط األخضر
 انهاء المطالب الفلسطينية قبل الوصول الى حل نهائي، خصوصاً في ما يتعلق إسرائيلرفض دعوة  "-

  ".بمشكلة الالجئين
بالذهاب الى استفتاء شعبي العتماد اتفاق السالم الذي يتم الوصول إليه عبر المفاوضات " تطالب فتح -

  ".ى تنفيذ االتفاقالنهائية، واإلصرار على آلية للتحكيم عند حدوث خالف عل
  3/8/2009الحياة، 

 
   تشهد خالفات كبيرة للترشح للمؤتمر السادسالتحالفات بين القيادات الفتحاوية":  العربيالقدس" .18

أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح  طالب : وليد عوض واشرف الهور- غزة ،بيت لحم
وطالبت اللجنة . ان يتم إعادة بناء المنظمة من جديدبأن تكون المنظمة مرجعية للسلطة ال تابعا لها و

التحضيرية في النص المقترح إعادة بناء الحركة في قطاع غزة على أساس السرية واعتماد الخيارات 
وشددت حركة فتح على أن تنظيم انتخابات . البديلة مع حركة حماس في حال استمر اخفاق الحوار

 األول لها ، كما تطالب حركة فتح بانتشار قوات عربية ودولية في رئاسية وتشريعية متزامنة هو الخيار
  .قطاع غزة وهو ما ترفضه حركة حماس

ـ          بان هناك تزاحما بين اعـضاء      " القدس العربي "ومن ناحية اخرى اكد العديد من اعضاء المؤتمر العام ل
  .ري المرتقبينالمؤتمر العام لحركة فتح على الوصول لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثو

وضرب احد اعضاء المؤتمر مثاال على التزاحم بان منطقة بيت لحم التي تستـضيف المـؤتمر العـام                  
 يعتزمـون   3 يعتزمون ترشيح انفسهم للمجلس الثوري في حـين هنـاك            26للحركة يوجد بين كوادرها     

  .ترشيح انفسهم لعضوية اللجنة المركزية
لسفراء الفلسطينيين متواجدون باالراضي الفلسطينية لحـضور       بان اغلب ا  " القدس العربي "هذا والحظت   

المؤتمر العام لفتح مثل السفير الفلسطني بالقاهرة نبيل عمرو والسفير الفلسطيني في الـسعودية جمـال                
الشوبكي ومحمد الحوراني السفير في الجزائر وعبد الرحيم الفرا سفير فلسطين في السنغال وغيرهم من               

  .السفراء
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ـ  وقدرت مص  بان الكثير من السفراء يعتزمون ترشـيح انفـسهم لعـضو           " القدس العربي "ادر فتحاوية ل
  .المركزية او الثوري

الى ذلك وبعيداً عن الخالفات بين الحركتين المتخاصمتين، يشتد الخالف داخل أركان فتح التـي تـستعد                 
  .ابات قيادة الحركةلعقد مؤتمر يغيب منذ عشرين عاماً، بسبب تنافس قيادتها الشديد على انتخ

، "كوتـات "وقال مسؤولون في فتح إن مرحلة بناء التحالفات والمحاور وصلت إلى النهاية، وأن هنـاك                
  .بدأت تطرح على أعضاء المؤتمر، وأقاليم الحركة

تراعي التوزيع الجغرافـي    " الكوت"وقال عضو في المجلس الثوري لفتح فضل عدم ذكراسمه أن غالبية            
  .سطينية، بحيث تشمل أسماء أعضاء من الضفة وغزة والخارجفي المناطق الفل

وأوضح أن هذا التوزيع يرعى أيضاً مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة داخل ذات الكوتة، خاصة بمـا                 
  .يسمى مناطق الجنوب والشمال

ـ           " القدس العربي "وبحسب ما علمت     ات فإن مرحلة بناء التحالفات بين القيادات الفتحاويـة، تـشهد خالف
  .، للنيل من بعض المرشحين"اإلشاعات"كبيرة، تستخدم خاللها 

وبالتوازي مع هذه الخالفات، تظل مسألة إضافة أعضاء جدد لعضوية المؤتمر، موضع خالف شديد بين               
القيادات الفتحاوية، التي يرى فيها البعض أنها تمثل فرصة سانحة لنجاح خصومه، خاصـة وأن العـدد                 

  .2500 يقارب من الـ  إلى ما1550ارتفع من 
  3/8/2009القدس العربي، 

  
  السادس هدفه تمرير خيارات تطلبها جهات خارجيةفتح مؤتمر :عبد الستار قاسم .19

قلل أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم من النتائج : طولكرم
إن حركة فتح لم : "، وقالفتحصعيد الداخلي لحركة ، على الفتحالمتوخاة من عقد المؤتمر السادس لحركة 

تجمع مليء بالقيادات المتنافسة والمتصارعة، والتي "تعد تنظيماً سياسياً بمعنى الكلمة، بل عبارة عن 
  ".تستند في الغالب على تمويل خارجي
ات من أجل تمرير خيار"، أن المؤتمر السادس سيعقد "قدس برس"ورأى قاسم في تصريحات خاصة لـ

ستكون "، مشيراً إلى أن القرارات التي سيتخذها المؤتمر في حال عقده "سياسية تطلبها جهات خارجية
  ".إسرائيلمنسجمة مع االتفاقيات التي وقعت مع 

لن يأتي بقيادات سياسية جديدة شابة، فالتحضيرات الجارية حاليا قبل عقد المؤتمر، "وأضاف أن المؤتمر 
ان المخالفون التفاق أوسلو أقوياء، ويمكن أن يحدثوا تغييرا في قيادة فتح، عبارة عن جس نبض، فإذا ك

القائمة حالياً، فسيكون هناك شكوك كبيرة في عقد المؤتمر، وباعتقادي أن أصحاب أوسلو في حركة فتح، 
  ". ليسمحوا بعقد المؤتمر، إال بعد أن ضمنوا الفوز ما كانوا

  2/8/2009قدس برس، 
  

  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومين عام جبهة النضال سمير غوشة أ وفاة .20
سمير غوشة أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو .  صباح اليوم االثنين دتوفي :بيت لحم

 عاماً قضاها في خدمة شعبه وقضيته الوطنية 72اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن 
  .والقومية

غوشة في . وفاة د" معا" أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال في حديث لـ وأكد عوني
  .مستشفى االردن بعمان، حيث كان يتلقى العالج إثر اصابته بمرض السرطان
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وأوضح أبو غوش أن جثمان الفقيد سينقل غداً من االردن إلى اراضي السلطة الفلسطينية، بعد ذلك 
أننا سنبذل جهودنا لدفنه بناء على وصيته في مسقط رأسه "، مؤكداً ستجرى له مراسم تشييع رسمية

  .القدس، وإن تعذر يوارى التراب في مقبرة الشهداء بالبيرة
  3/8/2009وكالة معاً، 

  
   تعزي الشعب الفلسطيني بوفاة المناضل شفيق الحوتحماس .21

 إلى  -نسخة منه " طيني لإلعالم المركز الفلس "تلقى  ) 8-2(في بيانٍ لها اليوم      -تقدمت حركة حماس    : غزة
الشعب الفلسطيني عامة، وإلى عائلة الحوت خاصة، بأصدق مشاعر التعزية األخوية، وبخالص المواساة             

ـ          ودعت  ".منظمة التحرير الفلسطينية  "القلبية بوفاة المناضل شفيق الحوت، عضو اللجنة التنفيذية السابق ل
حمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الـصبر  المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بوافر ر    

  .والسلوان
  2/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  التأكيد على رفض حق عودة الالجئينيعيد  نتنياهو .22

أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التأكيد على رفض حق عودة الالجئين الفلسطينيين والحديث             : رام اهللا 
لن نـسلم بـإطالق     "وقال في مستهل الجلسة     . صادي وفرض الشروط على الفلسطينيين    عن السالم االقت  

السالم سيعود لالرتكـاز    "وأضاف أن   ". القذائف الصاروخية على بلداتنا وكل إطالق سيرد عليه بصرامة        
يجاد  كدولة للشعب اليهودي، وأن يتم إ      إسرائيل تتوقع من الفلسطينيين ان يعترفوا ب      إسرائيلعلى التبادلية،   

كل تلك هي   . ، وأن يتم فرض ترتيبات أمنية فعالة بضمانات دولية        إسرائيلتسوية لقضية الالجئين خارج     
 ستواصل دفع السالم االقتصادي مع الـسلطة        إسرائيل"وتابع  ". شروط دفع السالم المستقر والقابل للحياة     

  ".الفلسطينية ، من يعيش معنا بسالم سيزدهر
 علـى اسـتعداد للـشروع فـي         إسرائيل" أعاد نتنياهو التأكيد عليه، قال إن        ورغم الموقف المتشدد الذي   

من "وأضاف    ". مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومع سوريا ومع كل الدول العربية دون شروط مسبقة            
  ".يفرض شروطا مسبقة يعيق االتصاالت من أجل السالم

م إخالؤهم من قطاع غـزة فـي جلـستها          وأعلن نتنياهو أن الحكومة ستبحث قضية المستوطنين الذين ت        
 التي تحولت إلى قاعـدة لإلرهـاب        - اقتلعت عشرة آالف من سكانها في غزة       إسرائيل"القادمة، وقال إن    

أريد أن أؤكد أننا ملتزمون بإعادة تأهيل المقتلعين بشكل         : "وأضاف".. تحت سلطة حماس وبرعاية إيرانية    
  ".مقبلكامل وستناقش الحكومة الموضوع األسبوع ال

  3/8/2009الحياة الجديدة، 
  

  ي عنيف على بند في مسودة البرنامج السياسي لمؤتمر فتحإسرائيل هجوم .23
ية األسبوعية، التـي    سرائيل ألقى مؤتمر حركة فتح العام السادس بظالله على جلسة الحكومة اإل           :رام اهللا 

 إسـرائيل مؤتمر االعتراف ب  عقدت صباح امس، وانتقد الوزراء بشدة رفض مسودة البرنامج السياسي لل          
كدولة يهودية، إال أنه تم االتفاق بين الوزراء على انتظار نتائج المؤتمر ورؤية ما سيتمخض عنه، وعدم                 

واعتبر عدد من الوزراء أن نتائج المـؤتمر         .اتخاذ موقف طالما أن الحديث يدور عن مسودة قرار فقط         
ر وزير المواصـالت يـسرائيل كـاتس أن مـسودة           فيما اعتب . إسرائيلستعكس توجه الفلسطينيين تجاه     

  " .إسرائيلإعالن حرب على "البرنامج السياسي لحركة فتح، هي 
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 كدولة يهودية،   إسرائيلأن عدم استعداد فتح لالعتراف ب     " الليكود"وأضاف كاتس متحدثا إلى وزراء حزب       
 تعني محو وجـود دولـة       ، وحق العودة الكامل لالجئين الفلسطينيين     1967ومطلب االنسحاب إلى حدود     

  .إسرائيل
وأعرب وزير الجيش إيهود باراك عن أمله في أن يتمكن ممثلو حركة فتح في غزة من الوصول لمؤتمر                  

ستعرف في جلسة التلخيص إلى     " تنتظر المؤتمر الذي سيعقد يوم غد الثالثاء، و        إسرائيلوقال إن   . الحركة
  ".أي حد هناك استعداد للسالم في الجانب اآلخر

" الحـوار " هـو بـين      فـتح ن جانبه اعتبر نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم أن الخيار أمام حركـة              م
يتوقعون أن يقوم األميركيون بالعمل بـدال عـنهم، دون أن يحتـاجوا             "وقال إن الفلسطينيين    ". التصلب"و

  ".للتنازل عن شيء
طا رئيس الوزراء خطوة أكثر ممـا       ارتكبنا خطأ جسيما حينما خ    "وقال وزير البنى التحتية عوزي النداو       
 حينما وافق على إقامة دولة فلسطينية قبـل أن يوافقـوا علـى              -ينبغي في خطابه في جامعة بار إيالن        

  ".من العدل أن ال تقوم دولة فلسطينية. شيء
وقال وزير العلوم دانئيل هرشكوفيتس إن ما جاء في مسودة البرنامج السياسي لحركة فتح ضد االعتراف                

في خطاب بار إيـالن قـال نتنيـاهو أن          " وأضاف  ". يكشف الوجه الحقيقي للفلسطينيين    "إسرائيللة  بدو
والفلسطينيون أثبتوا لنا أنه ليس هنـاك       .  كدولة يهودية  إسرائيلالشرط األساسي ألي تقدم هو االعتراف ب      

 ".مع من نتحدث
  3/8/2009الحياة الجديدة، 

  
  ن صناعة كوريا الجنوبيةتدرس شراء مقاتالت حربية م" إسرائيل" .24

 شراء مقاتالت حربية من صناعة كوريا الجنوبية الستخدامها في المراحل المتقدمة مـن              إسرائيلتدرس  
ي سيزور سـيول    سرائيلوأفادت تقارير صحافية عبرية أمس أن وفداً من سالح الجو اإل          . تدريب طياريها 

، التي تعد نموذجاً مـصغّراً  "النسر الذهبي "أو" T 50"األسبوع المقبل لفحص الطائرة الجديدة من طراز 
الكورية بالتعاون مـع    " كوريان إيروسبايس "األميركية الصنع، والتي تنتجها شركة      " 16أف  "عن طائرة   

  .األميركية" لوكهايد مارتن"شركة 
  3/8/2009األخبار، 

  
   جديدة في قصف منازل الفلسطينيين في غزةآليةاالحتالل يقر  .25

ي ينوي إجراء تغيير على آلية إبالغ سكان سرائيل العبرية أن الجيش اإل"عوت أحرنوتيدي"كشفت صحيفة 
  .قطاع غزة قبل قصف منازلهم في أي حرب قادمة على القطاع

 ألف مكالمة هاتفية خالل الحرب األخيرة على 200ي أجرى سرائيلوبحسب الصحيفة فإن الجيش اإل
مواطنين في القطاع ليقوموا بإخالء بيوتهم تمهيداً لقصفها القطاع ، وألقى آالف المنشورات على بيوت ال

، أما اآللية الجديدة التي سيتبعها الجيش في أي عمليات تشنها ضد قطاع غزة ، فإنه سيتم إبالغ السكان 
  .بتفاصيل أكثر دقة عن وقت القصف على المنازل ، وتحديد مسالك للهروب

" الرصاص المسكوب"ة جاءت بعد جلسات تقييم لعملية وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة الجديد
أجريت في وزارة الجيش بمشاركة ممثلي القضاء الدولي التابع لالدعاء العسكري ، والتي خلصت إلى 

لكي : ي معلومات محددة عن توقيت قصف بيوت المواطنينسرائيلضرورة أن ترسل قوات الجيش اإل
  .وعليهم االبتعاد عن المكانيفهم سكان القطاع بأن حياتهم في خطر ، 
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ي ، خاصة بعد سرائيلوحول سبب هذا التغيير قالت صحيفة يديعوت إن هذا األمر سيساعد الجيش اإل
موجة االنتقادات العالمية الكبيرة بسبب أداء الجيش في الحرب على قطاع غزة ، والتهديدات الدولية 

  .ي بارتكاب جرائم حربائيلسرالمتزايدة بفتح تحقيقات قضائية ، واتهام الجيش اإل
  3/8/2009الدستور، 

  
  ية توصي النيابة بتقديم الئحة اتهام ضد وزير الخارجية ليبرمانسرائيل اإلالشرطة .26

ستوصي النيابة العامة في األيام القليلة " يةسرائيلاإل"ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الشرطة : وكاالت
ية أفيغدور ليبرمان تتضمن تهم احتيال وتبييض أموال المقبلة بتقديم الئحة اتهام ضد وزير الخارج

  .وإساءة األمانة وإعاقة سير العدالة
عن مصدر في الشرطة ان التحقيق على وشك االنتهاء عملياً واألدلة كافية لدعم " هآرتس"ونقلت صحيفة 

لشرطة ستوصي وإذ أشارت إلى انه من غير المؤكد ما إذا كانت ا. إدانة ليبرمان بالتهم الموجهة إليه
أيضاً بتوجيه تهم الرشوة إلى ليبرمان، قال المصدر إن بعض ضباط الشرطة يعتقدون أن ما توصل إليه 

  .التحقيق سوف يدعم إدانته بهذه الجريمة أيضاً
وبحسب الئحة االتهام التي بدأت تتبلور ضد ليبرمان، فإن ليبرمان ومساعديه أنشأوا سلسلة شركات 

  .ض األموال ونقلها إلى ليبرمان شخصياًبعضها وهمي بهدف تبيي
  3/8/2009الخليج، 

  
   أمريكية احتالت بعشرات ماليين الدوالرات على السلطات األمريكية-يةإسرائيلاعتقال شبكة  .27

يين والمواطنين سرائيلكشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن اعتقال مجموعة كبيرة من اإل - الناصرة
  ".قضية احتيال ضريبي كبرى"ة من الدولة العبرية، على خلفية األمريكان، في أنحاء مختلف

ية اعتقلت في أنحاء مختلفة من البالد صباح اليوم عدداً من سرائيلوقالت اإلذاعة العبرية إن الشرطة اإل
، دون أن تذكر عن عددهم "يين واألمريكيين لالشتباه بضلوعهم في قضية احتيال ضريبي كبرىسرائيلاإل

  .لهمأو طبيعة عم
وأضافت تقول إن الشبهات المنسوبة إلى المعتقلين تتعلق بممارسة أساليب احتيال ممنهجة للحصول على 
مستحقات ضريبية بعشرات الماليين من الدوالرات من السلطات األمريكية ثم تحويلها إلى شركات 

  .يةإسرائيلوهمية 
   3/8/2009 قدس برس

  
  أميركامجموعات الداعمة لالستيطان في  تطلق حملة ضد اليةإسرائيل أهلية منظمة .28

 إسرائيلاليسارية الناشطة في ) كتلة السالم" (غوش شالوم"ية ان منظمة إسرائيلقالت مصادر اعالمية 
اطلقت حملة ضد منظمات تجمع التبرعات في الواليات المتحدة ، وخاصة تلك التي تحصل على 

  .مستوطنات والمواقع االستيطانية العشوائيةاعفاءات الضريبة الفيدرالية األميركية ، لصالح ال
الى آب ) سبتمبر( انه جرى تقديم موعد الحملة من ايلول يةسرائيلاإل" جيروزاليم بوست"وتقول صحيفة 

ية اطلقت حملتها الخاصة لمنع حكومات دول اجنبية من التبرع سرائيلألن وزارة الخارجية اإل) اغسطس(
  .ائيلإسرباالموال لمجموعات حقوقية في 
منظمة "، التي تصف نفسها بأنها " إسرائيلشوفاه "تدعى " غوش شالوم"واحدى المنظمات التي حددتها 

  ".3 سي 501اميركية غير هادفة للربح تحظى بمكانة االعفاء الضريبي 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1513:         العدد       3/8/2009اإلثنين  :التاريخ

وتجمع المنظمة التبرعات لحساب عدد من المستوطنات والمواقع االستيطانية العشوائية بالضفة الغربية ، 
 الواليات إسرائيل، وهما على قائمة المواقع التي وعدت " حافات يائير"و" حافات غلعاد"ن بينها وم

  .المتحدة بتفكيكها
  3/8/2009الدستور، 

  
  يهود أمريكيون يمولون بناء المستوطنات :" بوستجيروزاليم" .29

ناء مستوطنات في  مليون دوالر لب25.4تبرع يهود أمريكيون أثرياء بنحو :  القدس المحتلة-فرح سمير
 وقف إسرائيلالمناطق العربية داخل القدس المحتلة، وهي المناطق التي طلب الرئيس األمريكي من 

العبرية إلى أرتريت كوهانيم إحدى " جيروزاليم بوست"ونسبت صحيفة . البناء فيها، ولكن بدون جدوى
زال معظمها في القدس، لدفع خطتها  من45المنظمات اليهودية التي تلقت هذه األموال قولها إنها اشترت 

 .المتمثلة في إيجاد أغلبية يهودية في الجزء العربي من المدينة المقدسة إلى األمام
  3/8/2009عكاظ، 

 
  طالب جنود االحتالل بعدم اإلبالغ عن حاالت االعتداء على فلسطينيين ييسرائيل اإلليمينا .30

نشور في محيط قاعدة عسكرية معدة للتجنيد ، يطالب ي المتطرف ، بتوزيع مسرائيلقام ناشطو اليمين اإل
التي تعمل في الضفة الغربية بعدم تبليغ قادتهم عن حاالت االعتداء على " كفير"المجندين في كتيبة 

  .المواطنين الفلسطينيين ، وعدم التعاون مع محققي الشرطة العسكرية
الذي يعتبر القائد الروحي لمتطرفي ، " تالميذ الراب غينزبورغ"وعلم أن المنشور قد وقع باسم 

، الذي امتدح ما قام به اإلرهابي باروخ غولدشتاين منفذ " باروخ الرجل"المستوطنين ، ومؤلف كتاب 
  .مجزرة الحرم اإلبراهيمي في الخليل

  3/8/2009الدستور، 
  

   الديني يتطرف في مواقفهيسرائيلاإل الجمهور :استطالع .31
انه بعد أربع سنوات على فك االرتباط عن غزة يبدو أن الجمهور الـديني              "  اليوم إسرائيل"قالت صحيفة   

  .يتطرف في أرائه بالنسبة المكانية اخالء المستوطنات في المستقبل
 في المائة من الجمهـور      79أن  " BSDبرسوم غال اورن    "و  " موتغيم"ويتبين من استطالع اجراه معهد      

 في المائة يقولـون انـه       16 ، في حين     إسرائيل بلدات في بالد      الوطني سيكافحون ضد اخالء    -الديني  
يجب عمل كل ما يلزم كي ال تخلى مستوطنات ، حتى لو كان معنى االمر المس بالـشرطة والجنـود                    "

  ".المخلين
 في المائة من المتدينين لن ينفذوا مثل        75بالنسبة لمسألة رفض االوامر لتنفيذ تعليمات االخالء ، تبين أن           

 في المائة سيطلبون اال     39 في المائة من الجمهور الديني الوطني سيرفضون االمر ، و            36المر ،   هذا ا 
  .يشاركوا في االخالء

ربع الجمهـور   : معطيات مفاجئة اخرى هي بالذات موقف المتدينين بالنسبة المكانية دولة واحدة للشعبين           
وواحد مـن كـل     " دولتان للشعبين " ستكون   يعتقدون ان في نهاية المطاف    ) في المائة ( 25الديني الوطني   

  .اربعة اشخاص متدينين وطنيين يعتقد ان حقيقة اقامة الدولة الفلسطينية قائمة ومنتهية
أربع سنوات على فك االرتباط عـن       "آفي بئير يقوالن ان     . المسؤوالن عن االستطالعات ، مئير غال ود      

ا ملتئمة ، كل شيء مفتوح مثلمـا كـان          غوش قطيف وفي الجمهور الديني الوطني ال يشخصون جراح        
  ".ويبدو ان الحساب مع الدولة التي قطعتهم عن تراث االباء ال يزال مفتوحا تماما
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لجنة التحقيق الرسمية في موضوع معالجة السلطات المخولة في اخالء غوش قطيف وشـمال الـسامرة                
نائب رئيس المحكمة العليا المتقاعد     تعتزم نشر تقرير أول في غضون نحو ثالثة اشهر ، اللجنة ، برئاسة              

  .الياهو مسا ستتعاطى في تقريرها االول مع بعض من المواضيع التي وضعت قيد الفحص
  3/8/2009 الدستور، 

  
   حول تصريحات مارتن دايتوضيحات من لندنتطلب : يةسرائيل الخارجية اإلوزارة .32

عن " توضيحات" طلبت من لندن يلإسرائ امس ان يإسرائيل مسؤول  أعلن: أ ف ب-القدس المحتلة 
تصريح ادلى به ديبلوماسي بريطاني اعلن فيه ان بالده تمول مشاريع عقارية فلسطينية في القدس 

  .الشرقية
طلبنا توضيحات من السفارة البريطانية في : "ية ايغال بالمورسرائيلوقال الناطق باسم وزارة الخارجية اإل
بلوماسي البريطاني مارتن داي الذي يتخذ من ابو ظبي مقراً له، في تل أبيب تتعلق بتصريح ادلى به الدي

من الغريب ان يقوم بلد ديموقراطي : "وأضاف". الماضي عبر شاشة قناة العربية) يوليو( تموز 22
  ".بتمويل نشاطات سياسية في بلد آخر ديموقراطي، ونحن بانتظار جواب المسؤولين البريطانيين

: ية، فإن الديبلوماسي البريطاني قال خالل المقابلةسرائيلتها وزارة الخارجية اإلوبحسب الترجمة التي قدم
نحن نمول مشاريع الهدف منها وقف . نتكلم عن اجراءات ملموسة تمهيداً لتجميد النشاطات االستيطانية"

ازل وأحد هذه المشاريع يقضي ببناء حي فلسطيني في القدس الشرقية وحماية المن. نشاطات االستيطان
  ".كما اننا نمول ايضاً منظمات تراقب النشاطات االستيطانية. الفلسطينية من الهدم

  3/8/2009الحياة، 
  

   االنسحاب من الغجرإلى تميل "إسرائيل" .33
 تميل إلى سحب جيشها من الشطر إسرائيلية أمس، إن سرائيل قالت اإلذاعة اإل: يو بي أي-تل أبيب 

 شرط ضمان القوات الدولية العاملة في إسرائيلى الحدود بين لبنان والشمالي لقرية الغجر التي تقع عل
  .األمن فيها" يونيفيل"جنوب لبنان 

ية يوسي غال سيعرض على وزير الخارجية سرائيلوأوضحت اإلذاعة ان مدير عام وزارة الخارجية اإل
ات في شأن قضية أفيغدور ليبرمان التقارير والبحوث التي أجرتها األذرع األمنية ومختلف الوزار

  .الغجر، وسيبلور ليبرمان استنتاجات سيطرحها الحقاً على المستوى السياسي
  3/8/2009الحياة، 

  
  في القدسالشيخ جراح حي  من  فلسطينيتينعائلتين طردي االحتالل .34

في تحد جديد للمجتمع الدولي ،  واصلت"إسرائيل"، أنالقدس المحتلة من 3/8/2009 الحياة، نشرت
 سياسة االستيطان في القدس الشرقية وعمدت صباح امس الى طرد عائلتين فلسطينيتين من وقوانينه،

 وقد .منزلين في حي الشيخ جراح العربي في القدس الشرقية، ما أثار مجدداً ردود فعل دولية منددة
  مبينة أنهم. عن خشيتها من الطرد أيضاًالى جانب احد المنزلين المصادرينعبرت إحدى المقيمات 

. ونروااال بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين السلطات األردنية ووكالة 1956منذ عام يقيمون في المكان 
نفذ امر طرد سكان  إلى ذلك فقد ."ن صكوك الملكية التي يبرزها المستوطنون مزورةإ" مضيفة بالقول

ية طلب استئناف سرائيل شخصاً، بعد رفض المحكمة العليا اإل53المنزلين الفلسطينيين والبالغ عددهم 
نحاالت شيمون " منظمة خاصة بالمستوطنين تدعى كانتو. تقدمت به عائلتا الغاوي وحنون لوقف تنفيذه

ويمول هذا المشروع رجل األعمال األميركي . تقدمت بطلب الطرد الى المحكمةهي من " انترناشونال
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 التي تريد تهويد الشطر "كوهانيمعطريت "اليهودي ايرفينغ موسكوفيتز الذي يمول خصوصاً منظمة 
  .العربي للقدس

 تتجاهل القانون الدولي إسرائيل"ن إعلق كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالقول من جهته و
 طفالً بين 19، مشيراً الى وجود "وحقوق اإلنسان، ويقوم المستوطنون باحتالل منازل تخص فلسطينيين

فقد أسف المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم ريتشارد مايرون ق  أما المنس.السكان المطرودين
 عبر اقتالع فلسطينيين مسجلين لدى اونروا "إسرائيل"مقبولة التي تقوم بها الغير  لهذه األعمال  لهفي بيان

القرار غير المقبول "ونروا في بيان بهذا االكما نددت . ، بحسب ما قالفي الشيخ جراح من منازلهم
من جهتها، دانت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية  و."والمؤسف الذي ستكون له تداعيات كارثية

هذه األعمال ال تتناسب مع الرغبة في السالم التي تعبر عنها "في بيان طرد العائلتين، وأكدت ان 
  . الى عدم السماح للمتطرفين بفرض مواقفهم، داعية األخيرة"إسرائيل
وزير ، أن ووكاالت األنباء  القدس مراسلها من رامي منصور نقالً عن3/8/2009تور،  الدسوأضافت

 لعقد  الدولينداء إلى الدول العربية لدعوة مجلس األمنوجه شؤون القدس السابق، حاتم عبد القادر، 
سة التطهير  في سياهايؤكد استمرار" إسرائيل"ما تقوم به وأكد أن  .جلسة طارئة لتوفير الحماية للمقدسيين

معركة الشيخ جراح مفتوحة "ن ، مشدداً في هذا السياق على أالعرقي والطرد الجماعي ضد المقدسيين
  ".بالنسبة لنا ولم تنته، فهناك عشرات المنازل التي سنبقى صامدين بها من أجل الدفاع عنها

صدامات جرت بين مواجهات و، أن  وكاالتنقالً عنرام اهللا والقدس  من 3/8/2009 الخليج، وذكرت
اهالي الحي وقوات االحتالل أسفرت عن عدد من اإلصابات بينما أصيبت فلسطينية بجروح خطيرة 

ن أرفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي  في حين أكد . آخرين10واعتقال 
رئيس وحدة  أما ".مسين عاماًجميع الوثائق تثبت ملكية هذه المنازل للعائالت المقدسية منذ أكثر من خ"

 نمنزليالن استيالء سلطات االحتالل على أ  من جانبه،أكدفقد شؤون القدس المحامي احمد الرويضي، 
 وحدة 250 منزالً أخر مهددة بمواجهة نفس المصير، في اطار مساعيها إلقامة 27يمهد لمصادرة 

  .سكنية
  

  جراح المقدسياالحتالل يهدم خيمة أم كامل الكرد وسط حي الشيخ  .35
 هدمت شرطة االحتالل خيمة الصمود وسط حي الشيخ جراح والتي أقيمت : وكاالت–رام اهللا  -القدس 

تشرين الثاني الماضي واستولى   /إليواء عائلة أم كامل الكرد التي طردت في التاسع من نوفمبر
دد من الفلسطينيين ودارت في محيط الخيمة مواجهات اسفرت عن اصابة ع. المستوطنون على منزلها

  .بجروح متفاوتة
  3/8/2009الخليج، 

  
  2008 حتى نهاية  الغربيةأكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة: تقرير .36

ن عدد المستوطنين فـي     أكشف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، امس،       :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
 في نهاية   وطناً مست 483453، مقارنة بـ    اًوطن مست 500670 قد بلغ    2008الضفة الغربية في نهاية العام      

 مـستوطنة،   144ة، منهـا    وطن مست 440يقيمون في    وهم   %.3.56، أي بنسبة نمو مقدارها      2007العام  
 موقعا مصنفا على أنه     43ات، و وطن بؤر خارج حدود المست    109ات، و وطن بؤرة داخل حدود المست    96و

ت حسب المحافظة، حيـث كـان       وطناتوزيع المست  إلى   التقريرونوه   . قاعدة عسكرية  48مواقع أخرى و  
، ثم محافظـة    "إسرائيل" مستوطنة تم ضمها إلى      16 مستوطنة، منها    26أكثرها في محافظة القدس بواقع      
ات في محافظـة طـولكرم      وطن مستوطنة، وكان أقل عدد من المست      24رام اهللا والبيرة حيث يوجد فيها       
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 مرة  40ين في الضفة الغربية قد تضاعف أكثر من         وطنلمست إلى أن عدد ا     مشيراً .توطنابواقع ثالث مست  
ين يتركزون فـي محافظـة      وطنكما تشير البيانات إلى أن معظم المست      . 2008 - 1972 خالل السنوات 

  .ين في الضفة الغربيةوطنمن مجموع المست% 52القدس حيث بلغت نسبتهم نحو 
  3/8/2009المستقبل، 

  
 قة مصرية ألداء العمرة في رمضان فلسطيني في غزة ينتظرون مواف1100 .37

، أن العمل جارٍ  في قطاع غزةالمقالةالحكومة أكد الدكتور طالب أبو شعر، وزير األوقاف في  :غزة
 مبيناً حالياً للحصول على تنسيقات مع الجانب المصري لتأمين سفر المعتمرين في شهر رمضان القادم،

شيرة للعمرة خالل شهر رمضان؛ على أمل استالم  جواز سفر حاصلة على تأ1100 حتى اآلن أن هناك
أعلن أن الجهود ما زالت مستمرة  فيما .دفعات أخرى من الجوازات التي تحمل التأشيرات الالزمة

  .للتوصل إلى توافق لتأمين خروج جميع الحجاج في إطار موحد، معرباً عن أمله أن يتم ذلك قريباً
  3/8/2009 قدس برس

  
  تحدى الحصار علمية بغزة تأبحاث .38

 نجح طلبة من أبناء الجامعة اإلسالمية بغزة في التوصل إلى           ،في مواجهة الحصار  :  أحمد فياض  -غزة  
يعتمد على تحويل الطاقة الدينامكية الكبيرة       حيث   .تطوير جهاز لتوليد الطاقة الكهربائية من أمواج البحر       

رفع كميات مناسبة من مياه البحر إلـى        الناتجة عن ضربات أمواج البحر إلى طاقة كهربائية، من خالل           
استخدام الشبكات العـصبية لتطـوير نظـام        "كما برزت دراسة ثانية بعنوان       . مترا 20 و 15ارتفاع بين   

باسم العجلة المشرف علـى     قد أشار   و .لثالث طالبات في كلية تكنولوجيا المعلومات     " التحقق من البصمة  
مت عرضا لتبني المشروع لالسـتفادة منـه فـي مـساعدة            أن وزارة الداخلية في غزة قد     إلى  المشروع  

  .الشرطة واألمن في الكشف عن بعض الجرائم
  2/8/2009نت، .الجزيرة

  
  زفاف جماعي للمكفوفين في غزة .39

 عريساً كفيفاً في مدينة غزة 83 ـأمس حفل زفاف جماعي ل" جمعية التيسير للزواج والتنمية"نظمت 
 وائل الزرد رئيس مجلس ادارة الجمعية  وأكد.كفوفين في قطاع غزةوهو الحفل االول الذي يستهدف الم

بطي صفحة تهميش ذوي االحتياجات الخاصة وخصوصا المكفوفين المقبلين على "أن جمعيته ستقوم 
  ".الزواج

  3/8/2009الخليج، 
  

  تصل غزةاألردني قافلة التزويد للمستشفى الميداني  .40
حد عبر معبر بيت حانون شمال القطـاع قافلـة التزويـد             وصلت الى قطاع غزة امس اال      : بترا –غزة  

سبع شاحنات تحمل على متنها كميات من األدوية        ، وهي عبارة عن     الخاصة بالمستشفى الميداني االردني   
  .والمستلزمات الطبية وغيرها

  3/8/2009الرأي، األردن، 
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  يبدأ بالدوحةفي إطار فعاليات برنامج القدس عاصمة الثقافة العربية  شبابي ملتقى .41
يبدأ بالعاصمة القطرية الدوحة االثنين ملتقى القدس الشبابي الرابع في إطار فعاليـات برنـامج القـدس                 

الذي ينعقد تحـت رعايـة       -ويستضيف الملتقي    ".العقائد الصهيونية "عاصمة الثقافة العربية تحت شعار      
 شابا من أربعين    150 نحو   -قدس الدولية وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية وبالتعاون مع مؤسسة ال        

  .دولة وعددا من الشخصيات المحلية والعربية
  2/8/2009نت، .الجزيرة

  
  في تصنيف عالمي بغزة تحصل على المرتبة األولى في فلسطيناإلسالميةالجامعة  .42

ولي، وذلك حققت الجامعة اإلسالمية بغزة تقدماً في تصنيفها على المستوى الفلسطيني والعربي والد :غزة
األسبانية التي تقيم الجامعات من خالل مواقعها " webometrics"بناء على التصنيف العالمي لمؤسسة 

صعدت الجامعة إلى المستوى األول على مستوى الجامعات الفلسطينية وفقاً لموقعها  حيث .اإللكترونية
أما  .ية على قطاع غزةسرائيلاإللكتروني، وذلك بالرغم مما تعرضت له من استهداف خالل الحرب اإل

على المستوى العربي؛ فقد حققت تطوراً، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عشر على مستوى جامعات 
على الصعيد الدولي، أما . الوطن العربي، فيما حصلت خالل التصنيف السابق على المرتبة التاسعة عشر

  .تقدمت بواقع ألف نقطةفقد 
  2/8/2009 قدس برس

  
   المسلمين والعمل اإلسالمي ينفيان التقاء قياديين من حماس خواناإل .43

استبعد رئيس مجلس الشورى في جماعة االخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف :  نسيم عنيزات-عمان 
عربيات ان يكون أي قيادي من حركة حماس قد التقى مع احد قياديي الجماعة خالل االيام القليلة 

وكذلك أكد الناطق الرسمي باسم الجماعة  . يوجد اي لقاء او ترتيب من هذا النوع أنه الالماضية، مؤكداً
  .الدكتور جميل ابو بكر عدم التقاء الجماعة أيا من قياديي الحركة

 اكد حزب جبهة العمل اإلسالمي على لسان أمينه العام الدكتور اسحق الفرحان أن الحزب أردني ،بدوره
  .ئه لم يلتق مع أي قيادي من حماس أن أيا من أعضامستقل، مؤكداً

  3/8/2009الدستور، 
  

  ي مقصودإسرائيل إهمال" وقاص"حريق : وزير الزراعة األردني .44
سعيد المصري ان الحريق الذي شب امس االول في بلدة وقاص . قال وزير الزراعة م: حمد العثمان

ية هو سرائيلوهو امتداد للحرائق اإلالواقعة في لواء األغوار الشمالية على الشريط الحدودي لنهر األردن 
نادر الذهبي . ، ان رئيس الوزراء م"العرب اليوم"واضاف المصري لـ  .يينسرائيلاهمال مقصود من اإل

بسلسلة من االجراءات " إسرائيل"يسير اآلن باالجراءات الرسمية االحتجاجية الهادفة الى الزام 
  .االردنيةاالحترازية لمنع انتقال الحرائق الى االراضي 

ية وطلب توضيحاً سرائيلعلي العايد باالتصال بوزارة الخارجية اإل" إسرائيل"كما قام السفير االردني في 
  .رسمياً بما حدث

 3/8/2009العرب اليوم
  

   المشكالت التي يواجهها الشبان الفلسطينيون يبحث الفلسطينيالديموقراطياتحاد الشباب  .45
ليمية وحقوق الشعب الفلسطيني على طاولة المؤتمر العام الحادي         حضرت القضايا التع  : يوسف حاج علي  

، في قاعة   "مؤتمر دعم القدس  " الذي عقد تحت عنوان      "أشد"عشر التحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني      



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1513:         العدد       3/8/2009اإلثنين  :التاريخ

. الشهيدة نبيلة برير في مخيم مار الياس، والذي تزامن مع الذكرى الثانية والثالثـين لتأسـيس االتحـاد                 
منظمة الجامعيين، منظمة الجيل الجديد     : ر ممثلون عن القطاعات الثالثة في االتحاد وهي       وحضر المؤتم 

، والشبيبة العمالية، وممثلون عن المراكز واألندية الثقافيـة التابعـة           )خاصة بطالب المتوسط والثانوي   (
  .الثةوتناول المؤتمر المشكالت التي يواجهها الشبان الفلسطينيون في القطاعات الث .لالتحاد

  3/8/2009السفير، 
  

  الجامعة العربية تدعم الرفض السعودي لمقايضة وقف االستيطان بالتطبيع .46
كشف األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة السفير : القاهرة

 على أراضٍ يين تحاول االستيالءإسرائيلية تضم مسؤولين إسرائيلوجود عصابات "محمد صبيح عن 
فلسطينية في القدس والضفة الغربية عبر تزوير أوراق رسمية تزعم أنهم اشتروا هذه األراضي من 

أغلب الفلسطينيين الذين زعموا أنهم باعوا لهم هذه األراضي ماتوا منذ زمن "، الفتاً إلى أن "الفلسطينيين
دي الرافض لمقايضة وقف االستيطان ، فيما أعلنت جامعة الدول العربية عن دعمها للموقف السعو"بعيد

  . بالتطبيع، محذرة من وجود موقف أمريكي غير متماسك إزاء عمليات االستيطان
رفض الجامعة "وشدد األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح على 

لدول العربية بالقيام بخطوات لدعوات عدد من المسؤولين األمريكيين التي ظهرت مؤخرا والتي تطالب ا
وقال، في تصريحات أمس، إن ".  على وقف االستيطانإسرائيلتطبيعية إلثبات حسن النية لتشجيع 

الموقف العربي يقوم على مبادرة السالم العربية وعلى يد عربية ممدودة بالسالم الحقيقي، وليس "
ي في مؤتمر أنابوليس الذي اصطدم فيه ئيلسراالتالعب اإل"، مشيرا إلى أن "للتالعب في عملية السالم

  ". يسرائيلالعرب بجدار االستيطان والرفض اإل
  3/8/2009الخليج، 

  
  منظمة المؤتمر اإلسالمي تدين اعتداءات االحتالل على القدس  .47

أدان البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، :  قدس برس-جدة 
ية ضد مدينة القدس المحتلة، ال سيما تزايد حركة االستيطان واستيالء سرائيلاإل" االعتداءاتتصاعد "

ووصف أوغلو اقتحام الحرم القدسي . المستوطنين على أمالك الفلسطينيين في حيي الشيخ جراح وسلوان
تائج ال تحمد البالغ الخطورة، الذي من شأنه أن يقود إلى ن"من قبل غالة المتطرفين اليهود باألمر 

ية على مقدسات المسلمين في المدينة المقدسة سرائيلتزايد االعتداءات اإل"، الفتاً النظر إلى أن "عقباها
يظهر "ية سرائيلوأكد أن تصاعد االعتداءات اإل". يستوجب وقفة جادة لألمة من أجل الدفاع عن حرماتها

وإلزامها بالكف عن انتهاكاتها وممارساتها " إسرائيل"من جديد الحاجة إلى تكثيف الضغط الدولي على 
غير القانونية وااللتزام بأحكام القانون الدولي ولجم اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين 

  ".وأمالكهم ومقدساتهم
 3/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   دعو حماس النتداب قيادي منها لزيارة القاهرة لحل مشكلة خروج عناصر فتحت مصر .48

كشف مصدر فلسطيني مطلع للجزيرة نت، أن مصر وجهـت دعـوة لحركـة              :  ضياء الكحلوت  -غزة  
المقاومة اإلسالمية حماس النتداب قيادي منها لزيارة القاهرة خالل الساعات القادمة لحل مشكلة خـروج               

 فـي   عناصر وقياديي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح للمشاركة في أعمال مؤتمر الحركة السادس            
  .بيت لحم بالضفة الغربية
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  . وأكد المصدر أن الحركة تتعرض لضغوط شديدة من القاهرة لحل هذه المشكلة
  2/8/2009نت، .الجزيرة

  
 مساعدات مصرية جديدة تصل معبر العوجة في طريقها لغزة .49

دفعة " إسرائيل"وصلت إلى معبر العوجة بوسط سيناء على الحدود بين مصر و:  شادي محمد-رفح 
. يةسرائيلساعدات مصرية جديدة مقدمة للفلسطينيين في طريقها إلى قطاع غزة مرورا باألراضي اإلم

وقال اللواء أحمد كامل، السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
حاد األطباء  ألف بطانية مقدمة من ات30 شاحنة تحمل نحو 15األحمر المصري بفرع العريش، إن 

العرب ونقابة أطباء مصر والهالل األحمر المصري إلى جانب بعض الدول العربية قد وصلت إلى 
  .وأضاف أنه يتم حالياً التنسيق من أجل إدخال هذه المساعدات. المعبر أمس األحد

  3/8/2009العرب، قطر، 
  

  مساعدات كويتية للشعب الفلسطيني عبر األردن .50
هيئة الخيرية األردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من اللجنة الكويتية تسلمت ال:  بترا–عمان 

وقال السفير الكويتي في عمان الشيخ فيصل الحمود . المشتركة لإلغاثة إلى الشعب الفلسطيني في غزة
لمحملة  طناً من المساعدات الغذائية ا155، إن المساعدات عبارة عن "بترا"المالك الصباح في تصريح لـ

وأضاف ان .  شاحنة قدمها الشعب الكويتي إلى أخيه الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة20على 
المساعدات التي تتزامن مع احتفاالت األمتين العربية واإلسالمية بقرب حلول شهر رمضان المبارك 

  .تأتي للمساهمة في سد جزء من احتياجات الشعب الفلسطيني في القطاع
  3/8/2009 الرأي، األردن،

  
 "إسرائيل"ال نفكر في توصيل موارد النيل لـ: أديس أبابا .51

أكد وزير الموارد المائية والري اإلثيوبي أصفاو دينجامو أنه ال صحة لما تردد عن التعاون بين : القاهرة
 أديس أبابا وتل أبيب في مشروعات المياه، مشدداً على أن بالده ال يمكن أن تفكر في توصيل المياه إلى

  .ألنها ال تنتمي إلى دول حوض النيل" إسرائيل"
  3/8/2009العرب، قطر، 

  
   فلسطينيا من القدس53" إسرائيل"إدانة دولية لطرد  .52

بعد قيامها بطرد تسع عائالت فلسطينية تعيش في " إسرائيل"تزعمت الواليات المتحدة اإلدانة الدولية لـ
ي ال يتسق مع مشروع خريطة الطريق لحل لسرائيوقالت واشنطن إن التصرف اإل. القدس الشرقية

 53وقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم من منازلهم . يينسرائيلالنزاع القائم بين الفلسطينيين واإل
  . فلسطينيا

ووصف روبرت سيري منسق . ي كما أدانته الحكومة البريطانيةسرائيلوأدانت األمم المتحدة التصرف اإل
" غير مقبول على اإلطالق" لعملية السالم في الشرق األوسط طرد األسرتين بأنه األمم المتحدة الخاص

في " األعمال االستفزازية"في اآلونة األخيرة وقف " إسرائيل"مشيرا إلى أن الوسطاء الدوليين ناشدوا 
القرار غير المقبول والمؤسف والذي ستكون له "كما نددت األونروا في بيان بهذا . القدس الشرقية
من جهتها أدانت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية في بيان طرد العائلتين وقالت ". تداعيات كارثية

  ".نشعر باالستياء من هذا الطرد"
2/8/2009بي بي سي   
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 ي عن حرب غزةإسرائيلتحالف دولي ينتقد تقرير  .53

شأن الحرب على قطاع غزة     ي ب إسرائيلقال التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب في رده على تقرير           
ية التي عينت للنظر في االنتهاكات غيـر مؤهلـة          سرائيلصدر أواخر الشهر الماضي، إن الشخصيات اإل      

ي ألنه لم يشر إلى قرار الحـصانة التـي          سرائيلوانتقد التحالف التقرير اإل   . كونها مطلوبة للقضاء الدولي   
كل من شارك في الهجوم على غزة من ضباط وقـادة           ية بتوفير حماية قانونية ل    سرائيلمنحتها الحكومة اإل  

  . مدنيين
غيـر  " عاما من االحتالل برهنت على أنهـا         61ية وعلى مدار    سرائيلكما أشار إلى أن المحكمة العليا اإل      

 ألف التماس   142أصل  "، وأوضح أنه من     "يةسرائيلمؤهلة للفصل في تظلمات الفلسطينيين ضد الدولة اإل       
وانتقد التحالف أيـضا  ".  التماسا وكانت كلها قضايا فردية353طينيون حكم لصالح وشكوى تقدم بها الفلس   

ورقة ضغط على سلطة حماس وأنها زجت بهم في أتون صراع ال            "المدنيين المحميين   " إسرائيل"استخدام  
تستطيع حسمه عسكريا وخلقت لديهم معاناة طويلة األمد من الصعب إزالة نتائجها في انتهـاك صـارخ                 

  ".نون الدوليللقا
ية بالسماح لدائرة التحقيـق  سرائيلوفي األخير طالب التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب الحكومة اإل      

في التحالف الدولي ولجنة التحقيق األممية باستجواب الجنود والضباط بشأن العملية العسكرية، وطالـب              
اح لكل لجان التحقيـق غيـر الحكوميـة         ية للسم سرائيلأيضا الجماعة الدولية بالضغط على السلطات اإل      

  .والمستقلة بالعمل
3/8/2009نت، .الجزيرة  

  
  مليون دوالر30نعاني عجزا قدره : األونروا .54

" األونروا"كشف مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين :  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
ية صعبة لم يسبق لها مثيل، رغم التزام كبار في األردن ريتشارد كوك أن الوكالة تعاني ظروفا مال

الداعمين، في وقت تتزايد فيه أعداد الالجئين والكلفة التشغيلية للخدمات التي نقدمها ما يزيد من حدة 
  .  مليونا30 مليون دوالر بعجز مقداره 545الضغوط على الوكالة، وقدر موازنة العام الحالي بنحو 

3/8/2009عكاظ،   
  

    من توجهات أوباما تجاه عملية السالم " إسرائيل"ميركي يقلل مخاوف الكونغرس األ .55
 نائبـا جمهوريـا فـي الكـونغرس         25أعرب إيريك كانتور النائب الجمهوري ورئيس وفد مكون من          

، عن قلق النواب األميركيين مما سماه التوجه الذي تسير عليـه إدارة الـرئيس               "إسرائيل"األميركي إلى   
وقال مراسـل الجزيـرة فـي       ". إسرائيل"باما بالنسبة للعالقة بين الواليات المتحدة و      األميركي باراك أو  

ـ          لتقديم ضمانات لها بشأن مخاوفها     " إسرائيل"واشنطن ناصر الحسيني إن الوفد يهدف من خالل زيارته ل
  .من توجهات إدارة الرئيس األميركي أوباما تجاه عملية السالم في الشرق األوسط

2/8/2009نت، .الجزيرة  
  

  !فماذا بعد؟.. هذا هو واقع المسجد األقصى .56
 *هشام يعقوب

تمثّل أهمية المسجد األقصى المبارك إجماعاً لدى األمة العربية واإلسالمية؛ لما للمسجد من هالة قدسية 
وفي كل عام يستذكر العرب والمسلمون . أضفتها عليه اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة الكثيرة

 21/8/1969ادثة إحراق األقصى بمرارة وألم، حيث أقدم المتطرف الصهيوني مايكل روهان في ح
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على إدخال كميات كبيرة من المواد الشديدة االشتعال إلى األقصى ليضرم النار فيه، وقد أتت على أجزاء 
  .ينكبيرة من المسجد، بما فيها منبر صالح الدين األيوبي؛ رمز تحرير المدينة من الصليبي

لسنا هنا في معرض سرد تفاصيل الحادثة، لكن من المهم أن نؤكد أن كل الوقائع التي حصلت في تلك 
الحادثة، من قطعٍ للمياه وتأخير وصول سيارات اإلطفاء، تشير إلى أنها مدبرة على نحو مباشر من دولة 

  !االحتالل التي ادعت أن روهان شخص معتوه وأطلقت سراحه
لى بعد أربعين عاماً من ذكرى إحراق األقصى، وعلى مقربة من تراكم ظلم وأنين اليوم، ونحن نقف ع

  .هز وجداننا مدة أربعين عاماً، نحاول في هذه السطور أن نطوف في واقعه تحت االحتالل
  في قبضة االحتالل

ربة ، بعد أربعة أيام فقط من احتالل القدس، سوت قوات االحتالل حي المغا11/6/1967صباح يوم 
المالصق للسور الغربي للمسجد األقصى باألرض، محيلةً المكان إلى ساحة كبيرة لصالة اليهود بمساحة 

 منزالً ومسجدين ألهالي الحي، الذين تعود أصولهم 135، وهي كانت في ما سبق تضم 2 ألف م200
ومنذ ذلك . لصليبيينإلى المدد المغربي الذي حارب مع صالح الدين األيوبي يوم تحرير المدينة من ا

التاريخ أصبح األقصى يرزح تحت ظلم االحتالل الذي احتفظ لنفسه بمفتاح باب المغاربة في السور 
  .الغربي لألقصى، وهو الباب األساسي الذي يدخل منه الجنود الصهاينة والمستوطنون إلى األقصى حالياً

 تقسيم األقصى
رحت فكرة الحّل األحادي التي تقتضي فرض رؤية  ط28/9/2000ُبعد اندالع انتفاضة األقصى في 

مقبولة للدولة العبرية بشكلها النهائي، بما فيها تحقيق وجود يهودي مقدس في مدينة القدس، ولما كان هدم 
المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه غير ممكن في السنوات القليلة المطروحة لتنفيذ هذا الحّل، كان ال 

تقال إلى حلٍّ بديل يحقّق الوجود اليهودي المقدس، ويبدو أن الحل المرحلي هو تقسيم المسجد بد من االن
  .األقصى بين المسلمين واليهود
  المسجد األقصى على خط النار

إن ما يتعرض له األقصى اليوم، إنما هو حلقة في مسلسل الصراع مع المحتل الصهيوني لحسم هوية 
  .لمسجد األقصى قلبها النابضمدينة القدس التي يمثّل ا

عاصمةً "فالمحتّل يسعى اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حسم هوية مدينة القدس الدينية والثقافية، 
سةً للشعب اليهوديمقد" ة وتثبيتها من طرفمن مشروعه لفرض حدود دولته النهائي وذلك في جزء ،

ولعّل حسم مصير .  أريئيل شارون مع بداية هذا القرنواحد، الذي بدأه رئيس وزراء االحتالل األسبق
  .القدس هو الفكرة الوحيدة التي بقيت من ذلك المشروع، بعد حربي لبنان وغزة

 يعني بطبيعة الحال تهويد قلبها المتمثّل بالمسجد األقصى "عاصمة يهودية"وتحويل مدينة القدس إلى 
ها اإلسالمية والمسيحية، بمعالم ومقدسات يهودية، والمحتّل والبلدة القديمة، واستبدال معالمها ومقدسات

  :يعمل اليوم على تحقيق ذلك من خالل المسارات اآلتية
 بناء مدينة يهودية مقدسة موازية للبلدة القديمة بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ومشتركة -المسار األول 

 :معها في المركز ذاته؛ أي األقصى
ه المدينة أسفل المسجد األقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاء من الحي اإلسالمي وحارة الشرف وتمتد هذ

"اليهودي ة "الحيمن الحدائق والمتنزهات والمتاحف والمواقع األثري في البلدة القديمة، وترتبط بمجموعة 
لوان وفي شرقها المقامة فوق األرض في محيط البلدة القديمة، وخصوصاً في جنوبها حيث ضاحية س

حيث جبل الزيتون وضاحية الطور، وتُطلق دولة االحتالل على مشروع إنشاء المدينة اليهودية هذه اسم 
  ."مشروع تأهيل الحوض المقدس"

 موقعاً أمام الزوار، 11وقد قطع المحتّل شوطاً كبيراً في إنشاء هذه المدينة حتى اآلن فقد افتتح بالفعل 
  . موقعاً آخر11بناء والحفر مستمرة في أكثر من وما زالت عمليات ال
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  : تحقيق وجود يهودي دائم ومباشر في المسجد األقصى ومحيطه-المسار الثاني 
تثبيت حقّ اليهود بالصالة "وذلك من خالل االقتحامات المتكررة لمجموعات المتطرفين التي تهدف إلى 

 عن المسجد وتحويله إلى منطقة مفتوحة أمام "ميةالحصرية اإلسال"، وإلى نزع صفة "في جبل الهيكل
 ،اح، وبذلك يكون المسجد، وإن بقيت أبنيته قائمةً، أشبه بالمتحف منه بالمسجد اإلسالمياليهود والسي

كقنطرة (، وأسفل منه )ككنيسي المدرسة التنكزية(وأيضاً من خالل الكنس المقامة على أسوار المسجد 
، التي تُسهل عمليات اقتحام المسجد وتوفر )نيسي خيمة إسحاق وكنيس هوفيركك(، وفي محيطه )ويلسون

غطاء ألعمال الحفريات، وتضفي أيضاً الطابع اليهودي على البلدة القديمة، وخاصة أن اثنين من هذه 
رة من الكنس سيكونان من أكبر األبنية الموجودة في البلدة وسيغطّيان مشهد المسجد القبلي وقبة الصخ

 . كنيسا61ًالجهة الغربية، ويقدر عدد الكنس الموجودة أسفل األقصى وفي محيطه بـ 
 افتتحت جمعية 2009) فبراير( شباط 9وقد شهد هذا المسار نشاطاً ملحوظاً خالل األشهر الماضية، ففي 

باب السلسلة في  متراً غربي 50 الذي يقع على بعد "خيمة إسحاق" االستيطانية كنيس "عطيرت كوهينيم"
 متراً مربعاً، وذلك بحماية 70سور األقصى، وصادر أعضاؤها أرضاً مقابلةً للكنيس تبلغ مساحتها 

  .شرطة االحتالل ومساعدتها
 140 بدأت سلطات االحتالل اإلعداد الفتتاح مركزٍ للشرطة تبلغ مساحته 2009) مارس( آذار 10وفي 

لمسجد األقصى من الجهة الغربية قرب حائط البراق، وذلك لتأمين متراً مربعاً في أحد األبنية المالصقة ل
 .السياح والمستوطنين اليهود الذين يدخلون المسجد األقصى يومياً وحمايتهم

 تفريغ األحياء الفلسطينية المحيطة بالمسجد األقصى من سكّانها، والحد من قدرة -المسار الثالث 
  :جد األقصى والبلدة القديمةالفلسطينيين على الوصول إلى المس

يسعى االحتالل إلى تحقيق ذلك من خالل منع البناء في األحياء المحيطة بالمسجد األقصى والبلدة 
القديمة، وهدم المباني القائمة فيها بحجة أنّها مقامة من دون ترخيص على أراضٍ عامة، وأيضاً من 

 ومحيطها حتى على المصلّين اآلتين من األراضي خالل تشديد اإلجراءات األمنية في البلدة القديمة
 .1948المحتلّة عام 

فاالحتالل يمنع أهالي الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى األقصى منذ اندالع انتفاضة األقصى، فيما 
 عاماً من الدخول للصالة في المسجد األقصى أيام الجمعة من أهالي القدس 50يمنع كّل من هو دون الـ

  .1948ي الفلسطينية المحتلة عام واألراض
األخطر في هذا المسار، وبالتحديد في ما يتعلق بتهجير السكان المقدسيين وتفريغ األحياء المحيطة 
باألقصى، هو أن االحتالل أقدم في األشهر األخيرة من هذا العام على تسليم إخطارات وأوامر بإخالء 

 .1967كبر مخطط لتهجير المقدسيين منذ عام  مقدسي تمهيداً لهدمها ضمن أ5000بيوت حوالى 
  : الترويج لمدينة القدس مدينةً يهودية-المسار الرابع 

وذلك من خالل تنظيم الجوالت السياحية في المدينة وفق مسارٍ يتجاهل المقدسات اإلسالمية، ويحاول 
 ويصور الوجود اإلسالمي في المدينة الربط بين اآلثار والمقدسات المسيحية والمدينة اليهودية التاريخية،
واليهودي وأيضاً من خالل إقامة مهرجانات . على أنه وجود طارئ ومنفصل عن الوجود المسيحي

  .واحتفاالت بالمناسبات واألعياد اليهودية الدينية والقومية على مدار العام
) مارس( آذار 7 االحتالل في القدس في وقد أعلن روبن فينسكي مدير قسم تطوير البلدة القديمة في بلدية

إقامة المهرجانات طوال أيام السنة من أجل وصول السياح، في أوقات مختلفة ال " سعي البلدية لـ2009
واألعياد، وتتضمن ) أغسطس(وآب ) يوليو(تقتصر على مواسم مفضلة، تمتد خالل شهري تموز 

، للترويج ) دوالر1,932,000نحو (اليين شيكل المخططات في السنوات القادمة استثمارات بثمانية م
كذلك يشمل الترويج للمدينة سياحياً نشر صور وخرائط على المواقع . "للمدينة سياحياً على مدار العام
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ية، حيث تُستبدل فيها معالم المسجد األقصى بمعالم يهودية متخيلة، ومن ثَم توزيع سرائيلاإللكترونية اإل
  . على السياحهذه الصور والخرائط

  الحفريات تحت األقصى وفي محيطه: المسار الخامس
 توسعت 1967الحفريات األثرية في القدس بدأت منذ سنوات طويلة، لكنها منذ احتالل شرقي القدس عام 

وتكثفت بشكل كبير، فوصلت حتّى آخر الطبقات األرضية التي وجدت فيها آثار لإلنسان، لكنّها لم تجد 
 واحداً ذا بال، وال حتى عملةً أو قطعةً خزفية، وقد أعلن ذلك رئيس بعثة الجامعة العبرية أثراً يهودياً

 في مقابلة مع جريدة القدس المقدسية، وبن دوف كان قد 11/3/2001البروفيسور مائير بن دوف في 
العبرية بنيامين ، إذ كان في حينها نائباً لرئيس بعثة الجامعة 1968واكب الحفريات منذ بدايتها في عام 

  .مازار
بعدما فشلت سلطات االحتالل في إيجاد أي أثرٍ للهيكل تحت المسجد األقصى، حولت مخطّطاتها لفرض 
واقعٍ يهودي تحته، فاتجه التفكير مع نهاية عقد التسعينيات وبداية األلفية الجديدة إلى ربط مجموعة 

كّل مدينة تاريخيةً يهوديةً تحت المسجد في ما تسميه األنفاق التي حفرتها سلطات االحتالل ببعضها؛ لتش
 "سلسلة األجيال"، وكانت الحلقة األولى في تنفيذ هذا المشروع موقع "الفضاء التحتي"األوساط الصهيونية 

 تحت إشراف مباشر من وزارة السياحة في دولة االحتالل ليحكي قصة 28/9/2005الذي افتتح في 
 .ته إلى اليوم منذ نشأ"الشعب اليهودي"

ي، بكل ما أوتي من قوة، وتيرة حفرياته تحت المسجد سرائيلخالل العامين المنصرمين سرع االحتالل اإل
 "الهيكل الثالث المزعوم" وفي وسطها "أورشليم المقدسة"األقصى وحوله في سبيل تحقيق حلمه ببناء 

ات في الجهات المختلفة المحيطة ويمكن إيجاز مسار الحفري. المقررة إقامته مكان المسجد األقصى
  :باألقصى باآلتي

  حفريات الجهة الجنوبية: أوالً
 كانت حفريات الجهة الجنوبية للمسجد األقصى أكبر الحفريات وأكثرها 2008 و 2007خالل عامي 

ن سلوان ، وهي مدينةُ تمتد من مجمع عي"مدينة داوود"نشاطاً، وتهدف هذه الحفريات إلى بناء ما يسمى 
جنوباً حتى أسوار المسجد األقصى شماالً، على كامل مساحة حي وادي الحلوة في ضاحية سلوان، 

  .ويدعي الصهاينة أن سيدنا داوود بنى هذه المدينة عندما سكن القدس
 مواقع نشطة، وثالثة مواقع انتهت 4وتشتمل هذه المدينة حتّى اآلن على سبعة مواقع للحفريات، منها 

  . الحفرياتفيها
  حفريات الجهة الغربية: ثانياً

تُعد الجهة الغربية للمسجد األقصى العصب الرئيسي للمدينة اليهودية التي يبنيها االحتالل تحت المسجد، 
ففيها تقع معظم المزارات، ومنها يمر الطريق الذي يصل بين جنوب هذه المدينة في سلوان وشمالها عند 

وتحتوي الجهة الغربية على أكثر من عشرة مواقع . يضاً تقع معظم مداخل المدينةدرب اآلالم، وفيها أ
  .للحفريات، بينها ثمانية مواقع انتهت فيها الحفريات، وموقعان ال تزال الحفريات فيهما نشطة

  حفريات الجهة الشمالية: ثالثاً
 للمسجد األقصى، وتحديداً في منطقة المدرسة تتركّز حفريات الجهة الشمالية في الزاوية الشمالية الغربية

 أو العصفور تحت "بركة القبرة"ويدعي االحتالل وجود ما يسمى . العمرية المالصقة لدرب اآلالم
المدرسة العمرية، وهي بحسب ادعاء الصهاينة بركةٌ عامة حفرت في عهد الهيكل الثاني كخندق لحماية 

ةالمدينة من الشمال، ومن ثم حوتبلغ مساحة هذه البركة بحسب هذه االدعاءات . ولّت إلى بركة عام
  . متراً مربعاً، ما يعني أن الحفريات في هذه المنطقة ستستمر لفترة طويلة825
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  !ماذا بعد؟
وإلى أي حد ! ماذا بعد؟: بعد هذا العرض الموجز لواقع المسجد األقصى، بات من الطبيعي السؤال

تالل الصهيوني بالتمادي في احتالله واعتداءاته على األقصى؟ ومن الطبيعي أيضاً أن تكون سيستمر االح
اإلجابة حاضرة في ذهن من يتابع ردة فعل األمة العربية واإلسالمية على جرائم االحتالل وتدنيسه 

 الشعور لألقصى، التي ال تتجاوز، إن وجدت، كلمات الشجب وإبداء القلق بطريقة هي أبعد ما تكون عن
 .بالقلق حقيقة، حيث ال ينتج من هذا الشعور ردة فعل عملية

إن متابعتنا لمالمح سلوك االحتالل الصهيوني عند إقدامه على المساس باألقصى تؤكد لنا أن المحتل ال 
يفهم إال لغة الضغط، فكلما نجحنا في تكوين حالة ضغط سياسية وإعالمية وجماهيرية، استطعنا أن نكفّ 

حتالل عن أقصانا، واألمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال ال الحصر، ردة الفعل التي يد اال
، وردة الفعل 2007) فبراير(شهدتها األمة جراء إقدام الصهاينة على هدم طريق باب المغاربة في شباط 

ي األقصى في  عقاراً سكنياً في حي البستان جنوب88التي منعت االحتالل من تنفيذ أوامره بهدم 
11/11/2004. 

فعلى الرغم من . إذاً، التجارب تقول إن االحتالل ال يفهم لغة الحوار حينما يتعلق األمر بمقدسات األمة
أن البلدة القديمة في القدس، والمسجد األقصى داخلها، مصنفة دولياً على أنها إرث إنساني ال يحقّ 

توقف عن المساس بقدسيته متجاهالً مشاعر العرب لالحتالل أن يعبث فيه، إال أن االحتالل لم ي
ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا إننا قد . والمسلمين في العالم، ومدعوماً بحالة الصمت العربية واإلسالمية والدولية

ننام ونصحو ذات يوم على خبر انهيار المسجد األقصى وهدمه، وعند ذلك سيبدأ سيل الشجب 
  .لندمواالستنكار، وعندها ال يفيد ا

لقد آن األوان أن تصحو هذه األمة بكل شرائحها الرسمية والشعبية والمدنية لتدافع عن مقدساتها، ألن أمة 
  .تترك أقدس ما لديها فريسة النتهاكات المحتلين ليست جديرة بالحياة

 مدير اإلعالم والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية*
 2009/أغسطس/مجلة العودة، آب

  
  ع السالمما هكذا ُيصن .57

 شلومو افنري
لمبادرة جنيف، الذي أعدته شخصيات فلسطينية " الملحق األمني"في اآلونة األخيرة نشرت تفاصيل حول 

يين فقد سرائيلمن الجانب الفلسطيني شاركت شخصيات تمثل السلطة الفلسطينية، أما عن اإل. يةإسرائيلو
 .تلكون اليوم أية مكانة رسميةكان الجميع من العقداء والجنراالت احتياط الذين ال يم

االمر الواضح هو أن . من الصعب أن تعرف إن كان عليك أن تضحك أم تبكي عند قراءة المادة المعدة
كما أن من الواضح انه عندما توضع المسائل االمنية بصورة حصرية . السالم ال يصنع على هذا النحو

ال يستطيعون رؤية ) يعا يؤيدون مبادرة جنيفوهم جم(بيد ضباط سابقين فهم مع كل نواياهم الطيبة 
الوثيقة ليست وثيقة اتفاق سالم وانما مسودة هدنة مسلحة ستحول . السالم اال من خالل فوهة البندقية

 . والدولة الفلسطينية إلى حياة تحت حصار متبادل مشبع باالرتياب والتهديداتإسرائيلالحياة في 
من دون الدخول في (تحول فيها الجوانب االمنية لمبادرة جنيف إليكم عدة أمثلة حول الطريقة التي 

ستكون في الدولة الفلسطينية ثالثة شوارع :فكرة السالم الى نكتة رديئة) الجوانب السياسية من المبادرة
 من مفترق 443 من بينها الشارع رقم –يين ان يسافروا عبرها من دون جواز سفر سرائيليمكن لإل

ي الذي يرغب بالسفر عبر هذا الشارع سيضطر إلى التزود سرائيلاإل. خل القدسالمكابيين وحتى مد
هذه ليست بالضبط حدود سالم خصوصا لمن يقطن في موديعين . وضاغط للضائقة" بي آي أس"بجهاز 

 .ويعمل في القدس
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للقدس الفلسطيني الذي يرغب في الدخول . المعبر الحدودي في القدس سيوضع عند مفترق التلة الفرنسية
ي وفلسطيني، مربوطين من خالل معبر تحت االرض وبعد ذلك إسرائيلسيضطر الجتياز مسارين 

ي سيكون سرائيليجب االفتراض أن المسار اإل. سيكون بإمكانه ان يصعد على متن القطار الخفيف للقدس
 .وهذه ايضا ليست حدود سالم بالضبط: محاطا برجال االمن

يين والفلسطينيين ان يدخلوا اليها من دون سرائيلبإمكان اإل: اقع وضع دوليسيكون للبلدة القديمة في الو
ليس واضحا من الذي سيضمن سالمة . جوازات سفر ولكن ستنتشر داخل االسوار قوتين دوليتين

مثل هذه الترتيبات . المصلين بجانب حائط المبكى او يمنع اليهود المتطرفين من اقتحام منطقة الحرم
ون ناجحة في الدولة الطوباوية الخيالية، اما في الواقع فهي ليست قائمة في اي مكان في الدولية قد تك

 صالحية ما سرائيلهل ستبقى إل. ليس واضحا ما هي تشكيلة القوات الدولية ومن المسؤول عنها. العالم
 .مى التدويلبصدد سكان البلدة القديمة، ام انهم هم ايضا سيخضعون للقوات الدولية؟ مثل هذا الشرك يس

ية والى جانبها ستنتشر على طول الغور قبالة االردن ثالث إسرائيلفي غور االردن ستبقى كتيبة مشاة 
وجود عسكري دولي مكثف كهذا ليس قائما . كتائب دولية وكتيبة واحدة في محور فيالدلفيا قبالة مصر
 .عند حدود اية دولة في العالم تعقد عالقات سالم مع جيرانها

ة الفلسطينية ستكون منزوعة السالح ولكن ستكون لها شرطة وشرطة بحرية، وقوات امن وطنية الدول
هؤالء سيتزودون بسالح خفيف فقط وان . وجهاز امن داخلي وحرس حدود واجهزة امنية مختلفة

 من الذي يعتقد ان. احتاجوا إلى سالح أثقل لتفريق المظاهرات فسيتوجهون للقوات الدولية لتمدهم بذلك
جهازا كهذا يمكنه ان يتصرف في ظروف الضغط واالضطرابات؟ يبدو ان مثل هذا الشخص لم يبتعد 

 .ابدا عن طاولة الكتابات االكاديمية
من الواضح انه يتوجب في .  للسالم– غير ناجعة وغير قابلة للتطبيق –وباختصار هذه عملية عسكرة 

، ولكن منظومة فوضوية كبيرة الحجم بهذا المدى اية تسوية ان تكون هناك اجهزة امنية وأجهزة إنذار
 إسرائيلهذه المنظومة ستحول سكان . ليست صيغة مالئمة للسالم وانما إلثارة االحتكاكات وسوء الفهم

يحدونا االمل بان . وفلسطين الى رعايا عدد ال ينتهي من االجهزة العسكرية المحلية والدولية المتنافسة
  .لك عندما ستطرح هذه الخطة الهذيانية عليهاتدرك االدارة االمريكية ذ

  "هآرتس"
  3/8/2009القدس العربي، 

  
 استحقاقات أمام مؤتمر فتح السادس .58

  منير شفيق 
صحيح أن عقد مؤتمر فتح تحت االحتالل وتحت هيمنة أجهزة األمن التي بناها الجنرال كيث دايتون، 

تم تعيين مكانه بعد قرار محمود عباس عضو فهو مؤتمر مسلوب اإلرادة، وقد . يفقد المؤتمر شرعيته
اللجنة المركزية حّل اللجنة التحضيرية، وما تبع ذلك من تداعيات أدت إلى مساومات وتدافعات فرضته 

وهو ما أخرج فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية عن طوره، وأجبره إلى إعالن الوثيقة . فرضاً
الفلسطيني السابق ياسر عرفات قبل استشهاده، وذلك لكي يعلن براءته الشهيرة التي أودعها لديه الرئيس 

 .من قرار عقد المؤتمر في بيت لحم والذي اعتبره غير شرعي
ومع ذلك فإن غالبية كبيرة من قيادات فتح وكوادرها سيشاركون في المؤتمر ما دام سينعقد في كل 

ن الكثيرين منهم كانت لهم مواقف متشددة األحوال، ما جعلهم يرون الحضور أفضل من المقاطعة مع أ
وبهذا تكون مشاركتهم بسبب االضطرار، في محاولة للتحرك داخل المؤتمر . ضد عقده في بيت لحم

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو قل من أجل عدم ترك الميدان لحميدان، فوجودهم سيكشف كل تهديد أو ابتزاز 
قاط محمد دحالن وفريق محمود عباس، مع تحييد محمود وهنالك من سوغوا الحضور إلس. أو تزوير
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عباس نفسه، إلى جانب السعي إلدخال معارضين في اللجنة المركزية والمجلس الثوري إلسقاط الخط 
 ).ألسباب تاريخية(السياسي الذي انتهجه محمود عباس، بالرغم من تحييده 

للجنة المركزية والمجلس الثوري أكثر ال شك في أن عدداً من الحضور سينشغل في موضوع انتخابات ا
وذلك تحت األمل، أو التوهم، بأن وصول أعضاء فتحاويين . مما سينشغل في القضايا األكثر أهمية

وهو رأي له . مخلصين لفتح وتاريخها إلى تلك المواقع سيكون مقرِّراً، لمستقبلها ومستقبل القضية
ولكن إذا . قيادة اللجنة المركزية، ومن ثم قيادة فتحوجاهته إذا أمكن استبعاد محمود عباس من موقع 

أو حتى " أميناً عاماً لها"أو " رئيساً للحركة"تمكن محمود عباس من أن يفرض قراراً على المؤتمر يسميه 
، فعندئذ لن يكون هنالك من قيمة ألي بيان سياسي يصدر عن )ولو بال قوات مسلحة يقودها" (قائداً عاماً"

ف يصادر دور اللجنة المركزية والمجلس الثوري من خالل الهيمنة على قرار اللجنة المؤتمر، وسو
التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة السلطة، كما هو حاصل اآلن، وكما دلت تجربة رئاسة السلطة واللجنة 

كزية ثم فرض فإذا حّل اللجنة التحضيرية المعينة من اللجنة المر. التنفيذية خالل خمس السنوات الماضية
عليهما ما يريده وهو مجرد عضو في اللجنة المركزية، فكيف إذا منح صالحية الرئيس أو األمين عام، 

ألن مصير أي عضو معارض لن يختلف عن مصير . فعندئذ على فتح السالم. أو القائد عام من المؤتمر
 .ى محمود عباسفاروق القدومي بالرغم من أسبقيته وأولويته في اللجنة المركزية عل

على أن المؤتمر سيكون مواجهاً بعدد من االستحقاقات تقرر مدى هزاله أو جديته، ناهيك عن عقده غير 
  .الشرعي في بيت لحم

كيف قرر أو : هنالك استحقاق أمام المؤتمر يوجب على محمود عباس أن يجيب عن األسئلة التالية: أوالً
ى التقاعد، لتطلق يد الجنرال دايتون إلعادة بناء األجهزة تقرر تحويل سبعة آالف ضابط من فتح إل

األمنية بما أفقد فتح سيطرتها على تلك األجهزة، وجعل والءها الفعلي لدايتون وسالم فياض، بالرغم من 
وقد وعد سالم فياض أن يفعل الشيء نفسه في . شكلية الوالء للرئيس؟ هنا وجهت ضربة قاتلة لفتح

إنها سياسة تحويل غالبية أبناء فتح إلى متقاعدين يكبلهم استمرار . ابعة للسلطةالمؤسسات األخرى الت
  .الراتب
كيف يفسر الرئيس محمود عباس سياسته بعد مؤتمر أنابوليس باالنخراط في مفاوضات سرية ثنائية : ثانياً

بوتائر عالية مع استمرار اإلستيطان في القدس وخارجها واستمرار الحفريات، بل تصعيد االستيطان 
فإذا كان شرطه اآلن للتفاوض وقف االستيطان، فما تفسير عدم وجود مثل هذا الشرط طيلة مرحلة . جداً

فهنالك الكثير من األراضي الفلسطينية . المفاوضات الثنائية التي دامت أكثر من سنة ونصف السنة
 يوجب هذا أن يحاسب محمود أفال. طارت مع الجدار ومع المستوطنات تحت غطاء المفاوضات الثنائية

  .عباس إلى حد مطالبته بالتنحي عن قيادة السلطة، وعدم التجرؤ بفرض قيادته مجدداً على فتح
 فيما سلم بمبدأ تبادل 1967واألهم كيف يدعي أنه يريد إقامة دولة على أراضي ما قبل حزيران 

َل سلفاً أن تكون القدس الغربية وقبِ. األراضي الذي سيكرس المستوطنات الكبرى في الضفة والقدس
  .سرائيلعاصمة إل

كيف يفسر الرئيس محمود عباس صراعه مع ياسر عرفات، إلى حد وصل إلى القطيعة وإلى : ثالثاً
فقد انضم إلى جوقة نزع صالحيات . استخدام الضربات تحت الحزام والرئيس عرفات تحت الحصار

ال دور فعلياً له غير التوقيع " رمز"ة فتح وتحويله إلى ياسر عرفات، وإلى ضرب قيادته الفعلية لحرك
 الفلسطيني عن ياسر عرفات، –والسؤال أولم يؤد ذلك إلى رفع الغطاء الفتحاوي . وتغطية التنازالت

) سيان(ما سمح، عن وعي أو دون وعي . ومن ثم شجع أو سوغ رفع الغطاء العربي عنه، فالدولي
  .لشارون بالتجرؤ على اغتياله

كيف يفسر موضوع لفلفة التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بل معاملة ما جرى : رابعاً
كأنه موت طبيعي وليس اغتياالً واستشهاداً؟ ثم كيف يمكن للمؤتمر السادس أن ينعقد تحت راية ذكرى 
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وطالبوا " منتهي الصالحية"والدة ياسر عرفات وال يفتح ملف الذين اعتبروه فاقد القدرة على القيادة؟ أو 
بتجريده من كل صالحياته، واستخدموا العنف الجسدي والكالمي ضد الذين وقفوا إلى جانبه وبقوا 

  .وعلى ذلك شهود كثر بين أعضاء المؤتمر. مخلصين له
سر وبالمناسبة يمكن العودة بسهولة إلى وسائط اإلعالم المختلفة التي رافقت تلك المرحلة التي كان فيها يا

فالمسألة هنا ليست تقارير سرية وال . عرفات تحت الحصار حتى استشهاده، وما أعلن من مواقف ضده
  .محاضر وإنما وقائع ومواقف أسود على أبيض وبالصوت والصورة كذلك

أال تستحق السياسة التي أدت إلى ارتهان الميزانية الفلسطينية للدول المانحة وعملياً للقرار : خامساً
فمحمود عباس لم يثر هذه القضية حتى في مؤتمر القمة . ي أن تُدان من المؤتمرسرائيل اإل–كي األمير

  .العربية األخير، وهو ارتهان يهدد القضية الفلسطينية برمتها
أما االستحقاق السادس البالغ األهمية، فيوجب نقد الخط السياسي الذي تبنّاه، وبإصرار، محمود عباس من 

مروراً برئاسته مجلس الوزراء وانتهاء برئاسته للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير اتفاق أوسلو 
الفلسطينية، بما في ذلك الموقف من العدوان على قطاع غزة، ومن تسليم أمور السلطة في الضفة الغربية 

ليس لسالم فياض، واألمنية لدايتون، وانتهاء بالمواقف السياسية التي عبر عنها في مؤتمر أنابو
والمفاوضات الثنائية إلى جانب المسؤولية التي أسهمت في الوصول إلى االنقسام والقطيعة داخل الصف 

  .الفلسطيني
وأخيراً وليس آخراً إذا كان المؤتمر، وبشبه إجماع، يرثي للحالة التي وصلت إليها فتح ودورها في 

استراتيجية "لخط السياسي الذي تبنى أفال يعود جزء أساسي في تحمل مسؤوليته ل. الساحة الفلسطينية
وقد أقذع في الهجوم على المقاومة وكل أشكال الممانعة الشعبية، وهو ما ". المفاوضات والمفاوضات فقط

فقد استبعدت تماماً كل مقاومة وكل ممانعة . مورس عملياً ولم يمارس عداه حتى في أدنى مستوياته
  .شعبية نضالية

تحتاج من المؤتمر أن يقف عندها وهي المتعلقة بالوحدة الوطنية الفلسطينية طبعاً ثمة استحقاقات أخرى 
وبإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإنقاذها من حالة الالشرعية التي تتسم بها لجنتها التنفيذية 

وذلك، وقبله، استراتيجية المقاومة واالنتفاضة في مواجهة . ومجلسها المركزي ومجلسها الوطني
حتالل والجدار واالستيطان وتهويد القدس ومعارضة مشروع حّل الدولتين التصفوي الذي يتضمن اال

إلغاء حق العودة لتُحل مشكلة الالجئين بالتعويض والتوطين والوطن والبديل واالعتراف بيهودية دولة 
 من أراض، الكيان والتسليم بتجزئة الضفة الغربية في ضوء ما حدث من استيطان وما ابتلعه الجدار

ومن استيالء على األغوار والشواطئ الغربية لنهر األردن والبحر الميت مع السيطرة على الحدود 
  .واألجواء والسياسات األمنية والتسليحية

  3/8/2009السبيل، األردن، 
  

   في ثيابهم"يعملون" .59
  جهاد الخازن

  ى كل شيء وأي شيء؟ غير تدمير قضيتهم بالخالف علننيييالفلسطهل ثمة سعي يجمع القادة 
 25، والموعد اآلن هو )يوليو( تموز 25كانت مصر ضربت موعداً للمصالحة الوطنية الفلسطينية هو 

  .، ولكن النجاح ال يحــتاج الى وسيط بل الى معجزة من حجم توراتي)أغسطس(آب 
. قة الوفاقفي موضوع حكومة الوحدة الوطنية حماس تريد حكومة على أساس برنامج مكة المكرمة ووثي

  .إسرائيلوفتح تريد حكومة تلتزم جميع االتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية وتعترف ب
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.  ألفا15ًبالنسبة الى القوى األمنية المشتركة اقترحت مصر البدء بثالثة آالف عنصر تزيد تدريجياً الى 
رحلة، حتى الوصول الى ثالثة  عنصر في كل م300حماس اقترحت بناء هذه القوى بالتدريج، ومن 

  . ألف عنصر40فتح اقترحت البدء بثالثة آالف واالنتهاء بقوى أمنية قوامها . آالف فقط
وحماس طلبت . مصر اقترحت لجنة فصائلية مرجعيتها ابو مازن تنسق بين الضفة الغربية وقطاع غزة

اللجنة مع الحكومة المقالة في لجنة تنسق بين الحكومتين في الضفة والقطاع، وفتح رفضت ان تتعامل 
غزة، وإنما تريد ان تشرف اللجنة على الفترة االنتقالية وعلى إجراء انتخابات في أول شهر من السنة 

  .القادمة
 عضواً، ورفع 1550واآلن هناك مؤتمر فتح القادم في بيت لحم، وكان االتفاق األصلي ان يشترك فيه 

  . على األقل موجودون في قطاع غزة400، منهم 1700العدد بعد ذلك الى حوالى 
فتح ترفض اي تفاوض مع حماس على خروجهم، إال ان حماس تربط خروجهم باإلفراج عن المعتقلين 

 عنصر من حماس، إال 200وكانت السلطة أفرجت عن . من انصارها لدى السلطة الوطنية في الضفة
لمعتقلين حوالى ألف، وبينهم أكاديميون ان مصادر حماس التي شاركت في مفاوضات القاهرة تقول ان ا

وهي تصر على إخراجهم جميعاً مقابل السماح للفتحاويين المشاركين في . وقادة من المجتمع المدني
إذا لم يخرج رجال فتح فالمؤتمر سيفشل، أو يفقد شرعيته، غير ان الرئيس  .المؤتمر بمغادرة القطاع

 يكون موضع مساومة ابداً، وإذا لم يخرجوا فستواجه محمود عباس قال لي ان خروج محازبي فتح لن
  ."ما لم تره من قبل"حماس معه 

أبو ماون يقول انه يملك الشرعية الدولية وأن مصر والمملكة العربية السعودية وسورية والدول العربية 
ووجد األخرى تؤيد موقفه، وهو أجرى محادثات مع الرئيس بشار األسد ووزير الخارجية وليد المعلم 

مصادر حماس في القاهرة قالت ان السلطة الوطنية ال تريد في الواقع خروج  .منهما تجاوباً ودعماً
أعضاء فتح من القطاع الى الضفة للمشاركة في المؤتمر ألن أكثر هؤالء من المعارضين للسلطة 

لو لمضايقة أبو ولكن إذا كان هذا هو األمر فلماذا ال تتركهم حماس يخرجون و. وسيشكلون جبهة ضدها
  مازن؟

الصحيح الوحيد في الموضوع كله ان ال اتفاق على اي نقطة بين الجانبين، وأن ال نية في االتفاق، 
بر السلطة الوطنية، الفريق فحماس قانعة بإمارة إسالمية في غزة حتى اآلن، وفتح ترى انها، ع

 من المخطئ ومن المصيب في النزاع ال يهم .طيني الوحيد المعترف به دولياً والمقبول للتفاوضالفلس
الداخلي الفلسطيني، فالكل مخطئ، وإن كان خطأ فريق أكبر من فريق، فهذا ايضاً موضع خالف، 
والفلسطينيون مع فريق ضد اآلخر أخطأ أو أصاب، ومن دون النظر الى األذى الهائل الذي اصاب 

  .القضية على ايدي ابنائها
نياهو هبطت بالقضية كلها الى مستوى االستمرار في االستيطان أو في غضون ذلك، حكومة بنيامين نتا

وقفه، وهي تجاوزت الطريق المسدود في مفاوضاتها مع اإلدارة األميركية على توسيع المستوطنات، أو 
قبول الزيادة الطبيعية أو إكمال ما بدأ بناؤه من وحدات سكنية، وأصبحت تعد لالستيطان في القدس 

  .دارة أوباما الى التركيز على القدس على حساب المستوطنات المعروفة في الضفةالشرقية فتضطر ا
 القضية؟ "شجاعة"وأتجاوز القضية الفلسطينية كلها وأسأل ماذا يعمل العرب ألنفسهم وبمعزل عن 

  في ثيابهم، ففي األخبار ان منظمة التعاون االقتصادي واإلنماء،"يعملون"ليعذرني القارئ إذا قلت انهم 
وهي من اهم الهيئات االقتصادية العالمية وأعضاؤها حتى اآلن من الدول الغربية، وضعت قائمة بدول 

 مع تشيلي واستونيا وروسيا وسلوفينيا، وقائمة أخرى بدول للتفاوض إسرائيلمرشحة للعضوية بينها 
شحة لمنظمة عالمية  مرإسرائيل .معها بعد ذلك هي البرازيل والصين والهند وأندونيسيا وجنوب افريقيا
  .ليس فيها عضو عربي واحد، وليس عندي تعليقاً اي كالم يصلح للنشر

  3/8/2009الحياة، 
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  عن أية مقاومة وعن أي فتح يتحدثون؟ .60

  محمود المبارك
 مضطربة إلى فتح السادس المنتظر، تبدو الصورة داخل حركة فتحقبل يوم واحد من موعد انعقاد مؤتمر 

  !التحديات التي تواجه الحركة من خارجهاحد كبير، إضافة إلى 
 على عقد مؤتمرها السادس في ظل ظروف فتحلماذا تصر حركة : ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو

  !  الفلسطيني؟-االنقسام الفتحاوي، الذي ربما فاق االنقسام الفلسطيني 
 أن تخلت القيادة السياسية وإذا كان من المفهوم إغفال هذا المؤتمر لمدة عشرين عاماً، خصوصاً بعد

للحركة عن مبدأ تحرير األرض بالطريقة التي قامت عليها الحركة، فإن ما ليس مفهوماً هو، كيف يمكن 
إقناع رجل الشارع الفلسطيني بأن هدف هذا المؤتمر، هو وضع استراتيجية لتحرير األرض الفلسطينية، 

  !ت منه؟خصوصاً أنه ينعقد تحت سمع االحتالل وبصره وبتسهيال
 واكتسبت شعبيتها على "تحرير ومقاومة"ليس ذلك فحسب، بل إن الحركة التي كانت في األصل حركة 

هذين األساسين، ستجد حرجاً كبيراً في عقد مؤتمر سادس يقوم على نقض األسس التي قامت عليها 
  !" النهر إلى البحرتحرير فلسطين من": المؤتمرات الخمسة السابقة، والشعار الذي طالما تغنت به وهو

من يدري، فربما كان السبب الذي من أجله امتنع الزعيم الراحل ياسر عرفات عن عقد المؤتمر السادس 
 التي وضعت سالح المقاومة بعد فترة قصيرة من انعقاد مؤتمرها -للحركة، هو أن ال تكون الحركة 

 إلى "مقاومة االحتالل" شعارها من  ضحية تندرات سياسية متوقعة، من نوع القول إنها غيرت-الخامس 
  !"مقاومة المقاومة"

وعلى رغم وجود إجماع فلسطيني على زعامته التاريخية ومقدرته الفائقة على اإلقناع، إال أن السيد 
عرفات كان يدرك حجم المشكالت المحيطة بعقد المؤتمر السادس بعد توقيع معاهدة أوسلو، لذلك ابتعد 

  ! عنه بالجملة
 تعتقد أن انعقاد أول مؤتمر لها، منذ عشرين عاماً، يجيء ألجل تجديد فتحكانت زعامات حركة أما إذا 

  !فكر وقيادة الحركة الحزبية، فهذا خطأ سياسي آخر بدت أعراضه اليوم غير خفية
ذلك أن عقد هذا المؤتمر داخل أراضي االحتالل وتحت عناية ورعاية دولة االحتالل، تسبب في اتهامات 

وغني عن القول إن هذه االتهامات ال ! ائمين عليه والداعين إليه من أعضاء في الحركة ذاتهاضد الق
تعني بالضرورة إدانة المتهمين، ألن المتهم كما هو معلوم، بريء حتى تثبت إدانته، لكنها اتهامات جادة، 

  !يهأحسب أن المحامين الذين سيقومون بعبء الدفاع عن أصحابها، في وضع ال يحسدون عل
إضافة إلى ذلك، فإن عقد هذا المؤتمر يأتي في وقت كثرت فيه االتهامات ضد قيادات الحركة، خصوصاً 
ضد السيد محمود عباس، الذي يحتكر مناصب القيادة في الحركة، كونه رئيس منظمة التحرير 

قراطيات وهو أمر غير معهود في الديمو (فتحالفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة 
وتبعاً لذلك، فإن انشقاقاً كبيراً على زعامته يبدو واضحاً من داخل قيادات الحركة، حتى قبل )! الغربية

توجيه اتهامات أمين سر الحركة السيد فاروق قدومي ضده بالتآمر على اغتيال سلفه، والتي بدأت تحظى 
  !بقبول شعبي كبير

 االتهام - حيث ال أحد أعلم منه بأسرارها -ر الحركة  التي صدرت من أمين س"الخيانة"يؤيد اتهامات 
الذي وجهه وزير شؤون القدس السابق في حكومة فياض السيد حاتم عبدالقادر، قبل أسابيع، إلى الحكومة 

  !"وشهد شاهد من أهلها" في سياساتها تجاه تهويد القدس، من باب إسرائيلالفلسطينية بالتهاون مع 
، وربما من هذا الباب أرادت الحركة أن تثبت فتحكس إذاً انحسار شعبية حركة هذه األمور في مجملها تع

وجودها بإحياء المؤتمرات الثورية من جديد، وقد كان األولى بها أن تتنحى عن الساحة قليالً، أو أن تعيد 
  !إلى الشعب الفلسطيني ثقته بها، من طريق العودة إلى مرتكزاتها األساسية
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 - في المفهوم الغربي للديموقراطية، ترتكز إلى تجدد فكره السياسي "الحزب"ارية ذلك أن فلسفة استمر
وإذا ما تغيرت .  وتغيير قياداته القديمة بأخرى تجلب القبول الشعبي للحزب-من غير التنازل عن ثوابته 

  !مبادئ الحزب، فال غرابة أن يهجره أتباعه
 في الداخل الفلسطيني، فربما كان عليها أن اسحم تخشى فقد شعبيتها لمصلحة فتحوإذا كانت حركة 

 بدا كذلك من جانب الحكومات الغربية التي بدأت برلماناتها تطالب حماستتعلم أن االلتفات إلى 
 بدأت تزداد، ليس حماسالمثير لالنتباه هو أن دعوات الحوار مع !  والحوار معهاحماسباالعتراف بـ 

  ! ذاتهاإسرائيلوالبرلمان البريطاني، وإنما من داخل فقط من أعضاء في الكونغرس األميركي 
 في حاجة إلى قرار جريء تنعى فيها الحركة نفسها إلى األمة الفلسطينية، إذ فتحواقع األمر أن حركة 

، وتبعاً لذلك عليها أن تسلم زمام األمور إلى من بعدها، "التحرر"إنها لم تعد قادرة على مواصلة مسيرة 
  !"زمان دولة ورجاالًلكّل "من باب أن 

  3/8/2009الحياة، 
 

  :كاريكاتير .61
  

  
  3/8/2009ت، اماراالتحاد اإل  


