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ن أ إذ،  "عاصـفة 

***  
  
  "تمثيل غزة"و" غياب التقارير" على  نقاشات عاصفة احتجاجاً: في اليوم الثانيمؤتمر فتح 

لثاني من   اليوم ا  ، أن  وحسن عبد الجواد   أرناؤوطعبد الرؤوف    عن،  6/8/2009األيام، فلسطين،   ذكرت  
"، شهد مناقشات وصفت بأنها      أمس مؤتمر حركة فتح المنعقد في مدينة بيت لحم          أعمال

 أنغياب تقرير عن اللجنة المركزية ليقدم إلى المؤتمر استدعى تدخال من قبل الرئيس محمود عباس بيد                 
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 ".ابتزازي"نه صفة سلوكها بأ

هناك فرق كبير بين المحاسبة : " المؤتمرألعضاء يقول عباس أن استدعى 

 ".ى نتائج سيئة إلت

 أشاريل حركة فتح في قطاع غزة حيث 

توزع عليها واليوم الذي كان 

ون 

ال "شار إلى انه أو ".اإلطالق تكن هناك أية انسحابات على 
رير  كل قضية عليها خالفات كبيرة وكان هناك خالف حول تقوإنماكامل على كل القضايا 

 فضال عن العضوية وهـو       المؤتمر أعمال جرى نقاش حاد حول جدول       إذ لم تقف عند هذا الحد       األمور
 .نقاش لم يقل سخونة عن النقاش الذي جرى حول تمثيل حركة فتح من غزة في المؤتمر

 فتح في قطاع غزة من أعضاء حركة حماس لمنعها إلىوفي موازاة ذلك، وجهت فتح انتقادات شديدة 
المشاركة في المؤتمر الذي يعقد في بيت لحم في الضفة الغربية، وا

وقد تم استحداث لجنة غزة ضمن اللجان التي شكلها المؤتمر وسط تقديرات بتشكيل مفوضية لقطاع غزة 
 قال الرئيس عباس إذا المؤتمر لن تنتهي اليوم كما كان مقررا سابقا أعمال أنفي حركة فتح فيما تأكد 

استخلصوا االستخالصات واقترحوا خذوا وقتكم وناقشوا كل ما يجب ان تناقشوه و: " المؤتمرألعضاء
 ".علينا القرارات وفي نهاية المطاف سنتوجه جميعا إلى االنتخابات

ووسط تقديرات عن تزاحم كبير في عدد المرشحين لكل من اللجنة المركزية والمؤتمر الثوري للحركة 
متهمين  عن محاسبة تصل حد تصفية الحساب مع مسؤولين ومرشحين لالنتخابات أحاديثفإن ثمة 
 للحركة وهو ماباإلساءة

وتصفية الحساب، نرفض تصفية الحساب ونمضي قدما باتجاه محاسبة منهجية غير تشهيرية هدفها 
أفض التي األخطاءالتصويب واالستفادة من الدروس وبالتأكيد مساءلة المسؤولين عن 

عثمان أبو غربية رئيسا للمؤتمر، والمهندس صبري صيدم نائبا أول للرئيس  وانتخب أعضاء المؤتمر،
 .وأمين مقبول نائبا ثانيا

ووسط كل ذلك فإن النقاش ما زال مستمرا حول كيفية تمث
 .هذا الموضوع يصل حد االتهام نقاشا حادا يجري حول أن في المؤتمر إلى أعضاء

 مؤتمر فتح أعمالوكان نبيل عمرو، الناطق الرسمي باسم مؤتمر فتح السادس، وصف اليوم الثاني من 
يوما عاصفا بكل ما للكلمة من معنى وانه يوم تشكيل اللجان وال"بأنه كان 

 ".ة تقريرهامن المفترض ان تقدم فيه اللجنة المركزية للحرك
تقرير اللجنة المركزية لحركة األعضاء  طلب أنوكان نقاش حاد وصارخ جرى في قاعة المؤتمر بعد 

فتح حول الفترة السابقة منذ المؤتمر العام الخامس وهو ما استدعى الحقا تدخال من قبل الرئيس عباس 
 .كزية، هو تقرير اللجنة المرأمس التقرير الذي قدمه أنالذي ابلغ المؤتمر 

 مازن الحديث أبو األخ اللجنة المركزية وطلب من أعضاءالمؤتمر استمع إلى بعض : "وقال عمرو
 يتضمنها تقرير اللجنة المركزية حيث ال تقرير من اللجنة وجرى النقاش أن التي يمكن األفكاروعرض 

 أن إلى  وأشار".يةهو تقرير اللجنة المركز) أمس من أول (باألمس الرئيس ألقاهحول ان الخطاب الذي 
كان االعتراض : "عباس تدخل عندما احتدم النقاش حول عدم وجود تقرير مكتوب للجنة المركزية وقال"

" قويا وصاخبا فتدخل الرئيس فجرى االقتراح العملي بأن تقرير اللجنة المركزية هو خطاب الرئيس
قاش العام والنقاش داخل اللجان، دبو عالء بأن يبدأ المجلس نقاشه، النأهناك اقتراح قدمه : "وأضاف

 هذا االقتراح مقبول وسيبدأ النقاش ولكن في نهاية المطاف أنالتوقف عند تقرير اللجنة المركزية واعتقد 
 وهو تقرير سياسي يحدد ماذا تريد فتح في األهمسيكون هناك تقرير ينشر وهو تقرير المؤتمر وهو 

 هذا إعداد ومن إسرائيل ومن العالقات العربية والدولية ويجري الفترة القادمة ومواقفها من المفاوضات
 ". سيعتبر السياسة المعتمدة لفتحإقراره تقريرا بهذا الشأن وفي حال أعدتالتقرير واللجنة التحضيرية 
 المؤتمر من غزة قد انسحبوا أعضاء يكون أن المؤتمر فقد نفى عمرو أعضاءوبرغم تأكيدات من بعض 

 الحضور ولم إليها سمير المشهراوي كلمة نيابة عن كادر غزة وقد استمع األخ ألقى: "لمن المؤتمر وقا
تحدث أية انسحابات على هذه الخلفية ولم

يوجد اتفاق 
 تشكيل أم بمعنى من يسبق اآلخر المناقشة العامة األعمالاللجنة المركزية وكان هناك خالف حول جدول 
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 األعضاءناسب مع حجمها المميز في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وسيتولى 
ظرا للموقف الذي موضوع غزة سيأخذ جدية استثنائية ن: "وتابع ".ذلك في االعتبار

 وال اآلنائل مقترحة حتى 

 أساس الدائم والعادل والقائم على 

 أنجهه بعـد       

صة           

 بالتوازي وتظل الجلسة األمور بأن يكون هناك تشكيل للجنة حيث تجري مناقشة األمراللجان وحسم 
 ". اللجان إلى عملهمأعضاءالعامة وينطلق 

 لجنة غزة
 ما إذا: " عمرو لجنة تغطي جميع االهتمامات والهموم الفلسطينية وقال18ي  انه تم تشكيل حوالوأعلن

كان هناك من لجان جديدة بهذا الشأن فهي لجنة خاصة بغزة وهي لجنة ستتولى اقتراح سياسة موحدة 
لحركة فتح تجاه قطاع غزة وبالتحصيل ستكون هناك اقتراحات محددة حول العالقة مع حماس كيف 

فيما يتعلق بغزة تم : "وأضاف"  فتح من الوصول إلى المؤتمرأعضاءت الجرة بمنع  كسرأنتكون بعد 
 لهم بعض أتيحت الذين اإلخوان سمير المشهراوي وبعض األخطرح العديد من االقتراحات من قبل 

 كل االقتراحات إلى هذه اللجنة أحيلت كله عائد إلى لجنة شكلت لهذا الغرض وقد األمرالمداخالت ولكن 
ن تكون أ أهمية على إجماعا هناك أن أقولن أ وأود من قبل المؤتمر إلقراره ستقدم خالصة عملها التي

لغزة الحضور الذي يت
 االنتخاب وضع أثناء

 فتح بعيدين عن المؤتمر وبالتالي أعضاء يكون أناتخذته حركة حماس ونظرا لصعوبة القبول بفكرة 
 أن ولكن السياسة العامة تجاه حماس وغزة ستكون من خالل اللجنة وقد سمعت األمراللجنة ستعالج هذا 

ها مسهناك من يدعو لتأسيس مفوضية خاصة لغزة في حركة فتح ولكن هذه كل
 " عن قراراتأتحدث

 تمديد المؤتمر وارد
 وهو غير ملزم أعماله ينهي أنال يوجد سقف زمني للمؤتمر فالمؤتمر سيتواصل إلى "وكشف النقاب انه 

 تناقشوه واستخلصوا االستخالصات أنخذوا وقتكم وناقشوا كل ما يجب ( حيث قال الرئيس ،بأي وقت
 )".ا القرارات وفي نهاية المطاف سنتوجه جميعا إلى االنتخاباتواقترحوا علين

 آالف مشتك وهي التي ستقرر ما ستقرره وفق النظام 10لجنة العضوية والطعون قد تستقبل  "أنوذكر 
 مازن كان أبو الرئيس ألقاهالخطاب الذي  "أنوشدد على  .الداخلي وستعرض ما تقرره على المؤتمر

منظمة التحرير والسلطة الوطنية وبخيار السالمملتزما بدقة بخيارات 
 الخطاب أنالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والشرعية الدولية والشرعية العربية واعتقد 

  محددة تماما وال لبس فيها وان أي خيارأصبحت خياراتنا أنكان على درجة كافية من الوضوح ليؤكد 
 يكون منسجما مع القانون الدولي أن يكون خيارا جماعيا ويجب أن الشعب الفلسطيني يجب إليهيلجأ 

وهذا حدده عندما تحدث عن خيار المقاومة، المقاومة التي نفهمها والتي نعنيها هي المقاومة التي ال 
  ". الشعوب المحتلةأمرتتناقض مع روح ونصوص القانون الدولي في 

، أن القدس   غزة من    واشرف الهور  ،بيت لحم من  وليد عوض    عن 6/8/2009لعربي،  القدس ا وأضافت  
 عام الرئاسـة الفلـسطينية      أمينعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الطيب عبد الرحيم          أن العربي علمت 

 المؤتمر في وأعضاء عندما ثار عدد من      األربعاء النزول عن منصة المؤتمر      إلىاضطر  
رير اللجنة المركزية الذي كان من المفروض عرضه على المؤتمر هو خطاب الرئيس عباس              قال بان تق  

 المـؤتمر ثـاروا     أعضاءوحسب مصادر من داخل المؤتمر فان عددا من          . في جلسة االفتتاح   ألقاهالذي  
 اللجنة المركزية مما استدعى نزول الطيب عـن المنـوأعضاءبالصراخ والهتاف ضد عبد الرحيم      

وقال عضو في المؤتمر     . عبارات سيئة ضد المركزية    إطالقعباس على وجه السرعة في ظل        اءواستدع
  ". المواقفوأرجل العبارات بأسوأ عن المنصة -عبد الرحيم  -نزلوه " "القدس العربي"لـ

 هـم   األردنيةبان النائب السابق حسام خضر وماهر فارس وعضوا من الساحة           " القدس العربي "وعلمت  
 المؤتمر حولهم مثل زيـاد      أعضاء يلتف الكثير من     أن اللجنة المركزية قبل     أعضاءر في وجه     من ثا  أول
  . عباس لمكان االجتماعإحضارعين مما اثر حالة من الفوضى والصراخ داخل القاعة استدعت أبو 
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، فـي   " الحـسابات      

 الذين طالبوا بتقديم تقرير المركزية        

الفا في وجهات النظر والرؤية بـين تيـارات داخـل               

 من قطاع        

ون االنتخابات بحيـث     المشهراوي، قدم اقتراحا للمؤتمر بتعديل قان          

 المـصداقية      

  .راف بنتائجه

 ان قيادة   ، لكنه أشار إلى   "ا في التشويش على المؤتمر        
  ".ال تريد ان تكون مخرجات هذا المؤتمر منقوصة المصداقية والتمثيل"غزة 

 الخالفات قام حراس الـرئيس عبـاس باالعتـداء علـى توفيـق              أثناءان  " القدس العربي "كما وعلمت   
اوي، مدير المخابرات السابق، وبسبب الحدية التي طغت على أجواء اليوم الثاني، قـدم الـرئيس                الطير

عباس على عجل لمكان المؤتمر، وقد بدت على وجهه مالمح الغضب، بحسب عضو كان حاضراً فـي                 
نحن مع المحاسبة وضد تصفية"الجلسة، وقال عباس فور وصوله مخاطباً المؤتمرين        

 عـضو فـي المـؤتمر        وأوضـح  .رة منه للخالفات التي نشبت على خلفية شخصية بين المؤتمرين         إشا
 عندما حضر عباس لالجتماع وحاول تهدئة الوضع وقف حسام خـضر وطلـب              بأنه" القدس العربي "لـ

 لمالسنة بينهما قال فيها خضر لعباس       أدىال انه رفض مما     إ يجلس   أنمداخلة، فرفض عباس وطلب منه      
وحسب العضو فان عـددا مـن        ". واحد وال تختلف عنا بأي شيء      أيو في المؤتمر مثلك مثل       عض أنت"

  . بالجلوس حتى يواصل عباس حديثهوأقنعوه المؤتمر تجمهروا حول خضر أعضاء
 أعـضاء  عضو المؤتمر درويش عبد النبي من الساحة الكويتية بان مجموعـة مـن               أوضحومن جهته   

  وأشـار  . الستدعاء عبـاس   أدى على ذلك مما     وأصروا بتقديم تقريرها    المؤتمر طالبوا اللجنة المركزية   
 اللجنة المركزية ألعضاء المؤتمر بان خطاب عباس في جلسة االفتتـاح هـو              أعضاءدرويش بان تأكيد    

ونوه درويش بان . عاصفة في الجلسة   أثارتقرير المركزية هو الذي     
 غزة وسيطرة   أحداث في تقرير لجنة تقصي الحقائق في        أسماؤهمحاسبة كل الذين وردت     طالبوا كذلك بم  

ـ      أو . من مقرات السلطة هناك    األمنحماس عليها وانسحاب قوات      القـدس  "شار دوريش في حـديث لـ
 حمـاس   أيـدي بان هناك تيارا داخل المؤتمر يطالب بمحاسبة المسؤولين عن سقوط غزة فـي              " العربي

 درويش بان هناك اخت وأكد .مروفصلهم من المؤت  
  .في طرح القضايا المتعلقة بالحركة" السخونة "إلىالمؤتمر مما يقود 

 عاما الماضية وما شـهدته مـن        20بان الذين طالبوا بتقرير المركزية عن الـ        " القدس العربي "وعلمت  
 سمير المشهراوي احد قادة الحركةإعطاءاعترضوا على    وقعت فيها الحركة     وأخطاءسلبيات  

غزة مداخلة بحجة انه من المسؤولين عن ما لحق بالحركة في قطاع غزة ويجب فصله مـن عـضوية                   
  . المجال لتقديم مداخلةإعطاؤه يتم أنالمؤتمر، ال 

 داخـل المـؤتمر     اعاألوض في المؤتمر بان هناك مخاوف من تفجر         أعضاءمن  " القدس العربي "وعلمت  
 المؤتمر من قطاع غزة من المشاركة وتوتر        أعضاءعلى خلفية سخونة القضايا المطروحة ومنع حماس        

  . غزة الموجودين في الضفة الغربية منذ سيطرة حماس على القطاعأبناء المؤتمر من أعضاء
 في المؤتمر بان سميرأعضاءوذكر  

 اللجنة المركزية والثوري ويبقى ثلث للغائبين من قطاع غزة وغيرهـا، للتأكـد مـن              أعضاءينتخب ثلثا   
ال نريـد   : "ونقل عن المشهراوي قوله أمام المشاركين في المؤتمر        .مشاركة كافة الفتحاويين في المؤتمر    

مخرجات هذا المؤتمر منقوصة تكون   أن نكون سببا في التشويش على المؤتمر وال نريد          أن
 غزة الذين منعتهم حماس من الحضور يطالب بضمان نصيبهم فـي            أعضاء،مقدما اقتراحا باسم    "والتمثيل

  .اللجنة المركزية والمجلس الثوري
ومن جهتهم رفض مندوبو حركة فتح في مؤتمر حركتهم السادس أمس الصيغ التي قدمتها لجنة خاصـة                 

لثوري للحركة، لوضع مقترحات للتغلب على مشكلة عدم مشاركة الكثيرين منهم، بسبب            شكلها المجلس ا  
رفض حماس خروجهم من قطاع غزة، وهددوا بمقاطعة المؤتمر وعدم االعت

وكانت الخالفات بين األعضاء تفجرت، بسبب رفض قيادة غزة مقترحات تمثيلها في المؤتمر، وعلمـت               
يادات فتح الذين تواجدوا في بيت لحم فوضوا سمير المشهراوي بإلقاء كلمة، صباح             ان ق " القدس العربي "

ليس نصابا عدديا، بل انه تمثل نصابا سياسيا ووطنيا، ال          "أمس أمام المجتمعين قال خاللها ان قطاع غزة         
ال تريد ان نكون سبب"، وأكد ان غزة     "يجوز تجاوزه 
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وائر صنع القرار في الحركة، من خالل كلمة أحمد قريع عضو اللجنة المركزية                 

كة الحقيقية في اختيار    مندوبي جناحي الحركة من المشار          
وبحسب مصادر رفيعة، فإن عباس ما زال يتعامل بحذر مع هذا االقتراح، ولكنـه               .دة الحركة الجديدة  

دع        

2.

لى عدد من الخطط والمبادرات إستستند "باما 

الثة الفلسطيني 
 لهذه الخ"إيجاد مقاربة أولية"ثون األميركيون على ويعمل المبعو. والسوري واللبناني

على رغم أن خطة أوباما غير واضحة المعالم حتى اآلن، فإنها ال ترى فيها أساساً صالحاً للبناء "ه 
العرب 

3.

" مخططـا "وقال عضو في المجلس الثوري من غزة فضل عدم ذكر اسمه انهم لمسوا منذ اليـوم األول                  
يهدف إلى إبعادهم عن د

، وانتقد العضو احمـد     "نحن سنختار باسمكم  "ذي رأس الجلسة االفتتاحية حين قال مخاطباً قيادة القطاع          ال
  ".ليس مخوال باختيار مندوبي غزة"قريع وقال انه 

 األعداد اإلضافية التي جرى إقرارها لعضوية المـؤتمر  إنوفي خفايا المؤتمر قال العضو في ثوري فتح   
  .تصب في صالح قريع

 خالفات حادة بشأن تمثيل     أن ، رام اهللا   مرسلها من    أحمد رمضان ، عن   6/8/2009المستقبل،   وجاء في 
فقـد عـادت     .  التهديد بتفجير المؤتمر   إلى القيادي محمد دحالن     أنصارغزة في المجالس القيادية دفعت      

اقتـراح   اللجنة المركزية والمؤتمر     أعضاءعقدة تمثيل قطاع غزة للظهور، بعد ان رفض عدد كبير من            
 اللجنة المركزية والمجلـس الثـوري،       أعضاءللقطاع تردد انها ستكون نحو ثلث       " كوتا"تخصيص حصة   

انه يكـرس االنقـسام     " الكوتا"واعتبر الرافضون القتراح     .سيتم انتخابهم من قبل مندوبي قطاع غزة فقط       
الجغرافي والوطني بين الضفة والقطاع ويحرم 

قيا
 يضاف على ما فيها من صدوع صأنوعد بدراسته، النه يأمل ان تخرج فتح من المؤتمر موحدة، ال            

 من الجناح الغزاوي لفـتح السـيما ابـرز           واسعة أوساط يستفز   أنجديد، ذاك ان هذا االقتراح من شأنه        
  .المرشحين لدخول اللجنة المركزية محمد دحالن

  
   يطرح أفكاراً أولية لخطته السلمية أمام الجمعية العامة في غضون أسابيعأوباما :مصادر فلسطينية 

وباما أ باراك ]األمريكي [ من مصادر فلسطينية موثوقة أن الرئيس"الحياة"علمت :  فتحي صباح-غزة 
 -لى ثمانية أسابيع أفكاراً أولية لخطته السياسية لحل الصراع العربي إسيطرح في غضون ستة 

وقالت المصادر إن أوباما سيطرح في خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية . اإلسرائيلي في الشرق األوسط
أفكاراً أولية لخطته "تمبر المقبل  سب/العامة لألمم المتحدة التي تبدأ أعمال دورتها العادية السنوية في أيلول

وضحت أن خطة أوأو. "السياسية لمنطقة الشرق األوسط
لى المبادرة العربية إيضاً أالخطة ستستند "ضافت أن أو. "السياسية السابقة، من بينها خطة خريطة الطريق

 الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون، "خطة"على ما ورد في يضاً أوتابعت أن الخطة ستعتمد . "للسالم
ليها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه مع إ التي توصل "وثيقة جنيف"و

  . الزعيم اإلسرائيلي اليساري الوزير السابق يوسي بيلين
الرئيس أوباما، وفي مقدمهم جورج ميتشل، وفي سبيل بلوغ هذا الهدف، نشط في اآلونة األخيرة مبعوثو 

 كل األطراف قبل طرح هذه إلى المنطقة لالستماع إلىفيما سيستمر هذا النشاط والجوالت المكوكية 
األفكار األولية، ربما تمهيداً لطرح مبادرة أميركية جديدة لحل الصراع على المساراث الث
وقالت المصادر  .طة

إن
الهدف منها تطبيع "وأعربت عن اعتقادها أن . "عليه يحقق في النهاية الحقوق الوطنية الفلسطينية

  .، محذرة الفلسطينيين والعرب منها"ع إسرائيل في مقابل وقف االستيطان، وليس إزالتهم
  6/8/2009الحياة، 

  
  فشله شأن داخلي وأن نجاح مؤتمر فتح أتؤكد غزة و تحذر من قطع األموال عن المقالةحكومة ال 

ي الصحة والتعليم اعتبرت الحكومة الفلسطينية، أمس، عزم سلطة رام اهللا قطع األموال عن قطاع :غزة
 .الحاصلة في الضفة الغربية" تكريس لعمليات النهب واالبتزاز"والقطاعات األخرى العاملة في القطاع 
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ع 

  .يز الفئوية والحزبية

 المواطنة وحرية الحياة الكريمة 

  . وتكرس الخالف

ونعى أبو حشيش باسم الحكومة الشيخ كمال أبو طعيمة أحد مبعدي م
  .ماس إنه توفي نتيجة التعذيب في سجون السلطة

ب الفلسطيني للدفاع عن القدس المحتلة، 

4.

 مجلس األمن إلصدار قرار يوقف عمليات التهجير الممنهجة للمواطنين ى
الفلسطينيين في القدس المحتل، محذرا من أن السكوت دوليا عليها سيشجع ع

 في ذلك "ائيلإسر" استمرارواعتبر عبد ربه في تصريح صحافي أمس أن  .ماعى وتكرار نكبة فلسطين
 جماع

5.

وقال إنه رغم اتهامات  . له

: وتابع"  عن كالم قد يؤدي إلى مآسٍ

إن تهديدات بعض المتنفذين في الضفة : "وقال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي حسن أبو حشيش
حاربة الناس في أرزاقهم وقطالغربية بقطع األموال عن قطاع غزة ليست جديدة، وهي استمرار لنهج م

أن األموال ) 120(وأوضح أبو حشيش الذي تال بيان الحكومة عقب اجتماعها األسبوعي رقم  ".رواتبهم
وإال فهو سرقة ونهب وابتزاز يحق لكل مواطن متأثر "حق عام للشعب الفلسطيني ال يجوز التحكم فيه 
 الدول العربية واإلسالمية الداعمة للشعب ودعا ".بهذا اإلجراء مقاضاة الجهات التي تقف وراءه

الفلسطيني لتحمل مسئولياتهم تجاه استغالل أموال الدعم في العقاب السياسي، وتعز
". إن نجاح مؤتمر فتح السادس أو فشله هو شأن تنظيمي داخلي: "من جهة أخرى، قال أبو حشيش

قطاع غزة مرتبط بحقوقإن قرار منع أعضاء المؤتمر من : "وأضاف
عدم نجاح الوساطات في هذا الشأن يعود : "وتابع قائالً ".ألعضاء الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية

  ".لتصلب قيادة فتح، وعدم التجاوب مع مبدأ وجود مئات من المعتقلين السياسيين
ضفة ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، مشيراً إلى ودان أبو حشيش تصريحات قيادات فتح في ال

أن خطوة في هذا االتجاه من شأنها أن تعزز االنقسام
وعلى صعيد الحوار الوطني، جدد أبو حشيش موقف الحكومة الداعم للحوار وضرورة إنهاء االنقسام، 

  .إنهاء ملف االعتقال السياسيداعياً إلى ضرورة تهيئة األجواء الميدانية إلنجاح الحوار من 
رج الزهور الذي قالت حركة 

ح
أكد أبو حشيش على استمرار حالة االستنفار العام لدى الشعو

  .ي الوقت ذاته من إلهاء المواطنين بغرض لفت األنظار عن إجراءات تهويد المدينة المقدسةمحذراً ف
  6/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  توّجه فلسطيني لرفع قضية القدس إلى مجلس األمن: عبد ربه 

ادة  القيإنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 
إلالفلسطينية تعتزم التوجه 

لى تنفيذ عمليات طرد 
ج

لإل المجتمع الدولي بأنها ماضية في سياسة التطهير العرقي وإدارة الظهر إلىيوجه رسالة واضحة 
  .الدولي حول حل الدولتين

  6/8/2009المستقبل، 
  
  فتح بتشكيل لجنة تحقيقيطالب والتحقيق في مقتل عرفات ب يتهم السلطة بعدم الجدية أبو شريف 

 اتهم مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات بسام أبو شريف األربعاء السلطة : عزيزة نوفل-رام اهللا 
الفلسطينية بعدم الجدية في التحقيق في ملف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكنه نفى ضلوع 

وطالب أبو شريف في مؤتمر صحافي في رام اهللا المؤتمر السادس لحركة  .عباس بذلك] محمود[الرئيس 
 لجنة خاصة للتحقيق في ظروف اغتيال عرفات ودس السمفتح بتشكيل

فاروق القدومي األخيرة، فإن السؤال ما زال يدور في األذهان عن كيفية اغتيال الرئيس عرفات بالسم أم 
ة وعبّر عن استعداده وضع كل المعلومات المتوافر ال؟ ومن فعل ذلك؟ وهل ألي فلسطيني دور بهذا؟

أنا إنسان مسؤول وال أستطيع أن أفصح: "لديه أمام اللجنة، مضيفا
 ".كنت قد حذرت عرفات من محاولة اغتياله بالسم كتابيا وشفويا قبل وفاته"
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 عبارة عن تقارير عن محاضر االجتماع الذي 

 الذين أشرفوا على حالة عرفات 3 ء الـ
 .في آخر أيامه يعرفون الحقيقة أيضا، ورفضوا الحديث

بسبب إهمالها " تجرؤ المستوطنين اإلسرائيليين على األهالي المقدسيين"تهم السلطة بالتسبب في 
شعب الفلسطيني في انتفاضة 

 لن إلى أريحا.6
، أن أجهزة أمن ا)5/8( ذكرت اإلذاعة العبرية، مساء يوم األربعاء :الناصرة

جيش اإلسرائيلي ثالثة مستوطنين يهود بعد أن أوقفتهم إثر قيامهم بالتسلل إلى داخل مدينة أريحا 
إلسرائيلي 

7.

 بالدولة الفلسطينية وخطاب الرئيس ال يختلف عن خطاب الحركة، سيأتيالتجاذبات 
 المنتخبة 

قال شعث وبابتسامته و حوار مع رئيس التحرير ناصر اللحام، وإجراءيت لحم 
نى ان يخرج 

  ".جميع المواقع

ألن الذي يتهاون مع أمر كهذا سيسقط "وشدد أبو شريف على ضرورة التعامل بجدية مع اغتيال عرفات 
كل " قد يسقط هو به الحقا، فتاريخ إسرائيل في االغتياالت معروف من قرار غولدا مئير باغتيال أو

 ".مرورا بمحاولة اغتيال خالد مشعل وإلى اآلن" فلسطيني ذي قيمة
وفيما يتصل باتهامات القدومي أيضا، قال إن لديه ملفات

 في اتهاماته، مبينا أن شارون لم يتوقف إطالقا عن التفكير باغتيال عرفات منذ غادر أشار إليه القدومي
وعبّر عن استعداده لتزويد اللجنة، في حال تشكيلها، بكل اإلجابات عن  .2004لبنان وحتى اغتياله عام 
قيقة، بعض القيادات الفلسطينية تعرف من الرئيس الفرنسي جاك شيراك الح"اغتيال عرفات، مضيفاً 

، مؤكدا أن األطبا"لكنهم جميعا صمتوا حفاظا على عملية السالم

وا
وشدد أبو شريف على ضرورة استنهاض ال .القدسوتقصيرها في قضية 

ثالثة وأخيرة من أجل الحرية واالستقالل، مؤكدا أن عكس ذلك يعني أننا لسنا على قدر المسؤولية وال 
  .يجب أن نتوقع من أحد في الغرب أو العالم أن يضع لنا وزنا

 6/8/2009العرب، قطر، 
  
 مستوطنات تسل3يد للجيش اإلسرائيلي أجهزة أمن السلطة تع 

لسلطة الفلسطينية، سلمت 
ال

إن الشرطة الفلسطينية أعادت الجانب ا: " متحدث عسكري قولهونقلت اإلذاعة عن .بالضفة
، حسب قوله، مشيراً إلى أنه تم إعادتهن " إسرائيليات دخلن مدينة أريحا عن طريق الخطأ3مساء اليوم 

  .بالتنسيق مع مكتب االرتباط المدني التابع للجيش اإلسرائيلي
  5/8/2009قدس برس، 

  
  خارج المركزيةبالدولة ولن نحمل السالح بوجه حماس والقدومي  سيأتي  مؤتمر فتح:شعث 

 لحركة فتح ان المؤتمر الحركي المنعقد في بيت لحم المركزية نبيل شعث عضو اللجنة . قال د:بيت لحم
ورغم كل الخالفات و
لسالح ابدا لحل خالفها مع حماس والقدومي لن يكون عضوا في المركزيةوفتح لن تستخدم ا

شعث تحدث لوكالة معا خالل  .ولن نتخلى عن مطالبنا السياسية تحت ما يسمونه السالم االقتصادي
زيارته لمقرها الرئيسي بب

 غزة وتمبأعضاء المتعلق واإلشكالهودة تحدث في قضايا عدة، اولها عن مؤتمر فتح المع
  :بثالث نقاط رئيسية

  .تفعيل الحركة وتصويب مسارها من خالل تحديد الصالحيات للمركزية وللمجلس الثوري -1
باب وثلث من ين شثنا مع ان يكون هناك ثلأ": جديد الحركة من خالل ضخ دماء جديدة ، وقال -2

القدماء في 
  .يجب ان نخرج موحدين وان نتكلم لغة واحدة الن الوحدة طريقنا الى الحرية:  الوحدة-3

 في المشاركة، رفض شعث رفضا قاطعا ان يجري كوتة لغزة يتم واإلشكال غزة أعضاءوعن موضع 
غرافي وان ال تحول االنتماءات الجغرافية انا ضد التقسيم الج":  غزة فقط وقالأعضاءانتخابها من خالل 
خالل " المجلس العام" ، وهذا حل غير منصف ويجب ان يتم عمل مؤتمر جديد تحت اسم"للتقسيم السياسي

  ".ستة اشهر
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 ولكن ربما ال يعاقب القدومي 

اذا كانت فتح قوية ":  استدرك قائال

هل من 
المصلحة الوطنية ان يكون لفتح حكومة تقود في الضفة الغربية الى ان تتوح

فتح في اخر المطاف تريد ان تتجه الى صندوق االقتراع لكي يختار الشعب ممثليه لكن " حسب قوله

8.

حاسبة المسؤولين 

حال دون استعادة غزة بالقوة كما كان 

 إقليما متمردا بعد أن سيطرت عليه 
مع تأكيد أن المتمرد هو القوة وليس" قوة مسلحة واختطفت مؤسساته وأهله

بحث كيفية استعادة غزة وأسباب سيطرة حماس عليها "دعا األحمد مؤتمر فتح السادس إلى ضرورة 

9.

وتوقع شعث ان يتم تمديد عمل المؤتمر لعدة ايام اخرى وذلك لمناقشة معظم القضايا والتي تحتاج الى 
اني للمؤتمر لم يتم التطرق الى قضية خسارة غزة ومن المسؤول وغيرها وال في اليوم الث": وقال .وقت

وقال شعث  ".قضية القدومي وانما نحن نناقش االن مسالة اعضاء فتح هناك والية المشاركة في المؤتمر
ان القدومي ما يزال عضوا في المركزية النه لم يتم حتى االن انتخاب لجنة جديدة وفور االنتخاب لن 

 عضوا فيها النه لم يترشح ولم يحضر بارادته للمشاركة في المؤتمر،يكون
، كما تحدث شعث عن الرئيس "رفض شعث ما يسمى بالحل االقتصادي على حساب الحل السياسي و".

 ظل هناك فرصة حقيقية اليمكن تعويضها في": االمريكي اوباما وعن فرص السالم في عهده، بالقول
حكم اوباما وما يطرحه ويؤمن به وحديثه عن قيام دولة فلسطينية واعتبار ذلك مصلحة امريكية 

لكن شعث .استراتيجية لجهة احدثا اي تغيير في الشرق االوسط
  ".ووضع عربي قوي وموحدين فلسطينيا فاننا سنقتنص هذه الفرصة جيدا 

يجب على المؤتمر ان يتوصل الى حل ":  عن حكومة فياض بالقولتحدث شعث بوضوحو
د مع قطاع غزة؟ لكن 

و
  ".ات لن يتم اال بعد االتفاق على انهاء االنقسامالطريق الى االنتخاب

ما في حل عسكري بيت فتح وحماس، وعندما استخدمت حماس الحل العسكري دمرت نصف الوطن 
  .والبديل للسالح هو الحل السياسي من خالل الحوار والشرعية والشراكة السياسية كما قال شعث
  5/8/2009وكالة معاً، 

  
  بقوة السالحل الجغرافي منعنا من استعادة غزة عدم التواص:عزام األحمد 

قال مسؤول بارز في حركة فتح إن حركته كانت ستعمل على استعادة :  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
قطاع غزة من سيطرة حركة حماس في حال تواصل الضفة الغربية والقطاع جغرافيا، في وقت حذرت 

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية . ينية األموال عن القطاعحكومة حماس المقالة من قطع السلطة الفلسط
التابعة لـ فتح بثتها مواقع إلكترونية فلسطينية إن " الفلسطينية"عزام األحمد في تصريحات إلى الفضائية 

  ". الفصل الجغرافي بين الضفة وغزة حال دون استعادة غزة بالقوة العسكرية بعد سيطرة حماس عليه"
وقال إنه يجب تداركها وم". الكثير من األخطاء"ى أن حركته وقعت في وأكد األحمد عل

وقال إن . وتمكن األخيرة من إحداث انقسام في الساحة الفلسطينية" ضياع غزة في يد حماس"عنها 
انفصال الضفة عن غزة بواسطة عوائق االحتالل اإلسرائيلي "
لذلك اعتمدنا أسلوب : "، مضيفا"يحصل في أي دولة في العالم شهدت تمردا في أي من مناطقهاس

أنا من الذين دعوا وسأدعو الحقا إلعالن غزة: "وتابع القول". الحوار
  .  أهل غزة

و
  ". رغم أن ذلك يحتاج إلى أيام من النقاش الطويل الذي البد منه

فتح "وهاجم األحمد حركة حماس متهما مجموعة مسلحة فيها باختطاف قرارها وقرار قيادتها، مضيفا أن 
  ". حماس إذا استمرت عقلية العصابة تتحكم بهالن تعود للحوار مع 

  6/8/2009البيان، اإلمارات، 
  
  ته بقراراأعترفلن و..  فاقد للشرعيةفتح السادسمؤتمر  :القدومي 
اعتبر أمين سّر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي أن المؤتمر السادس لحركة فتح : )أي.بي.يو(

  .االحتالل، مؤكداً عدم التزامه بقراراتهفاقد للشرعية ألنه ينعقد في ظل 
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  ".ستنكفنا عن حضوره والمشاركة فيه رغم أننا حضرنا له منذ أكثر من عام

 ومألت القدس بآالف 1967 وتوسع في األراضي التي احتلت عام ،

 للتصدي لرجال المقاومة 

لقاءات عبثية"واعتبر أن الجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس ليست غير 
لي، بدليل أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان يجري المفاوضات في لتعاون مع الجانب اإلسرائي

ريكي، أما المفاوضات التي تجريها 

  ".اللية كأنما تعيش كالغجر في بلغاريا

10.

نظمتها " آفاق الحوار الوطني في ظل تعثر الجوالت السابقة"الل ندوة سياسية بعنوان 
هيئة التوجيه السياسي والمعنوي التابعة لوزارة الداخلية المقالة في 

لن نتوحد على قاعدة االعتراف بإسرائيل والفساد ولكن " وفكري وعقائدي لدى الحركة وهذا قرار ثقافي
وأوضح البردويل الناطق باسم كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية أن  ".نتوحد على الثوابت والمقاومة

ة في الحركة واجهت العديد من المخططات للقضاء عليها سواء باالغتياالت أو من خالل احتواء الحرك

إن المؤتمر المنعقد في بيت لحم "الجزائرية، أمس، عن القدومي قوله " الشروق اليومي"ونقلت صحيفة 
فاقد للشرعية ألنه ينعقد في ظل االحتالل، ويقلص حركة فتح إلى حركة محلية، ويحّولها من حركة 

ى مجرد حزب سياسي مسالم، كما أن هذا المؤتمر يشكك في مناضلة تستخدم سالح المقاومة المسلحة إل
لقد نبهنا إلى خطورة عقده داخل "وأضاف ". حقوق الشعب الفلسطيني وفي عودة الالجئين إلى ديارهم

األراضي المحتلة وا
وأشار إلى وجود ". يخرج بها ونؤكد أنها ستكون عرضة للنسيانإننا لن نعترف بأي مقررات "وقال 

مطالب قوى أجنبية غير صديقة للفلسطينيين بأن يعقد هذا المؤتمر داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، "
وذلك من أجل انتزاع التوجهات السياسية وغيرها من األساليب للقضاء على المقاومة المسلحة والسير 

ت المرفوضة التي تتنكر لعودة الالجئين إلى ديارهم وانسحاب قوات االحتالل من في طريق التسويا
  ".األراضي المحتلة

واعتبر القدومي ان االستيطان قد زاد
إلعاقة حركة  حاجزا 669المستوطنين وأحيطت بعشرات المستوطنات، ودّمر اقتصاد الضفة من خالل 

ليبقى الفلسطينيون يعتمدون على المعونات التي تقدمها الدول األوروبية "الفلسطينيين ونشاطهم االقتصادي 
وأمريكا، وحتى يضطر الفلسطينيون في النهاية نتيجة الضغوط إلى الخروج من الضفة الغربية التي 

همدايتون مع فتية صغار السن درب) األمريكي كيث(يحكمها الجنرال 
  ".والمناضلين من الشعب الفلسطيني

ال أحدا يستطيع إغالق مكتبنا في تونس ألننا منتخبون من المجلس الوطني وتؤيدنا الجماهير "وقال إن 
الغفيرة، وكذلك المناضلون الفلسطينيون وتتحالف معنا جميع فصائل المقاومة، واآلخرون هم 

وال يخرجون أو " اإلسرائيلي"الضفة الغربية وهم الذين يعانون من الحصار المحاصرون باالحتالل في 
  ".يأتون إال بإذن االحتالل، أما نحن فأحرار، نتحرك بسهولة ونقاوم االحتالل

 بغرض تعزيز الثقة 
وا

الخارج بين وفدين متساويين ووسيط دولي في مستوى الرئيس األم
واحتاللها " إسرائيل"السلطة الراهنة، فتجري في الداخل وتعتبر مفاوضات بينية، بين فئة إثنية تعيش في 

وقواتها االحت" إسرائيل"وق وإنما تعتمد على ما تقره وليس لها حق
  6/8/2009الخليج، 

  
 "إسرائيل"ـلن تكون هناك مصالحة على قاعدة االعتراف ب: حماس 

صالح البردويل القيادي في حركة حماس أنه لن تكون هناك مصالحة على . أكد النائب د: خان يونس
 .العتراف بإسرائيل التي تطالب بها فتح منذ بداية الحوارقاعدة ا

وأشار البردويل خ
محافظة خان يونس، أمس، إلى أن 

 .العملية السياسية
  6/8/2009األيام، فلسطين، 
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11.

ئد الشهيد ياسر عرفات فحسب، بل على مختلف 
وأشارت الرسالة إلى أن الشعب ا .المستويات المحلية واإلقليمية والعربية والدولية

ظر من المؤتمر الوقوف أمام استحقاق المراجعة السياسية الشاملة، والعمل على رسم استراتيجية 
ر المصير وبناء 

12.

حماس تريد أن يكون التوجه إلى القاهرة في هذه المرة من أجل 
ال معنى للذهاب إلى القاه"، وأضاف " توقيع اتفاق وليس من أجل جولة حوار جديدة

 اإلعداد وأكد القيادي في حماس وجوب ".اق وإعادة الكرة من جديد وتأجيل جلسة الحوار مرة أخرى
وأوضح  . التاريخ

13.

وتوضـح   ".لمناقشة الحلول المناسبة لمشاركة أعضاء المؤتمر الممثلين      "ح المؤتمر،      

". هذين اإلطارين الحركيين القيـاديين              

 
  رسم إستراتيجية سياسية للمستقبل مؤتمر فتح السادس  ننتظر من:الجبهة الشعبية 

المركزية والمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، رسالة للرئيس محمود  وجهت اللجنة
، أكدت فيها أهمية انعقاد المؤتمر السادس للحركة بعد عباس وهيئة رئاسة المؤتمر السادس لحركة فتح

عن الجبهة قولها في الرسالة إن انعقاد المؤتمر في " وفا"ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية . عشرين عاما
وقت حافل بالتطورات السياسية والمنعطفات المصيرية وعلى ارض الوطن يحظى بأهمية استثنائية، ليس 

 للحركة في غياب الرئيس القاعلى الصعيد الداخلي
لفلسطيني وقواه كافة 

تنت
اسية للمستقبل، تصون الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقريسي

 وتوحيد الشعب الفلسطيني 194دولته المستقلة كاملة السيادة، وحق الجئيه بالعودة لديارهم تنفيذا للقرار ،
  .في أماكن تواجده كافة من اجل تحقيق هذه األهداف

  6/8/2009الخليج، 
  
  التفاق ال لجولة حوار جديدةموعداً لتوقيع ايجب أن يكون أغسطس / آب 25 :اسحم 

إن الحركة أبلغت مصر التي ترعى الحوار الوطني "قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أمس 
 أغسطس الجاري لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وليس / آب25الفلسطيني ضرورة أن يكون موعد 

إن "وقال حمدان  ".ر جديدةلجولة حوا
رة دون التوصل إلى 

اتف
بشكل صحيح والتوصل إلى صيغة واضحة لالتفاق ليتم توقيعها بين الطرفين في هذا

مبادرات عديدة للحل ويعرف الجانب المصري ذلك لكن الطرف اآلخر عطل الحوار "أن حماس قدمت 
  ".واالتفاق مراراً وفقاً لرهانات مختلفة

  6/8/2009الخليج، 
  
  يحذّرون من تهميشهمإلى المؤتمر السادس  غّزة ن قيادة فتح فيرسالة م": األخبار" 

إلـى  من الرسالة التي وجهها قادة فتح فـي قطـاع غـزة             على نسخة   " األخبار"حصلت  : حسام كنفاني 
باعتباره رئيساً للجنة   " األخ القائد أبو ماهر غنيم    "المؤتمرين في بيت لحم تحمل نفَساً تحذيرّياً، موّجهة إلى          

لحركة فتح في غزة اجتمعت مساء الرابـع مـن آب           " اللجنة القيادية "وتشير إلى أن    .  للمؤتمر التحضيرية
، أي يوم افتتا2009

ة من اإلطارين   استحقاق حركة فتح لقطاع غز     تحديد"الرسالة أن المجتمعين توصلوا إلى اقتراحين، األول        
من جانب المؤتمر، وإعطاء مهلة من الوقت ال تزيد علـى           ) اللجنة المركزية والمجلس الثوري   (القياديين  

أربعة أسابيع إلجراء االنتخابات في القطاع الختيار من يمثلهم في 
ز والقطاع الختيار قادة الحركـة فـي هـذين          إجراء انتخابات حركية متزامنة في كل من المرك       "والثاني  

  ".اإلطارين القياديين
نظراً لـصعوبة الوضـع فـي       "، وألنه   "حظي بالغالبية "إال أن الرسالة تزكي االقتراح األول باعتبار أنه         

 ساعة نظراً لما تمارسـه      48القطاع وخاصةً ألبناء الحركة، فإّن من المستحيل إجراء االنتخابات خالل           
  ".ن اعتقاالت ومطاردات ألبناء المؤتمر في القطاعحركة حماس م
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مخاطر ما قد يتخـذ مـن   "وحذّرت من ". اع       

غصة من  "كما عّبر المجتمعون عن     ". ع غير مبالين بدورهم وهمومهم         

ال توّسعوا الفجوة والغـصة واعملـوا       "حتى     
  ".على ردمها بتفهمكم لدورهم ورغبتهم في اختيار ممثليهم

ذُّيلت الرسالة بتوقيع عدد من قادة فتح في القطاع، وفي مقدمتهم عضوا اللجنة القيادية العليا، عبـد اهللا                  

14.

 ذكر اسمه للموقع االلكتروني المقرب مـن محمـد دحـالن                 
بتصريحات الزهار من أن الهدف من خروج الكادر الفتحاوي إلى بيت لحم 

في إشارة إلـى  "ب الموقع، أنه سيتم انتخاب ممثلي غزة في المؤتمر، د تصريحات قريع الذي قال، حس     
ـل الرجـوب،   

15.

 أو،  "إسـرائيل "حركة فتح من تشديد مواقفهم تجـاه        الذين حذروا أعضاء       
اتخاذ قرارات تقود إلى اندالع انتفاضة ثالثة، علق بالقول بأن المشاركين في م

وأضاف األحمد في تصريحات للصحافيين،      .ليمات المسؤولين في إسرائيل حتى يقروا برنامج الحركة       
 "إسرائيل"إذا كانت   : 

16.

 من المعتقلين داخل حاوياً

يعلنون أن أي مرشح فـي      "القطاع  " فتحاويي"وشّددت الرسالة على األخذ بالمقترح األول، مشيرةً إلى أن          
المؤتمر خارج إطار هذا الفهم ال يمثل أبناء الحركة في القط

لو شعر أبناء فتح المحافظون على هذه الهوية الفتحاوية بأن دورهم هامـشي ال    جانب إخوتكم في القطاع     
قيمة له، وأن إخوتهم خارج القطا

إحساسنا وقناعتنا بعدم مشاركة بعض اإلخوة في فتح خارج القطاع لما نتعرض له من معاناة وآالم، وبتنا              
وطالبوا باعتماد مطالبهم ". نشعر بأننا لسنا أبناء تنظيم واحد     

و
  .هدانة وإبراهيم أبو النجاأبو سم

ـ    الرسالة بأنها قلق لدى الغزاويين من احتكار القيادي في فتح محمـد            " األخبار"وفّسرت مصادر مطلعة ل
  .دحالن لمقاعد قطاع غّزة في ظل غياب ممثليه عن المؤتمر

  6/8/2009األخبار، 
  
  ن دحالإلبعاد مع حماس  قريعيؤكد تحالففي فتح قيادي ": الغد األردنية" 

 السابق محمد دحالن في غزة،      األمنيقال قيادي فتحاوي مقرب من المسؤول       :  يوسف الشايب  - بيت لحم 
 أحمد قريع، مسؤول ملف التفاوض مع حماس، ومحمود الزهار القيادي فيها بلورا في القاهرة تفاهما                أن

ممثليها مـن غـّزة،     إلقصاء تيار دحالن ومؤيديه في انتخابات مؤتمر فتح عبر آليات بينها عدم خروج              
  ".فلسطين برس لألنباء"حسب موقع وكالة 

واستشهد القيادي الفتحاوي الذي امتنع عن
هو إسقاط دحالن، خصوصا                

بع
جبري": فلسطين بـرس "انتخاب تيار قريع المتحالف مع حركة حماس، ومن أقطابه، وفق         

مشيراً إلى أن اقتراح مشهراوي قوبل بالرفض من معظم كادر غزة، وعبر عنه البعض باالنسحاب، وهو             
  .مؤتمره الصحافيما نفاه نبيل عمرو في 

  6/8/2009الغد، األردن، 
  
  "إسرائيل"ن في مؤتمر فتح ال ينتظرون تعليمات المسؤولين في والمشارك: عزام األحمد 

علق رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد على التصريحات التي أدلى بها            :  يوسف الشايب  - بيت لحم 
بعض المسؤولين اإلسرائيليين، 

ؤتمر فـتح ال ينتظـرون                  
تع

وقال .ن برنامج فتح واضح، وينادي بحل الدولتين      ، في بيت لحم، أ    )األربعاء(أمس  
ال تريد العودة إلى دوامة العنف والفعل ورد الفعل بكل أشكاله بما فيه المسلح فعليها احترام مـا وقعـت                    

  .عليه وقرارات الشرعية الدولية
  6/8/2009الغد، األردن، 

  
  في المجلس الثوريسيراً أعضاًء أ20مشروع قرار لمؤتمر فتح العتماد : قراقع 

صرح وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، أن مشروع قرار سيقدم للمؤتمر : بيت لحم
 أسيرا فت20السادس لحركة فتح المنعقد في مدينة بيت لحم، يقضي باعتماد 
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ا ووفاء لألسرى وتضامنا 
 15معهم، وتشمل األغلبية منهم األسرى القدامى الذين يقضون أكثر من 

 32ح أقدمهم األسير فخري البرغوثي، الذي يقضي من األسرى هم من أبناء فت% 65كشف قراقع أن 
 .األجهزة األمنية

 .اء المؤتمرض

17.

ياتها باعتبارهـا األداة             

ر     
طبيق النظـام األساسـي          

  مية أعضاء فتح إلى المجلس الوطنير وتس

        
عمل األجهزة المركزية وأوضاع الحركة في األقاليم، ومراقبة شؤون الحركة العسك

خاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتفسير     ع السرية، ومناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية وات        
ء لجنة الرقابة الماليـة               

  جيل جديد من طائرات التجسس لتتبع المقاومين يكشف عن ئيلي.18

ويعـد   . كيلـومترات  10هد ما يدور على أرض المعركة علـى بعـد                

وبين  .افق عليهم من قبل األسرى أنفسهمسجون االحتالل أعضاء في المجلس الثوري للحركة، سيتم التو
 أسيراً من داخل السجون، سيتم اعتمادهم أعضاء في المؤتمر تكريم256أن 

  .سنة داخل سجون االحتالل
و

 عسكري ومن منتسبي 2000عاما داخل السجون، ومن بينهم 
إن هناك إجماعا عليه لترشيحه للجنة المركزية لحركة فتح، : وبخصوص مروان البرغوثي قال قراقع

مبيناً أن مروان يمثل حالة إجماع وقاسما مشتركا بين جميع أع
  6/8/2009األيام، فلسطين، 

  
  لفتح" المجلس الثوري" و"اللجنة المركزية"صالحّيات : تقرير 

المجتمعين في بيت لحم حالياً ينصّب على انتخابات اللجنـة المركزيـة للحركـة              " الفتحاويين"جّل اهتمام   
  :والمجلس الثوري، فما هي صالحيات هاتين الهيئتين القياديتين

من النظام الداخلي لحركة فتح، تمارس اللجنة المركزية صـالح) 71(دة  وفقاً للما 
تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثـوري والخطـط         : التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصالحيات هي     

اسي المقّر من المـؤتمالسياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السي         
االطالع على المخالفات المتعلقة باالنضباط وت"كما تكون من مهام اللجنة      . العام

قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية        "، إضافة إلى    "واتخاذ اإلجراءات الالزمة  
  ".يات القيادة في مختلف المجاالتوالسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤول

وتختص اللجنة بالدعوة إلى اجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية               
  .له عن كل النشاطات، واإلشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات التي تصدر باسم الحركة

تختّص اللجنة بمراقبة أعمال المؤتم
كذلك تستطيع اللجنة تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقرارهـا والتـصديق علـى                
أحكامها، وعلى تعيين أعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بغالبية الثلثين وإعـادة                

ق على تعيين أعضاء الهيئـات القياديـة لألجهـزة          كذلك تصدّ . التصويت على عضويتهم مرة كل سنة     
المركزية واإلدارية والمكاتب الحركية المركزية، وتتكلّف تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني             

  .الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير
ام، فوفقـاً   أما المجلس الثوري، الذي يعّد أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر الع               

بـةمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العـام، ومراق:  من النظام الداخلي لـفتح فإن صالحياته هي       50للمادة  
رية بما ال يتعـارض         

م
نصوص النظام األساسي واللوائح إذا حصل خالف على تفسيرها، وانتخاب أعضا

وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية باالقتراع السري وخالل مدة ال تتجاوز سـتة شـهور،                
  .ر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارت المناسبة بشأنهاومناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتم

  6/8/2009األخبار، 
  
لجيش اإلسراا 

كشف الجيش اإلسرائيلي عن جاسوس جديد من كرتون يتابع تحركات حـزب اهللا      :  ميسرة شعبان  - غزة
ويتيح هذا الجيل الجديد من طائرات التجـسس         .فلسطينية في قطاع غزة   في الجنوب اللبناني والفصائل ال    
ألي جندي أن يطلقه بسهولة ليشا
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  .حف إسرائيلية أمس

 10ت إلى حد ال يمكن سماعه مـن مـسافة                  

  . كيلومترات10يجري حولهم على مسافة 

المنتجة للطائرة، إن تكلفتها تصل إلى نحو       " ألبيت سيستمز  "اإلسرائيليةشركة   

 بعدد أكبر من هذه الطائرات، تحسباً لتجدد المواجهـات العـسكرية بـين                 
  .حماس والجيش اإلسرائيلي

ة العدو قبل الهجوم للتخطيط واتخاذ جميـع أنـواعمراقب"وقال الجنرال اإلسرائيلي ديفيد تزور إنه يمكن        
 الشخص، ولكنها ال             

2  

19.

إلسرائيلية ميني مزوز تقديم الطيبي للمحاكمة لمشاركته في مؤتمر لحركـة إرهابيـة               

إن أقـوال النائـب     : "عة العامة         

 كيلوغرامات ويصل طول جناحه إلى نحو       9، ويزن نحو    "سكاي الرك "الجاسوس الجديد تطويراً لطائرة     
  . مترين2.5

 دقـائق لجمـع     10المشاة حمل الطائرة في حقيبة على ظهره، وتركيبها وإطالقها خـالل            ويمكن لجندي   
معلومات وللرقابة، نهاراً وليالً، حيث يجري التحكم بها من طريق نظام كمبيوتر محمول، بحسب تقارير               

نشرتها ص
 خافت، وبمقـدرة مـستقلة علـى        وستتيح الطائرة تنفيذ مهام استخباراتية، وهي مزودة بمحرك كهربائي        

ويمكن للجندي تفعيل هذه الطائرة بعد فتـرة        . الطيران وبدقة مراقبة عالية تتيح تفعيل الطائرة بشكل جيد        
تأهيل قصيرة، وصوت المحرك الكهربائي لهذه الطائرة خاف

وة معادية دون أن تعرف هذه القـوة أنهـا تخـضع            أمتار، ويمكن لهذه الطائرة أن تحلق في الليل فوق ق         
  .للمراقبة
الجديدة مزودة بأجهزة إلكترونية تحمل كاميرا تبث صوراً عالية الدقة على مـدار             " سكاي الرك "وطائرة  

 ساعة ليالً ونهاراً لمراقبة تحركات العدو والعوائق الطبيعية، ويمكن استخدام الطائرة لحماية الجنـود               24
 ما أيضاً ومراقبة

وتحمل هذه الطـائرات مجموعـة مـن        . وتتميز طائرة االستطالع الجديدة بوجود إمكانات تقنّية متقّدمة       
المجّسات المتطورة، وتجمع بين الرادار القتالي والكاميرات الكهربية البصرية وكاميرات األشعة تحـت             

 توفر صورة جيدة لألشخاص على األرض ليالً ونهاراً، مع قدرة تمييز            وهذه المجّسات  .الحمراء والليزر 
وقالت ال .في ساحة المعركة  

  . ألف دوالر50
ع غزة،  وكشفت عن قيام الجيش باستخدام هذا النوع من طائرات التجسس خالل عدوانه األخير على قطا              

 .وقد ساهمت هذه الطائرة بشكل كبير في جمع معلومات استخباراتية عن األوضاع فـي سـاحة القتـال                 
وتسعى وزارة الحرب للتزّود

        
أضاف أن دقة كاميرا الطائرة تصل إلى درجة تحديد وجه ".اإلجراءات االستراتيجية 

 ساعات طيران متواصـلة، وتـستخدم       3بـ" سكاي الرك "وتقوم طائرة   . تميز ما إذا كان رجالً أم امرأة      
  .أكياساً هوائية للهبوط بسالم

6/8/009لمستقبل، ا
  

  معاً  من حماس والجهاد"إسرائيل"ليبرمان يهاجم احمد الطيبي ويعتبره اخطر على  
 ليبرمان إن المشكلة األساسية في مـؤتمر فـتح لـيس بانعقـاد         أفيجدور وزير الخارجية اإلسرائيلي     قال

 التي تتنكر لوثيقة اسـتقالل      إنما احمد الطيبي نفسه، واألقوال التي أدلى بها الطيبي في المؤتمر          "المؤتمر،  
  ".إسرائيل، والطيبي وأشكاله يشكلون خطراً اكبر على دولة إسرائيل من حماس والجهاد اإلسالمي معا

وقد توالت ردود األفعال في الحلبة السياسية اإلسرائيلية على تصريحات النائب الطيبي في مؤتمر فـتح،                
المستـشار  " منتدى الحقـوقيين اليمينـي    "وطالب  . ئيليحيث تهجم عليه قادة المستوطنين واليمين اإلسرا      

القضائي للحكومة ا
وتحريضه ضد المستوطنين، فيما طالب النائبان يسرائيل كاتس وميخائيل بن أري بقطع راتـب الطيبـي            

ـ      واعتقاله بتهمة التضامن مع اإل     اإلرهابي الذي يرتدي بدلة    "رهاب، فيما وصفه الوزير يولي ادلشطاين ب
وأكد وزير النقل اإلسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات لإلذا ".سياسية
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في بيت لحم متهما إياه بإسماع مواقف عنصرية ضد                 

ورم سرطاني  "تكون الدولة الفلسطينية خالية من المستوطنين والمستوطنات الن األخيرة هي             
في الجسد الفلسطيني، ال سالم مع المستوطنين أو المستوطنات، ولكل من يريد 

  ".من جاء أخيرا يترك أوال: إسرائيل من وطنهم أقول
تمر فـتح         

  6/8/2009مستقبل،ال

20.
بت من الحكومة اإلسرائيلية 

تحقيق انطالقة " الوديعة
في عملية السالم وتغيير موقف الدول العربية المعارض للتطبيع مع إسرائيل، ع

لم ترفض هذا الطلب، ولكنها"لى أن الحكومة اإلسرائيلية وأشار مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول إ
وأبدت تل أبيب، بحسب المصدر، موافقتها  ".

21.

 اإلسرائيلية عن بيريز تحذيره في لقاء أول "يديعوت احرنوت"ونقلت صحيفة  .قة نووية

أوالً ما هو نوع السالم الذي "لى نفسها سؤالين أن تطرح ع "إسرائيل"قال إن على 

الطيبي تثبت أن علينا أن نفرض يهودية الدولة على احمد الطيبي وزمالئه قبل أن نفرضها علـى فـتح                   
  ".تحريرومنظمة ال

برسالة لرئيس الكنيست يطالبه فيها بإبعاد      ) رئيس قسم التعقيبات في الليكود    (وبعث النائب أوفير اكونيس     
الطيبي عن منصب نائب رئيس الكنيست اثر خطابه 

  .يناليهود لقوله أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون نظيفة من المستوطن
ويشار إلى إن الطيبي كان قد شارك في افتتاح مؤتمر حركة فتح السادس، وألقى كلمة أكـد فيهـا إلـى                     

ضرورة آن 
د الفلسطينيين داخـل    طر            

 انه يتمسك بتصريحاته أمام مـؤإن اكونيس يطلق أكاذيب بوقاحة مؤكداً     : "وعقب الطيبي قائال  
حيث عبر عن موقفه المعارض لالستيطان والمستوطنين وليس لليهود، فالمستوطنون هم أقـبح مظهـر               

  ".لالحتالل

  
  مع الدول العربية"لتسريع التطبيع"واشنطن تطالب بتجميد االستيطان سنة واحدة  ":هآرتس" 

قالت مصادر صحفية عبرية إن الواليات المتحدة األمريكية طل –الناصرة
يهودية المقامة في الضفة الغربية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو تجميد أعمال البناء في المستوطنات ال

  .لمدة عام واحد فقط
 العبرية في عددها الصادر اليوم  أن المبعوث األمريكي لعملية السالم في "هآرتس "وأوردت صحيفة

الشرق األوسط جورج ميتشل طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك تسليمه 
  ".يل بتجميد اعمال البناء في المستوطنات لمدة عامإلتزام اسرائ"تؤكد " وديعة"

"وأضافت الصحيفة أن ميتشل أعرب عن اعتقاده بأنه سيستطيع من خالل هذه 
  .لى حد تعبيرها

 
مازالت تختلف مع اإلدارة األمريكية حول عدة مواضيع

على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لمدة نصف عام فقط، وهي تريد أيضا التوصل إلى تفاهمات 
  .ول هذه المسألة سيتم تنفيذها بعد انتهاء فترة التجميدجديدة مع الواليات المتحدة ح

 6/8/2009 قدس برس
  

  بيريز يحذر من تحّول الشرق األوسط إلى منطقة نووية 
حذر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز من أن عدم تحقيق السالم في الشرق األوسط ): آي.بي.يو(

 منطإلىسيحوله 
من تفويت فرصة تحقيق " إسرائيل"أمس، مع وفد من الحزب الجمهوري في الكونجرس األمريكي، 

 نقطة الالعودة على طريق إلى يأخذ الشرق األوسط أنالسالم في الشرق األوسط ألن ذلك من شأنه 
و .التسلح النووي

 السالم، سيكون من الخطأ تفويت إلىيمكنها التوصل إليه، وثانياً ما الذي قد يحصل إذا لم يتم التوصل 
  ".فرصة السالم
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كانت تبذل جهوداً " إسرائيل "أنوزعم بيريز .  نوويةأسلحة من تطوير إيرانشدد على ضرورة منع 
 حاجزاً 650ن أصل أكثر من 

   في مدى التزام واشنطن بموقف صارم من إيران"إسرائيل"شكوك لدى  .22
قال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة اإلسرائيلية اطمأنت للتعهدات األميركية األخيرة بالحد من : دس

أوباما بالعمل 

 احترازية لخصمها اللدود كمالذ 

23.
السيادة "بـ 

 تحتل جزأها اللبناني، رافضاً "إسرائيل"على قرية الغجر التي ال تزال " ةالكامل
  ".لن تقسم إالّ على جثثنا"لبنان وسورية، في حين أكد سكان القرية أنها 

 يوسي غال وضباط كبار في 

8/2009  

  مقتل جندي وإصابة ثالثة من جيش االحتالل في انقالب دبابتهم بالجوالن .24
جر أمس، 

 ون للضرب على يد االحتالل.25
مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، قالت  أن لقدس المحتلةا من 5/8/2009قدس برس، ذكرت وكالة 

 مقدسياً في أحياء متفرقة من 13إن طواقم بلدية االحتالل في القدس، سلمت يوم األربعاء أكثر من 

و
 م25زالة إ إلىياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، الفتاً كبيرة لتحسين ح
  .لجيش االحتالل

 هذا هو اكبر وفد من الكونجرس األمريكي يزور إنوقال رئيس وفد الكونجرس ايريك كانتور 
ويؤيد " ئيلإسرا" الكونجرس يدعم أن الوفد جاؤوا حاملين رسالة مفادها أعضاء أنوأضاف ". إسرائيل"

  .حل الدولتين
  6/8/2009الخليج، 

  

الق
ئيس األميركي باراك البرنامج النووي إليران، لكنها ما زالت متشككة في تمسك إدارة الر

وأثار اإلطار الزمني ونغمة واشنطن في مسعاها إلجراء ". مهما كان األمر"على تحقيق هذا الوعد 
محادثات مع طهران، إلقناعها بالتخلي عن مشروعاتها الذرية وقدراتها لتصنيع قنابل نووية، قلق 

إلى توجيه ضرباتإسرائيل التي تؤيد الدبلوماسية، لكنها لمحت أيضا 
  . أخير

 6/8/2009الشرق األوسط، 
  
  ليبرمان يعلن التمسك بالسيادة على الغجر وأهاليها يرفضون تسليم شمالها لألمم المتحدة 

 ليبرمان تمسك بالده أفيجدور أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي .):أي.بي.يو( –تل أبيب 
أي اتفاق في شأنها مع 

وجال ليبرمان أمس في الغجر رافقه نائبه داني آيلون والمدير العام للوزارة
والتقى ليبرمان سكان الغجر الذين أعربوا له عن . هم قائد المنطقة الشمالية الجنرال غادي ايزنكوتمقدم

أمس، والتي تقضي ببناء سياج على طول الحدود الدولية " هآرتس"معارضتهم لخطته التي كشفت عنها 
أن طريقة تعاملها مع إسرائيل لم تتخذ بعد القرار النهائي في ش"وأبلغ ليبرمان األهالي أن . في القرية

  ".اقتراحات مختلفة في هذا الشأن وهي قيد الدراسة حالياً"، مشيراً إلى "قرية الغجر الحدودية
/6الحياة، 

  

نود بجروح طفيفة ف قتل قائد مدرعة إسرائيلي وأصيب ثالثة ج:وكاالت –تل أبيب، الجوالن 
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ان  .جراء انقالب دبابة خالل تدريبات في منطقة مزارع شبعا المحتلة

وخالل .  في سالح المدرعات118الحادث وقع خالل تدريبات مشتركة لقادة كتيبة وسرّية في اللواء الـ
" تل شيفون"على جسر تم استحداثه في منطقة " 3 -ميركافا "أحد التدريبات انحرفت مدرعة من طراز 

  .للسماح للدبابات بالعبور خالل التدريب، عن مسارها ما أدى إلى انقالبها وسقوطها في خندق
  6/8/2009الحياة، 

  
إخطارات جديدة بهدم منازل في القدس وثمانية مقدسيين يتعرض 

  

            17 ص                                     1516:         العدد       6/8/2009الخميس  :التاريخ



  

  

 
 

وأوضحت الدائرة  . جنوب مدينة القدس

حتالل يعتمد سياسة فرض الحقائق على األرض ومصادرة األراضي والعقارات  

كما كشف عن ". سنوات واالحتالل يركز اليوم على البلدة القديمة ومحيطها

 5جنوب مدينة القدس، جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل قوات االحتالل بعد تسليمهم                

ي، حيث تم إطالق القنابل الغاز وأصيب العشرات من مواطني الحي، من بينهم أطفال المخـيم                
ة صيفي، بحاالت اختناق، بعد أن سلمت بلدية االحتالل برفقة الشرطة إخطارات بالهدم لعـائلتي عـود               

  قبالة المسجد األقصى" الهيكل"مجسم ضخم لـ .26
طنون، أمس، مجسماً ضخماً للهيكل المزعوم فوق سطح متحف صهيوني انشئ نصب مستو: )رويترز

عمال ة أيام من سلسلة أ

27.
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد األقصى         : ؤوطأرناف   

المبارك الشيخ محمد حسين من خطورة القانون اإلسرائيلي الذي يسمح             
  و 1948التي تعود لالجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم سلطات االحتالل من أراضيهم في حربي             

وأكد . ف هذا الظلم ضد الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة           

 بحجة البناء غير المرخص، وما أسمته االستخفاف بقرارات  المدينة المحتلة إخطارات بهدم منازلهم
وأضافت تلك المصادر، أن قوات االحتالل اقتحمت أحياء العيسوية، وبيت  .ينةبلدية االحتالل في المد

حنينا واألشقرية بشعفاط شماالً، وصور باهر وبيت صفافا
الحقوقية والقانونية في مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع، بأن الحملة ما تزال مستمرة ومتواصلة 

  .لحظة، وإنها طالت أكثر من ثالثة عشر منزالً حتى اآلنحتى ال
ناصر الغاوي أحد أصحاب المنازل المهجرة أكد أن  من القدس المحتلة 6/8/2009الخليج، وأضافت 

ما )  نفرا55(أن زوجته وأطفاله الخمسة وبقية العائالت التي طردها االحتالل من منازلها " الخليج"ـل
  .لطريق داخل خيمة متواضعة جدازالوا يبيتون على قارعة ا

من جانبه كشف رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي في تصريح 
أن اال" الخليج"ـل

 منزل في 300اخل البلدة القديمة و منزال د80 أمر هدم لمنازل مقدسية منذ بدء العام منها 1500لصدور 
من العرب في % 20هناك سياسة تهدف تهجير "محيطها كحي سلوان والبستان والشيخ جراح  وتابع 

القدس في غضون خمس 
 شقة 300وي وحنون تمهيدا لبناء  منزال آخر في حي الشيخ جراح عالوة على داري الغا25تهديد 

  .استيطانية مكانها
 فلسطينيين بجروح في    8أصيب أمس    نقال عن الوكاالت، أنه قد     6/8/2009 االتحاد، اإلمارات،    وأوردت

حي البستان 
   .إخطارات هدم لمنازلهم

وشـرطة االحـتالل    ) جنـوب المـسجد األقـصى     (دلعت مواجهات عنيفة بين أهالي حي البستان        وقد ان 
اإلسرائيل

ال
  . والعباسي

في غضون ذلك ، حاصرت مجموعة من المستوطنين حيا سكنيا في بلدة بيت صفافا جنوب غرب مدينة                 
القدس المحتلة، بدعوى ملكيتها له رافعين الرايات السوداء والحمراء في محاولة منها لالسـتيالء علـى                

  . الحي
  

)
حديثاً، في البلدة القديمة قبالة المسجد األقصى في القدس المحتلة، وذلك بعد بضع

، التي تحييها سلطات "خراب الهيكل الثالث"عربدة قام بها هؤالء المستوطنون في ذكرى ما يسمى 
  . االحتالل بحملة طرد وتهجير لمواطني القدس الفلسطينيين

6/8/2009الخليج،   
  
 مفتي فلسطين يحذّر من خطورة قانون خصخصة أراضي الالجئين الفلسطينيين 

عبد الرؤو - رام اهللا 
 بخصخصة األراضي الفلسطينية
1967،

رة تحرك محلي وعربي ودولي لوقمطالبا بضرو 
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28.
 ستضطر للتوقف جزئياً اليوم أنهاوحيدة في قطاع غزة، أمس، 

وقالت الشركة، في   .بسبب نفاد احتياط السوالر الصناعي لديها الالزم لتشغيلها
 .احتياطي الوقود لديها الكهرباء العاملة فيها ابتداء من غد لنفاد إنتاجتضطر لوقف إحدى وحدات 

شبكاتها مما 

6/8/2009الخليج،   

29.

ينيين الذين وصولوا في اآلونة األخيرة، قسراً 

رص، من ما اعتبروه تقصيراً في كافة المجاالت، خاصة 
القانونية منها، من قبل الجهات الفلسطينية المعنية، بينما أكد ماجد الزير أّن مرك

وكشف  ".سوف يساعد الالجئين في قبرص والشتات فيما يتعلق بالجانب القانوني لمشكلتهم التي طالت
الالجئين 

30.
لتجمع للحق الفلسطيني في بيان له بتشكيل لجنة قانونية من الداخل والخارج للتحقيق في 

م التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين والتي كان آخرها وفاة أحد كواد الجرائ
الغربية الشيخ كمال أبو طعيمة، على حد تعبيرها، مطالبة بكشف مالبسات الجريمة للرأي العام ومحاسبة 

بمواصلة أجهزة نه نسخة م" س برس

5/8/2009قدس برس،   

 أن هذا القانون يأتي في سياق مسلسل عنصري يمارس ضد حقوق العرب الفلسطينيين              ،في بيان , حسين
  .وأراضيهم المحتلة

6/8/2009الوطن، السعودية،   
 

 نفاد الوقودبعد انقطاع كهرباء غزة جزئياً اليوم  
أعلنت شركة توزيع الكهرباء ال: )ا.ب.د(

بيان إن محطة التوليد
س

 الشركة أن توقف الوحدة المذكورة عن العمل سيقلص كمية الكهرباء الموزعة على وأضافت
سيلحق ضرراً بنظام التوزيع ويزيد من صعوبة برامج الفصل المعمول بها بمعدل ثماني ساعات يومياً 

  . في ظل استمرار نقص الوقود المذكور

  
  الجئ فلسطينيي نازحون من العراق إلى قبرص يواجهون صعوبات2000": مركز العودة" 

 أوضح ماجد الزير، المدير العام لمركز العودة الفلسطيني، ومقره لندن أّن ألفي الجئ فلسطيني، :نيقوسيا
حداث نازحين من العراق إلى قبرص، يواجهون صعوبات عّدة في حياتهم الجديدة، معلناً عن قرب است

  .وحدة رصد قانوني متخصصة بمتابعة قضايا الفلسطينيين في الشتات
الزير، لالجئين الفلسطبها جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام 

 ؛ التقى الزير قرابة السبعين من أولئك"قدس برس"وخالل الزيارة التي واكبتها  .من العراق إلى قبرص
وقال ماجد .الالجئين، واستمع إلى مشكالتهم ومصاعب الحياة التي يواجهونها عقب وصولهم لقبرص

نؤكد دعمنا لالجئين وما يؤرقهم، حيث أضحوا يواجهون عدة مشكالت بعد وصولهم إلى قبرص، "الزير 
م وعاداتهم العربية من أهمها اختالف اللغة والتعليم، وتحديات االنخراط في ثقافة أوروبية بعيدة عن قيمه

  ".واإلسالمية، عالوة على مشكلة الهوية والجوانب الثقافية
وقد اشتكى الالجئون الفلسطينيون في قب

اته ز العودة وضمن إمكان
"

الزير النقاب عن أّن المركز بصدد إنشاء وحدة رصد قانوني متخصصة بمتابعة قضايا 
انونية والقضائية في سيكون من ضمن أولوياتها التحّرك العملي لدى الدوائر الق"الفلسطينيين في الشتات، و
  .، وفق توضيحه"أوروبا لمتابعة قضاياهم

  5/8/2009قدس برس، 
  
 التي ترتكب بحق معتقلي الضفة السياسيين" الجرائم"في  مؤسسة حقوقية تطالب بلجنة تحقيق 

طالب ا: غزة
ر حركة حماس في الضفة

قد"، وصل وندد التجمع للحق الفلسطيني في بيان له .المسئولين عنها
يخدم سياسة االحتالل ويتجاوز القانون بمالحقة واعتقال "األمن في الضفة المحتلة دورها الذي قال إنه 

   ".المقاومين
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31.
معرض  أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أمس عن استضافتها ل :دبي

سطين إلتاحة الفرص أمام الخريجين الجدد من رواد األعمال الستعراض نماذج أفكارهم وأعمالهم أمام 
اون مع الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا 

32.

ث الثقافة ونقل 
يت و .المعارف والمهارات من خالل التعليم المجتمعي بشقيه النظامي وغير النظامي

ة فصول تتحدث عن تحديات تعليم الفلسطينيين في ى مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، أربع
ن اآلفاق المستقبلية للعملية التعليمية 

  تل أبيبضربيمكنها  ألف صاروخ 40يمتلك .33

مكنها أن تقصف مدينة تل 

 فإن اإليرانية المنشآت النووية 

 يتلقون تدري "حزب اهللا"وأبلغت مصادر استخباراتية غربية المطبوعة أن مقاتلي 
 الرادار التي تقوم أجهزة هذه الصواريخ التي تعمل من خالل إطالق للصواريخ ويتم SABظام 

وتشكل هذه ).  الف متر11( ألف قدم 36 ارتفاع لها نحو أقصىويبلغ . مليات التوجيه عن مركبات
  .وي اللبناني يومياً

 
 مؤسسة محمد بن راشد تستضيف معرضاً للتكنولوجيا في فلسطين 

تكنولوجي مصغر في
فل

وقد تم خالل هذا الحدث الذي نُظم بالتع .المستثمرين المحتملين
  .راحل التأسيس مشروعاً في م20المعلومات واالتصاالت، استعراض 

6/8/2009الخليج،   
  
 صدور كتاب يتناول تحديات تعليم الفلسطينيين في ظل االحتالل 

تمكين األجيال " في رام اهللا كتاب بعنوان "المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية"صدر عن : رام اهللا
من تفيدة الجرباوي وخليل وهذا الكتاب الذي أعده كل . "التعليم والتعلم تحت ظروف قاهرة: الفلسطينية

نخلة، يتناول مفهوم التربية من منظوره التنموي الواسع، أي المفهوم الذي يتضمن توار
ضمن الكتاب المتوافر

لد
، وع2006 و 1948 والمناطق المحتلة في الفترة ما بين إسرائيل

  .إيضاحية، عالوة على ستة أشكال إحصائياوفي الكتاب ثالثة وثالثين جدوالً . الفلسطينية
6/8/2009الحياة،   

   
هللا حزب ا": التايمز" 

 40 يمتلك "حزب اهللا" البريطانية أن "ذي تايمز"ذكرت صحيفة  :)أ ف ب( ،)يو بي آي( – تل أبيب ،لندن
 أرض ي-ألف صاروخ، كما يقوم بتدريب قواته على استخدام صواريخ أرض 

 على األجواء فوق إسرائيلرات يمكنها أن تحد من سيطرة  صواريخ مضادة للطائإطالقأبيب، وعلى 
  .األراضي اللبنانية

 بتنفيذ تهديداتها بالهجوم علىإسرائيل ما قامت إذا"وتزعم الصحيفة أنه 
  ." في لبنان"حزب اهللا"عمليات االنتقام الرئيسة ستكون على األرجح من جانب 

 إسرائيل إلى أنها حصلت على أشرطة تلفزيونية عن عمليات المراقبة التي تقوم بها "ذي تايمز"وأشارت 
 صواريخ وذخائر من موقع انفجار داخل مخبأ بإصالح يحاولون القيام "حزب اهللا" مقاتلي أنوهي توضح 

  .اإلسرائيلية ميالً من الحدود 12للذخائر في قرية خربة سلم على مسافة 
 بعمليات تجنيد 2006 يقوم منذ انتهاء حرب عام "حزب اهللا"لصحيفة إن ومن ناحية أخرى، تقول ا

 تمكن من الحصول على ما يعتقد، على أعداد "حزب اهللا"وتفيد بأن .  تسليح عناصرهوإعادةوتدريب 
 ويمكن لهذه الصواريخ أن تمثل تحدياً SA18كبيرة من صواريخ تنطلق عن الذراع من طراز 

  .لطائرات النفاثة التي تطير من على ارتفاعات منخفضة وااإلسرائيليةللمروحيات 
بات في سورية على

ن
بع

 التي تخترق المجال الجاإلسرائيلية الصاروخية تهديداً خطيراً للطائرات النفاثة األنظمة
6/8/2009الحياة،   
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34.

إمعان "، واصفاً هذه الخطوة بأنها "يل مؤخراً في األراضي الفلسطينية المحتلة
في ضرب كل محاوالت إحياء عملية السالم سواء الجهود األمريكية أو األوروبية 

، مطالباً الدوائر األوروبية واألمريكية "وضع هذه الخطة العدوانية في االعتبار"دعا مختلف الدوائر إلى 
توطينهم " إسرائيل"مدت 

35.

ية أمس في بيت لحم 
بالضفة الغربية، إن األمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف 

بالمشاركة في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر العام السادس لحركة ) عبد الاله(ن الحزب الوطني برئاسته 
د على أن مصر ستبقى 

36.

 يقوم المجتمع الدولي بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين 
الوأوضح أن . مثلما يفعل مع كل االنتهاكات التي تقع في أي منطقة من العالم

ال تساعد على إيجاد المناخ المالئم إلحياء عملية السالم، كما انها " إسرائيل"االنتهاكات المستمرة من 
إلجهاض الجهود الرامية للحل على أساس إقامة الدولتين، وهو " إسرائيل"تمثل محاولة جديدة من جانب 

  .ةالحل الذي تبنّاه العالم كله لتحقيق استقرار المنطق
  6/8/2009الحياة، 

  
  في األراضي الفلسطينية المحتلة" المهاجرين الجدد"يجب منع توطين : عمرو موسى 

توطين "، من "الخليج"حذر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في تصريح لـ: ةالقاهر
اليهود الذين استقبلتهم إسرائ

". أو العربية أو الدولية
و
اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي طالما أشاروا إليها في االستيطان، في حال تع"بـ

  ".في األراضي الفلسطينية
  6/8/2009الخليج، 

  
  القيادة السياسية في مصر تؤمن باستقاللية القرار الفلسطيني: محمد عبد الاله 

أكد أمين العالقات الخارجية في الحزب الوطني :  وكاالت األنباء- أشرف أبو الهول -بيت لحم 
اللية محمد عبد الاله، أن القيادة السياسية في مصر لديها القناعة واإليمان باستق. الديمقراطي المصري د

القرار الفلسطيني وتبذل جهوداً مضنية من أجل توحيد الصف الفلسطيني تمهيداً للعملية السياسية التي 
مشدداً على ضرورة تحقيق االستقرار واألمن الدائم ... بدأت في التحرك من أجل حل القضية الفلسطينية

ات صحفوقال عبد الاله، في تصريح. في المنطقة بحل عادل للقضية الفلسطينية
كلف وفد رفيع المستوى 

م
ي القيادة الفلسطينية والتأكيفتح الذي بدأ أعماله اليوم في بيت لحم للشد على أيد

  .حامية لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حصوله على حقوقه المشروعة
  6/8/2009األهرام، 

  
  الفلسطينيين من منازلهم "إسرائيل" يدين طرد المجلس القومي لحقوق اإلنسان 

بطرد الفلسطينيين " إسرائيل"اإلنسان، أمس، قيام دان المجلس القومي لحقوق :  رويترز–رام اهللا، القاهرة 
من منازلهم في القدس الشرقية باعتباره منافياً لمبادئ حقوق اإلنسان واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

وأكد األمين العام للمجلس القومي لحقوق . وكل القوانين واألعراف الدولية والقانون الدولي اإلنساني
ما قامت به : "قطب إدانة المجلس بشدة ذلك اإلجراء، وقال في تصريح أمساإلنسان السفير مخلص 

إسرائيل من انتهاكات صارخة ضد حقوق اإلنسان الفلسطيني ومنعه من اإلقامة في منزله يتنافي أيضاً 
مع االلتزامات التي قررها القانون الدولي لدولة االحتالل والتزامات إسرائيل التعهدية وخريطة الطريق، 

ودعا قطب إلى ضرورة ". ا انها تخالف اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت االحتاللكم
عدم التعامل بازدواجية مع قضايا حقوق اإلنسان بأن

مجلس يرى أن هذه 

 
 
 

  

            21 ص                                     1516:         العدد       6/8/2009الخميس  :التاريخ



  

  

 
 

37.
طبقاً للبروتوكول الصحي الموقع بين وزارة الصحة الفلسطينية بغزة واتحاد األطباء العرب، وصل 

الفوج الثاني من أساتذة الجامعات واالستشاريين المصريين إلى قطاع غزة 
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ مشروع لجنة اإلغاثة والطوارئ .  أيام10همة تدريبية تستمر قرابة 

طباء الفلسطينيين داخل قطاع غزة للنهوض بالمستوى التقني 

38.

لعباده الصالحين وبما 
وأشار إلى أن التوراة. األبدأنهم عصوا اهللا فقد حرم عليهم أرض فلسطين إلى 
حربنا اآلن هي حرب على الذاكرة وهي "وقال إن ". تاب في الجغرافيا السياسية صنعته أطماع البشر

طر حقيقي بعد أن بدأت 

  ة من القدس يعد استفزازاً وعمالً مرفوضاً.39
عقد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون :  أحمد عبد الهادي-واشنطن 

، نقل خالله تحذيراً أمريكياً من أن طرد في واشنطن مايكل أورينالسفير اإلسرائيلي ل من أمس مع 
الً مرفوضاً من وجهة 

40.

تها ، وسنكرمها من اجل حملاالرئاسة في ايرلند
بالطبع الرئيس ال: "وأضاف".  والعالماالمهمة من اجل حقوق المرأة في ايرلند

". صريحات روبنسون، وهذا يصّح في حال كثير من األشخاص الذين يقّر الرئيس بإنجازات حياتهم

  
  وصول أساتذة جامعيين واستشاريين مصريين لغزة لتدريب األطباء الفلسطينيين 

 :غزة
في ) 5/8(يوم األربعاء ال

م
باتحاد األطباء العرب الخاص بتدريب األ

  .لهم
  5/8/2009 برس، قدس

  
  س الشبابيمحاضرات فكرية بملتقى القد 

تواصلت فعاليات ملتقى القدس الشبابي في يومه الثالث بمحاضرات فكرية ذات :  حسين جلعاد-الدوحة 
وفي هذا اإلطار . صلة بالخط العام للملتقى، ركزت على الخطر اإلسرائيلي المحدق بالقدس المحتلة

لمحتلة والمسجد األقصى، تحدث الداعية الشيخ الدكتور أحمد نوفل من منظور ديني عن مكانة القدس ا
ونفى الشيخ . بينما اختار األكاديمي القطري الدكتور محمد المسفر تناول هموم األمة في اللحظة الراهنة

عن اليهود، وقال إن اهللا يعطي األرض " الشعب المختار"نوفل بداية صحة مقولة 
 التي بين أيديهم اآلن هي 

ك"
وحذر نوفل من أن المسجد األقصى بات في خ". أشرس أنواع الحروب

 .ضع التنفيذ في ترويج عقيدة أرض الميعادتعلن مخططاتها، وتضعها مو" إسرائيل"
  6/8/2009نت، .الجزيرة

  
طرد العائالت الفلسطيني: واشنطن 

الشرق األدنى جيفري فيلتمان اجتماعاً 
أو

العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يعد استفزازاً وعم
  .نظر إدارة الرئيس باراك أوباما

  6/8/2009الوطن، السعودية، 
  
  شؤون الالجئين في األمم المتحدةعليا لالمفوضة ينتقد قرار أوباما تكريم ال" ايباك 

، قرار الرئيس )ايباك" ( اإلسرائيلية للعالقات العامة-اللجنة األميركية "انتقدت .): ب.ف.أ (–واشنطن 
 السابقة ماري روبنسون التي تعتبرها اللجنة معادية ةاألميركي باراك أوباما تكريم الرئيسة االيرلندي

من قرار منح روبنسون ميدالية الحرية، وهو أحد ارفع " مل عميقةخيبة أ" "ايباك"وأبدت ". إسرائيل"لـ
 في مؤتمر األمم المتحدة حول العنصرية في دوربان بجنوب األوسمة المدنية األميركية، مذكّرة بدورها

، "إسرائيل"حيال ) روبنسون(رفض حازم وكامل وعلني آلراء "ودعت اإلدارة إلى . 2001أفريقيا عام 
وأوضح ". منذ زمن طويل الذي يضمر العداء واألفكار المسبقة حيال الدولة اليهوديةوموقفها العلني 

. الناطق باسم البيت األبيض روبرت غيبس ان قرار أوباما ال يعني انه يشاطر روبنسون كل مواقفها
ماري روبنسون كانت السيدة األولى التي تتولى "وقال إن 

 يوافق على بعض 
ت
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كان سيئاً "ة، 

41.

كان األكثر ترجيحاً ألن يطرح الرئيس األمريكي من خالله  للمصادر فإن الم
خطته، هي اجتماعات الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نيويورك الش

 اإلسرائيلي فقط وإنما أيضاً على -أوباما لن يعمل من أجل استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني 
يولي أهمية للمفاوضات على المسار 

42.

) اندري برافنكو(للصناعات الدفاعية الجوية ) ي

 . والبعيدة المدى والطائرات المقاتلة الحديثة
ومن الجدير بالذكر، أن رؤساء الحكومات اإلسرائيلية، ابتداء من ارئيل شارون وا

ياهو وقادة الجيش اإلسرائيلي، اعربوا عن خشيتهم مرارا وتكرارا من مغبة قيام روسيا ، ببيع تلك 
 محتمل للمنشآت الذرية 

43.

ننتظر أن يتم تحديد موعد : "غارسيا للصحافيينة ماركو أوريليو 
زيارة الرئيس اإليراني، والتي ستشكل مناسبة ممتازة لكي تنقل البرازيل 

ان دور روبنسون بصفتها مفوضة عليا لشؤون الالجئين في األمم المتحد" ايباك"واعتبرت 
  ".جداً وانطبع سلوكها بمشاعر منحازة تماماً ضد إسرائيل

  6/8/2009الحياة، 
  
 ميتشل سيجري مزيدا من االتصاالت بشأن وقف االستيطان: مصادر فلسطينية وإسرائيلية 

ذكرت مصادر :  عبد الرؤوف أرناؤوط، أحمد عبد الهادي، وائل بنات-رام اهللا، واشنطن، غزة 
سرائيلية مطلعة، أن المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط السيناتور جورج ميتشيل أبلغ فلسطينية وإ

الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل زيارته األخيرة للمنطقة بأنه سيجري المزيد من االتصاالت معهما 
ن تكون حول القضية الشائكة الكبرى، وهي وقف المستوطنات في األراضي الفلسطينية، لكنه سعى أل

وأضافت أن . زيارته األخيرة إلى المنطقة بمثابة الجولة األخيرة قبل أن يرفع تقريره إلى الرئيس أوباما
ميتشيل أبلغ األطراف بسلسلة من األمور التي تتطلب مزيداً من التشاور واالتصال وأبرزها الحصول 

التي من الممكن أن يقوم بها العرب على موقف إسرائيلي بوقف النشاطات االستيطانية، وثانيها الخطوات 
وسيكون التقرير الذي سيرفعه . لتشجيعها على اتخاذ هذا القرار وتسويقه إسرائيلياً" إسرائيل"باتجاه 

ميتشيل إلى أوباما ويلخص فيه نتائج الجهود التي قام بها على مدى األشهر الماضية مفتاح التحرك 
ووفقاً. األمريكي المقبل

ووفقاً للمصادر فإن . هر المقبل

 اإلسرائيلي وإن كان س–اإلسرائيلي واللبناني  -المسار السوري 
  .اإلسرائيلي-الفلسطيني

  6/8/2009الوطن، السعودية، 
 
   300لمدير شركة صواريخ اس " الموساد"روسيا تشتبه باغتيال  

س قام الخميس قالت صحيفة يديعوت احرونوت على لسان مصادر أمنية روسية، أن مجهوالً مسلحاً بمسد
الماز انت(الماضي، باغتيال أحد خبراء ومدراء شركة 

جنوبي موسكو، حيث قام المسلح بإطالق عدة رصاصات قاتلة، أدت لوفاه برافنكو علي الفور، وان 
المسؤولة عن تصنيع منظومة مطلق النار الذ بالفرار مشياً على األقدام، وتعتبر شركة الماز انتي 

 القادرة على اعتراض وإسقاط الصواريخ القصيرة 300الصواريخ االعتراضية المتطورة من نوع اس 
والمتوسطة

ي يهود اولمرت والحال
نتن

المنظومة المتطورة إليران، خشية ان تستخدمها إيران لصد أي هجوم إسرائيلي
  .اإليرانية

  6/8/2009الدستور، 
  
 تدخل في الوساطة النووية مع طهرانطلبتا منا ال" إسرائيل"أميركا و: البرازيل 

أعلن مستشار الرئاسة البرازيلية، أول من أمس، أن البرازيل تأمل أن يزورها هذا العام الرئيس اإليراني 
وقال كبير  .محمود أحمدي نجاد، لكي تناقش معه الملف النووي اإليراني على وجه الخصوص

مستشاري الرئاسة للشؤون الخارجي
سلسلة وجهات نظر، وال سيما 
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أوباما طلب من ) األميركي باراك(الرئيس "وأضاف أن  ".ي ما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني
قال أيضاً إن البرازيل بوسعها ) 

 .في هذا اإلطار" أن تمارس نفوذها

44.

يركية، يدور حول ما إذا كانت وزيرة ة األم

أوالً، اختالط وتداخل التصريحات :  منها

هذا االضطراب، قد يغري باالستنتاج ان .  امتالك إيران سالحاً نووياً

السودان ما زال على قائمة «: ر الوزيرة كلينتون في الرّد على ذلك بالقولم تتأخ

ثانياً، إن الدور المركزي والكاريزمي الذي يلعبه الرئيس أوباما  

ف
أفيغدور ليبرمان(لخارجية اإلسرائيلي البرازيل أداء دور معتدل، ووزير ا

  6/8/2009الشرق األوسط، 
  
  هل يضعف هيكل السياسة الخارجية الذي وضعه أوباما نفوذ كلينتون؟ 

  محمد برهومة
ثمة جدل متفّرق يتنامى في وسائل اإلعالم الغربية، وبخاص

الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، تؤدي دوراً فاعالً ومركزياً في السياسة الخارجية لبالدها أم أن 
دورها تُنازعها عليه أطراف مختلفة داخل اإلدارة األميركية، بما يعطي االنطباع بأن خيوط السياسة 

هذا االنطباع، إذا صّح بالفعل، له مؤشرات . ي التي تصنع تفاصيلهاالخارجية ال تنسجها كلينتون، وال ه
  .ومواقف تبرر القول به، أو مناقشته ومقاربة حقيقته وآفاقه

والحقيقة أن ثمة أسباباً تقف خلف هذا االنطباع وترّوج له
ة ذلك، أن كلينتون حين سئلت عن لقاءات أجريت من أمثل. األميركية في شأن بعض المسائل والملفات

في تركيا بين مسؤولين أميركيين وبعض الفصائل المسلحة في العراق، أجابت بأنها ال تعلم بمسألة هذا 
الحوار، وفي اليوم التالي صرح ناطق باسم الخارجية األميركية بأن هذا الحوار قائم بالفعل، وتستهدف 

  . لمنع تغلغل إيران في العراقمنه واشنطن توسيع الخيارات
المثال اآلخر، كان تصريح كلينتون بأن بالدها مستعدة إلقامة مظلة دفاعية لحلفائها في منطقة الخليج 

وبعد احتجاجات، بخاصة من قبل إسرائيل، تراجعت الخارجية . للوقوف بوجه التحدي النووي اإليراني
ة لم تكن تقصد بتصريحاتها اإليحاء بأن امتالك إيران األميركية عن تصريحات كلينتون قائلة إن الوزير

سالحاً نووياً قد يكون أمراً واقعاً في المستقبل، والمظلة الدفاعية استجابة عملية إزاءه، وأكد الناطق باسم 
الخارجية إن واشنطن ستحول دون

ا زالت مرتبكة وتفتقر إلى الرؤية االستراتيجية والعمق التنظيري اللذين يمنحانها منطقاً ال كلينتون م
تكرر المواقف بشكل يفقد ) كما هي الحال القائمة(يجعلها غائبة عن تفاصيل مهمة كهذه، وال يجعلها 

شأن الحوار مع حديثها الجدية المطلوبة، وهو ما يتضح بجالء عند مراجعة أحادثيها وتصريحاتها في 
  .إيران منذ أزمة الرئاسة اإليرانية

ووصل اختالط التصريحات حّد التناقض حين صّرح الجنرال المتقاعد، سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس 
أوباما إلى السودان باحتمال رفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب وبأن مراجعة العالقات األميركية معه 

ستتم خالل أسابيع، فل
أن وزيرة الخارجية ) 2/8/2009(» نيويورك تايمز«وبالنسبة للتعاطي مع إيران، تذكر . »اإلرهاب

األميركية في أعقاب أزمة الرئاسة اإليرانية، كانت تدفع باتجاه اتخاذ سياسة متشددة تجاه إيران ويساندها 
ي ذلك نائب الرئيس جو بايدن، لكّن ما استقّر عليه أوباما هو أّن المصلحة األميركية في إجراء ف

  .محادثات مع إيران
وطافت تساؤالت عن مدى االنسجام بين الخارجية والبيت األبيض، عندما بدا أن الخارجية تميل إلى عدم 

لمبادرة في االنفتاح المدروس على دمشق التسرع في االنفتاح على سورية، فيما رأى البيت األبيض أن ا
مهم للمصالح األميركية، ولذلك كانت توجيهات الرئيس األميركي لجورج ميتشيل بزيارة سورية، التي 

.زارها مرتين خالل نحو أربعين يوماً
زد على . ن مركزية دور كلينتون في صناعة السياسة الخارجيةومن بعده نائبه جو بايدن، يضعفان م

ذلك أن وجود أشخاص مخضرمين وأقوياء وذوي خبرة عميقة في الخارجية األميركية من أمثال هولبرك 
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ويطرح المحللون . ية ميتشيل وهولبرك إال أنهما يعمالن تحت مظلة الوزيرة كلينتون

والسيدة الوزيرة تدرك ذلك، وإال ما معنى .  أّن انكشافها يبدو جلياً في حالة هيالري كلينتون

السابقة، لكنها تتعلق في شكل أكبر بالتغييرات المنظورة في توازن القوى، وبخاصة 
التي » العقلية الجديدة« وتشير الصحيفة إلى أن أكبر معوق أمام شراكات .وسع نفوذ الصين والهند

حقيقة من صنع كلينتون نفسها، وتقصد الصحيفة 
بذلك فرضية كلينتون القديمة بأن واشنطن في كل مثل هذه الترتيبات ستكون في شكل طبيعي

45.

العسكرية اإلسرائيلية حتى أثناء حروبها العدوانية على األشقاء العرب، وامدادات الغاز المصري أيضا 

، ويحظون باستقاللية في العمل، يقللون من فرص )الشرق األوسط(وميتشيل ) ملف باكستان وأفغانستان(
  .سم ومسيطركلينتون في أداء دور حا

والدرس الذي تعلمته االدارة الجديدة من ادارة بوش السابقة يتمثل في وجوب وضع مسؤول اميركي 
» الغارديان«كبير في كل غرفة يتم فيها التفاوض على أي شأن من هذه الشؤون، كما تقول 

: تون فقالولقد أحّس الرئيس أوباما ذات تصريح بأن من شأن ذلك أن يضعف دور كلين). 27/7/2009(
على رغم استقالل

تساؤالت حول مدى قدرة السيدة كلينتون على التأثير في قضايا األمن القومي، بينما تنازلت طواعية، 
وضين من الوزن الثقيل لمفا» األراضي«عن الكثير من ) 25/7/2009(» وول ستريت جورنال«بحسب 

، مشيرين إلى أن ذلك ليس باألمر الجيد لشخص يريد أن يكون وزيراً ...)هولبرك وميتشيل، روس(
  .فعاالً للخارجية

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيكل الذي وضعه الرئيس أوباما لفريق السياسة الخارجية قد ال يسمح للسيدة 
وهذا يحيل إلى تأكيد . لتي تواجه واشنطن خالل األشهر المقبلةكلينتون بنفوذ كبير في المسائل الملحة ا

وإن كانت هذه سياسة . أن سلطات السياسة الخارجية تعود إلى البيت األبيض ومجلس األمن القومي
تقليدية، إال
لقد «: لكالم الهامس والصريح في شأن دورها قائلة بعد أن غابت لفترة بعد إصابة في مرفقهاردها على ا

ثالثاً، أشارت تقارير صحافية أميركية إلى نقل دينيس روس من ! »كُسر مرفقي ولم تُكسر حنجرتي
» بةضر«الخارجية إلى البيت األبيض ليكون عوناً للرئيس في شؤون المنطقة، وهو ما يمكن اعتباره 

  .لكلينتون
وذهبت تقارير إلى القول إن أوباما انتظر ستة أشهر، من أجل أن تقّدم له الخارجية استراتيجية متكاملة 

رابعاً، أشار . للتعاطي مع إيران، فلّما لم تفعل الوزارة، كان انتقال روس إلى البيت األبيض خياراً عملياً
يات المتحدة قد تعاني من أجل الحفاظ على الحلفاء، إلى أن الوال) 24/7/2009(» الغارديان«تحليل في 

وتعزى هذه التوترات مع اآلخرين في شكل جزئي إلى إرث إدارة جورج بوش االبن . ناهيك عن األعداء
تراجع نفوذ واشنطن 

وت
تريد إدارة أوباما أن تنظم عالقاتها الدولية هو في ال

  . المسيطرة
  6/8/2009ة، الحيا

  
  وميتشل يدعو فقط إلى المزيد.. التطبيع العربي قائم 

 نقوال ناصر
يكاد الجدل االعالمي الدائر حول دعوة المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل الى التطبيع العربي 
 مع دولة االحتالل اإلسرائيلي يتحول الى حملة تضليل منظمة للتغطية على حقيقة أن هذا التطبيع قائم

بالفعل على قدم وساق وأن ميتشل انما يدعو فقط الى المزيد منه عموديا وأفقيا على اتساع الوطن العربي 
والعالم االسالمي، واال وجب على اللغويين اعطاء اسم آخر غير التطبيع للعالقات الدبلوماسية 

ألردن وموريتانيا، واالقتصادية الكاملة القائمة بين هذه الدولة وبين ثالث دول عربية هي مصر وا
، وحجم المبادالت التجارية )بن غوريون(ورحالت الطيران المباشرة المصرية واألردنية الى مطار اللد 

من % 46المتنامية التي وضعت العراق في المرتبة األولى التي تستورد صادرات إسرائيلية بنسبة 
ت النفط المصري التي تحرك آليات اآللة اجمالي هذه الصادرات الى الدول العربية يليه األردن، وامدادا
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ع الفلسطيني الذي يتميز عن نظيره العربي ببعده الشعبي والسياسي  التطبي

ة حثهم فيها على بناء جسور الثقة مع سبع دول عربي

، وال »حن ال نطلب من أحد انجاز تطبيع كامل في هذا الوقت

والمهنية واألحداث 

الرسمي، الذي يربط بين 

التي تغذي رفاهية اإلسرائيلي بينما ال تصل الى الشقيق العربي المحاصر في قطاع غزة اال عبر قطارة 
الخ، ناهيك عن.. إسرائيلية

 العربي قاصرا عن رفع حجم التجارة العربية البينية -الواسعين، وفي هذه األثناء يستمر التطبيع العربي 
فوق ما نسبته عشرة في المائة كحد أقصى من اجمالي التجارة الخارجية العربية حسب بيانات مجلس 

 !قتصادية العربيةالوحدة اال
ومهمة ميتشل ودعوته هما اآلن رأس حربة لحراك دبلوماسي أميركي مكثف يتخذ من الخطاب الذي 
وجهه الرئيس باراك أوباما الى العالم االسالمي والعربي من القاهرة في الرابع من شهر يونيو الماضي 

مرجعية له، وقد أتبع أوباما خطابه برسائل الى قادة 
دولة االحتالل اإلسرائيلي، وجددت وزيرة خارجيته هيالري كلينتون حثها الدول العربية على تهيئة 
شعوبها للتطبيع مع إسرائيل وهي ما زالت تحتل أراضي ثالثة أعضاء في جامعة الدول العربية، بحجة 

 .حتاللأن التطبيع هو الطريق الوحيد النهاء هذا اال
ثم قام ميتشل خالل الشهر الماضي بجولته الثالثة في المنطقة خالل ستة أشهر والتي اتضح خاللها أنه 
نقل محور التركيز في مهمته من الدعوة الى وقف االستيطان االستعماري اليهودي في الضفة الغربية 

 والملكية في العواصم التي الى دعوة العرب للتطبيع، ليعلن دون مواربة من فوق المنابر الجمهورية
اننا نجتمع مع قادة كثير من الدول العربية في المنطقة لتشجيعهم على اتخاذ خطوات حقيقية نحو «زارها 
ون«، قبل أن يضيف مستدركا »التطبيع

ي الرسمي بقدر ما هو استدراك متوقع من يعزو المراقبون استدراكه الى تردد في الموقف العرب
دبلوماسي عريق مثله يأخذ في حسبانه تجنيب القادة العرب أي حرج مع جماهيرهم الرافضة للتطبيع 

 .كامال كان أم تدريجيا، فوريا أم مؤجال
» ايفان لتيه«وفي هذه األثناء كان عضوان في مجلس الشيوخ بالكونغرس األميركي هما الديمقراطي 

يجمعان توقيعات زمالئهم لمطالبة أوباما بالضغط على العرب لتقديم » جيمس ريش«هوري والجم
مبادرات تقارب مع إسرائيل، مثل انهاء مقاطعة الجامعة العربية وااللتقاء العلني بمسؤولين إسرائيليين 

يلي واصدار وانشاء عالقات تجارية مفتوحة وفتح األجواء العربية أمام رحالت الطيران المدني اإلسرائ
تأشيرات دخول لإلسرائيليين ودعوة إسرائيليين للمشاركة في المؤتمرات األكاديمية 

» اد رويس«و» براد شيرمان«الخ، بينما بادر عضوان ديمقراطيان في مجلس النواب هما .. الرياضية
، »ايباك«هيونية المعروفة الى جمع تواقيع زمالئهم النواب على رسالة، تدعمها جماعة الضغط الص

 .موجهة الى رئيس عربي تحث حكومته على التطبيع تجاوبا مع خطاب أوباما بالقاهرة
وقد رفعت الرياض مستوى رفضها لدعوة ميتشل من المتحدث بلسان وزارة خارجيتها أسامة نوقلي يوم 

الرفض وزنا أكبر عندما األربعاء الماضي الى وزير الخارجية األمير سعود الفيصل الذي أعطى لهذا 
أعلنه من واشنطن نفسها بينما كانت نظيرته األميركية كلينتون الى جانبه في مؤتمر صحفي مشترك 
السبت الماضي، وأعطاه وضوحا أكبر عندما بدد االنطباع الذي تركه المجلس الوزاري األخير لجامعة 

ه سياسة الخطوة خطوة وتأكيده على أن الدول العربية بحدوث تراجع عن مبادرة السالم العربية، برفض
لكن اذا كان رفض السعودية، وقبله رفض األمين العام . ال سابق له» السالم الشامل«التطبيع الحق لـ 

لجامعة الدول العربية عمرو موسى، للدعوة األميركية مبعث راحة مؤقتة للرأي العام العربي المقاوم 
لتطبيع العربي الرسمي لم يفقد كوابحه جميعها بعد، فان أي راحة للتطبيع باعتباره مؤشرا الى أن قطار ا

 الفلسطيني -متسرعة كهذه سرعان ما تتبدد عند التدقيق في الموقف العربي 
التطبيع وبين وقف االستيطان، وهذا موقف قاصر بالتأكيد اذا ما قورن مثال بموقف فرنسا التي أعلن 

ارة خارجيتها، فريدريك ديزانيو، يوم األربعاء الماضي أن بالده تحث دولة االحتالل المتحدث باسم وز
 !على تجميد االستيطان وال تربط هذا التجميد بتطبيع العالقات بينها وبين العرب
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يق 

بوقف 

الدول العربية «وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية في اجتماعه األخير بالقاهرة قد أعلن بأن 
ات التي يمكن أن تقوم بها من أجل التجاوب مع الخطوات االيجابية التي قد تتخذها ستدرس االجراء

إسرائيل، وأن التجاوب يجب أن يكون متدرجاً وأن تعمل الواليات المتحدة والمجتمع الدولي على حمل 
ربي ، حيث أكد المجلس بذلك أوال القبول الع»إسرائيل على اتخاذ اجراءات ايجابية قبل أي تطبيع عربي

الجماعي بالتطبيع من حيث المبدأ، وأكد ثانيا مبدأ مبادلة التطبيع بوقف االستيطان، وأكد ثالثا مبدأ التدرج 
في هذه المبادلة، مما جعل ميتشل يعتقد أن الطريق العربي كان ممهدا أمامه، فهذه هي تحديدا المبادئ 

جلس الوزاري العربي معا ليس فقط مبادرة الثالثة التي استند ميتشل اليها في دعوته، ليتجاهل هو والم
السالم العربية التي اشترطت مبادلة التطبيع باقامة دولة فلسطينية واالنسحاب من األراضي العربية 
المحتلة في الجوالن السوري والجنوب اللبناني، واشترطت كذلك أن يكون التطبيع الحقا ال سابقا 

 بل ليتجاهل ميتشل - يمثل انقالبا عربيا على المبادرة  مما-النسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 وهي المعنية المباشرة بنجاح مهمة -والمجلس أيضا ما كررت مؤخرا الرئاسة الفلسطينية التأكيد عليه 

 بأن كل مشروع االستيطان -ميتشل كمقدمة ال بد منها الستئناف مفاوضاتها العبثية مع دولة االحتالل 
ر شرعي طبقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وبأن وقفه هو ثانيا التزام اليهودي هو أوال غي

بدءا من خريطة الطر» عملية السالم«واستحقاق إسرائيلي بموجب االتفاقيات الموقعة ومرجعيات 
وانتهاء بتفاهمات أنابوليس، وبأن وقفه هو ثالثا ليس موضوع مبادلة وتفاوض بل شرط مسبق الستئناف 

ملية التفاوض، وموقف المفاوض الفلسطيني هذا اذا ما أصرت الرئاسة الفلسطينية عليه سيجعل أي ع
 .، المعلن على األقل»الرسمي«تجاوب عربي مع دعوة ميتشل تجاوبا على حساب الموقف الفلسطيني 

 لها ومن الواضح أن الحراك الدبلوماسي األميركي يستهدف األردن ومصر وموريتانيا وفلسطين التي
قائمة بالفعل مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، بحكم معاهدات السالم وتبادل االعتراف » طبيعية«عالقات 

الدبلوماسي واتفاقيات السالم النافذة بين الجانبين، من أجل حثها على تحويل التطبيع الرسمي الى تطبيع 
ألميركي على حقيقة أن هذه شعبي، لكن ال ينبغي أن يغطي الرفض العربي الحالي لهذا الحراك ا

األطراف العربية المتعاهدة أو المتفقة على الصلح مع دولة االحتالل ملزمة بنصوص معاهداتها 
واتفاقياتها ليس فقط بالتطبيع معها بل أيضا بحث أشقائها العرب على هذا التطبيع وملزمة كذلك 

م، وال ينبغي أيضا االنخداع بأخبار المثقفين التحريض ضدها وباجتثاث أي ثقافة تتناقض مع هذا االلتزا
العرب واتحاداتهم المقاومة لهذا التطبيع والتي يسمح لها بذكاء بأن تحتل عناوين األخبار بين وقت وآخر 

 .حيث تستخدم كساتر دخاني للتغطية على الحجم الحقيقي لحملة اجتثاث مثل هذه الثقافة المعارضة
اومة التطبيع هي موقف كل الكتاب العرب وتنظيماتهم الثقافية ومنهم اتحاد فعلى سبيل المثال، ما زالت مق

كتاب فلسطين، ومثلهم الصحفيون العرب وغيرهم من النخب األكاديمية والمهنية، وقد أكد اتحاد كتاب 
بفصل أي عضو من أعضاء «مصر يوم الخميس الماضي استمرار التزامه بمعارضة التطبيع وتعهد 

، بينما جدد المثقفون المصريون مطالبتهم » مع العدو اإلسرائيلي بأي شكل من األشكالاالتحاد يتعامل
األزهر الشريف بتحديد موقفه من قضية التطبيع، غير أن التغطية االعالمية التي حظي بها هذا الخبر 

عن في السابع والعشرين من الشهر الماضي » المصريون«يحسده عليها خبر أكثر أهمية نشرته صحيفة 
سؤال برلماني عاجل وجهه النائب المصري على لبن الى رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزيري التربية 
والتعليم يسري الجمل والتعليم العالي هاني هالل، أشار النائب فيه الى حذف عشرات الموضوعات من 

ي حول اتفاقية الدفاع كتب التربية الوطنية والقومية واالسالمية في مرحلتي التعليم االبتدائي واالعداد
العربي المشترك والتكافل بين األقطار العربية ودور االستعمار في تجزئة الوطن العربي ومحو اسم 
فلسطين من الخرائط في الكتب التعليمية المقررة وحذف واختزال الرموز الوطنية ومنهم صالح الدين 

تعليم االبتدائي والثانوي، وتخفيض عدد األيوبي، والغاء تدريس كتب التاريخ االسالمي من مرحلتي ال
 صفحة، وتخصيص ستة أسطر للخليفة عمر 35 صفحات الى 207صفحات تاريخ الدولة االسالمية من 
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كز أميركي لتطوير المناهج، تحت شعار 

آلن 

التي ستبنيها » مدينة الحرير«ططي مشروع ال قال سامي الفراج كبير مخ

ة التجارة اإلسرائيلية مع األراضي الفلسطينية المحتلة خمسة عشر مليار شيكل خالل 

 العام الماضي 

على مبادلة التطبيع بانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي، وفي تجاهل 

 472 صفحة لنابليون بونابرت، بينما تم تخفيض صفحات السيرة النبوية من 34بن الخطاب مقابل 
لرسول صلى اهللا عليه وسلم،  صفحات فضال عن حذف واختزال معظم غزوات ا105صفحة الى 

وبخاصة ضد اليهود، والغاء اآليات التي تستوجب تطبيق الشريعة االسالمية والغاء األحاديث النبوية التي 
تحض على الجهاد، وذلك بعد الموافقة المصرية على انشاء مر

 ميزانية التعليم، كما قال النائب، الفتا النظر الى أن من حجم% 3الحاجة للمعونة األميركية التي تمثل 
 خبيرا أميركيا يمثلون أكبر بعثة أميركية من نوعها في الخارج، مقارنة ببعثة أميركية 166المركز يضم 

 .مماثلة في إسرائيل ال يزيد عدد أفرادها على ثالثة خبراء فقط
اض البعد االقتصادي األوسع للتطبيع القائم فعال، وفي هذه العجالة ال يتسع المجال لالستفاضة في استعر

فقد تحولت المعونات األجنبية المشروطة سياسيا وبخاصة األميركية . لكن بعض المؤشرات ال بد منها
 اإلسرائيلية -واألوروبية، الى قناة تمويل أساسية للتطبيع االقتصادي، وما سلسلة المشاريع العربية 

في األردن ومصر وفلسطين اال عنوانا أوضح لسياسة » كويز«وفة باسم المشتركة في المناطق المعر
أما مكتب المقاطعة العربية إلسرائيل في العاصمة السورية، أحد األسلحة العربية الرئيسية . المعونات هذه

ية لمقاومة التطبيع، فانه لم يعد يجتمع اال نادرا، وسبق لمحمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العرب
التي يتبع المكتب لها أن طالب بربطه بمبادرة السالم العربية، ليتحول الى سالح صدئ تحاصره ا

سياسة التحرير االقتصادي السورية التي أفرزت مشاريع كان المكتب يقاطعها سابقا، بينما السعودية، 
ة بين عضويتها في منظمة المستهدف األساسي حاليا بالدعوة األميركية للتطبيع، تجد نفسها اآلن محاصر

 .التجارة العالمية التي تحظر عليها مقاطعة إسرائيل وبين رفضها للتطبيع السياسي واالقتصادي معها
ان موجة التطبيع الجارفة تدفع دوال عربية اليوم الى التخطيط لربط مشاريعها المستقبلية الحيوية 

بإسرائيل، فعلى سبيل المث
 كيلومترا بكلفة تزيد على مائة مليار دوالر أميركي 250الكويت خالل ربع قرن من الزمن على مساحة 

خليج (» عفا عليه الزمن«واصفا أي نقد لذلك بأنه نقد » الربط مع إسرائيل«ان من أهداف المشروع 
 ).22/7/2008تايمز في 

ألف تاجر ورجل أعمال فلسطيني من الحاملين لتصاريح دخول إسرائيلية ) 12(د وفلسطينيا فان وجو
خاصة، وبلوغ قيم

مليار دوالر أميركي، ) 25 - 2(، بينما تتراوح قيمة التبادل التجاري السنوي الثنائي بين 2008عام 
» غرفة التجارة والصناعة اإلسرائيلية الفلسطينية«نت هي وغيرها من األسباب كافية لتأسيس كا
 .18/5/2009في

وحسب تقارير معهد الصادرات اإلسرائيلي فان حجم التبادل التجاري مع كل من مصر واألردن يزيد 
مصرشركة إسرائيلية في ) 321(مليون دوالر لكل منهما سنويا، وقد عملت ) 300(على 

شركة إسرائيلية منتجاتها الى ) 1800(شركة مصرية، بينما صدرت ) 300(وتعاملت معها حوالي 
األردن، الذي أصبح كثير من العرب يحسدون اإلسرائيليين ألنهم يدخلونه اآلن دون تأشيرة بحجة 

 . مها الخطيبفي إسرائيل كما قالت وزيرة السياحة واآلثار األردنية» التواصل مع أهلنا«
لكن الحراك األميركي الذي يقوده ميتشل يستهدف في المقام األول دول الخليج العربية، وبخاصة 

كما قالت كلينتون يوم السبت » القيادة السعودية محورية في الوصول الى سالم شامل«السعودية، ألن 
 هي حاضنة مبادرة السالم الماضي، في تجاهل يفتقد أي لباقة دبلوماسية لحقيقة أن الرياض تحديدا

العربية التي أجمع العرب بموجبها 
العرب على مبادرتهم التاريخية حتى اآلن بغير » يكافئا«لحقيقة أن دولة االحتالل وراعيها األميركي لم 
ازالت، مثل التطبيع المسبق الذي يدعو ميتشل اليه اآلن، زيادة الضغوط عليهم النتزاع المزيد من التن

 .الفراغ هذه المبادرة من مضمونها
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ة االحتالل اإلسرائيلي تنكر على زالت دول

البتزاز المزيد من التنازالت العربية المجانية، تماما مثلما لم تعد دولة ا
هذه » يهودية«نتزاع المزيد من تنازالتها لتعترف بـ عتراف منظمة التحرير بها بل تسعى اآلن الى ا

ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حارالَ النَّصو ودهالْي صدق اهللا العظيم(» ك.(  
الوط

46.

 إال حلقة في مسار التحول الكبير الذي تحاول مجموعة رام اهللا إنجازه فـي مجمـل الوضـع                    

ض أوسلو السابق، أمن دعم غنيم لعقد المـؤتمر فـي                  

 في بيت لحم سيكون نهاية له على أية حال، فاتخذ قراره بالتالي                 

ومن مفارقات التطبيع الدبلوماسي العربي الذي يستهدف اثبات حسن النية العربية في السالم والتعايش 
البحرين  لسفير إسرائيلي من أصل تونسي هو شالوم كوهين، وتعيين 2005السلمي اعتماد مصر عام 

 الممثلة ألقلية يهودية قالت ان عددها اليوم -لعضوة مجلس الشورى عراقية األصل هدى عزرا نونو 
 سفيرة لها في واشنطن، لتدخل التاريخ المعاصر كأول عربية يهودية تمثل دولتها، -ستة وثالثون نسمة 

والتي يغضبها اشارة االعالم األميركي الى ديانتها، بينما ما 
أقلية عربية من أصحاب البلد الشرعيين تمثل أكثر من خمس سكانها حقهم في التمثيل الدبلوماسي وحقهم 
في االعتراف بهم كأقلية قومية أو كأقلية دينية أو كمواطنين متساوين في الحقوق مع مواطنيها اليهود، 

 .ادلية حتى في التطبيعفدولة االحتالل ما زالت ترفض مبدأ التب
ان التطبيع العربي قائم فعال ويتسع يوميا، ويضغط ميتشل وادارته على العرب من أجل المزيد منه فقط، 
الحتالل اإلسرائيلي تكتفي 

با
ولَن تَرضى عن«الدولة، ليصدق قوله تعالى 

  6/8/2009ن، قطر، 
  
  خطر كبير قد يكون في انتظار الفلسطينيين 

  بشير موسى نافع. د
خلف هـذا   . د أزمة العالقات بين فتح وحماس، أو بين غزة ورام اهللا، ما كان يجب أن يفاجئ أحداً                تصاع

التصاعد، ثمة سعي حثيث في رام اهللا لتهيئة األجواء لتسوية نهائية للمسألة الفلـسطينية، تتحـول فيهـا                  
ني للدولة العبريـة،    إلى ملحق أم  ) على رأس دولة، دولة مؤقتة، أو حكم ذاتي موسع        (السلطة الفلسطينية   

مـؤتمر  . إلى خزان يد عاملة رخيصة لالقتصاد اإلسرائيلي، وإلى مؤسسة قمع دائمة للشعب الفلـسطيني       
فتح ليس

لـيس إال شاشـة مـن       ) لمتواطئينأو ا (السياسي الفلسطيني، والتصعيد في لغة بعض الفتحاويين السذج         
الدخان لتغطية االنقالب الشامل، الذي تتواصل فصوله، على الحركة الوطنية وعلى ميراث حركة فـتح               

  .نفسها
طوال عـامين، والقيـادة   . تعقد فتح مؤتمرها السادس في بيت لحم، المؤتمر المؤجل منذ أكثر من عقدين            

بدون أن تحرز تقدماً يعتد به؛ بل حتى أسبوع قبـل موعـد             الفتحاوية تحاول جهدها عقد المؤتمر العتيد،       
المسألة التي حلت بالفعل، بعد طول أخذ ورد،        . انعقاد المؤتمر لم تكن مسألة قوائم األعضاء قد حلت بعد         

عدد من التفاهمات بين رئيس سلطة الحكـم الـذاتي والعواصـم العربيـة              . كانت مكان انعقاد المؤتمر   
وتفاهم مواز بين عباس وأبو ماهر      . العواصم استضافة المؤتمر على أراضيها    المجاورة، أمن رفض هذه     

غنيم، رئيس دائرة التعبئة والتنظيم في فتح، ومعار
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تضمنت، بين عدد من االسترضاءات، وعـداً بـدعم ترشـيحه                . بيت لحم 

اس في رئاسة السلطة، قرر غنيم مغادرة المنفى والعودة إلى رام اهللا، تاركاً رفـاق الخـارج                 لخالفة عب 
  .اآلخرين من أعضاء اللجنة المركزية في العراء

كانت هذه التطورات هي التي دفعت فاروق القدومي، أبو اللطف، للقيام بالعملية االنتحارية التي ادعـى                
الرئيس عرفات، حول مجريات لقاء بين عباس ومحمد دحـالن،     فيها وجود محضر أودعه لديه المرحوم       

من جهة، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق شارون، من جهة أخرى، نوقش خاللـه فكـرة اغتيـال                 
أدرك القدومي أن عقد المؤتمر. عرفات

محـضر  ) أو عـدم مـصداقية    (بغض النظر عن مصداقية     . عية عباس لتحطيم ما يمكن تحطيمه من شر     
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األغلبية العظمى من المعتقلين    . المشتبه بدعمها لحماس  يري والمدني       

.  يمكن أن يتجاهل عدالة مطالب حمـاس                 

سبقت انعقاد مؤتمر فتح، لم تبق دولة عربية أو غير عربية ذات صلة بحمـاس إال                  

اقيته، وصفاً تفصيلياً التفـاق ال يقـل تفـصيلية                  

القدومي، فقد كان االتهام الذي وجهه لعباس ودحالن مؤشراً على عمق الصراع السياسي علـى        / عرفات
  .روح فتح، أو ما تبقى من هذه الروح

 قطاع غزة، التي    خالل أيام من تنفيذ القدومي عمليته االنتحارية، انفجرت أزمة أعضاء المؤتمر من أبناء            
كانت فتح وحماس قد أوشكتا التوصل إلى اتفاق مصالحة         . سرعان ما وظفت لتضخيم العصبية الفتحاوية     

العقبة الكأداء التي واجهت، وما تزال، اتفاق       . في مباحثات القاهرة، يضع حداً لالنقسام بين غزة ورام اهللا         
وعدد ملموس، ولكن أقـل،   ( في الضفة الغربية     المصالحة، كانت تلك المتعلقة بمئات المعتقلين من حماس       

فمنذ حسم الوضع في قطاع غزة قبل عامين لصالح حماس، تعهدت سـلطة رام اهللا               ). من معتقلي الجهاد  
حملة اعتقاالت واسعة النطاق لنشطي وكوادر حماس والجهاد في الضفة الغربية، إلـى جانـب حملـة                 

موازية لتحطيم مؤسسات العمل الخ
أودعوا السجون بال محاكمة وال الئحة اتهام، بعضهم تعرض لتعذيب بشع، وعـدد مـنهم قتـل تحـت                   

هذه، بالطبع، حملة اعتقاالت سياسية؛ وكان من الطبيعي أن تكون بداية أيـة مـصالحة هـي                 . التعذيب
ئيس وزرائه فياض، رفضا اإلفراج عن أي من المعتقلـين، ممـا        ولكن عباس ور  . اإلفراج عن المعتقلين  

  .تسبب في توقف مسار المصالحة
بيد أن حماس وجدت في مؤتمر فتح فرصة أخرى لمحاولة اإلفراج عن المعتقلين، أو كشف حقيقة سلطة                 

ويد حكومـة   رام اهللا أمام الفلسطينيين، بوضعها ملف المعتقلين في الضفة، إلى جانب مطالبة رام اهللا بتز              
. غزة بجوازات السفر، كشرط للسماح ألعضاء مؤتمر فتح في القطاع االلتحاق بمؤتمرهم في بيت لحـم               

حكومة حماس في غزة ليست مكونة من مالئكة؛ ولكن أحداً ال
اهم سلطة رام اهللا فـي      فليس من المنطقي أن تتواصل حمالت االعتقال والتعذيب في الضفة الغربية، وتس           

الحصار المفروض على قطاع غزة وأهله، بما في ذلك حرمان آالف المرضى والطالب واألسـر مـن                 
جواز السفر، ثم يجري التباكي على منع عدة مئات من أعضاء فتح في القطاع من السفر إلـى مـؤتمر                    

  .خطط له أصالً ليكون مؤتمر عباس والمجموعة الملتفة حوله
قليلة التي في األيام ال  

وطلب منها عباس التدخل لتأمين التحاق مندوبي فتح في قطاع غزة بالمؤتمر، بما في ذلك روسيا ومصر                 
قلين، الـذين   ما لم يقم به عباس هو اإلفراج عن المعت        . وسورية وتركيا واألردن والسعودية، وحتى عمان     

وهذا هو السؤال الهـام فـي كـل هـذا           . كاد عددهم أن يصل إلى األلف، أو حتى الوعد باإلفراج عنهم          
  .الضجيج الفلسطيني

اإلسرائيلية مقاالً مدهـشاً حـول   ' يديعوت أحرونوت'قبل زهاء اإلسبوعين من انعقاد مؤتمر فتح، نشرت  
ون وإسرائيليون تحت مظلة مـا بـات يعـرف          اتفاق تسوية غير رسمي، توصل إليه مفاوضون فلسطيني       

مبادرة جنيف، لمن ال يذكر، هي تلك التي تم إعالنها قبل سنوات بين الفلسطيني ياسـر                . بمبادرة جنيف 
خالل . عبد ربه واإلسرائيلي يوسي بيلين، وتحولت سريعاً إلى مؤسسة تفاوض غير رسمي بين الطرفين             

عباس وفياض، تحول عبد ربه، الذي يفتقد أية قاعدة شعبية أو           السنوات القليلة الماضية، سيما بعد صعود       
، الذي تبناه   'يديعوت أحرونوت 'يقدم مقال   . سياسية، إلى شخصية نافذة في معسكر الرئيس عباس وإدارته        

موقع مبادرة جنيف بكامله، في داللة واضحة على مصد
إلى حين حسم الوضـع فـي       (دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية          للتوصل إلى سالم    

، مع تقاسم للقدس الشرقية وتبادل لألراضي، بدون المس بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية،              )غزة
ال يتضمن عودة الالجئين الفلسطينيين، ويوفر ضمانة أمنية كاملـة للدولـة العبريـة، ويجعـل الكيـان                  

  .الفلسطيني المنشود مجرد ملحق سكاني لدولة إسرائيل
هذا أول اتفاق من نوعه بين الطرفين؛ والواضح أن الرئيس عباس كان على اطـالع واف علـى كـل                    
تفاصيل تفاوض جنيف ومراحله، وأن إدارة أوباما ومعسكر االعتدال العربي أبدوا اهتماماً ملموساً بـه؛               
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 أن االتفاق لـيس       

أن تقـوم بـه الـسلطة مـن دور           الضفة الغربية، بل بما يجب           

العبريـة، فـإن كـل                   

حة في القاهرة، لم يكن يرجى منها سوى تعزيـز موقـع قيـادة الـسلطة فـي                  

وهناك انقسام مواز . ثمة انقسام فلسطيني وطني بال شك، سياسي وجغرافي       
خطـراً يتعلـق بمـستقبل      ولكن خطراً أكبر ينتظر الفلـسطينيين،       . ممكن تنبؤ أبعاده وما قد ينتهي إليه      

 االنقسامات إال وسيلة لتقديم الخطر القابع علـى منعطـف الطريـق              
  .وكأنه الخالص األخير لصراع المئة عام

47.
 آفي يسسخروف

" خارطة الطريق"خالفا إلسرائيل، تلتزم بمتطلبات 

السلطة محمود عباس تخوض صراعاً ال 

من وجهة نظر الحد األدنـى للمطالـب        . للتفكير األمريكي حول التسوية   وال يستبعد أن يتحول إلى قاعدة       
ولكن المشكلة األكبر. الوطنية الفلسطينية، فإن اتفاق جماعة جنيف ليس أقل من كارثة         

رسمياً، وقد جرت العادة منذ بدء مسار التفاوض بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين أن تـأتي االتفاقـات                  
إن كان فلسطينيو رام اهللا قد ذهبوا إلى هذا المدى          . بما هو أقل بكثير من التفاهمات غير الرسمية       الرسمية  

من أجل التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع ما يوصف أحياناً بمعسكر السالم اإلسرائيلي، فإن اهللا وحـده                  
  .رمانيعلم المدى الذي يمكن أن يذهبوا إليه للتوصل إلى اتفاق رسمي مع نتنياهو وليب

المهم، أن سلطة رام اهللا اعتبرت أن اتفاق جنيف هو اتفاق، وأن تحويله إلى تعاهد رسمي يتطلب التـزام                   
سلسلة اإلجراءات األمنية التي اتخذتها السلطة ال عالقة لهـا          . السلطة بما يلزمها به االتفاق غير الرسمي      
بادعاءات تخطيط حماس للسيطرة على

استراتيجي لتأمين الدولة العبرية، في حال تحولت السلطة إلى دولة، وألن قيادة السلطة، بمن فـي ذلـك                  
عباس وفياض وعبد ربه، تؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق سالم نهائي مع الدولة 

إلسرائيلية في قدرة السلطة علـى القيـام بمهماتهـا          سياساتها تقوم على بناء مستودع الثقة لدى القيادة ا        
  .ودورها المستقبلي في عملية التسوية

تصعيد األزمة مع حماس ليس أكثر من عرض جانبي المتصاص التوتر في صفوف حركة فتح، وتوحيد                
  .الحركة خلف قيادة عباس، الذي لم يعد يؤمن أصالً ال بفتح وال بدورها وال بثقلها

مصالوحتى مفاوضات ال  
وليس لمؤتمر فتح من دور إال التخلص من معارضي عبـاس فـي اللجنـة               . مفاوضات السالم النهائي  

المركزية والمجلس الثوري، وانتخاب قيادة فتحاوية جديدة تسير كلها، أو أغلبيتها العظمى، خلف قيـادة               
عها للسالم بدون أسئلة كثيرة؛ أي تحويل فتح ليس إلى حزب للسلطة وحسب، بل وإلـى                السلطة ومشرو 

  .مظلة للتسوية المنشودة
في حركة فتح، لـيس مـن          

ال
وليس تأجيج. قضيتهم الوطنية ككل  

  6/8/2009القدس العربي، 
  
 االنفجار القادم في الضفة الغربية 

بتزامن مريب أقدمت كل ". االخرى" الضفة الغربية في آخر االسبوع الماضي اكتشفت دولة إسرائيل
وسائل االعالم اإلسرائيلية تقريبا على التركيز الموسع على قضية تحسن ظروف حياة الفلسطينيين في 
الضفة والتسهيالت المرورية من قبل إسرائيل، والقانون والنظام اللذين عادا الى المدن الفلسطينية، 

 .المجمعات التجارية الجديدة، العروض الفنية، المقاهي: ةوالنهضة العمرانية والتنموي
ليس من اللطيف االعتراف بأن السلطة الفلسطينية، 

لمسلح من أسهل " المناطق"في الماضي كانت مقابلة صحافي في ". البنية التحتية لالرهاب"وتتحرك ضد 
كتائب "حكومة سالم فياض قامت بحل . فلم يعد من الممكن إيجادهم في مدن الضفةاما اليوم . المهمات

، واالجهزة الخاضعة لرئيس "فتح"التابعة لـ " شهداء االقصى
 ".الجهاد االسالمي"و" حماس"هوادة فيه ضد مسلحي 

  

            31 ص                                     1516:         العدد       6/8/2009الخميس  :التاريخ



  

  

 
 

، الطريق المسدود الذي وصلت اليه االتصاالت السياسية، يجعل "فتح"رين من قادة 

ال ان هناك حواجز فجائية كثيرة وعوائق مرورية تلحق 

 . والجيش اإلسرائيلي

اف العمليات في الضفة وتشكيل خاليا 

تردد بازدياد على خلفية مؤتمر فتح السادس في بيت لحم، الذي سينتخب قيادة 
مؤتمر . مرة منذ عشرين عاماالتنظيم ألول  المرشحون يعرفون ان احدى السبل االكيدة للف

هي طرح خط متشدد ضد إسرائيل ورفع راية الكفاح المسلح والتأكيد 
ان واصلت حكومة إسرائيل التمترس حول موقفها بعدم وجود شريك . إلسرائيلي باغتيال ياسر عرفات

حول اتفاق السالم، فمن المحتمل جدا ان تتحقق توقعات اندالع 
 .العنف مجددا بالفعل

48.

عالقة الحركة األيديولوجية بالواقع تظل محط دراسة 

لكن من المحظور ان نقع في الخطأ، الواقع يبقى و. حقا ان الضفة لم تكن هادئة على هذا النحو منذ زمن
حسب رأي الكثي. هشاً

 .االنفجار القادم بين إسرائيل والفلسطينيين مسألة وقت ليس إال
لسطينيين ما زالوا يعيشون تحت نجحت السلطة في تحسين جودة الحياة في الضفة فعالً، اال ان الف

رغم ان حواجز كثيرة قد رفعت إ. االحتالل
الجيش اإلسرائيلي يقلل من تحركاته في المدن الفلسطينية، ولكنه يفعل ذلك بين . الضرر بحرية الحركة

 (...).الحين واآلخر 
يبدو ان الجمهور الفلسطيني قد تعب . ة موجة شعبية على شاكلة االنتفاضةفي هذه المرة لن تكون المسأل
تحديدا تتزايد االصوات المتمردة الداعية الستخدام " فتح"ولكن داخل . جدا من القيام بمثل هذا االمر

السالح ضد المستوطنين
شهم في الساحة السياسية، يحذرون من ان النشطاء، الذين كانوا في محور االنتفاضة االخيرة وتم تهمي

المنسق االمني االميركي الجنرال كيت دايتون الذي يساعد " (سلطة دايتون"تحويل السلطة الفلسطينية الى 
في آخر . لن يساعد فتح في تحسين مكانتها في الشارع) في اعادة بناء االجهزة االمنية الفلسطينية

سية مع إسرائيل الى استئنالمطاف، يدعون، ستقود االزمة السيا
 .مسلحة تعمل في السر

على حد قول خضر الجمود السياسي سيؤدي الى . توقعات احد قادة التنظيم، حسام خضر، اكثر تشاؤما
الل عام تهميش القيادة الفلسطينية في الضفة وتعزيز مكانة المتشددين االسالميين واندالع مجابهة عنيفة خ

من المحتمل اننا نسير نحو وضع يكون فيه كيانان فلسطينيان منفصالن في الضفة وغزة، إال ان (...). 
 .على إسرائيل ان تساعد حتى تثبت ان الوضع في الضفة افضل

مثل هذه االدعاءات ت
وز بثقة نواب ال

على االدعاءات بقيام الجيش 
ا

فلسطيني وان هذا ليس وقت التحدث 

 "هآرتس"عن 
  6/8/2009األيام، فلسطين، 

  
 أم أردوغان" طالبان: "حماس في غزة 

 خالد الحروب.د
 في تقديم نماذج جديدة يمكن في طول وعرض العالم اإلسالمي تتعثر مشاريع الحركات اإلسالمية وتفشل

في ما عدا تجربة اإلسالميين األتراك، . أن تتجاوز جوهرياً ما تقدمه األحزاب والحكومات التي تعارضها
وتجربة بعض األحزاب األندونيسية والماليزية غير الرئيسية، فإن بقية التجارب تكلست في القدرة على 

ليست . ية الطوباوية المنادى بها في أدبيات تلك الحركاتمواجهة واقع بعيد الصلة بالرؤية األيديولوج
الحركات اإلسالمية استثناء في هذا السياق، إذ ان ما تتعرض له وتواجهه سبق وتعرضت له وواجهته 

فالتحدي األزلي لكل فلسفة سياسية وفكرية ونظرية يتمثل في عالقتها مع . كل الحركات األيديولوجية
ا في تجسيد ما تقول به، والواقع ونجاحها أو فشله

وبحث وتأمل ال ينتهي، وهي إما أن تكون عالقة تصادم مباشر، أو عالقة تفاوض مستمر تفضي إلى 
في غالب الحاالت . إعادة تفسير وصياغة للمنطلقات األيديولوجية نفسها بما يخدم التعامل مع الواقع نفسه
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ض والقمع عندما ال تكون هناك إنجازات 

في تركيا تراكم رأسمال سياسي ونجاحات .  في غزة والتي سنأتي على التفصيل فيها

ت هناك قبل 

 تنجح الحركات األيديولوجية في صياغة عالقة تفاوضية إيجابية مع الواقع، ألنها مهجوسة بتغييره ال
جذرياً، وهذا يدفعها إلى التشدد والتطرف، وفي حاالت السيطرة على القوة سرعان ما تنتهي إلى بناء 

 ).شيوعية، بعثية، إسالمية، وهكذا(أنظمة شمولية 
ة يكون هم السلطة الحاكمة إنتاج أفراد بحسب القالب األيديولوجي، في األنظمة الشمولية المؤدلج

وتنتشر سياسات وأساليب القسر الجمعي المباشر أو . منسوخين عن بعضهم وفق المسطرة المعدة سابقاً
وفي معظم . انقياد وخضوع الكل إلى متطلبات أو إكراهات األيديولوجيا" ضمان"غير المباشر من أجل 

اليتارية تتراكم رغبة جارفة عند السلطات الحاكمة إزاء فرض التنميط والتوحيد على الحاالت التوت
من الصين أيام ماو، إلى كوريا الشمالية، إلى إيران (األفراد في الزي والسلوك وطريقة التفكير 

تتفاقم هذه الرغبة وتصل مستويات عليا من الفر). وطالبان
في غياب رأس المال السياسي المرتفع . قيقية يمكن أن تعتمد عليها السلطة، أو الحزب، أو الدولةح

المبني على نجاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، تعمل السلطة على التعويض عن ذلك عبر فرض 
ر عن غياب التي تقوم بها النظم الشمولية تعب" الهندسة االجتماعية"لذلك فإن . نظم قسرية بالقانون

وفي حال وجود نجاحات واضحة ألي نظام شمولي فإنه . النجاحات وال يمكن اعتبارها نتيجة لنجاحات
 .يكون نجاحاً مؤقتاً سرعان ما يتهاوى إذا ما تزعزع النظام

وحتى ال يتم الغرق كثيرا في التنظير التجريدي وألن الحديث هنا يدور حول تجربة اإلسالميين، فإنه من 
التأمل في مقارنة التجربة االجتماعية لإلسالميين األتراك، مع تجربة اإلسالميين السودانيين، أو المفيد 

الفلسطينيين
نية على لإلسالميين هناك وفرت لهم الثقة بتجاوز مماحكات الهندسة االجتماعية وفرض مسلكيات دي

في السودان وغزة، وإيران قبلهما وطالبان بموازاتهما، هناك تنويعات من حصاد التجارب يدور . الشعب
معظمها في نطاق الفشل خاصة على صعيد النموذج االجتماعي المطروح، وتحديداً لجهة فرض 

 حسين ألنها ترتدي  وآخر الشواهد السودانية بالغة السوء محاكمة الصحافية لبنى-بالقانون " األسلمة"
 .البنطلون

فلسطينيا، يحدث في قطاع غزة استنساخ سيئ للتجارب الشمولية في الهندسة االجتماعية، عن طريق 
وعملياً وبعيدا عن الصراع . األسلمة الفوقية وباستخدام السياسات الحكومية، مباشرة أو بشكل غير مباشر

لة، واالنقسام الجغرافي والديموغرافي الذي يجر واالعتقاالت المتباد" حماس"و" فتح"السياسي بين 
قسرية في القطاع " هندسة اجتماعية"المشروع الوطني الفلسطيني إلى مجاهيل عدمية، فإن ما يحدث من 

األمثلة خالل السنوات . هو تحول بالغ الخطورة على المستوى االجتماعي والثقافي في قطاع غزة تحديداً
أحدث األمثلة . ها في األسابيع القليلة الماضية تفاقمت وإزدادت بروزاً وتحدياًالثالث المنقضية عديدة، لكن

قرار القضاء في غزة بفرض الحجاب على المحاميات، والحملة ضد مدارس وكالة الغوث لتشغيل 
ويتحدث البعض ). 1950وهي كانت وال تزال كذلك منذ تأسست الوكالة سنة (الالجئين ألنها مختلطة 

وكان. ض الحجاب بشكل مباشر أو غير مباشر على طالبات المدارس الحكوميةأيضاً عن فر
عدة أسابيع حادثة مساءلة الصحافية أسماء الغول لكونها تواجدت مع مجموعة من زمالئها وزميالتها 

كما نشرت وسائل اإلعالم صوراً . وسوى ذلك" محرم"، وسؤالها عن "الضحك بصوت عال"على البحر و
يتجولون على الشواطئ في القطاع على خيول ليراقبوا سلوكيات الناس " شرطة اآلداب"راد من ألف

بمعنى آخر فإن ما تحاول السعودية أن تتخلص منه وتشعر بحرج عالمي جراءه وهو ". الرذيلة"ويمنعوا 
 .يتم استقدامه إلى قطاع غزة بوعي أو دونه" هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"نظام 

في قطاع غزة مرفوضة من ناحية أخالقية ووطنية وإنسانية وال تعبر " الهندسة االجتماعية اإلسالموية"
. عن أي فهم ديموقراطي لالجتماع السياسي الحديث، وهي نكوص إلى ما قبل الدولة الحديثة وتوافقاتها

 أو التعددية، أو االنفتاح، ال يحق ألية دولة أو نظام أو سلطة تدعي االنتساب إلى النظم الديمقراطية،
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 نسبي وليس مطلق، ومن الغريب أن تتزايد الدعوات سواء 

أما من ناحية األولويات فإذا . االجتماعي
من االحتال: كانت كل الظروف واألولويات الضاغطة على قطاع غزة

" فرض الفضيلة"االنقسام، إلى الخيارات السياسية الصعبة، لم تستطع أن تهمش مسألة اإلعمار، و
فإن هذا يدعونا للشك في أولويات أي حركة إسالمية أخرى ال تواجه ما تواجهه " فرض الحجاب

هل الحركات اإلسالمية تُختزل إلى : وتجعل من المشروع السؤال. من ظروف وضغوط" حماس
 .لكيات الدينية، ومحاربة الحريات الفردية؟مشروع لفرض المس
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وترحب بإجراء االنتخابات، أن تفرض على الشعب أية مسلكيات أخالقية تتحكم في الحريات الفردية 
هناك أعراف وتقاليد يتم مراعاتها بشكل عفوي من قبل الجميع وال تحتاج إلى تفلسف إضافي، . للناس

كي تحدد فضاء الحريات الفردية وحدودها ضامنة وغالباً ما تأخذها الدساتير والقوانين بعين االعتبار 
وال يمكن هنا ألي مجادل أن يزعم أن قطاع غزة يموج باإلباحية . عدم تعديها على حريات اآلخرين

المجتمع الفلسطيني بعمومه . والتعدي على الحريات العامة ما يستدعي تدخالً حكومياً للحد من ذلك
الي،محافظ وانفتاحه، خاصة في الوقت الح

بما يوحي للسامع وكأننا نتحدث عن مدن ليل حمراء في " محاربة الرذيلة"أو حولها لـ " حماس"داخل 
هيئات "ال عالقة لها بما يحدث وأن " حماس"والقول إن حكومة . أعتى الدول الغربية إباحية وانفتاحاً

هي التي تُطالب وكالة الغوث بمنع االختالط، أو أن مجلس )" حماس( المقربة من المجتمع المدني ــ
القضاء األعلى هو، وليس الحكومة، من يطلب من المحاميات أن يلتزمن بالحجاب، قول مرفوض وأقل 

 .ما يقال فيه أنه استسخاف بعقول اآلخرين
ردوغان وليس طالبان، إعجاباً يكررون ان تجربة الحركة تنسج على منوال أ" حماس"بعض قادة 

لكن هذه المقولة تفقد صدقيتها عند التأمل فيما يحدث عملياً على األرض في . باألولى، وابتعادا عن الثانية
التوجه ال تزال ضعيفة التأثير " أردوغانية"والتي قد تكون " حماس"األصوات المعتدلة في . قطاع غزة

 وبالطالبانية من ناحية اجتماعية ويريد أن يطبق في قطاع غزة تفسيراً أمام التيار السلفي المتأثر بالوهابية
 .ونموذجاً لإلسالم غريبا عن الحالة الفلسطينية

االجتماعية نحو األسلمة بالقوة والقانون في قطاع " حماس"ال تنتهي سلسلة األسئلة التي تطرحها توجهات 
ثير هذه التوجهات على صدقية كل برامج الحركات لكن من المفيد أن نختم بسؤالين تأمليين حول تأ. غزة

ففهم الديمقراطية يقوم على احترام . اإلسالمية االجتماعية من ناحية االلتزام الديمقراطي واألولويات
لهذا فإن األقليات تكون محمية حقوقها في . وحماية األقلية وليس فقط التعبير عن رغبة الغالبية

د اإلسالميين فال يزال هذا الفهم مقصورا، وتُرى الديمقراطية على أنها أما عن. الديمقراطيات الراسخة
رغبة الغالبية على األقلية حتى على المستوى ) وفرض(تطبيق 

ل، والحصار، والفقر، وإعادة 

"و
"
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:كاريكاتير 49.   
  

  
6/8/2009الحياة،   
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