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   حماس ويتمسك بالسالم"ظالميي" فتح ويهاجم "خطاءأب" عباس يعترف : السادسفتحانطالق مؤتمر  .1

اسعد تلحمي و محمد يونس ،غزةوالناصرة وبيت لحم  نقالً عن مراسليها في 5/8/2009الحياة، نشرت 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس افتتح المؤتمر العام السادس لحركة فتح، الذي حمل  أن فتحي صباحو

 بكلمة عرض فيها المحطات التاريخية للحركة منذ "ياسر عرفاتمؤتمر الشهيد القائد المؤسس "اسم 
 انعقادهيشكل انعقاد المؤتمر بحد ذاته معجزة، ويشكل ": وقال.  لتأسيسها حتى اليوماألولىالتحضيرات 

تنتظر من فتح .  من المعجزتين، فالناس تنتظر النتيجةأهمعلى ارض الوطن معجزة ثانية، لكن النتيجة 
  ." نقيم دولتنا المستقلةأن إلى هنا، وسنظل هنا إننا، كلمة تقول للعالم أن تقول كلمتها

مل وان الواليات المتحدة، وللمرة أال يزال هناك بصيص "، قال انه "إسرائيل"وعن المفاوضات مع 
 دولة فلسطينية مستقلة إقامةباتت ": وأضاف. أميركية دولة فلسطينية مصلحة إقامة أن، تعتبر األولى

 حددت األميركية اإلدارة أن إلى وأشار ." ذلكأمامولية، وإسرائيل هي التي تقف عائقاً مصلحة د
الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس والبحر " المحتلة في محاضر جلسات رسمية بـاألراضي

  ."67 والمناطق منزوعة السالح على حدود األردنالميت ونهر 
شاد خصوصاً بالمقاومة أو. "اومة المشروعة دولياً حق للفلسطينيينن المقإ"وتحدث عن المقاومة قائالً 

الشعبية للجدار واالستيطان والتهويد كما يجري في القدس وغيرها من القرى التي تنظم تظاهرات 
 باإلجماع يكون مرهوناً أنيجب " تحديد شكل النضال وتوقيته إنوقال .  للتصدي للجدارأسبوعية
  ." يختار الشكل الذي يريد في الزمان الذي يريدأنق احد ليس من ح" وانه "الوطني

 االنقسام متعهدا بتسليمها السلطة في حال وافقت على إنهاءوجدد عباس مد يده لحركة حماس من اجل 
 لن وإنها والنظام والقانون األمن السلطة ستواصل فرض أن صندوق االقتراع، وشدد على إلىاالحتكام 

  .تتنازل عن ذلك
اس الرئيس الراحل المؤسس لفتح ياسر عرفات بإشادات عن تاريخيه والصفات التي تحلى بها وخص عب

  ." عشر من قادة الحركةاألربعةجمع فيها صفات الشهداء "و
الرئيس عباس  أن  وليد عوض،بيت لحم نقالً عن مراسلها في 5/8/2009القدس العربي، وأضافت 

 من السفر إلى الضفة للمشاركة في المؤتمر السادس، وقال هاجم حماس بشدة، منتقداً منعها أعضاء فتح
 يرتهن أنترفض "وقال إن فتح  . في قطاع غزة"االنقالبيين" فتح ترفض أن تكون رهينة لـإنعباس 

اتهم عباس حماس بأنها دعت  و." لن تسمح للظالميين بممارسة دورهم التخريبيوإنهاقرارها لالنقالبيين 
تعالوا إلينا لنحاوركم، وستجدون : أرسلت لهم رسائل مفادها"ين إلى الحوار، وإنها اإلسرائيليين واألمريكي

وأضاف إن حماس قالت لإلسرائيليين واألمريكيين إنها على استعداد لمقاتلة السلطة وفتح، ". ما يسركم
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ي حافة االنهيار الماد" إلى ما وصفه بأنه 2005 و2001بعد أن وصلت السلطة خالل الفترة ما بين 
  .، وان حماس حاولت االستفادة من هذا التراجع لتأخذ دور فتح"والسياسي

 إلى حماس في غزة ودعا الحركة أمام هزيمتها إلىدت أ "خطاءأ"ن حركته ارتكبت أواعترف عباس ب
 وجملة أخطائنا بسبب وأيضابفعل انسداد آفاق عملية السالم "وقال  ."استخالص العبر" و"انطالقة جديدة"

 الضعيف وابتعادنا عن نبض الجماهير وضعف وأدائناساتنا وسلوكياتنا المرفوضة جماهيريا من ممار
  ."انضباطنا التنظيمي، خسرنا انتخابات المجلس التشريعي الثانية وبعد ذلك خسرنا غزة

وشكنا على خسارة ما تبقى من السلطة، لكننا قاومنا وصمدنا وبادرنا، وحافظنا على أ"ضاف عباس وأ
من لمواطنينا وهو عملنا ليل نهار من اجل توفير األ. مور لالحتاللعادة كل األإبديال عن خطر السلطة 

  ."إسرائيل الداخلي، والتدخل المتواصل من قبل األمنيأمر كان يبدو مستحيال بسبب الفوضى والفلتان 
ال مهامنا  يشكل منصة النطالقة جديدة، تعزز نضالنا الستكمأنهذا المؤتمر يجب "ن إوقال عباس 

 تستعيد أن كفتحاويين هي األبرزمهمتنا "ن أكد أو ."الوطنية الرئيسة، وهي انجاز الحرية واالستقالل
مكانتها ووهجها وروحها األصيلة كي تواصل القيام بأعباء دورها التاريخي في قيادة شعبنا (...) حركتنا

  ."نحو الحرية واالستقالل
 عملية السالم من طريقها المسدود مع التأكيد على إخراج"ي في  رغبة الشعب الفلسطينإلى عباس وأشار

  ."حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل وهو ما يقره القانون الدولي بما في ذلك المقاومة المسلحة
 المين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي غير المشارك  وجه عباس انتقاداًأخرىومن جهة 

العام للحركة والذي اتهمه مؤخرا بالمشاركة في التخطيط الغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل في المؤتمر 
أكد عباس أن السلطة الفلسطينية ستواصل البحث والتحقيق في ظروف أسباب وفاة  و.ياسر عرفات

 "المتاجرة"ورفض عباس محاوالت  .عرفات وإجراء كافة االتصاالت مع الدول العربية واألجنبية لذلك
 الغتيال عرفات ، مضيفا ان ذلك "إسرائيل"بدم عرفات، في إشارة إلى اتهامات القدومي له بالتواطؤ مع 

  ."عيب ويجب أن يتوقف"
 فرصة الستئناف أي بتدمير إياه بنيامين نتنياهو متهما اإلسرائيليوهاجم محمود عباس رئيس الوزراء 

ر حقوق الفلسطينيين في القسم العربي من مفاوضات السالم من خالل رفضه تجميد االستيطان وهد
 في القدس الشرقية "التطهير العرقي" بممارسة اإلسرائيليةكما اتهم الحكومة  .األردنالقدس وفي وادي 

  . الفلسطينيةاألحياءمن خالل تدمير البيوت ونشر المستوطنين في 
أقول "وأضاف  ." في كل لحظةنكم معناإ" المؤتمر في قطاع غزة، وقال أعضاءوحيا الرئيس الفلسطيني 

ألبناء فتح وهم الصامدون في وجه القمع والتعسف وبخاصة أن عددا كبيرا يقبعون في سجون حماس 
  ."غابت أجسادكم والوطن سيبقى موحدا رغم أنف الجميع.. نقول لهم أنكم معنا

  وأشار.محاولة تغييبهاوأكد على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، متهماً جهات فلسطينية لم يسمها ب
  . لها يكون رئيساًأن عمار أبو تدخل منظمة التحرير كما فرض على أن مازن انه فرض على فتح أبو
لم يجن ": لى الشكوك واالتهامات التي وجهت ضد القيادة منذ انطالقة الثورة، قائالإشار عباس أو

  ."المتآمرون على فتح سوى الفشل
 مبادئ عرض على إعالن إنما أوسلو اتفاق إلىلم يكن توصلنا : "القو" أوسلو"تحث أبو مازن عن و

منذ : وقال ."إقراره وعرض على اللجنة التنفيذية والمركزية للثورة وتم إقرارهالمجلس المركزي وتم 
من قبل إسرائيل، وتم تحقيق ) االتفاقية (أفشلت وإنما أوسلولم يفشل "واعتبر أنه . حداًأالبداية لم نخدع 

  ." الفلسطينيةاألرض سلطة وطنية على أول انجاز
  .لن نوقع حالً بدون تبييض السجون اإلسرائيلية جميعاً: وقال

عباس قال إنه  أن  كفاح زبون،بيت لحمنقالً عن مراسلها في  5/8/2009الشرق األوسط، وجاء في 
ضة اللجنة التنفيذية بذل جهودا كبيرة إلشراك حماس في االنتخابات، ومن ثم لتسليمها السلطة رغم معار
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 .لمنظمة التحرير، وبحسبه، فإنه ساهم وبذل كل ما يستطيع في كسر الحصار وإيصال األموال لحماس
وذكر عباس أنه أقنع دوال أوروبية باستقبال رئيس الحكومة الفلسطينية آنذاك إسماعيل هنية، لكنه 

 .")مشعل( الستقبال هنية، زعل حين أبلغت خالد مشعل أنني أقنعت دولة أوروبية"استطرد قائال، 
واعتبر عباس أن تعزيز صمود جبهتنا الداخلية، يتطلب حسم العالقة مع حماس، وأعاد التذكير بأنه بينما 

الذي قوض "كان يوقع اتفاق مكة في السعودية، كانت حماس تخطط الغتياله واالنقالب في القطاع، 
 ."استئثارا بإمارة حمساوية في غزةحكومة الوحدة الوطنية، لمصلحة ما يمكن اعتباره 

واتهم عباس حماس، أيضا، بتنفيذها أحكاما باإلعدام بحق أبناء فتح وإلقاء بعضهم من أعلى األبراج في 
سمعنا بكل أسى عبارة دعني أدخل به الجنة، في سباق على قتل الفتحاويين ومواطنين "وقال . غزة

 ووصف عباس الحوار مع حماس بأنه "نا، واهللا لن يطأوهايريدون أن يدخلوا الجنة بقتل"وتابع . "آخرين
أمضينا آالف الساعات في حوار يتقدم خطوة إلى األمام ويتراجع خطوتين "أصبح دوامة ال تنتهي، وقال، 

إلى الوراء، ولقد قدمت المبادرات المختلفة من أجل التوصل التفاق كامل يضع حدا لالنقسام الفلسطيني، 
أن اشتراط حماس االتفاق المطلق على أدق "وأضاف عباس،  ."دور في الحلقة المفرغةوها نحن ما زلنا ن

  ."التفاصيل أو ال اتفاق، يعني اشتراط المستحيل
وأعلن أن السلطة تعد نفسها الستحقاق دستوري، وهو استحقاق االنتخابات التشريعية والرئاسية في 

أن االنتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تتم في "وتابع، . " كانون األول المقبل/موعدها، في ديسمبر
 ."جميع أنحاء الوطن، في غزة والضفة والقدس

فتح القيادي في حركة  إلى أن وكاالتونقالً عن الفلسطين المحتلة من  5/8/2009الخليج، وأشارت 
لى وقال إن حماس عملت من خالل منع أعضاء فتح من الحضور ع فتح، أحمد قريع افتتح مؤتمر

إن الجرح بليغ "وتابع . لكنه تمسك بالحوار من أجل تحقيق المصالحة" تعميق الجرح وزيادة الكراهية"
والممارسات قمعية واالدعاء كبير لكن الكبير يحنو على الصغير، نقول لهم بالصوت العالي وأمام كل 

ننطق باسمكم ونختار باسمكم، أشقائنا العرب وأصدقائنا الذين توسطوا، نقول أيها األخوة كلنا غزة وكلنا 
ورحب بأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحاضرين وممثلي الفصائل وقيادات  ".فكونوا مطمئنين

كما رحب بالوفود العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة . العرب" الكنيست"الحركة من كل األقاليم وأعضاء 
 ورجال السلطة ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، وبأبناء وبالشخصيات الوطنية وقادة القوى والفصائل

فتح الذين جاؤوا من سوريا واألردن ولبنان ومصر والجزائر والواليات المتحدة وأوروبا وأمريكا 
  .الالتينية وكندا وجميع دول العالم

 من 400 من قيادات فتح في الداخل والخارج، يغيب منهم نحو 2260ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر 
  .أعضاء الحركة في غزة لم تسمح لهم حركة حماس بالسفر

 وفدا تمثل أحزابا وفعاليات ومنظمات عربية ودولية، ورجال دين 70وحضر الجلسة االفتتاحية أكثر من 
وعلقت على جدران القاعة الفتات كبيرة كُتب عليها شعارات وطنية تؤكد على حق . مسلمون ومسيحيون

 وكذلك على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والنضال وصوال لتحقيق كامل العودة وتقرير المصير،
واحتلت  ".ليرفع الحصار عن غزة"وبرزت الفتة بارزة خلف المنصة كتب عليها عبارة  .أهدافه الوطنية

انطالقة "صورة كبيرة للرئيس الراحل ياسر عرفات، فيما خط شعار كبير خلف المنصة المؤتمر السادس 
  ".حو الحرية واالستقاللجديدة ن

  
   فتح السادسعرض خطابه على واشنطن قبل أن يلقيه في مؤتمريعباس :  اإلسرائيليالتلفزيون .2

" جاك والس" أكد التلفزيون اإلسرائيلي القناة العاشرة بأن القنصل األمريكي في القدس :القدس المحتلة
 ماذا سيقول في خطابه في مؤتمر فتح اجتمع ليلة أمس حتى ساعات الفجر األولى مع أبو مازن ليعرف

  .السادس لكي ال يحرج اإلدارة األمريكية
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)  جون جيمس( وأشارت مصادر إسرائيلية بان  مستشار الرئيس األمريكي لألمن القومي الجنرال 
 قبل أيام مع وزير الحرب ايهود براك وتركز الحديث بين االثنين حول "إسرائيل"ـاجتمع خالل زيارته ل

فتح وليس حول الملف اإليراني الذري حيث جلس جيمس مقابل براك وقرأ علية قائمة أسماء مؤتمر 
قيادات فتح التي يجب علي إسرائيل السماح لهم بدخول الضفة الغربية بهدف إنقاذ عقد المؤتمر وأبو 

ياهو وبعد أن عرض جيمس قائمة قيادات فتح علي براك نقل براك القائمة علي نتن .مازن علي حد سواء
 1972حيث صادق علي جميع األسماء عدا اسمين وهما أحد منفذي عملية ميونخ والتي وقعت عام 

  ).منير مقدح( والقيادي في فتح لبنان 
  5/8/2009 ،وكالة سما

  
  الهجمة اإلسرائيلية بحق القدس باتت أكثر قسوة: هنية .3

أمس، أن الهجمة اإلسرائيلية بحـق      أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية        : محمد األيوبي  - غزة
البعض ال يزال يعـيش فـي أحـالم         "مدينة القدس في هذه األيام باتت أكثر قسوة وبشاعة وتفرداً، ألن            

  ".الغطاء السياسي لممارسته ضد القدس واألقصى وسكانها المقدسيين) إسرائيل(التسوية ويمنح العدو 
مهنية في مدينة غزة نصرة لمدينة القدس المحتلة، على         خالل مسيرة نظمها تجمع النقابات ال     ، وشدد هنية 

أن كل معالم التغيير في مدينة القدس، والمسجد األقصى لن تتمكن من تغيير الهوية، وانتزاع الجنـسية،                 
حينما يتمسكون في خط المفاوضات العبثيـة، ويطـالبون بـالتطبيع مـع             : "وقال .وطمس معالم المدينة  

ة، ويعقدون اللقاء واالجتماعات من أجل مقاومة المقاومة كل ذلـك يـساعد             االحتالل ويحاربون المقاوم  
  ". العدو على تنفيذ سياستها العدوانية ضد القدس والمسجد األقصى وأهلنا المقدسيين

منذ أن احتلت القدس وفلسطين واالحتالل اإلسرائيلي يعيث فساداً ويرتكـب المجـازر،             : "وأضاف قائالً 
يسعى النتزاع القدس من عمقها العربي واإلسالمي، ويسعى االستفراد بالقـدس           ويستمر في الحفريات، و   

وأكد رئيس الوزراء على عدم التخلي عن القدس واألقصى، وعـن           ". وبأهلنا المرابطين في بيت المقدس    
حقوقنا وثوابتنا مهما طال الطريق وعظمت التضحيات، واشتدت المحنة وتعمقت األزمة، وتكاثر األعداء             

  . م، مشدداً على أن ذلك لن يزيدنا إال إيماناً وتصميماً وتمسكا بالحقوق والثوابتوالخصو
ووجه هنية تحيته إلى الحاجة أم كامل الكرد في مدينة القدس التي هدم االحـتالل اإلسـرائيلي منزلهـا                   

يريـد  ومازلت تقف شامخة قوية صامدة  في وجه االحتالل، معتبراً أن خيمة أم كامل رسالة إلى كل من            
  .أن يتنازل عن القدس واألقصى، وعنوان صمود الشعب الفلسطيني

  5/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   ويجب ترسيم الحدود قبل التطبيع"إسرائيل" مفاوضات مع أتوقعال  :عبد ربه .4
 مفاوضات بين أي إجراء سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أمين استبعد :بيت لحم
وقال عبد ربه  . الزالت متشددة في مواقفهااألخيرةن  القريب ألأوقت في "إسرائيل"لسطينية والقيادة الف

 هما االتفاق على أمرين وهي تستهدف ن المفاوضات من جانبنا ليست هدفاًإ"في حديث لغرفة تحرير معا 
 ".ائيل في المستقبل واالتفاق على صيغة العالقة بين الدول العربية وإسر، االحتاللإلنهاءبرنامج تفصيلي 

 نقول لها بان تقوم بالتطبيع مع إسرائيل لمجرد وقف أنبالنسبة للدول العربية ال يكفي ": ضافأو
 ترتبط بتحديد الحدود بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل وحدود أن بداية للتطبيع يجب أياالستيطان وان 

ندما ترسم الحدود وقتها يمكن الحديث عن  خط الرابع من حزيران وعأساسالجوالن المحتل ولبنان على 
  ".تطبيع

ليس "تحدث عبد ربة بالقول ،  التناقضات والتراكمات داخلهاإنهاءوعن مؤتمر فتح وهل تستطيع الحركة 
 ". خالفات قد تنشا في المستقبلأي يحل أن يمكن إنما خالفات إلنهاء يقود المؤتمر أنبالضرورة 
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 ال تتحول هذه أنيس التعددية يوجد به تناقضات ولكن المهم ي حزب سياسي يسعى لتكرأ": ضافأو
  ". حالةإلىالتناقضات 

ن مشكلة حماس انها لم تعد إ": هقال عبد رب،  المؤتمر من مغادرة قطاع غزةألعضاءوعن منع حماس 
 . المشاغبة والتخريب على السلطة الفلسطينية وحركة فتحأساليب إتباع ذاتها سوى إلثباتتجد وسيلة 

 لحوار وطني حقيقي لو انتهجت تهيئ تفتح حماس صفحة جديدة وان أنكان من المفروض ": ضافأو
 لدى حماس استراتيجية واضحة هي الفصل التام بين الضفة وغزة أن ايجابيا لكن من الواضح أسلوبا
  ".إمارتها إقامةلجهة 

  4/8/2009وكالة معاً، 
  

  طينيةخالف فتح وحماس ال يخدم القضية الفلس: الدويك .5
.. واألخرىالمصالحة بين اللحظة "ن تكون  أ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني،، عزيز دويك.توقع د

وختم الحوار بنتائج ..  تفاهم وحوارإلىوفي شأننا الفلسطيني الداخلي يبدو لي بان القرب للوصول 
دويك ويعبر  ".ح بعيدة للغاية تنزلق الفرصة لكي تصبأحياناثم ..  قريب جدا جدا جدا أحياناايجابية يكون 

 عن تفاؤله ]"روسيا اليوم"قناة  الذي يعرض على "حدث وتعليق"حلقة من برنامج مشاركته في  خالل[
 قادمة، لكنها تحتاج إنهاوبتقديري ..  حوار هو ضرورة وطنية والزمة ال غنى عنهاإلىبان الوصول "

  ". المصالحةحداثوإ قليل من الوقت ومزيد من الدفع لتقليص الفجوة إلى
نه ليس هنالك من شك في انه أ بدويكوعن انعكاسات الخالف على مستقبل القضية الفلسطينية يؤكد 

 فتح إلىالغراء " "روسيا اليوم"وتوجه دويك من خالل قناة " ينعكس بظالل سوداء على مستقبل الحوار"
ي نظامنا السياسي الفلسطيني، بان  فاألساسيين في الفصيلين الكبيرين، المكونين إخوتي إلى.. وحماس 

 أطالب المؤتمر السادس لحركة فتح، وهنا إنجاح من اجل تحقيق اآلخريتنازل كل طرف منهما للطرف 
 بالخروج من غزة للمشاركة في المؤتمر السادس لإلخوة، وان يسمح األسرى عن اإلفراجفعال بان يتم 

ن يستجيب أ أرجووبالتالي . لشعب الفلسطيني قوة كل فصيل وتوحيده هو قوة لإن وأقول.. للحركة
الطرفان لنداءات المصالحة، ونداءات التقارب في هذه المرحلة بالذات من اجل انجاز نجاح وحدة العمل 

 إلىالفلسطيني، ثم توحيد كافة الفصائل، كي نرجع كما كنا شعبا واحدا موحدا، ويرجع جناحا الوطن 
 ".جسد هذا الوطن ، الضفة والقطاع

  4/8/2009وقع روسيا اليوم، م
  

  المؤتمر السادس لحركة فتح شأن داخلي: نواب التغيير .6
والـذي  " فـتح "قال نواب كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية إن المؤتمر السادس لحركة              :رام اهللا 

 يخص  واعتبر النواب في بيان صحفي المؤتمر مؤتمراً حزبياً        .افتتح أمس في مدينة بيت لحم شأن داخلي       
وليس ألحد حق التدخل المباشر أو غير المباشر فيه، موضحين أن هذا المـؤتمر يكتـسب صـفة                  " فتح"

 عاماً من المؤتمر السابق، وبالتالي فإن نتائجه ستؤثر في واقع ومستقبل القضية             20خاصة كونه يأتي بعد     
لتوفيق لمـا فيـه مـصلحة       وأعرب النواب عن تمنياتهم للمؤتمر با      .الفلسطينية ومسيرة التحرر الوطني   

  .الشعب والقضية الفلسطينية
  5/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  وثيقة الوفاق ال تنص على حكومة تعترف بشروط الرباعية:  الرمحيمحمود .7

 محمود الرمحي أن وثيقة .أكد أمين سر المجلس التشريعي النائب د :رنا الشرافي/ حاورته من غزة
حكومة ترفع (عترف بشروط الرباعية أو كما تسميها حركة فتح الوفاق الوطني ال تنص على حكومة ت
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وقال  .، معرباً عن ثقته بفوز حركته في االنتخابات إذا ما تمت تهيئة األجواء المناسبة للمشاركة)الحصار
 معتقل لدى السلطة في الضفة 200لقد بدأ الحوار بالحديث عن " ":فلسطين"الرمحي في حوار أجرته معه 

وهناك معتقلون من (...)  أشهر7 معتقل وذلك في غضون 900حتلة، واآلن نتحدث عن الغربية الم
والً عن كل ؤكتائب األقصى والشعبية والجهاد اإلسالمي لمقاومتهم االحتالل والجنرال دايتون ليس مس

  .، وفق قوله" هذه االعتقاالت ومصالحه تلتقي مع السلطة
  5/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تنسف وهم التسوية48صخصة أراضي خ:  عدوانالنائب .8

عاطف عدوان قرار الكنيست اإلسرائيلي، أول من أمـس، القاضـي بخصخـصة             .اعتبر النائب د   :غزة
خطوة تؤكد حقيقة أن الدولة العبرية ال تؤمن بـشيء اسـمه            ) " إسرائيل(لصالح  " 48"أراضي فلسطين   

تلك رسالة إلى الذين يراهنون على      " :نسخة عنه " فلسطين"وقال عدوان في تصريح صحفي تلقت        ".سالم
ـ    "في السالم العادل والشامل   ) إسرائيل(رغبة     الوهم الذي ال أساس لـه علـى        "، واصفاً عملية التسوية ب

  ".أرض الواقع
ودعا عدوان أعضاء حركة فتح المشاركين في المؤتمر السادس إلى إعادة النظر فـي سياسـة الحركـة            

  .العودة إلى مربع المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينيةوتعامالتها مع العدو، وطالبهم ب
  5/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
  تتهم حماس بمنع المرضى من مغادرة غزة" الصحة الفلسطينية" .9

 قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الثالثـاء، إن قـوات األمـن التابعـة               :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
منعت مرضى في حالة الخطر الشديد من الخروج من قطاع غزة لتلقي العالج             للحكومة المقالة في غزة     

ميليشيات حمـاس علـى منـع       "نسخة عنه، إقدام    " الغد" واستنكرت الوزارة في بيان تلقت        .في الخارج 
المرضى من األطفال والنساء والشيوخ وأصحاب األمراض الخطيرة التي يستوجب تحويلهم بشكل فوري             

طاع غزة رغم حصولهم على التحويالت الطبية الالزمة والتقارير التي تثبت خطـورة             إلى الخروج من ق   
  ".مرضهم من الوصول إلى المستشفيات القطاع

  5/8/2009الغد، األردن، 
  

  شرطة غزة تقرر منع الضرب في مراكز توقيفها .10
وقيم حقوق  القانون أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية في غزة العقيد جمال الجراح، التزام شرطته ب:غزة

اإلنسان والحريات الشخصية والعامة، الفتا إلى أنه سيصدر كتاباً لمسؤول السجون، لمنع الضرب بشكل 
جاء ذلك خالل لقاء جمع الجراح بوفد من الهيئة المستقلة  .القانون مطلق، والتعامل مع الموقوفين وفق

، تم خالله بحث واقع مراكز التوقيف المنتشرة )3/8(االثنين  مساء أمس" المظالم ديوان"لحقوق اإلنسان 
بصدد حل المشكلة  وفيما يتعلق بمشكلة االكتظاظ في السجون، أشار الجراح إلى أن الشرطة .في القطاع

األخير على غزة أو افتتاح سجن  من خالل ترميم جزء من سجن السرايا الذي تم تدميره أثناء العدوان
  .آخر في جنوب القطاع

  4/8/2009قدس برس، 
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  وزارة األشغال تعمل على إعادة تصنيع مخلفات المباني الحكومية المدمرة: غزة .11

 وضعت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، خطه للعمل من أجل إعادة تصنيع مخلفات :غزة
لوزارة، وأفاد المهندس نعيم السمري نائب مدير عام اإلشراف والمتابعة في ا .المباني الحكومية المدمرة

أنه تم البدء في العمل بمبني المنتدى بمدينة غزة وتم وضع هيكلية وخطة للعمل لدراسة الخيارات 
ضاف أن آلية العمل تشمل فك ونقل أي مواد تصلح إلعادة التصنيع أو .المتاحة من حيث التكلفة والعائد

ظيف هذه المواد من األسمنت ويتم إلى المصنع الذي يتم فيه إعادة التصنيع التابع له، ويقوم المقاول بتن
  .جليها وقصها حسب المقاسات المتاحة

  4/8/2009قدس برس، 
  

  فتح السادسعباس يعتزم إجراء إعادة هيكلة لألجهزة األمنية بعد انتهاء مؤتمر : فتحاوية مصادر .12
 إجراءكشفت مصادر فلسطينية بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم  : وليد عوض-بيت لحم 

ونقل عن مصدر موثوق في  .فتح السادس الفلسطينية بعد انتهاء مؤتمر األمنية لألجهزة هيكلة إعادة
حركة فتح أن عباس يدرس بجدية دمج جهازي األمن الوقائي والمخابرات بعد انتهاء المؤتمر وتعيين 

 "صفا" وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح نقلته وكالة. قيادة جديدة لهما
إن هناك توجها لدى الرئيس بتوحيد الجهازين ووضع قيادة جديدة خلفاً للقيادة الحالية "الفلسطينية 

  ."للجهازين ضمن تغييرات ستطال مواقع قيادية كثيرة في السلطة الوطنية
 .وأضاف أن الرئيس عباس أجل القرار لما بعد المؤتمر حتى ال يصطدم بمعارضة قوى تقليدية في فتح

شار القيادي الفتحاوي إلى أن عباس امتنع حتى اآلن عن اتخاذ هذا القرار رغم قناعته به نتيجة وأ
التوازنات الداخلية في فتح، ولكن المتوقع أن تساعد اإلفرازات الجديدة للمؤتمر السادس في بث روح 

 القائمة اآلن بين يةاالزدواجوأكد أن اتخاذ مثل هذا القرار سيلغي حالة  .االتجاهاتالتغيير في مختلف 
  .عمل الجهازين وسيفضي إلى إعادة ترتيب المؤسسة األمنية على أسس صحيحة وفق تعبير المصدر

  5/8/2009القدس العربي، 
  

  ههاقلب األولويات بل شو.. فئوي ومليء باالفتراءات:  رداً على خطاب عباسحماس .13
حماس وصفت خطاب الرئيس محمود حركة  من غزة، أن فتحي صباح عن، 5/8/2009الحياة، ذكرت 

أكاذيب مكررة بعناية تنم عن خبث "في مدينة بيت لحم أمس بأنه " فتح"عباس أما المؤتمر السادس لحركة 
  ".كبير وتضليل منقطع النظير

نبذ نهج عباس والعودة إلى حضن البرنامج والمشروع الوطني "الى " فتح"حركة " حماس"ودعت 
  ". عباس خروج عن األهداف الوطنية وانحراف عن الثوابتالفلسطيني، ألن التساوق مع

تم صوغه بلغة غير وطنية، وهذا ما أكدته "وقالت الحركة، في بيان رسمي تعقيباً على الخطاب، إن 
  ".الصحافة الصهيونية من أن عباس راجع مع القنصل األميركي الخطاب حتى ساعات متأخرة من الفجر

يات، بل شوهها عندما حرص على مد الجسور مع العدو الصهيوني الخطاب قلب األولو"وأضافت أن 
عبر التفاوض وخريطة الطريق، بينما سعى جاهداً الى إيجاد عدو مشترك جديد لحركة فتح وهي حركة 

  ".حماس والمقاومة الفلسطينية
ر، عندما عباس اختار أكاذيبه المكررة بعناية تنم عن خبث كبير وتضليل منقطع النظي"وأشارت الى أن 

وصف حماس بالظالمية واإلرهاب ومحاولة اغتياله، وغيرها من األوصاف التي يحرض بها العالم على 
  ".حماس
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عباس حرص على دق األسافين بين حماس والفصائل من جهة، وحماس والدول العربية "ولفتت الى أن 
 ما يؤكد نهجه من جهة أخرى، بهدف تشجيع هذه الجهات على محاربة حماس وحصارها وعزلها،

  ".العدواني، وليس نهجاً تصالحياً
خال من الخطط العملية للدفاع عن القدس أو وقف االستيطان أو توحيد الشعب أو رفع "ورأت أن خطابه 

الحصار عن غزة، في المقابل عرض نفسه خادماً للتنسيق والتعاون األمني مع االحتالل من خالل 
  ".ن الكفاح المسلحLفي المقاومة السلمية بعيداً الحديث على نهج التفاوض، واإلبداع 

تباكى على األسرى وأنه سيعمل على تبييض السجون، في الوقت الذي يكرس كل جهده "واعتبرت أنه 
للزج باألسرى المحررين وباآلمنين من أبناء شعبنا في سجونه في الضفة الغربية، ما يعكس حال 

  ".االنفصام والكذب في كل ما يقول
حماس تترفع بنفسها وبدماء شهداء شعبها عن هذا اإلسفاف الذي وصل إليه عباس، "لحركة إن وقات ا

بتحديد "وطالبت الفصائل الفلسطينية ". وتدعو الشعب الفلسطيني إلى اكتشاف حقيقة عباس المنتهية واليته
 بتحمل مسؤوليتها والشقيقة مصر) الفلسطينية(موقفها بجالء من التوجه الخطير لقيادة فتح تجاه القضية 

  ".إزاء ما صدر عن عباس وقيادات فتح من إنهاء للحوار، ودعوة إلى انتخابات في ظل االنقسام
أي انتخابات ال بد أن تجري في ظل الوفاق الوطني، وإنهاء حال االنقسام وتهيئة "أن " حماس"وأكدت 

  ".األجواء قانونياً وشعبياً لذلك
  قالسامي أبو زهري" حماس"القيادي في ، أن  غزة من د الفيرائ عن، 5/8/2009 الخليج، وأضافت

وأشار إلى حديث عباس عن  ".حماس"ألفاظاً ومصطلحات سيئة وغير الئقة بحركة "إن عباس استخدم 
خالل زيارته بيت " فتح"تعرضه لمحاولة اغتيال في غزة، مذكراً أنه من حاول اغتيال عباس هو حركة 

  .رفاتعزاء الرئيس الراحل ياسر ع
إسماعيل هنية، مؤكدا أن ) المقال(ونفى بشدة أن يكون عباس أقنع دولة أوروبية باستقبال رئيس الوزراء 

أن دوالً أوروبية كانت على وشك إنهاء المقاطعة " حماس"الكثير من المسؤولين األوروبيين أبلغوا قيادة 
ستمرار في حصارها ومقاطعة وكسر الحصار، إال أن عباس تدخل شخصيا إلقناع هذه األطراف باال

  ".حماس"
 20هناك "إن : ونفى أبو زهري ما ذكره عباس حول تقديم أكثر من نصف الموازنة لسكان غزة، وقال

ألف موظف تم قطع رواتبهم لمجرد أنهم ملتزمون بأعمالهم، بينما يتم دفع رواتب للموظفين المستنكفين 
  .قيق التوافق الوطني الشاملكما رفض إجراء االنتخابات قبل تح". عن العمل

يعمل على التستر على هذه "ورفض تصريحات عباس حول قضية اغتيال عرفات، متهماً إياه بأنه 
الجريمة، وطي هذا الملف من خالل استخدام عبارات منمقة ووعود في حين أن مطلب الشعب 

  .الفلسطيني هو تشكيل لجنة تحقيق جدية
، والمصالحة "أوسلو"عباس حاول الترويج التفاق "قال أبو زهري إن وفي شأن المفاوضات مع االحتالل، 

  ".مع االحتالل، رغم الفشل الذريع لهذا االتفاق وما جره من ويالت على الشعب الفسطيني
 إسماعيل رضوان القيادي فـي       من غزة،  أن    أشرف الهور  عن،  5/8/2009 القدس العربي،    وجاء في 
، "لقضية الفلسطينية من خالله طرحه مبدأ التفاوض من أجل التفاوض         المتاجرة با " عباس بـ     اتهم   حماس

، كونه يتنصل   "عبثية المفاوضات مع االحتالل الصهيوني    "مشيرا إلى ان أبو مازن اعترف بصراحة بـ         
لن يثمر عن قـرارات     "من كل االتفاقيات والحقوق الفلسطينية المشروعة، ورأى رضوان ان مؤتمر فتح            

  ". الفلسطينية، خاصة انه يعقد تحت حراب االحتاللتحافظ على الثوابت
عباس هو من انقلب على الشرعية الفلسطينية، عبر ممارسته الفلتان األمني فـي قطـاع               "وقال رضوان   

وحث القيـادي فـي     . ، واتهم أيضاً أبو مازن بانه يشارك إسرائيل في حربها وحصارها على غزة            "غزة
لف حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وتأكيد الكفـاح المـسلح          التوحد خ "حماس أعضاء مؤتمر فتح على      
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" المعتقلين الـسياسيين  "، ودعا حركة فتح إلى اتخاذ قرار باإلفراج عن          "والمقاومة لنيل الحقوق الفلسطينية   
  .للتأسيس لحوار وطني شامل

  
  يهاجم عباس مع بدء مؤتمر فتح ويتهمه بجمع الماليين على حساب الشعب القدومي .14

ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، " فتح"هاجم فاروق القدومي، أمين سر حركة  :تونس
السادس في مدينة بيت لحم بجنوب " فتح"الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع بدء فعاليات مؤتمر حركة 

يين على حساب الشعب اغتنَوا وجمعوا المال"الضفة الغربية، متهماً إياه وحاشيته في رام اهللا، بأنهم 
  ".الفلسطيني وحقوقه المسلوبة

هل قرأتم في التاريخ عن قادة حركات ثورية : "وتساءل القدومي في بيان صادر عنه من تونس حيث يقيم
  . ، على حد تعبيره!"كانوا يملكون الماليين من الدوالرات أو الجنيهات اإلسترلينية هم وأبناؤهم؟

" التواطؤ" أيام الرئيس عباس ومستشاره األمني السابق محمد دحالن بـ وقال القدومي، الذي اتهم قبل
بعد استشهاد األخ أبو عمار سكنت المقاومة، وادعت السلطة أن "باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

، الفتاً "االنتفاضة الثانية جلبت الفوضى والخراب للضفة الغربية، وعكَّرت صفو المفاوضات السياسية
استمرت في مرحلة تصفية مظاهر المقاومة في الضفة الغربية مقابل الركون إلى "ر إلى أنها النظ

  .، كما قال"المفاوضات السياسية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع سلطات األمن الصهيونية
واستهجن القدومي إقدام السلطة الفلسطينية على تجريم المقاومة ومحاربتها، وتنصيب الجنرال دايتون 

اكماً فعلياً في الضفة الغربية، منددا بتعيين الجنرال األمريكي دايتون مسؤوالً عن تدريب اآلالف من ح
صغار الشباب وقيادتهم على اعتقال رجال المقاومة ومالحقتهم ومصادرة أسلحتهم؛ باسم الحفاظ على 

  .األمن
 في الفساد المالي على حساب ما قال إنه تورط أركان سلطة رام اهللا" فتح"وأكد القيادي الكبير في 

غرق البعض من العاملين في جمع المال الحرام، وتمرغوا في قضايا الفساد : "المواطنين، قائالً
  ".والتهريب، وكان اإلسرائيليون يغضون الطرف عن أعمالهم

..) (.قد اختلس ما يزيد عن مئة مليون من الدوالرات " فتح"صرصورا في "إن : وقال القدومي ساخرا
فهل سمعتم بقائد ثورة أو مقاومة وطنية ما زالت بالده محتلة؛ يتفاوض مع أعدائه الذين يحتلُّون بالده، ثم 

  !".يتنقل علنًا بطائرة خاصة مع حراساته من بلد آلخر؟
هل سمعتم بمسؤولين يجبون الضرائب والرسوم الجمركية لحسابهم الخاص؟ هل مر عليكم في : "وتابع

اصر أن تهدد ثورة أو دولة معاصرة بوقف صرف رواتب العاملين أو مخصصات التاريخ المع
  !". المناضلين إن لم يتمردوا على قادة آخرين من رفاقهم أو يتجسسوا عليهم؟

كم من اآلالف المؤلَّفة من قدامى المناضلين وأصحاب الخبرات الطويلة ُأحيلوا للتقاعد، : "وأردف
  ". ر السن بال علم وال خبرة تؤهلهم لتسلُّم مواقع حساسة مثل هذه؟واستُبدلوا بفتية من صغا

أال يشعر قادة : "السادس في حراب االحتالل، وقال" فتح"وعبر القدومي عن سخريته من عقد مؤتمر 
السلطة أن زحف االستيطان اإلسرائيلي والمستوطنين يقترب من مؤتمر بيت لحم في حضن االحتالل 

  !".؟وتحت سمعه وبصره
األصالة حتى ينسوا مبادئ الثورة وبرامجها " فتح"هل استكان الرواد األوائل من أبناء : "وشدد متسائالً

  .ه، حسب تعبير"ال أعتقد أيها الرواد؛ فاأليام القادمة حبلى باألحداث والتطورات!.. السياسية؟
  4/8/2009قدس برس، 
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  من الحضور لن يلوي ذراع فتح غزة أعضاءومنع .. سنستمر في الحوارات: شعث .15

نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان فتح ستستمر فـي الحـورات مـع                .  اكد د  :بيت لحم 
بعد جلـسة المـؤتمر الـسادس       " معا"وقال شعث في حديث مع مراسل        .حماس وانه البديل عن الحوار    

لفتحاويين هـذا سـيجعلهم يتناسـون       االفتتاحية بدت الجواء االيجابية واضحة جدا ومريحة، وان تجمع ا         
واكد شعث ان قيام حماس بمنع اعضاء        ".خالفاتهم وصراعاتهم حيث تحولت القاعة الى مهرجان للتوحد       

غزة من الحضور لن يلوي ذراع فتح ، فكل اهل غزة يريدون ان يشاركوا بالمؤتمر فهو مشروع سياسي                  
  ".ووطني
 الذي لألسفلمحتلة صعب، وكان تنظيم فتح سريا، لكن قديما كان عقد المؤتمرات في االرض ا:"وقال 
  ". ويمنعهم من المشاركة هي حماساأليام فتح هذه أعضاءيقمع 

  4/8/2009وكالة معاً، 
  

  صراع فتح وحماسوركز على   عباس لم يأِت بجديد على المستوى السياسي:الجهاد .16
إن عباس  "ث باسمها داوود شهاب     لجهاد خطاب عباس وقال المتحد    اانتقدت حركة   :  فتحي صباح  -غزة  

  ".لم يأت بجديد على المستوى السياسي، وركز على الوضع الداخلي والصراع بين حركتي فتح وحماس
غياب الموقف المهم للممارسات العدوانية اإلسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني من "وانتقد شهاب 

مر، خصوصاً في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية الخطاب، حيث كان من المفترض التركيز على هذا األ
خطة يتوحد عليها الكل الفلسطيني "وأشار الى أنه كان يأمل أن يستمع في الخطاب الى  ".الشرسة

لمواجهة العدوان اإلسرائيلي، أو حتى دعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، كما كنا 
 فكفكة المعضالت التي تقف أمام التوصل لحوار وطني نتوقع أن نستمع الى كالم جديد حول كيفية

  ".فتح"على خطاب عباس، ومؤتمر حركة " آماالً كبيرة"ولفت الى أن حركة الجهاد ال تبني  ".ومصالحة
سابقة غريبة هي األولى من نوعها "ورأى في عقد المؤتمر في مدينة بيت لحم التي ترزح تحت االحتالل 

  ".لحركة تحرر، ومفارقة عجيبة
تدعم المقاومة الحقيقية لتقف في وجه العدوان اإلسرائيلي "بمواقف " فتح"وتوقع أال تخرج حركة 

  ". المتواصل على شعبنا وصده بقوة عنه
  5/8/2009الحياة، 

  
  بتعيينه في المركزيةالبرغوثي يرفض اقتراحاًمروان تيار : " األوسطالشرق" .17

إن قياديين بارزين في الحركة اقترحوا عدم ترشيح " الشرق األوسط"قالت مصادر في فتح لـ:بيت لحم
القيادي األسير مروان البرغوثي، لعضوية اللجنة المركزية، على أن يعين فور خروجه من السجن، لكن 

وأعلن أمس رسميا مع انطالق  .تيار البرغوثي، الذي تمثله أقاليم فتح في الداخل، رفضت هذا االقتراح
 من األسرى أعضاء 155ي لعضوية اللجنة المركزية، وجدير بالذكر أن نحو المؤتمر، ترشيح البرغوث

 .في مؤتمر فتح
 5/8/2009الشرق األوسط، 

  
  الخليل " وقائي" نتيجة التعذيب في يهاقياديأحد  وفاة عباس مسؤولية لتحم حماس .18

ألمن الوقـائي   أعلنت مصادر طبية أردنية، أمس، عن استشهاد المعتقل السابق في سجن ا            : غزة - عمان
 عاماً، بعد مرور أكثر من أسبوع عن اإلعالن         44بمدينة الخليل الشيخ كمال أبو طعيمة عن عمر يناهز          

  .عن وفاته سريرياً
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الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن قتل القيادي فـي الحركـة            " حماس"من جانبها حملت حركة     
عبـاس  " تلفيقـات   " كما رفضت ما وصفتها     ، بعات  الشيخ كمال أبو طعيمة وما سيترتب على ذلك من ت         
  .التي ألقاها خالل افتتاح المؤتمر السادس لحركة فتح

بينمـا كنـا نتـابع      " وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده بغزة أمـس                 
عيمـة  تصريحات عباس الذي أمطر حركة حماس بوابل من اإلساءات واألكاذيب استشهد كمال أبـو ط              

 حيث تعرض للتعذيب وأصيب     2008-9-16القيادي في حماس والمعتقل في سجون سلطة رام اهللا منذ           
  ".بجلطة دماغية نتيجة لذلك حيث انتكست حالته الصحية إلى أن توفي

(...) إن قيام أجهزة عباس بقتل الشهيد أبو طعيمة تصعيد خطير ضد حماس فـي الـضفة                 : " وأضاف  
  " . أدوات أمنية لصالح االحتالل حيث تحولوا إلى مجرد 

، النتـائج   "عبـاس "في الضفة الغربية بحادثة قتل القيادي أبو طعيمة محملـة           " حماس"وقد نددت حركة    
  .المترتبة على ذلك، محذرة من استمرار مثل هذه الجرائم

ـ     التي تباكت على عدم خـروج أعـضاء   "نسخة عنه، أمس، األطراف     " فلسطين"ودعت في بيان وصل ل
، موضحة أن عباس وأجهزته تحولـوا       "جريمة أجهزة عباس  "إلى اإلعالن عن موقفها من      " تح من غزة  ف

  .بيد االحتالل اإلسرائيلي" أدوات أمنية"إلى 
إن جريمة إعدام أبو طعيمة وصمة عـار تلتـصق          : " بدورها، قالت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية     

 تتورع يوماً عن ارتكاب الجرائم البـشعة بحـق أبنـاء الـشعب          التي لم " العميلة"بجبين األجهزة األمنية    
  ".الفلسطيني 

  5/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  أمن السلطة يجبر المعتقلين السياسيين على التنازل عن ممتلكاتهم  :حماس .19
قال عدد من المعتقلين في سجون أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، إن تلك                :الضفة الغربية 

وات أجبرت عدداً منهم تحت التعذيب على التنازل عن بعض ممتلكاتهم الخاصة لصالح عدد من قـادة                 الق
  .قانونياً محمود عباس" المنتهية واليته"هذه األجهزة الموالية للرئيس 

أنهم اضطروا تحت التعـذيب     " ، عن هؤالء المعتقلين     "حماس"ونقل موقع أمامة اإلخباري التابع لحركة       
التنازل عن بعض ممتلكاتهم الخاصة، كبعض الشقق السكنية، وقطع األراضي، والسيارات،           الوحشي إلى   

  ".رغم حيازتهم وثائق تثبت ملكيتهم الشخصية لتلك العقارات
تفاجأ المعتقلون أن وثائق التنازل عن الملكية، تمت لصالح قادة في أجهزة أمن الـسلطة،               :" وقال الموقع 

ضح موقع أمامة، أن وثائق التنازل تضمنت بيانـات تـشير إلـى قـبض               وأو ".وليس إلى وزارة المالية   
  .أمواالً مقابل عقاراتهم" المنهوبة"أصحاب الممتلكات 

  5/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

  وغياب بلعاوي واستبعاد الزبيدي ..  افتتاح المؤتمرأثناءفوضى في القاعة :  فتحمؤتمر .20
  . المؤتمرأعضاء بشطب اسمه من قوائم صىاألقـ فوجئ زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء 

ـ انتقل اعضاء المؤتمر مساء امس الى ملعب الخضر حيث حضروا المباراة النهائية لبطولـة الـشهيد                 
  .ياسر عرفات لكرة القدم بين فريقي بيت لحم والقدس

 ألن  خيرباأل الرئيس عباس كلمته مما حدا       إلقاءـ اخرج عضو في المؤتمر كاميرا وبدأ بالتصوير خالل          
  ".مش وقت تصوير"يقول له 

 ليسوا  بأنهم المؤتمر خالل إلقاء عباس كلمته ينظرون لساعاتهم فذكرهم عباس           أعضاءـ شوهد عدد من     
  .في نزهة وان خطابه سيطول
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 مؤيـدوه مالحظـة     أرسـل ـ لم يتم ذكر اسم األسير مروان البرغوثي في الجلسة االفتتاحية اال بعد ان               
  . اعتقد بان مروان البرغوثي في قلوبنا جميعاأنا الجلسة فقال ارأد قريع الذي ألحمد

ـ تم توزيع الكوفية الفلسطينية على الحضور وبعضهم وضعها على عنقـه وآخـرون وضـعوها فـي                  
  .حقائبهم

ـ غاب حكم بلعاوي عن المؤتمر، ومصادر ترجح استقالته منذ يومين احتجاجا على الزيادة التي تمـت                 
  . عضوا 2260 حوالي إلى 1550ؤتمر دون مراعاة المعايير حيث رفع العدد من  المأعضاءعلى عدد 

  . في المؤتمراألول كرسي النائب محمد دحالن للصف إحضارـ تم 
 الوفود الـضيوف    إلقاء المؤتمر مما خلق ضجيجا في القاعة خالل         أعضاء جانبية بين    أحاديثـ دارت   
  .كلماتهم

 المركزية لحركة فتح مسؤول العالقات الخارجية الترحيب بالنواب         ـ نسي عبداهللا االفرنجي عضو اللجنة     
 خالل ترحيبه بالوفود الضيوف وتسميتهم باالسم مما اضطر تذكير احمد           اإلسرائيليالعرب في الكنيست    

  .قريع للترحيب بالنواب العرب الحقا
توفير الهدوء حتى يتم     المؤتمر   أعضاءـ احمد قريع قاطع كلمة السفير التونسي لدى السلطة للطلب من            

  .سماع ما يقوله الضيف
 كلمة كانـت للوفـد      وأطولـ اقصر كلمة كانت للوفد الصيني الذي اختتمها بكلمة شكرا باللغة العربية،             

  . موجة حارة من التصفيقأثار سيدة اختتمتها بالبكاء مما ألقتهاالمغربي والتي 
 كلمتـه باللغـة   ألقـى  الروسي فالديمير بوتين ـ ممثل حزب روسيا الموحدة الذي يقوده رئيس الوزراء  

 .العربية
  5/8/2009القدس العربي، 

  
  قيادة فتح أضاعت النضال الوطني والمؤتمر السادس ليس شرعيا:  حسينغازي .21

أكد غازي حسين عضو األمانة العامة التحاد الكتَّاب والصحفيين الفلـسطينيين ورئـيس لجنـة               : دمشق
" فـتح "الفلسطينيين والعرب نحو إعادة بناء منظمة التحرير؛ أن عقـد مـؤتمر             المتابعة لملتقى المثقفين    

  ".فتح"السادس ليس شرعيا وفقًا للوائح الداخلية لحركة 
، واللجنة المركزية أقرت عقـده      "فتح"الذي يأخذ قرارا بعقد المؤتمر هي اللجنة المركزية لحركة          : "وقال

ة التي عملت لمدة سنتين على عقد المؤتمر السادس، حتى قـام            في الخارج؛ لذلك فشلت اللجنة التحضيري     
المجلـس  : "، مـضيفًا "أبو مازن بجمع المجلس الثوري في رام اهللا وجعلهم يأخذون توصية بعقده هنـاك             

  ".الثوري ال يتخذ القرارات، بل يرفع توصيات إلى اللجنة المركزية، وهي بدورها تتخذ القرارات
أن  -تُنشَر الحقًا ) 8-4(اليوم الثالثاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "صة مع   في مقابلة خا  -وأوضح حسين   

ـ  "السادس  " فتح"مؤتمر   قيادة تعزز قيادة محمود عباس؛ حتى يتمكَّن من توقيع الحلِّ          " تركيب"يعقد حاليا ل
  ."النهائي؛ أي تصفية قضية فلسطين التي تعتبر أعدَل قضية في تاريخ البشرية على اإلطالق

؛ كي يفرض القيادات الجديـدة      "اإلسرائيلية"أبو مازن أصر على عقده بالداخل تحت الحراب         : "ويضيف
  .التي يريدها

مجرد عقده تحت حراب االحتالل هو مؤشر على طبيعة النتـائج الـذين سـينطبع بهـا                 "ولفت إلى أن    
  ".المؤتمر

أسهمت في بلورتها الواليات المتحدة     " فتح"حركة  المكان مؤشر على بروز قيادة جديد ل      : "ويبين ذلك قائالً  
  مليون دوالر لتدريب بعض القيادات؛ حتى يتولَّوا مناصب قيادة فـي المجلـس             ) 65(األمريكية، ودفعت   
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الثوري وفي اللجنة المركزية، ولدي وثائقُ في هذا األمر، ولدي شهاداتٌ فتحاويةٌ من رام اهللا تؤكد هـذا                  
  ".جديدة ستكون أداةً طيعةً في يد محمود عباس لتصفية قضية فلسطينالقيادة ال.. األمر

  4/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  سنبدأ بعد المؤتمر معركة صندوق االقتراع بديال عن الخالف والدماء: عمرونبيل  .22
ب اعتبر نبيل عمرو، الناطق باسم مؤتمر حركة فتح السادس، في مؤتمر صحفي عقده عق: بيت لحم

 .انتهاء الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، بان هذه الجلسة تشكل بداية مبشرة للمؤتمر
نحن اآلن بصدد رؤية فتح جديدة موحدة قادرة على أن تصل إلى أهدافها وهي ستضع الحجر "وقال 

نما األخير في بناء المشروع الوطني، ان هذا االهتمام الدولي بالمؤتمر لم يأت لعمل افتتاحي احتفالي، وإ
نحن مع فتح التي تمثل عقالنية سياسية وتؤمن بصندوق االقتراع، سنبدأ بعد المؤتمر : أتت الوفود لتقول

 ".معركة صندوق االقتراع بديال عن الخالف والدماء
  5/8/2009الحياة الجديدة، 

  
     تنعى األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حماس .23

، أمس، األمين العام لجبهة النضال الـشعبي الفلـسطيني          "حماس"المية  نعت حركة المقاومة اإلس    :عمان
 عاماً قـضاها    69سمير غوشة، الذي توفي، أول من أمس، في العاصمة األردنية عمان عن عمر يناهز               

  .في خدمة القضية الفلسطينية
  5/8/2009صحيفة فلسطين، 

   
  "بإعالن حر " مؤتمر فتح بمثابةوتعدنتقد خطاب الرئيس عباس ت "إسرائيل" .24

مع " فتح" توالت التحذيرات اإلسرائيلية لقادة حركة –الناصرة  من 5/8/2009الحياة،  جريدة ذكرت
انعقاد مؤتمرها العام في بيت لحم أمس، وصدرت عن أقطاب الدولة العبرية تهديدات باالقتصاص من 

  .الحركة في حال تبنّت مواقف متشددة
أبو (ن الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واعتبر وزير اإلعالم يولي ادلشتاي

ال "على إسرائيل، وقال إنه " إعالن حرب"في افتتاح المؤتمر وتصريحات أخرى لقادة الحركة ) مازن
يجب الخروج من .. ينبغي علينا أن نتجاهل األصوات التي نسمعها من بيت لحم، ونتظاهر كأننا ال نسمع

إنهم يقولون بكل وضوح إنهم متمسكون بالكفاح . نا بصدد أناس معتدلين يتوقون للسالمدائرة الوهم بأن
  ". المسلح

معقباً على تأكيد عباس وعدد من قادة الحركة تمسكها " يديعوت أحرنوت"وأضاف في حديثه لموقع 
 نجري معهم هل هؤالء هم المعتدلون الذين يريد العالم أن: "بالمقاومة كخيار، إلى جانب خيار السالم

مفاوضات سلمية؟ ثمة شعور لدي بأننا لسنا معنيين بسماع األصوات التي تدعو إلى الكفاح المسلح 
  ". هدف عباس ورجاالته هو االتساق مع حماس. وعودة الالجئين وإقامة عاصمة لهم في القدس

فإن "هدد السالم وزاد أنه ينبغي على إسرائيل أن تقول للعالم إنه بدل الحديث عن االستيطان كمن ي
االستيطان األعنف سيتمثل في إقامة دولة الفلسطينية تدار على يد من يعتبرون معتدلين كهؤالء الذين 

  ". نسمع أصواتهم في مؤتمر فتح
من جهته اختار وزير الدفاع ايهود باراك اللغة الديبلوماسية وقال إن إسرائيل ال تتدخل في القضايا 

تحنا لمن استطاع الوصول أن يصل إلى المؤتمر من أجل أن تحظى قرارات وأ"الداخلية للفلسطينيين، 
ستؤشر إلى مدى نضج الجانب "، مضيفاً ان القرارات التي ستصدر "المؤتمر بأوسع شرعية ممكنة

  ". الفلسطيني في شأن مواصلة المفاوضات مع إسرائيل
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 المستوى قوله إن من شأن مؤتمر ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع
وأضاف ان ". شرط عدم طرح شروط مسبقة"حركة فتح أن يشكل فرصة الستئناف مفاوضات السالم 

  . إسرائيل عملت كل ما بوسعها من أجل تسهيل انعقاد مؤتمر فتح السادس في بيت لحم
إلى قادة حركة فتح من مغبة وكان الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز استبق انعقاد المؤتمر بتوجيه تحذير 

  ". األمر الذي سيلحق بها أضراراً كبيرة"تشديد مواقفها تجاه اسرائيل 
ال أتوقع شيئاً من مؤتمر حركة فتح، إذ أصبح واضحاً ان قادة هذه الحركة سيتنافسون خالل : "وقال

طة الطريق وتسوية المؤتمر في إطالق التصريحات المتطرفة، لكن عليهم أن يتذكروا أنهم ملتزمون خري
  ".النزاع من خالل المفاوضات فقط

من اتخاذ قرارات " فتح"آفي ديختر حركة " كديما"وحذر وزير األمن الداخلي السابق القطب في حزب 
تصريحات وبيانات "، إن من شأن "يديعوت أحرونوت"، وقال لموقع "تقود الى اندالع انتفاضة ثالثة"

كل الوسائل الالزمة أن تعيدنا سنوات الى الوراء وأن تمهد الطريق أعضاء فتح بأن المعركة ستستمر ب
  ".إلى ما يمكن أن يشعل انتفاضة ثالثة

سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي      أن   ،القدس المحتلة    من   4/8/2009وكالة سما،   وأضافت  
حاولة كـسب تأييـد مـن       عن أسفه من تصريحات عباس، متهما إياه بم       أعرب  ووزير التنمية اإلقليمية    

لقـد  : "وقال شالوم في تصريحات صـحافية       . وصفهم بالمتشددين الفلسطينيين بدالً من المعتدلين منهم      
فضل أبو مازن مرة أخرى أن يستقل المركبة التي استخدمها المتطرفون في الماضي، من أمثال عرفات                

  ."وغيره من المتطرفين
  

  "المعتدلة"تقوي الجهات  لم إن" حماس" مع  ستخسر المواجهة"فتح: "نائب إسرائيلي .25
نصح رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي تساحي هنغبي المـؤتمر العـام               -الناصرة  

إلى تقوية الجهات المعتدلة في الشعب الفلسطيني، من أجل االنتصار في المواجهـة             " فتح"السادس لحركة   
  ".حماس"مع حركة المقاومة اإلسالمية 

إذا لم تعمل حركة فتح على تقويـة الجهـات          ): "4/8(وقال النائب هنغبي، لإلذاعة العبرية مساء السبت        
؛ فإنها ستخـسر    )مع الجانب اإلسرائيلي  (المعتدلة في الشعب الفلسطيني، وإذا لم تكن شريكة للمفاوضات          

ينية فيمـا يتعلـق بمـا    وأشاد هنغبي بأداء السلطة الفلسط   .، حسب تقديره  "في المواجهة مع حركة حماس    
من خالل توليها المسؤولية األمنية عـن معظـم         " مكافحة نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية      "أسماه  

إن "السادس؛ قال النائب اإلسـرائيلي      " فتح"وبشأن الكلمات التي ألقيت خالل مؤتمر          .المدن في الضفة  
 مؤتمرهم في بيت لحم مزعجة ولكنهـا ال         التصريحات المتطرفة التي يطلقها قادة حركة فتح على هامش        

إذا اتخذ هذا المؤتمر قرارات متطرفة سيضع ذلك عقبات أمام استئناف المفاوضات            "ورأى أنه   ". تفاجئني
  .، على حد تعبيره"والتقدم نحو التسوية

 4/8/2009 قدس برس
 

  حماس لديها صواريخ تصل إلى أبعد نقطة في تل أبيب:  اإلسرائيليةاالستخبارات .26
 أكد رئيس لواء األبحاث في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية العميـد يوسـي              -القدس المحتلة   

بايدس أنه طرأ تحسن على جودة ونوعيات األسلحة المهربة التي تصل إلى حركة حماس في قطاع غزة                 
  .فيما بقيت الكميات المهربة بنفس المستوى كما كانت في السابق

ماس تتزود في هذه األيام بأسلحة أكثر دقة وتطورا وأنها تركز علـى تهريـب               مشددا على أن حركة ح    
  ". تل أبيب الكبرى"الصواريخ التي باستطاعتها اليوم الوصول إلى منطقة غوش دان 

  4/8/2009وكالة سما، 
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  اوباما يعكف على بلورة خطة سالم إقليمي في الشرق األوسط": باراك .27

رائيلي ايهود باراك أمس إن الرئيس اوباما يعكف على بلـورة خطـة              قال وزير الدفاع اإلس    -الناصرة  
سالم إقليمي في الشرق األوسط سيعلنها قريباً بعدما ينتهي من االتصاالت التي يجريها مستـشاروه مـع                 

  . عدد من دول المنطقة
ـ               افظ علـى   وأضاف، خالل حديثه أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، انه يتحتم على إسرائيل أن تح

وتابع أنه بعدما يتم اإلعـالن      ". كي تؤثر قدر اإلمكان في مضمون الخطة      "التنسيق مع اإلدارة األميركية     
الرسمي عن الخطة يتوجب على إسرائيل أن تتعاطى معها بمنتهى الجدية وترى فيها فرصة لالنـضمام                

  . لحيوية واألخرىإلى العملية السلمية اإلقليمية من خالل الحفاظ على مصالحها األمنية ا
  5/8/2009الحياة، 

  
   مستوطن جديد من أمريكا الشمالية حتى نهاية العام4000 .28

قادمين من امريكا وكان في استقبالهم في " اسرائيل" مستوطنا جديدا امس الى 238وصل : آي.بي.يو
  .بنيامين نتنياهو مطار اللد رئيس الوزراء

وله في استقباله للمستوطنين الجدد من الواليات المتحدة عن نتنياهو ق" يديعوت احرونوت"ونقلت صحيفة 
فلهذا مدلول تاريخي، انتم هنا ولديكم الفرصة لبدء " اهال بكم في بلدكم"عندما نقول "وكندا في المطار 

 سنة التي سوف 2000وأضاف انها المرة االولى منذ . ، حسب نتنياهو"حياة جديدة وبناء بلدنا، وطننا
عددهم في الشتات، مشيرا الى ان مستقبل اليهود هنا في ارض " اسرائيل"اليهود داخل يتجاوز فيها عدد 

  ".اسرائيل"
 على متن رحلة هي الثانية هذا الصيف التي تنظمها مؤسسة خاصة هي 238ووصل المهاجرون ال 

هم على التي تنسق مع اليهود في انحاء العالم وتشجع" الروح اليهودية المتحدة"أو " نيفيش بي نيفيش"
  ".اسرائيل"المجيء الى 

على أن يهاجر " االسرائيلي" شخصاً يريدون االنتساب الى سالح الجو 55ومن بين هؤالء المهاجرين 
  . مستوطناً من الواليات المتحدة بنية االنخراط في الجيش430هذا العام " اسرائيل"الى 

هذا العام فهو " اسرائيل"م من أمريكا الى أما العدد اإلجمالي للمهاجرين اليهود الذين من المقرر وصوله
  . 4000حوالي 

  5/8/2009الخليج، 
  

   تشتري قنابل ذكية أميركية"إسرائيل"": جيروزاليم بوست" .29
عن مسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، قوله إن  ، أمس،"جيروزاليم بوست" نقلت صحيفة :يو بي آي

 ومتطورة يتم توجيهها بالليزر، وذلك لتحسين دقته في سالح الجو اشترى من واشنطن قنابل ذكية جديدة
 . إصابة األهداف السريعة الحركة

 قنبلة من طراز 100وأوضح المسؤول ان إسرائيل قدمت بداية الصيف الحالي طلبا لشراء أكثر من 
والقنابل والقنابل الجديدة هي نظام منخفض التكلفة يحول القنابل العادية غير الموجهة، ". جي دي ايه ام"

ويحتوي ذيل القنبلة الجديدة على نظام عالمي لتحديد المواقع، . موجهة" ذكية"الحرة اإلسقاط، إلى قذائف 
 . والنسخة التي تعمل بالليزر من هذه القنابل تحسن القدرة والدقة في إصابة األهداف السريعة الحركة

  رائيلي دقة أفضل لدى محاولته ضرب القنابل ستعطي سالح الجو اإلس"وقال المسؤول اإلسرائيلي ان 
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وأضاف ان سالح الجو سيتدرب أوال على القنابل ". أهداف متحركة، مثل سيارات اإلرهابيين السريعة
 . الجديدة ثم يتقدم لشراء طلبية اكبر

  5/8/2009السفير،     
  

   تسمح لسفينة مصرية بدخول مياهها إلصالح خط الغاز"إسرائيل" .30
دء تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، سمح الجيش اإلسـرائيلي لبـاخرة مـصرية              للمرة األولى منذ ب   

 . بدخول المياه اإلقليمية من أجل إصالح خط الغاز الذي يصل العريش بعسقالن
وأشارت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، التي صعد مراسلها على متن السفينة المـصرية، إلـى أنـه                 

 . باخرة مصرية بأعمال صيانة لخط الغاز الذي بدأ الضخ منذ حوالى عامأن يسمح ل" حدث تاريخي"
. واعتبر المراسل ان أمرا كهذا ما كان ممكنا قبالة ساحل عسقالن لوال تحسن العالقات بـين الـدولتين                 

وأشار إلى أن العلمين المصري واإلسرائيلي رفعا على السفينة المصرية التي حملت أيضا ضابطين من               
 . رية اإلسرائيلية لتسهيل تنسيق المهمةسالح البح

وذكر التلفزيون اإلسرائيلي أن هذه هي المرة األولى التي يسمح فيها وزير الدفاع إيهود بـاراك لـسفينة                  
  . مصرية بدخول المياه اإلقليمية االسرائيلية

 5/8/2009السفير، 
 

  ترهن إعمار غزة بملف شاليت" إسرائيل" .31
لن يبحث امكانية " اسرائيل"أمس الثالثاء ان المستوى السياسي في " ئيليةاسرا"أكدت مصادر : آي.بي.يو

" االسرائيلي"تقديم تسهيالت للفلسطينيين في قطاع غزة ما لم يتم التوصل الى مخرج لقضية الجندي 
  .جلعاد شاليت االسير في قطاع غزة

ب ايضا مع الخطة التي لن تتجاو" اسرائيل"ونقلت االذاعة العبرية عن مصادر امنية وسياسية ان 
  .إلعادة إعمار القطاع) اونروا(وضعتها وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وتشمل هذه الخطة تحويل مبالغ ضخمة تقدر بماليين الدوالرات الى قطاع غزة وإعادة إعمار المباني 
 والمواد الضرورية بما في ذلك المهدمة وفتح المعابر امام الحركة التجارية وإمداد القطاع بمختلف السلع

  .االسمنت
غير انها تفضل االبقاء على " االسرائيلي"تدرك هذا الموقف " حماس"وأشارت المصادر الى ان قيادة 

  . الوضع كما هو حاليا
  5/8/2009الخليج، 

  
  اعتقال قيادات من فتح مشاركة بالمؤتمرأمر عضو كنيست يطالب باستصدار  .32

يست عن حزب االتحاد الوطني ، ميخائيل بن اري، من المستشار القضائي  طلب عضو الكن-رام اهللا 
للحكومة االسرائيلية اصدار امر باعتقال بعض قيادات فتح التي وصفها بالمطلوبين من بينهم زكريا 

 .الزبيدي، الموجودين حاليا في بيت لحم للمشاركة بمؤتمر الحركة السادس
ال توجد اية صالحية للمستشار القضائي بمنح "ستشار القضائي وجاء في رسالة بن اري التي وجهها للم

الحصانة للمطلوبين قبل ان يخضعوا ألي اجراء قانوني منظم لذلك اطالب باعتقال نشطاء االرهاب 
بسبب تصريحاتهم خالل مؤتمر فتح، ولعدم وجود صالحية لشخص بمنحهم الحصانة واعفائهم من 

 ".العقاب 
  5/8/2009الحياة الجديدة، 
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  الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي تدهور: باراك .33

ستحمل الحكومة اللبنانية " قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إن بالده : يو بي أي-تل أبيب 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن باراك تأكيده في  ".المسؤولية عن أي تدهور قد يقع على الحدود الشمالية

إسرائيل سترى نفسها مطلقة الحرية لمواجهة أي "ارجية واألمن التابعة للكنيست أمس، ان جلسة لجنة الخ
  ". تدهور للوضع على حدودها الشمالية

نقلت رسائل في "، مؤكداً ان حكومة بالده "حزب اهللا"إسرائيل تراقب عن كثب تنامي قوة "وأشار إلى ان 
ال تم اإلخالل بالتوازن الدقيق فإننا سندرس اتخاذ في ح: "وهدد بالقول". هذا الشأن إلى جهات مختلفة

  ".خطوات
  ". ومسؤولية الحكومة اللبنانية" حزب اهللا"إسرائيل لن تقبل بالفصل بين مسؤولية "وأكد باراك أن 

إسرائيل ال تقبل بالواقع السائد المتمثل في دولة مجاورة لنا عضو في األمم المتحدة وهيئات : "وأضاف
 ذاته توجد على أراضيها ميليشيا إرهابية لديها أعضاء في البرلمان والحكومة ويوجد دولية وفي الوقت

  ". ألف صاروخ40في حوزتها 
  5/8/2009الحياة، 

 
  عالقاتها مع إيران مقابل السالم" تبريد"سورية مستعدة لـ :  اإلسرائيليةاالستخبارات .34

رية اإلسرائيلية الميجر جنرال يوسي  قال رئيس قسم البحوث في شعبة االستخبارات العسك-الناصرة 
إن سورية ستكون على استعداد لتبريد عالقاتها مع ايران في حال توصلت إلى اتفاق سالم مع "بايدتس 
وأضاف بايدتس، خالل عرض تقويمات االستخبارات أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية  ".إسرائيل

جهت سورية معضلة في شأن احتمال التوصل إلى اتفاق سالم وفقاً لتقديراتنا فإنه في حال وا"أمس، أنه 
مع إسرائيل في مقابل عالقاتها مع ايران، فإنها ستكون مستعدة لتبريد عالقاتها مع ايران وحزب اهللا 

، " بعيدة المدى على المحيط االستراتيجي إلسرائيلإستراتيجيةوستكون لذلك أبعاد . والفصائل الفلسطينية
 تزال ضالعة في محور الشر وفي اآلن ذاته تسعى الى تحسين عالقاتها مع الواليات ال"مع أن سورية 

  ". المتحدة والمعسكر المعتدل
واعرب عن اعتقاده بان سورية مستعدة للتوصل إلى اتفاق سالم لكن بشروطها، وفي مقدمها االنسحاب 

 شعوراً لدى شعبة من جهة اخرى، قال أن ثمة . 1967) يونيو(إلى حدود الرابع من حزيران 
  . االستخبارات بأن المجتمع الدولي بات يسلم بايران نووية

  5/8/2009الحياة، 
 

  المعتقالتبوتحذير حقوقي من انعدام وسائل الحماية  إصابة ثالثة أسرى بحروق في سجن النقب .35
ن ثالثة أسرى فلسطينيي، أن د القادر فارسعبغزة  نقال عن مراسلها من 5/8/2009عكاظ، نشرت 

وأفادت . "كتسعيوت" بجروح نتيجة حرق خيام في معتقل النقب المعروف باسم  أصيبواوسجان إسرائيلي
  . مصادر في جيش االحتالل أن حراس السجن أخلوا األسرى من القسم وأخمدوا النيران

من جهته حذر مركز األسرى للدراسات من قيام إدارة مصلحة السجون في معتقل النقب باستهداف 
وأوضح أن ممارسات إدارة المعتقل أسفرت عن استشهاد أسرى نتيجة المواجهات . ى الفلسطينييناألسر

كما حدث مع األسير األشقر، محذرا من اللجوء إلى أساليب التفتيش العاري الذي يجبر فيه األسير على 
وأشار . خلع مالبسه عند نقله من سجن إلى آخر أو حتى عند ذهابه وعودته من محكمة أو مستشفى

مركز األسرى للدراسات إلى أن إدارة مصلحة السجون دربت وحدات خاصة لمواجهة نضال األسرى 
  ."متسادا" وأخرى أكثر همجية تسمى وحدة "ناحشون"ومنها ما يسمى بوحدة 
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 الباحث المختص بشؤون األسرى، مدير دائرة ، أنغزة من 5/8/2009قدس برس، وأضافت وكالة 
 كافة معتقالت االحتالل اإلسرائيلي   بأن قالى والمحررين عبد الناصر فروانة،اإلحصاء بوزارة األسر

تفتقر لوسائل الحماية والوقاية من حدوث تماسات كهربائية وتجنب اندالع حرائق داخل الخيام، مما أدى 
" ومجد"و" النقب"إلى تكرار حوادث مشابهة، واشتعال النيران عدة مرات في العديد من المعتقالت مثل 

  . أدت إلصابة العشرات من المعتقلين واستشهاد معتقل آخر" عوفر"و
لجنة األسرى للقوى  أن غزة ضياء الكحلوت نقال عن مراسلها من 5/8/2009العرب، قطر، وأوردت 

المنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري طالبت الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة 
المعتقلين «وتابعت تقول إن . سرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيليوالسريع لحماية األ

الفلسطينيين محرومون من الزيارات، وتمارس عليهم أعنف أساليب القمع الجسدي والنفسي، وهذه 
وحذرت من . »السياسة المبرمجة والممنهجة ضد األسرى والمعتقلين تؤكد على عنصرية هذا الكيان

 .هذه السياسة التي تمارس ضد أسرانا، والتي لن تؤدي إلى إال للموت البطيء آلالف األسرىاالستمرار ب
  

  في رفح فلسطيني داخل نفق وفاة .36
لقي عامل فلسطيني حتفه وأصيب آخر أمس جراء صاعقة كهربائية داخل نفق أرضي على : )أ.ب.د(

   .الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر
  5/8/2009الخليج، 

  
   النقب يصدون محاوالت السيطرة على أراضي العراقيب غير المعترف بها وفلسطيني .37

الـصندوق  "صد سكان قرية العراقيب غير المتعرف بها في النقب، مـوظفي واآلليـات              : النقب العربي 
، من دخول أراضي عشيرة الطوري وعائلة الزوايدة واالستيالء عليهـا وتـشجيرها،             "القومي إلسرائيل 

  . أمس الثالثاء تجمهرا كبيرا للسكان الذين عملوا على صدهمحيث شهدت القرية 
  5/8/2009الدستور، 

  
   من الجئي العراق تغادر مخيم التنف إلى النرويج فلسطينيةتسع عائالت .38

 شخصا، ممن   32قالت مصادر فلسطينية ان تسع عائالت فلسطينية وعدد أفرادها            : أشرف الهور  -غزة  
ي على الحدود العراقية السورية غادرت إلى النـرويج عبـر مطـار             كانت تقطن مخيم التنف الصحراو    

   .دمشق الدولي
قال ماهر حجازي مسؤول اإلعالم في رابطة فلسطينيي العراق في تصريح تلقت القدس العربي نـسخة          و

منه ان هذه العائالت دخلت ضمن المجموعة األولى التي وافقت النرويج على استضافتها، مـن أصـل                 
  ."عد عدة سنوات قضوها في صحراء مقفرة، ورفض الدول العربية استضافتهمب"الجئاً 141

  5/8/2009القدس العربي، 
  

  االحتالل يهدد بهدم عشرات المنازل في الخليل .39
هددت قوات االحتالل اإلسرائيلي سكان القـرى والتجمعـات          : وكاالت - عبد الرحيم حسين   - رام اهللا 

بهدم عشرات المنازل وإزالة شبكة الكهرباء من المنطقة، بعـد أن       السكانية شرق بلدة يطا جنوب الخليل،       
  .سلمتهم إخطارات بهدم بيوتهم قبل أسبوع

   5/8/2009االتحاد، االمارات، 
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  فلسطينياً في الخليل وبيت لحم الشهر الماضي84االحتالل اعتقل : تقرير .40

لضفة الغربية إن قوات االحتالل في محافظة الخليل بجنوب ا" نادي األسير الفلسطيني"قال : الخليل
/ تموز(اإلسرائيلي اعتقلت تسعة وستين مواطناً فلسطينياً من سكان المحافظة خالل الشهر الماضي 

  . أسيراً إلى لتحقيق المركزي11 طفالً، وعشرة مرضى، وأحالوا 11 طالباً و24 منهم ،)يوليو
  5/8/2009قدس برس، 

 
  وغزة يصعدون من انتهاكاتهم للصحفييناالحتالل والمسلحون في الضفة: تقرير .41

نسخة " قدس برس"، تلقت )4/8(في بيان أصدره الثالثاء  "التجمع اإلعالمي الفلسطينية"قال : رام اهللا
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تولت المهمة األكبر في انتهاك حريات العمل اإلعالمي "عنه، أن 

س المحتلة، ما يتماشى مع التصعيد السياسي والعسكري للصحفيين الفلسطينيين، وخاصة في مدينة القد
   ".ضد أهالي المدينة المقدسة، حيث الحقت الصحفيين باالعتقال والتحقيق واإلبعاد دون وجه حق

الماضي، الخروقات التي تمارسها األجهزة األمنية في الضفة ) يوليو(كما استمرت خالل شهر تموز 
الفلسطينيين ووسائل اإلعالم المختلفة، وبلغت ذروتها بقرار الغربية وقطاع غزة، بحق الصحفيين 

واستعرض التقرير، ما اعتبره  .في رام اهللا" الجزيرة"الحكومة بالضفة الغربية تعليق عمل مكتب قناة 
 انتهاكات، تمثلت في توقيف واعتقال 7أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهر المذكور، حيث بلغت 

  .اتهامات لهم، ومصادرة معدات إعالمية، واعتداء على صحفيينصحفيين، وتوجيه 
  5/8/2009قدس برس، 

  
  المدينة يدعو إلى مواجهة جدية لمخططات تهويد   القدس فيمؤتمر .42

في " القدس تاريخ المستقبل"بعد افتتاحه قبل ثالثة أيام في جامعة بيرزيت اختتم مؤتمر  :القدس المحتلة
 بالدعوة إلى خطة عربية إسالمية ومسيحية واسعة لحماية المدينة من يوم دراسي في الناصرة، أمس،
تراهن على " إسرائيل"وأكد رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي أن . تزييف التاريخ ونهب الجغرافيا

وطالب بتعامل غير تقليدي مع قضية القدس . في محاولة لتزييف التاريخ وتغيير الجغرافيا" لعبة الوقت"
وى التحديات ويتجاوز التصريحات، ومواجهة المحتل ال بالقوة العسكرية فحسب بل يرتقي لمست

  ".باالستثمار المالي لتعزيز صمود المقدسيين
وقال محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل إنه ال يمكن تغيير المعالم العربية 

وشدد على أنه ضمن . تها ال تغير بقانون أو بجرة قلمواإلسالمية للقدس رغم جرائم االحتالل وإن هوي
الخيارات المطروحة يفضل بقاء الحرب مع االحتالل مفتوحة حتى يأتي أمر اهللا إذا كان البديل هو 

  .التسليم باألمر الواقع
  5/8/2009الخليج، 

  
  لنواف الزرو" المحرقة والصمود.. كتاب غزة "إصدار .43

 والتوزيع، كتاب جديد للكاتب والباحث نواف الزرو المختص صدر عن دار مجدالوي للنشر: عمان
يتألف الكتاب التوثيقي لمحارق ومجازر  و".المحرقة والصمود.. غزة"بالشؤون الصهيونية بعنوان 

 . صفحة من القطع المتوسط، ويشتمل على ثالثة أبواب من خمسة عشر فصال300االحتالل من حوالي 
5/8/2009السبيل، األردن،   
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  األردن متمسك بحق العودة وتعويض الالجئين: اهل األردنع .44

 تمسك األردن بحق الالجئين في العودة أناهللا الثاني  أكد العاهل األردني عبد:  نبيل غيشان-عمان 
موقف ثابت لن يتغير وأن ال قوة قادرة على أن تفرض على األردن أي موقف يتعارض مع "والتعويض 
 بعد تقارير صحافية اتهمت األردن بقبول أمس القيادة العامة للجيش األردني  زيارتهأثناءوقال ."مصالحه

 خطة الرئيس باراك اوباما حول السالم في الشرق إطار في أرضهتوطين الالجئين الفلسطينيين على 
موقفنا من موضوع الالجئين لن . تابعت الكالم حول موضوع الالجئين وهذا كالم مؤسف"األوسط، 

تصدي كل مؤسسات " إلىودعا الملك  ."ا بحق العودة والتعويض موقف ثابت ال نقاش فيهيتغير وتمسكن
  . "الدولة لإلشاعات التي يطلقها أصحاب أجندات خاصة ومشبوهة بهدف اإلساءة إلى األردن واستقراره

يكفي وعلى كل مؤسسات الدولة، الحكومة واألعيان "ووجه رسالته الى كل مؤسسات الدوله قائالً 
تحمل مسؤولياتهم والتصدي لهذا المرض وألصحاب األجندات الخاصة والمشبوهة "، "لنواب والصحافةوا

وأشار العاهل األردني الى تعامله مع  ."والتعامل بحزم مع المشككين الذين يريدون اإلساءة إلى البلد
  ."جئينلم تضغط أي منها على األردن في موضوع الال"اإلدارات األميركية المتعاقبة التي 

إن الذي يتحدث عن تهديد األردن وهوية األردن واستقرار األردن ووحدتنا الوطنية ال يعرف " وقال 
وشدد على أن األردن هو األقرب لألشقاء الفلسطينيين  ."األردن وال يعرف األردنيين ولم يقرأ تاريخهم

 قيام دولتهم المستقلة في وأنه سيستمر في حماية حقوقهم وتقديم كل ما يستطيع من دعم لهم من أجل
وحذر عبداهللا الثاني من أي محاولة لإلساءة إلى الوحدة الوطنية، مشدداً على أنها  .أقرب وقت ممكن

الفتاً إلى أن أكثرية من يحاول » خط أحمر ولن نسمح ألحد في الداخل أو الخارج أن يسيء إليها«
» ال تخوف حول مستقبل األردن" بالمستقبل قال وأبدى تفاؤله ."عيب وحرام"اإلساءة هم في الداخل وهذا 

  ."وطالب الجميع في مواقع المسؤولية ببذل أقصى طاقاتهم لخدمة الوطن
  5/8/2009الحياة، 

  
 عمان ليست ضد اتخاذ خطوات تطبيعية شرط أن تكون مرتبطة بأفق سالم: جودة .45

 تصريحاته بعد لقائه  وزير الخارجية األردني ناصر جوده باألمسأوضح:  جو معكرون- واشنطن
 أن عمان ليست ضد اتخاذ خطوات تطبيعية شرط أنبوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، ليؤكد 

ونفى جوده وجود تباين مع السعودية حول . "نهاية اللعبة"تكون مرتبطة بأفق السالم او ما وصفه بـ
 فيما إسرائيل األردن وقع اتفاق سالم مع أن معضلة الخطوات التطبيعية في مقابل تجميد االستيطان، قائال

 . إسرائيل ليس لديها حتى حدود مشتركة مع ألنهالسعودية في ظرف مختلف 
، مشيراً إلى أنه دعا " نتخذ خطوات نحو التطبيعأنلن يطبع احد قبل نهاية اللعبة، ولكن يمكننا «وتابع 

ورأى جوده . " الخطوات السلبية من الجميع وقف كلإلى"خالل اجتماعه بكلينتون يوم االثنين الماضي 
 هو إسرائيلما سيضمن امن « يتحقق السالم في ظل حكومة يمين إسرائيلية معتبراً أن أنانه من الممكن 

 . "السالم
نزاعا " ليس اإلسرائيلي الصراع الفلسطيني أنوأكد جوده ان بالده تتفق مع الواليات المتحدة على 

 بين "رؤية مشتركة" لم تطلب شيئا محددا من األردن بل هناك األميركيةاإلدارة ، مشيراً إلى أن "محليا
وذكر . البلدين حول ضرورة تحقيق السالم الشامل على المسارات الثالثة الفلسطينية والسورية واللبنانية

عدم  " يتحملأنألن العالم ال يمكن " وتحقيق السالم "عبور خط النهاية" جميع األطراف ملتزمة بـأن
 . إنهاء هذا النزاع

5/8/2009السفير،   
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 رئيس الديوان الملكي األردني يزور حي الشيخ جراح في القدس المحتلة .46

قام رئيس الديوان الملكي األردني، المهندس ناصر اللوزي، بزيارة لحي الشيخ جراح : القدس المحتلة
ء الممارسات اإلسرائيلية، الرامية شرق مدينة القدس المحتلة، لالطالع على معاناة أهالي الحي، جرا

 بالحاجة أم كامل   اللوزي، خالل زيارته للحي، والتقى .لالستيالء على منازل الحي، وتشريد سكانه
 كما اطلع على معاناة عائلتي الغاوي   االحتالل خيمتها، بعد أن استولى على منزلها، الكرد، التي هدم

   .الئهما من منزليهما قبل عدة أياموحنون، بعد أن قامت سلطات االحتالل بإخ
يشار إلى أن زيارة رئيس الديوان الملكي األردني لحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، تعتبر أول 

  .زيارة لمسؤول عربي رفيع المستوى لهذه المنطقة منذ عدة سنوات
  5/8/2009قدس برس، 

  
  "يلإسرائ"مشتبه في تعامله مع األمن اللبناني يقبض على  .47

ع من بلدة الخيام لالشتباه في . قامت دورية تابعة لفرع المعلومات في قوى األمن الداخلي باعتقال ح
 .  تعامله مع العدو اإلسرائيلي

5/8/2009السفير،   
  

 العدو لم يلحق من األذى بالقضية مثل ما ألحقه الفلسطينيون أنفسهم: العاهل السعودي .48
بعث خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز :  الوكاالت–ط  عبدالرؤوف أرناؤو-جدة، بيت لحم 

برقية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة بدء المؤتمر العام السادس لحركة فتح في بيت لحم 
بالضفة الغربية أمس، حذر فيها من أن قضية فلسطين توشك أن تدخل نفقاً مظلماً ال خروج لها منه إال 

وقال عبد اهللا إنه ليس من . ، ودعا الفصائل الفلسطينية إلى نبذ الخالفات والصراعاتبرحمة من اهللا
طبيعة األشياء أن يحارب الشقيق الشقيق وأن يتآمر الصديق على الصديق، وأكد أن ما يحدث في 
فلسطين صراع مروع بين األشقاء، مشيراً إلى أن العدو المتكبر المجرم لم يستطع عبر سنوات طويلة 

ن العدوان المستمر أن يلحق من األذى بالقضية الفلسطينية ما ألحقه الفلسطينيون أنفسهم بقضيتهم من م
  .أذى في أشهر قليلة

  5/8/2009الوطن، السعودية، 
  

  أوغلو يدين إقرار قانون إسرائيلي يتيح بيع أمالك الالجئين .49
ن احسان أوغلو اقدام الكنيست أدان األمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي أكمل الدي: يو بي آي

. 1948االسرائيلي على سن قانون يتيح بيع امالك الالجئين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية لعام 
ووصف األمين العام في بيان صادر له امس، هذا االجراء االسرائيلي بأنه غير شرعي وغير قانوني 

والقانونية ومحاولة لطمس قضية الالجئين الفلسطينيين عدا كونه يشكل انتهاكاً جديداً لاللتزامات الدولية 
وأكد ان هذا االجراء االسرائيلي يستوجب تجريم كل من يتعاطى مع ". واذابتها والتخلص من امالكهم
األمم المتحدة إلرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق "ودعا البروفيسور أوغلو . هذه الجريمة بالبيع أو الشراء

 1948اقترافه من انتهاكات واعتداءات على اراضي الالجئين الفلسطينيين عام ب" اسرائيل"ما تقوم 
  ".مسؤولية األمم المتحدة في تنفيذ قراراتها الخاصة بحماية حقوق وامالك الالجئين الفلسطينيين" مؤكداً"

  5/8/2009الخليج، 
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  الجراءات الطرد من القدس» الوقف الفوري«تركيا تدعو الى  .50

دانت تركيا أمس طرد سلطات االحتالل االسرائيلية لعائلتين فلسطينيتين من حي الشيخ             : ا ف ب   -انقرة  
وقالت وزارة الخارجيـة    . لهذه االجراءات " الوقف الفوري "جراح العربي في القدس الشرقية ودعت الى        

اف وتغير  نعتبر ان امتناع اسرائيل عن القيام بتحركات يمكن ان تضر بالثقة بين االطر            "التركية في بيان    
  ".ندعو الى وقف فوري لهذه التحركات"واضافت ". وضع القدس الشرقية ، حيوي لجهود السالم

  5/8/2009الدستور، 
  

  حزب موريتاني يندد بطرد العائالت المقدسية .51
الذي يقوده صالح ولد حننه بما " حاتم"ندد حزب االتحاد والتغيير الموريتاني :  الوكاالت-عواصم 

الفلسطيني من مآس على يد االحتالل، وعبر الحزب عن إدانته وأسفه الزدواجية يتعرض له الشعب 
بموقف دولي حازم اتجاه "المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع األحداث في المنطقة وطالب 
  ".العصابات الصهيونية التي تعبث باألمن واالستقرار في أرض فلسطين السليبة

  5/8/2009الخليج، 
  

  رة تستبعد أن يؤثر الوجود اإلسرائيلي في بعض دول منابع النيل على األمن المصريالقاه .52
استبعد الدكتور محمد نصرالدين عالم، وزير الموارد المائية والرى المصري، أن يؤثر الوجود : القاهرة

لمنبع اإلسرائيلي في بعض دول منابع النيل على األمن المصري، مؤكداً أن المساعدات المصرية لدول ا
  ".إسرائيل"أكثر بكثير مما تقدمه 

  4/8/2009قدس برس، 
  

  باحثاً إسرائيلياً يحصلون على براءات اختراع مصرية73 .53
كشف سؤال برلماني عاجل موجه إلى الدكتور هاني هالل وزير التعليم العالي :  صالح شلبي-القاهرة 

مصر في مجاالت الطاقة الشمسية وفي باحثاً إسرائيلياً لبراءات اختراع في " 73"المصري عن تسجيل 
وقال النائب اإلخواني محسن راضي، إن تقرير أكاديمية البحث . قطاع الزراعة خالل العام الماضي

" 399" براءة اختراع خالل العام الماضي بينها 946العلمي كشف أيضاً أن مكتب تسجيل البراءات منح 
من الذي سمح لإلسرائيليين : وتساءل راضي. اءاتمن الحاصلين على البر% 42براءة لألجانب بنسبة 

واألجانب بعمل األبحاث داخل األراضي المصرية ومن أعطاهم تلك التصاريح للتنقل كيفما شاؤوا 
  !للحصول على البيانات والمعلومات وإجراء التجارب؟

  5/8/2009الشرق، قطر، 
  

  "إذا فشلت"ولون والعرب مسؤ ...تسويةليعتزم اإلعالن عن تفاصيل خطة لأوباما  .54
، من واشنطن عبر مراسلها محمد سعيد، أن مجلة فورين بوليسي 5/8/2009 الدستور، ذكرت صحيفة

األميركية كشفت تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني، أن الرئيس األميركبي باراك أوباما يعتزم 
 المرتقب بالرئيس المصري اإلعالن عن تفاصيل خطة لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي عقب اجتماعه

وقال مسؤول أميركي كبير سابق . حسني مبارك يوم الثامن عشر من الشهر الجاري في البيت األبيض
أعتقد أن حكومة أوباما تريد اإلعالن عن شيء ما في آب لكنه ليس واضحاً ما إذا كان بمقدورهم أن "

يركي سابق عاد مؤخراً من مناقشات مع كما ذكر مستشار أم". يفعلوا هذا، ما لم يغيروا خطة لعبهم
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حكومة أوباما تفكر في اإلعالن خطتها للسالم في الشرق "زعماء عرب في عدد من العواصم العربية إن 
  ".األوسط بعد التشاور مع مبارك وقبل بداية شهر رمضان المبارك

مصادر أمريكية أكدت من واشنطن عبر مراسلتها حنان البدري، أن ، 5/8/2009 الخليج، وقالت صحيفة
أن الرئيس باراك أوباما قد يتجه إلى تحميل الجانب العربي، في كل األحوال، المسؤولية عن الفشل، في 

، إن أوباما قد يتمهل بضعة أسابيع، "الخليج"وقالت المصادر لـ. حال وصلت التسوية إلى وضع صعب
". سالم الشرق األوسط" رؤيته لـوربما حتى نهاية الشهر الحالي أو مطلع المقبل، لإلعالن عن

الرافض تجميد االستيطان أو تمسك العرب " إسرائيل"وأوضحت المصادر أنه سواء بسبب موقف 
قد يجد نفسه مضطراً "بمواقفهم، ولو مع فتح المجال الجوي العربي أمام الطيران اإلسرائيلي، فإن أوباما 

 .لتحميل األطراف العربية مسؤولية عدم إبداء الليونة
من واشنطن عبر مراسلها جو معكرون، أن مسؤول في ، 5/8/2009 السفير، وأضافت صحيفة

توفير "، قال ان تركيز اإلدارة حالياً هو على "السفير"الخارجية األميركية فضل عدم الكشف عن هويته لـ
أنه وأوضح ". إطار الستئناف المفاوضات من خالل الطلب من كل األطراف تحمل مسؤولية السالم

. بالنسبة لإلسرائيليين فإن ذلك يعني وقف المستوطنات وهم التزموا بهذا األمر في خريطة الطريق"
. وبالنسبة للفلسطينيين فإن ذلك يعني استمرار العمل لتحسين األمن ومنع اإلرهاب ووقف التحريض

وختم المسؤول . "وبالنسبة الى الدول العربية هذا يعني خطوات ملموسة نحو التطبيع مع اسرائيل
  ". نأمل في اختتام هذه المرحلة خالل األسابيع واألشهر المقبلة"األميركي قائالً 

  
  مؤتمر فتح قد يخرج المنطقة من المأزق الحالي: موسكو .55

قال مسؤول روسي، أمس، ان المؤتمر السادس لحركة فتح قد يخرج المنطقة من المأزق : آي.بي.يو
، عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية "نوفوستي"ونقلت وكالة أنباء ". رائيلإس"الحالي، ويخفف التوتر مع 

يجب أن يساعد مؤتمر فتح السلطة في التغلب على "في مجلس الشيوخ الروسي ميخائيل مارغيلوف قوله 
وحث مارغيلوف ". الخالفات السياسية التي لم تكن قادرة على التغلب عليها منذ أكثر من أربع سنوات

على تطوير موقف موحد من السياسات المحلية واالقليمية، " فتح"لراديكالي واالصالحي داخل الجناحين ا
فقط من خالل الوقوف "وقال . مضيفاً ان الوحدة ستساعد المؤتمر على التعاطي مع المشاكل واالقليمية

واصلة تنفيذ صفاً واحداً يمكن لفتح أن تدعي الزعامة السياسية، وتكمل بنجاح المحادثات مع حماس، وم
  ".مبادرات السالم كجزء من التسوية اإلسرائيلية الفلسطينية

  5/8/2009الخليج، 
  

 بريطانيا تدعو سوريا الستخدام نفوذها في حل الدولتين .56
أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط ايفان لويس، في :  ابراهيم حميدي-دمشق 

ارجية السوري وليد المعلم، عن األمل باستئناف المفاوضات تصريحاته الصحافية بعد لقائه وزير الخ
والدول " إسرائيل"بما يتضمن إعادة الجوالن لسورية وتطبيع العالقات بين " إسرائيل"السلمية بين سورية و

هناك فرصة لم تكن متوفرة في السابق، تتمثل بإمكانية انهاء الصراع في الشرق : "وقال لويس. العربية
قد ان الطريق الوحيدة لذلك هي في حل الدولتين واحدة فلسطينية قابلة للحياة واخرى االوسط، ونعت
بما يضمن إعادة " إسرائيل"وزاد ان الحل الشامل يتضمن اقامة السالم بين سورية و". اسرائيلية آمنة

. مرتفعات الجوالن، معرباً عن األمل ان تستعمل دمشق دورها بطريقة إيجابية لدى حماس و حزب اهللا
  قيام اسرائيل بوقف بناء "سانا، عن لويس تشديده على ضرورة " الوكالة السورية لالنباء"ونقلت 
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، معرباً عن دعم بالده مبادرة "المستوطنات في شكل كامل باعتباره يتعارض مع احكام القانون الدولي
  .وسطالسالم العربية والدور المهم والمحوري لسورية في عملية السالم في الشرق اال

  5/8/2009الحياة، 
  

 العائالت المقدسية" إسرائيل"الدول الغربية تندد بطرد  .57
 من الرياض وبروكسل، أن الحكومة البريطانية أعربت، أمس، عن ،5/8/2009 عكاظ، ذكرت صحيفة

وفند السفير . صدمتها من طرد سلطات االحتالل اإلسرائيلي لألسر الفلسطينية في القدس الشرقية
ي في الرياض السير وليام باتي، أن ادعاء الدولة العبرية بأن فرض المتطرفين من المستوطنين البريطان

وأقر أن هذا اإلجراء يتنافى . في حي الشيخ جراح هو من اختصاص المحاكم أو البلدية أمر غير مقبول
. أعمال السالمإلى عدم السماح لمجموعة متطرفة بتحديد جدول " إسرائيل"مع الرغبة في السالم، داعيا 

وعلى صعيد مواز، دانت الحكومة البلجيكية مجددا الممارسات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، السيما 
واستنكر وزير التعاون الدولي . استمرار طرد العائالت الفلسطينية من الجزء الشرقي في المدينة

من إبعاد عائالت فلسطينية من " ئيلإسرا"البلجيكي شارل ميشيل في بيان له في بروكسل بشدة ما تقوم به 
ودعا إلى ضرورة أن تلتزم الدولة العبرية بشكل . حي الشيخ جراح وتسليم ممتلكاتها لمستوطنين يهود

  فعلي بالقانون الدولي، وتمتنع عن أي عمل من شأنه أن يؤثر على الوضعية النهائية لألراضي المحتلة
م والوكاالت، أن فرنسا دانت، أمس، طرد سلطات من العواص، 5/8/2009الخليج، وأضافت صحيفة 

وقال المتحدث باسم . االحتالل االسرائيلية لعائلتين فلسطينيتين من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
اجراءات كهذه تؤثر بشدة "، ورأى ان "تأسف إلبعاد االسرتين"الخارجية الفرنسي رومان نادال، أن فرنسا 

انها اجراءات غير قانونية بنظر القانون الدولي ومضرة بعملية "، مؤكدا "اءفي حياة سكان هذه االحي
  ".السالم ألنها تستبق نتائج مفاوضات الحل النهائي

  
  أكثر من ثالثة ماليين رأسا نوويا     صاروخاً نووياً و118روسيا تمتلك  .58

ي لتقليل الخطر النووي  لمدير المركز الوطني الروساألولكشف العقيد سيرجي ريجكوف النائب : )وام(
وقال ريجكوف في حديث  .النقاب عن ما تملكه روسيا في الوقت الحاضر من صواريخ ورؤوس نووية

 صاروخا نوويا وثالثة 811 لدى روسيا في الوقت الحاضر أن، أمس، "النجم األحمر"نشرته صحيفة 
  . رؤوس نووية906ماليين و

  5/8/2009الخليج، 
  

   للثوابت الكالم ولسواها الفعل:مؤتمر فتح كما توقعنا  .59
   ياسر الزعاترة

ما كتبناه هنا مرتين خالل األسبوعين الماضيين هو ما حدث ويتوقع أن يحدث ، بينما سنتمـسك بخـيط                   
األمل أن ال ينجح الجزء الثاني من السيناريو ممثال في فوز القيادة الحالية للسلطة بقيادة الحركة ، األمر                  

 ال صلة له بحركة التحرر التي كانتها فتح ، مع العلم أن التحول المذكور لـم                 الذي سيحيلها حزب سلطة   
يكن وليد السنوات األخيرة بعد عرفات ، وإنما بدأ مع أوسلو لوال سنوات انتفاضة األقصى التي اعتقـد                   
رحمه اهللا أن بوسعه استثمارها للضغط على اإلسرائيليين لكي يحولوا السلطة إلى دولـة حقيقيـة علـى                  

 بما فيها القدس الشرقية ، فكان أن وقف في وجهه ذات القوم مـن أصـحاب                 67ألراضي المحتلة عام    ا
  ".عسكرة االنتفاضة"، " رفض العسكرة"نظرية 
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المكتوب يقرأ من عنوانه ، وكلمة الرئيس الفلسطيني في افتتاحية المؤتمر هي العنوان ، ومـا سـيتلوها                  
بات التي ستفرز رئيس الحركة أو أمينها العام ، وبدرجة أقل أهمية            مجرد تفاصيل ، اللهم باستثناء االنتخا     

  .أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري
في كلمته استعاد محمود عباس إلى حد كبير خطاب فتح التقليدي ، فهو احتفظ بحق المقاومة التي يكفلها                  

لها مظاهرات بلعين ونعلـين ، فـضال   القانون الدولي ، وإن أكد غير مرة على المقاومة الشعبية التي تمث   
كمـا  " ال يموت الذيب وال تفنى الغـنم      "عن تأكيده على اإلجماع الفلسطيني عليها ، األمر الذي يعني أن            

يقول المثل ، أي أننا إزاء صيغة ال تغضب اإلسرائيليين ، فيما تكفي للقول إن فتح لـم تغـادر موقعهـا              
  .كحركة تحرر

طبعا وفق قرارات الـشرعية     ( على حاله ، حيث تم التمسك بكل الثوابت          في ملف التسوية كان كل شيء     
من األسرى الفلـسطينيين ، قبـل       " تبييض السجون اإلسرائيليية  "، معطوفا عليها اإلصرار على      ) الدولية

  .توقيع االتفاق النهائي
قد وافق على   على أن الفلسطينيين يتذكرون جيدا أن الرئيس الذي تحدث عن ال شرعية كل المستوطنات               

مبدأ تبادل األراضي الذي يعني بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية ، والتي تفتـت الكيـان                  
  .الفلسطيني ، وتسيطر على أهم أحواض المياه

أما في قضية الالجئين ، فيتذكرون قوله إن الفلسطينيين في الشتات مرتاحون في أماكن تواجدهم ، كمـا                  
وثيقة جنيف وسائر التصريحات والمواقف التي تؤكد أن الصفقة النهائية لن تتضمن حـق              يتذكرون جيدا   

 وفي موضوع القدس لم يتعد ما طالب به الرجل حصة فيها يقـيم              48،العودة إلى األراضي المحتلة عام      
  ، ولو وافق الطرف اإلسرائيلي على ذلك النتهـت         67عليها عاصمة الدولة ، وليس سائر ما احتل عام          

  .المفاوضات أيام أولمرت وليفني
في موضوع األمن ، هناك موافقة مبدئية على السيادة الناقصة ونزع سالح الدولـة ، وفـي األراضـي                   
والحدود هناك موافقة على تأجير الغور ، إلى غير ذلك ، والخالصة أن الثوابت لها الكالم الكبير ، بينما                   

  .يكون الوضع مختلفا على طاولة التفاوض
ثمة عاقل يصدق أن أي زعيم إسرائيلي ، أو أمريكي يمكن أن يقدم للفلسطينيين كل ما ذكر ضـمن                   هل  

ميزان القوى الراهن من دون مقاومة؟ لو كان ذلك ممكنا لما قتلوا ياسر عرفات ، ولو عرضوا مـا دون        
ذلك العام لـم     إلى اآلن ، ونتذكر أن ما أفشل مفاوضات كامب ديفيد            2000ذلك لما وقع ما وقع منذ عام        

تكن قضية الالجئين وال حتى المستوطنات الكبيرة في الضفة ، بل قضية القدس ، وبدرجة أكثر أهميـة                  
  .قضية المسجد األقصى أو ما يسميه اإلسرائيليون الحوض المقدس

تذكروا كل ذلك جيدا ، وانتبهوا إلى أن هدف الخطاب المذكور هو حصول صاحبنا على قيـادة فـتح ،                    
يحمل التفويض ويذهب في اتجاه المفاوضات ، وقبل ذلك وبعده تكريس واقع السلطة ـ الدولة  وبعدها س

، مع التزام كامل بخريطة الطريق التي تعنـي قمـع           ) هل سمعتم كلمة الدولة الجارة في الخطاب      (القائم  
  .المقاومة وليس اإلبقاء عليها

ما شجعه األمريكيون ، بل إن فوز بعض أصـحاب          لوال الثقة بالنتيجة لما سمح نتنياهو بعقد المؤتمر ، ول         
األصوات والمواقف الجيدة في اللجنة المركزية لن يغير الكثير ، ألن السلطة ليست سويسرا كمـا قلنـا                  
دائما ، وسيمضي القائد في ذات المسيرة التي آمن بها وخاض انتخابات السلطة على أساسها ، وبـشكل                  

  .معلن ودون رتوش
  .هللا سعيكم ، ولكن ادعو اهللا وسأدعو أيضا أن أكون والمتشائمين مثلي مخطئينهذا كل شيء وشكر ا

  5/8/2009الدستور، 
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 جورج ميتشل من القاهرة .60

  منير شفيق
يمكن اعتبار تصريحات جورج ميتشل، المبعوث الخاص للرئيس األميركي باراك أوباما لعملية السالم 

ي مبارك ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ورئيس في القاهرة، بعد لقائه مع الرئيس المصري حسن
االستخبارات الوزير عمر سليمان، واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، توضيحاً لما جاء في 

هروباً من » الشرق األوسط«في المنطقة التي يسمونها » عملية السالم«خطاب أوباما في القاهرة بشأن 
 .» اإلسالمية-ية العرب«أو » العربية«تسميتها 

فمن يدقق في تلك التصريحات ممن أثنوا على خطاب أوباما الشهير عليهم أن يراجعوا أنفسهم ليلحظوا 
كم خلط أوباما في خطابه من سم بين ثنايا العبارات المعسولة التي أراد منها مصالحة أميركا والعالم 

 ).تجنب الحديث عن العرب أو ذكرهم(اإلسالمي 
يعني تحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين وبين « ميتشل أن مفهومه للسالم الشامل بداية، أوضح

الحظوا كلمة عرب ال . »إسرائيل وسورية ولبنان، وتطبيع العالقات بين إسرائيل وجميع دول المنطقة
ن الصهيوني ولكن األهم الحظوا المكافأة المقدمة للكيا. مجردة بال هوية» دول المنطقة«ترد، والحظوا 

، وعلى احتالله لألراضي الفلسطينية والعربية، فيما ال يجوز 1967على عدوانه في حرب حزيران 
مكافأة االحتالل من حيث المبدأ والقانون الدولي، ألنه غير شرعي ومدان أصالً، وفيما ال يعطيه قرارا 

  . واإلسالمية مثل هذا التطبيع الشامل مع جميع الدول العربية338 و242مجلس األمن 
إن تحقيق : ثم يأخذ ميتشل في كشف أوراق أوباما الواحدة بعد األخرى فيقول، في تصريحاته آنفة الذكر

يستلزم بدء مفاوضات بين األطراف المختلفة للمساعدة على تحقيق اتصاالت ذات «هدف السالم الشامل 
ى دول المنطقة أن تقوم ومن أجل التوصل إلى مفاوضات جادة وناجحة يجب عل«ويضيف . »مغزى

يستهدف االنتقال إلى خطوات ) أوباما(األمر الذي يوضح أن مشروع ميتشل . »بخطوات مهمة وإيجابية
تطبيعية من الدول العربية لتشجيع البدء بالمفاوضات مقابل خطوات بالحد من التوسع االستيطاني من قبل 

فالتراجع هنا واضح من جهة ما . »لنمو االستيطانيالوقف التام ل«نتنياهو بعد أن كان المطلب األميركي 
وهو الذي سماه عمرو . كان مطلوباً من حكومة نتنياهو، فيما استمر المطلوب فلسطينياً وعربياً على أشده

  .»تقديم قربان إلسرائيل من دون وقف اإلستيطان«موسى 
الستعداد، أو يوحي باالستعداد على أن هذا الموقف من السيد عمرو موسى على تمنعه الضعيف يتضمن ا

وهو ما لم تستطع إدارة أوباما حتى اآلن أن تحققه، بالرغم من . إذا أوقف اإلستيطان» قربان«لتقديم 
  .محدودية أهميته إذا ما قيس بالمطلوب أن تحققه الحقاً حتى ضمن رؤياها للحل الشامل

بما يتضمن التساوي » جانبين«ث عن الحظوا أصبح مفروضاً علينا التحد(أما على الجانب العربي 
والتخلي عن صفات العدو واالحتالل والمعتدي، مقابل أصحاب الحق والمعتدى عليهم والواقعين تحت 

الجانب الفلسطيني إلى اتخاذ خطوات إيجابية «أما على الجانب العربي فقد دعا ميتشل : ونعود). االحتالل
واالمتناع عن إصدار أي تصريحات، أو القيام ) صهيونيأمن الكيان ال(وتوسيع جهوده لتحقيق األمن 

 .»بأعمال قد تؤثر على بدء مفاوضات مثمرة
معنى هذا الكالم أن على سلطة محمود عباس أن تقعد في القرنة، وال تصرح أو تعلق، أو تتكلم، إالّ بعد 

أي تصريحات تنتقد عن ) تخرس(أما قبل ذلك، فعليها أن تسكت . أن ترفع إصبع االستئذان ويؤذن لها
نتنياهو، فيما عليها مضاعفة جهودها لتحقيق األمن للكيان الصهيوني تحت إشراف الجنرال دايتون 

فالمطلوب هنا المزيد من مطاردة خاليا المقاومة، وتجفيف كل تأييد لها، ومن قمع . وحكومة فياض
  .»د تحقيق األمنجهو«وال معنى غير هذا لمضاعفة . الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
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صحيح أن لميتشل أن يقول ما يشاء، ولكن اللوم على من تُوجّه إليه اإلهانة وال يرد بما يليق، ولو في 
وال نطالب أن يكون الرد بما يليق بالشعب . مستوى الحد األدنى من الحفاظ على الكرامة، أو ماء الوجه

سه إليه اإلهانة من خالل من يّوهو الذي خرج من حرب العدوان على »قادته«مون الفلسطيني حين تُوج ،
  .قطاع غزة منتصراً
العربي فقال السيد ميتشل إنه سيلتقي في جولته الكثير من الزعماء العرب في » الجانب«أما على مستوى 

زادها «، وأضاف بعد أن شعر بأنه »التطبيع«لتشجيعهم على اتخاذ خطوات حقيقية من أجل » المنطقة«
ال نطلب من أحد أن يقوم بالتطبيع الكامل في هذه المرحلة على أن يأتي ذلك في «:قائالً» نهاوبقر بط

) السيما السعودية(هذا يعني أن المطلوب اتخاذ خطوات تطبيعية سلفاً مثل فتح األجواء . »عملية السالم
تب أغلقت بسبب اإلسرائيلي، أو إعادة مكا» الجانب«للطيران المدني، أو إجراء بعض االتصاالت مع 

أما التطبيع الكامل فيأتي في أثناء عملية السالم وليس تتويجاً لها، كما اشترطت . العدوان على قطاع غزة
المبادرة العربية التي قدمت وعد التطبيع الكامل مجاناً وسلفاً، فأصبح عليها أن تفي بها من خالل تقديم 

  .»زال في البحرالسمك ما «االستحقاق مع انطالق المفاوضات فيما 
العربي، وفي جيبه قرار » الجانب«الفلسطيني و» الجانب«لو قال ميتشل ما قاله واشترطه بالنسبة إلى 

ألن وقف النمو االستيطاني » الجانبين«نتنياهو بالوقف التام للنمو االستيطاني، لكان ظالماً بحق هذين 
فكيف أن . تيطان غير شرعي من حيث أتىاستحقاق تضمنته خريطة الطريق في بندها األول، وألن االس

  .يكافأ بكل ما يطلبه ميتشل لمجرد وقفه
ولكن أن يقول ما قاله في القاهرة، وما وعد بتحقيقه في أثناء لقائه بعدد من الزعماء العرب، ولم يستطع 

نياهو بل تراجع وحوله إلى موضوع للتفاوض واالتفاق مع نت. أن يفرض الوقف التام للنمو االستيطاني
العربي والفلسطيني، أو يدل » الجانبين«فاألمر هنا يدل على استهتار خطير بـ . على حدوده وكيفيته

فهل يالم على . على ثقة بأن بإمكانه أن ينتزع منهما ما يريد، حتى من دون قرار الوقف التام لالستيطان
ثم زادوا عليه ما لقيه أوباما من تهافت . ذلك ما دام المعنيون قد هانوا كثيراً وسهل الهوان عليهم من قبل

ال مسوغ له، بسبب خطاب مجبول بتملق كاذب، مقابل طلب تنازالت فلسطينية وعربية وإسالمية تصفّي 
 ميتشل سيكون مدعاة للترحم على -ويبدو حتى اآلن أن ما في جعبة أوباما . القضية الفلسطينية يرمتها

  . كونداليزا رايس-بوش 
 5/8/2009 األردن، السبيل،

  
  نهاية الدور المصري في الملف الفلسطيني .61

  رفيق حبيب. د
أهمية الدور المصري في الشأن الفلسطيني ال تحتاج لتأكيد، فالقضية الفلسطينية محورية بالنسبة للدولـة               
المصرية، ليس فقط بسبب وجود فلسطين على الحدود الشرقية لمصر، ولكن بسبب محوريـة القـضية                

نية في المنطقة العربية واإلسالمية، لذا يصبح الدور المصري في القضية الفلسطينية أحد شروط              الفلسطي
وقد اختلف الـدور المـصري فـي القـضية          . استمرار الدور المصري في المحيط العربي واإلسالمي      

هـا  الفلسطينية عبر الوقت، ولكن الدولة المصرية حاولت في مختلف الظروف الحفاظ على دورها وتأثير        
بالطبع أدت اتفاقية السالم الموقعة بين مصر ودولة االحتالل اإلسرائيلي إلى تراجع            . في الشأن الفلسطيني  

الدور المصري في القضية الفلسطينية، لما أدت له من عزل مصر عن الصراع الـصهيوني العربـي،                 
 يمثل تغيرا نوعيـا فـي       ولكن ما يحدث في المرحلة الراهنة،     . والحد من قدرتها على التدخل الفاعل فيه      

موقف مصر من القضية الفلسطينية، قد يؤدي إلى نهاية دورها وتأثيرها، مما سيؤدي إلى تغير نوعي في                 
فتقلص الدور المصري في الـشأن الفلـسطيني، وضـعف          . موقع مصر في المحيط العربي واإلسالمي     

ا إلى فقدان مـصر الرسـمية       قدرتها على التأثير في مجريات الصراع العربي الصهيوني، سيؤدي ضمن         
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لقدرتها على التأثير على أي من القضايا أو المشكالت التي يمر بها اإلقليم العربـي واإلسـالمي، ممـا                   
سيعمق الفراغ الناشئ عن الغياب المصري المتتالي منذ اتفاقية السالم مع العدو اإلسـرائيلي، وبالتـالي                

مام قوى أخرى لتشغل مساحة أكبر من دورهـا التـاريخي           يتسع الفراغ الحادث في اإلقليم، ليفتح الباب أ       
  .والجغرافي، من خالل ملئ الفراغ الحادث بسبب الغياب المصري

فالمتابع لمواقف مصر الرسمية، يالحظ أن تلك المواقف تنهي دور مصر وتلغي قدرتها على التأثير على                
الفلسطينية وقيادة حركة فتح في مواجهة      فقد انحاز النظام المصري للسلطة الوطنية       . األطراف الفلسطينية 

حركة حماس، حدث هذا منذ اليوم األول لفوز حركة حماس باألغلبية في المجلس التشريعي الفلـسطيني                
ولكن بعد الحسم العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، ضد المؤامرات التي كانت تحـاك               . 2006عام  

دا، وظهر هذا في مشاركة النظام الحـاكم فـي          ضدها، بدا الموقف المصري من حركة حماس أكثر تشد        
  . حصار قطاع غزة، عبر اإلغالق المستمر لمعبر رفح، والذي يفتح في حاالت محددة وألوقات محدودة
فقد . ولكن ما يحدث بعد فشل حرب إسرائيل على قطاع غزة، يعد أمرا الفتا للنظر، ويمثل تحوال نوعيا                

األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وعمل على هدم العـدد          بدأ النظام المصري الحاكم في مراقبة       
األكبر من األنفاق، حتى يستجيب للمطالب اإلسرائيلية واألمريكية، رغم أن األنفاق تنقل مـواد غذائيـة                

وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة مواد اإلعاشـة التـي          . وأدوية ومستلزمات حياتية، بأكثر من نقلها لألسلحة      
ويضاف لهـذا أن النظـام المـصري        . اع غزة، ويترتب على ذلك صعوبات حياتية هائلة       تصل إلى قط  

اشترك ضمنا في منع إعادة أعمار غزة، من خالل عدم سماحه بمرور مواد البنا من معبر رفح، رغم أن            
ا فهناك ألـوف فقـدو    . الحاجة لتلك المواد ماسة، وتمثل احتياجا إنسانيا، ال عالقة له بالجوانب السياسية           

منازلهم ومن حقهم أن يتم بناء منازل جديدة لهم، ورغم ذلك فكل ما تطلبه حركة حماس هـو الـسماح                    
وبهذا أصبح النظام الحـاكم يـشترك       . بدخول مواد البناء، والتي سيتحمل سكان القطاع المحاصر ثمنها        

التـي لـم يـسمح      فإذا أضفنا لذلك الكميات الهائلة من مواد اإلغاثة         . بدور رئيس في حصار قطاع غزة     
النظام بمرورها إلى قطاع غزة، ثم الضربة الموجهة من النظام لجماعة اإلخوان المسلمين، فيما عـرف                
باسم قضية التنظيم الدولي لتحجيم قدرة الجماعة على مساندة قطاع غزة، ندرك أن النظام يريـد بالفعـل      

  .خنق قطاع غزة، وخنق حركة حماس
ل أوراقه في التعامل مع حركة حماس، فبدال من استخدام ما لديـه مـن               بهذا سوف يفقد النظام الحاكم ك     

إمكانيات لتقديم حوافز لحركة حماس، فإنه يستخدم معها سياسة العصا الغليظة، والتي يستخدمها النظـام               
وبهذا لن يتمكن النظام من القيام بأي دور بين حركة حماس وحركـة             . مع القوى المعارضة له في مصر     

بح يمارس سياسة ضد حركة حماس تهدف لضرب الحركة والتأثير سلبيا عليها، وهو نفـس          فتح، فقد أص  
وعلى صعيد آخـر، سـنجد أن       . الدور الذي تقوم به سلطة رام اهللا في الضفة الغربية ضد حركة حماس            

النظام المصري لم يستطع الوصول إلى أي صفقة ناجحة بين حركة حماس والطرف اإلسـرائيلي فيمـا                 
وهو ما يعني أن النظام الحاكم لم يعد يملك القدرة علـى إقنـاع الطـرف                . تبادل األسرى يخص قضية   

وتقلص الدور المصري كمفاوض وسيط بين األطراف الفلـسطينية والطـرف           . اإلسرائيلي بأي تفاهمات  
  .اإلسرائيلي، يحجم من مساحة ما يمكن للنظام المصري تحقيقه

طينية، سنجد أن النظام المصري لم يـستطع دفعهـا لتغييـر            ومن جانب قيادة حركة فتح والسلطة الفلس      
وهذا ناتج من أن تصرفات سلطة رام اهللا مدعومـة أمريكيـا وإسـرائيليا،              . سلوكها في الضفة الغربية   

ونتوقع أن النظام المصري يدعم     . والنظام المصري ال يقدر على مواجهة الطلبات األمريكية واإلسرائيلية        
بية ضد حركة حماس، ألنه أصبح يتعامل مع حركة حماس بوصفها تمثل جزءا             ما يحدث في الضفة الغر    

من المعارضة اإلسالمية التي يجب مواجهتها، داخل مصر وخارجها، فالنظام الحاكم في مصر بات يتجه               
نحو المواجهة مع الحركات اإلسالمية في كل المنطقة العربية واإلسالمية، على أساس أن وجـود هـذه                 
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ل تمرير الحل اإلسرائيلي النهائي للقـضية الفلـسطينية، أي يعرقـل تـصفية القـضية                الحركات يعرق 
  .الفلسطينية

وعليه تكون مصر الرسمية قد أخرجت من المواجهة مع العدو اإلسرائيلي بسبب اتفاقية السالم الموقعـة                
ية أو بينهـا    معه، وبعد ذلك تضاءل دورها بسبب سياسات الحكم، فلم تعد وسيطا بين األطراف الفلسطين             

وهذا ما يدفع النظام المصري لشن حروبه في        . فتخرج مصر من المشهد وتبدو بال تأثير      . وبين إسرائيل 
كل اتجاه، في محاولة لتمرير اتفاقية تنهي القضية الفلسطينية، وتفرض تنازالت هائلـة علـى الـشعب                 

تـسوية، ويـؤمن وجـوده فـي     الفلسطيني، حتى يستعيد النظام المصري دوره ومكانته كراعي لعملية ال 
  .المنطقة، تأمينا الستمراره في السلطة، بعد القضاء على محور المقاومة والممانعة

  4/8/2009المصريون، 
  

 االنفجار الشعبي الفلسطيني قادم .62
 عميرة هاس

هى مق"بالفعل لقد قفزت رام اهللا درجة، قبل مدة وجيزة فتح فيها مقهى جديد يعد كابوتشينو تماما مثلما في 
رئيس الوزراء وبعض المراسلين الصحافيين ومقاالت مكتوبة أثنت، آخر . في القدس الغربية" هيليل

قال بنيامين نتنياهو في . االسبوع الماضي، على التحسن الذي طرأ على حياة الفلسطينيين في الضفة
حواجز، ونحن نعمل رفع وزير الدفاع عددا غير قليل من ال: "خطابه الذي القاه في كلية االمن الوطني

معا في الحكومة إلزالة الحواجز التي تعيق المشاريع االقتصادية التي يمكنها ان ترتقي باالقتصاد 
 في المائة، ومن 7االقتصاد الفلسطيني هنا في يهودا والسامرة يزدهر اآلن بوتيرة تزيد على .. الفلسطيني

ا يبدأ خط االفق في رام اهللا وجنين والخليل أريدكم ان تتخيلوا ما سيحدث عندم. الممكن ان يفوق ذلك
باالمتالء باالبراج التي تفتح المجمعات التجارية ودور السينما والمطاعم، ويعرف الشبان الفلسطينيون ان 

 ".لديهم مستقبال
 :كل هذا المديح في مكانه شريطة أن ننسى الحقائق التالية

من المحظور على . لسيطرة االسرائيلية الكاملة، اي تخضع ل"ج" في المائة من الضفة منطقة 60ــ 1
الفلسطينيين ان يبنوا فيها حدائق اطفال ومجمعات تجارية ودور سينما او مد شبكات المياه وتركيب 

اما توسيع القرى والمدن . الهوائيات لشركات االتصاالت، ومن المحظور ايضا حفر آبار لجمع المياه
 .فحدث وال حرج

لالسرائيليين طرقات علوية : ت فقط عندما تكرست شبكة الطرقات المزدوجةــ بعض الحواجز رفع2
غور االردن خارج . بنيت على اراض فلسطينية مصادرة، وللفلسطينيين طرقات ضيقة ملتوية طويلة

نطاق هذه المعادلة بالنسبة الغلبية الفلسطينيين، وكذلك االراضي الخصبة الممتدة وراء الجدار الفاصل 
 .مستوطناتومن حول ال

وانما بسياسة " حماس"ــ التخلف االقتصادي في غزة بالمقارنة مع الضفة ال يرتبط بانتصار 3
 عاماً قبل ان يحدث الشرخ السياسي بين 15اسرائيل عزلت غزة وحبست اغلبية سكانها طوال . االغالق

 ".فتح"و" حماس"
 على دخول الرعايا االجانب للضفة ــ وزارتا الداخلية والدفاع االسرائيليتان تواصالن السيطرة4

رجال أعمال واكاديميون . وللقطاع من اولئك الذين يأتون للتبرع من اجل رفاه هاتين المنطقتين
فلسطينيون وغيرهم من الذين يحملون جنسيات غربية يتعرضون لالرهاق عند المعابر الحدودية، 

محددة زمنياً وفي العادة ال يحصلون ويجدون العوائق امام دخولهم، ويحصلون على تأشيرات دخول 
 .على تراخيص عمل
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كندا واستراليا تبدوان بالنسبة للفلسطينيين . ــ القدس تحولت الى مجموعة من االحياء الفقيرة المكتظة5
 .في الضفة اقرب من مدينة القدس

 29 حتى 15اكثر من نصف الشبان من ابناء الـ .  في المائة19ر8ــ نسبة البطالة في الضفة تبلغ 6
وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية كان الدخل القومي الفلسطيني العام في العام . ال يعملون وال يدرسون

رواتب . 1999 في المائة مما كان عليه في العام 28 دوالرا للفرد الواحد ــ اقل بـ 1290، 2008
 . شيكل2000 الى 1500االغلبية في القطاع الخاص والعام في الضفة تتراوح بين 

مثلما كان مضلال . لهذه االسباب وغيرها يتبين ان االزدهار الظاهري في رام اهللا ونابلس مضلل وخداع
 عندما ابدى االعالم االسرائيلي ودعاة اوسلو انفعالهم ودهشتهم من 2000 وفي العام 1969في العام 

ايضا نرى ان المتأثرين هم زوار اليوم . المقاهي وشركات التكنولوجيا الراقية التي بدأت تظهر هناك
 .لحظيون يركزون اهتمامهم على نفي وجود االحتالل

الحياة المتوقدة تشير الى رغبة الفلسطينيين وقدرتهم على العيش في اطار حياة : إياكم أن تنخدعوا
. ولكن حتى رئيس وزراء رام اهللا سالم فياض ودوائره القريبة يعرفون ان هذه قشرة رقيقة. طبيعية

ليست هذه اللفتات هي التي تغير الواقع . االنفجار الشعبي القادم آت ولن تمنعه لفتة هنا او احسان هناك
غير الطبيعي الذي تفرضه اسرائيل، وانما فقط انقالب حاد في سياسة دولة اسرائيل، االمر الذي ترفض 

 .القيام به تحديداً
 "هآرتس"

  5/8/2009األيام، فلسطين، 
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  5/8/2009العرب، قطر، 


