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  32  :ريكاتير

1.

تمر حول ملف سقوط غزة فـي يـد         يدور داخل المؤ  ' نقاشاً ساخناً 

***  
  
  دحالن يحمل القيادة المسؤولية كاملة..  حول سقوط غزة"نقاش ساخن" :مؤتمر فتح 

عركـة  بدأت حركة فتح في مؤتمرها السادس في مدينة بيت لحـم الجمعـة م   :بيت لحم ـ وليد عوض 
انتخاب القيادة الجديدة للجنة المركزية والمجلس الثوري للمرة االولى منذ عشرين عاما، فيما شهد اليـوم                

وقـال النـاطق باسـم       .الرابع للمؤتمر مناقشات وجدال وفوضى وتالسنا واتهامات متبادلة بين القيادات         
'المؤتمر نبيل عمرو مساء الجمعة إن       

تـستطيعون توقـع أن يكـون       'وأضاف عمرو خالل مؤتمر صحافي عقده في بيت لحم           .'حماس'حركة  
الفتاً إلى أن النقاش سينتج عنـه       ' ساخنا جداً جداً جداً وأكثر من عاصف      .. النقاش ساخنا إلى أبعد مدى      

  .'توصيات وعلى األقل استخالصات'
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المؤتمر القيادي دحالن وهو يعتلي المنصة أمس بصورة مفاجئة لتوضيح موقفه وشروحاته على              

  .في الحركة فاروق القدوميا بوضوح من قناة الرجل الثاني 

احة الشاي واإلبالغ عن حضور الرئيس محمـود عبـاس          ن خارج القاعة الرئيسية وخالل إستر     

مكـان     

  .'عليهم أن يتحملوا هذه المسؤولية ال أن يتهربوا منها' مسؤولون عن خسارة غزة و
اسب كل من ساهمتح'واعتبر قريع، حسب المصادر ذاتها، أن فتح عليها أن          

 .'ة، ال أن توصلهم للمراتب التنظيمية العليا وتسمح لهم بنقل مشاكلهم وخالفاتهم إلى الضفة الغربيـة               
واجمع المؤتمر مساء الجمعة على تكليف القيادة الجديدة للحركة بتشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة المـسؤولين       

ركة فتح في المؤتمر أمس وهي تطالب العقيد محمد دحالن بتحديد أسـماء             تعالت صحيات بعض قادة ح    
وقـاطع عـدد مـن     .بدال من توزيع اإلتهامات وتوضيح كافة مالبسات القضايا المطروحة بخـصوصه   

أعضاء 
  . تثار ضدهالكثير من األسئلة التي

وبدأ المقاطعات لخطاب دحالن عضو المؤتمر إبراهيم الزبن وهو سفير في مالك وزارة الخارجية الذي               
نريد ان نعرف يا دحالن من الذي قتـل خليـل           : قال بصوت مرتفع وأمام الجميع موجها الكالم لدحالن       

  الزبن؟
ن لكن تعالت الصيحات مجددا وهي      وتجاهل دحالن خالل خطبته المؤثرة السؤال المطروح أمام المؤتمري        

تطالبه بتحديد أسماء من اتهمهم بالتآمر مع حركة حماس على حركة فتح في غزة بالتعاون مع سـورية؟                  
حيث تحدث دحالن عن مؤامرة من هذا النوع بالتنسيق مع دمشق لكنه رفـض تحديـد األسـماء التـي                    

يقصدها في عبارات غمز فيه
وكان المئات من أبناء الحركة قد فوجئوا بالعقيد دحالن الشخصية األكثر إشكاال في الحركـة والمـؤتمر                 
يعتلي منصة الحديث في القاعة الرئيسية لإلدالء بخطاب موجز شرح فيه وجهة نظره بخـصوص مـا                 

 قصد توضيح موقفه من عـدة مـسائل   حصل في غزة وإعترف خالله انه متهم بنظر الرفاق مشيرا النه          
  .وقضايا وملفات وتساؤالت

وقالت مصادر في حركة فتح ان دحالن حظي بجمهور كبير بين المـؤتمرين رغـم دعـوات الـبعض                   
لمقاطعته والعمل ضده في اإلنتخابات بعد ان تجول عاملون في مكتب الرئيس عبـاس بـين صـفوف                   

المؤتمري
  .للقاعة وإستعداده إللقاء خطاب

ـ    ا ودخلنا اإلجتماع   بقالوا لنا ان الرئيس عباس حضر وسيلقي خطا       : 'القدس العربي 'وقال قيادي فتحاوي ل
على هذا األساس وفوجئنا بوجود دحالن على المنصة فسمعناه قبل ان يقاطعه البعض بـبعض األسـئلة                 

  .المهمة
وبدا واضحا ان رئيس المؤتمر عثمان أبو غربية تقصد الغياب عن موقعه الرئاسي للمـداوالت بعـدما                 
تقرر في الكواليس توفير الفرصة لدحالن إللقاء الخطاب فقد ترأس الجلسة المعنية نائب رئيس المـؤتمر                

 النه حضر للصبري صيدم وليس أبو غربية الذي ترجح المصادر انه قاطع خطاب دحالن قصدا            
  .بعد مغادرة العقيد دحالن للمنصة والقاعة فيما طالب صيدم دحالن باإلختصار عدة مرات

وأشارت تحليالت داخلية إلى ان الرئيس عباس الذي يظهر إهتماما كبيرا بدعم ترشح دحالن لعـضوية                
ن في المـؤتمر حتـى      المركزية في اإلنتخابات الساخنة التي إنطلقت الجمعة وفر فرصة الخطابة لدحال          

  .يستخدم الرجل شروحاته بهدف إنقاذ موقفه وموقعه اإلنتخابي حسب القراءات األولية لما حصل
حيـث  'وكان دحالن تبادل االتهامات في وقت سابق مع مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة أحمد قريع،              

) يونيـو (منتصف حزيـران    ) حماس(اتهم قريع دحالن بالمسؤولية عن خسارة فتح في قطاع غزة أمام            
وقالت مصادر مطلعة أن قريع وجه انتقادات واتهامات لدحالن في جلسة مغلقة قال فيها إنه هو                . 2007

وأصدقاؤه المقربون
 في سيطرة حمـاس علـى          

غز

  . عن سقوط غزة
  8/8/2009 ،القدس العربي
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2.
الخالف  "تجاوزه"، مؤكّداً "األخبار"بنان، عباس زكي، لـ 

ن وصلت إلى طاولة 

كالم ضد الجيش أو ضد البلد أو لبنان ال أحد يؤيده، وما قيل سلباً 

وا 

  .ب تمديد أعماله
هذا مرتبط بحماس، " ومستقبل العالقات، قال زكي وعن احتماالت المصالحة

لو كانت حماس تريد الصلح لكانت سترسل . حتى بمنع شيء ديموقراطي لمصلحتها. لغ إلى هذا الحد
ولكن لألسف يبدو أن لدى . هم

3.

نقف بكل إجالل واحترام لشهدائنا وأسرانا وجرحانا الذين لـوالهم         : "مضيفًا 

ورياضـييه أن الحـصار                  
أرض القـدس المحـررة    "رًبا عن أمله أن يأتي اليوم الذي تفتتح فيه المالعب علـى             فشل في أهدافه، مع   

  ". عاصمة الدولة الفلسطينية

 
  يبدو أن لدى حماس تعهدات بإسقاط فتحو... تجاوزنا الخالف بشأن ملف فتح لبنان: زكي 

تحدث ممثل السلطة الفلسطينية في ل -بيت لحم
  "حماس"وتطرق أيضاً إلى مستقبل الحركة وعالقتها بـ. لبنان في بشأن ملف فتح

 عاماً عن االنعقاد في جعل الملفات الكثيرة التي يبحثها مؤتمرها 20لـ" فتح"هم انقطاع مؤتمر أسو
السادس المنعقد حالياً في بيت لحم، مثل كرة ثلج تتدحرج من عام إلى عام إلى أ

  .المؤتمر، ومن ضمنها ملف الحركة في لبنان
لبنان وعضو اللجنة " فتح"خل قاعة المؤتمر بين أعضاء من وقبل يومين، ارتفع الجدل واحتدم نقاش دا

المركزية للحركة، ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان، عباس زكي من ناحية أخرى، لتنفجر الخالفات في 
  .قاعة المؤتمر، في أعقاب المداخلة التي قدمها األخير عن أحداث مخيم نهر البارد

لم يكن انفجاراً، وال تأثير "، قال زكي "االنفجار"ض األوساط بـ عما وصفته بع" األخبار"في تعقيب لـ
كان هناك بحث لموضوع نهر البارد، وكان . لم تنفجر خالفات ذات بعد استراتيجي"وأضاف ". لهذا

وشدد ". حدثاً تجاوزناه"، معتبراً النقاش الصاخب الذي حدث في ذلك اليوم "الحديث عما جرى في البارد
و أن نبقى على عالقة طيبة مع لبنان، وأن نكون حريصين عليها كما حرصنا على المهم ه"على أن 

أي "، مشيراً إلى أن "حدقات العيون
ـ الناس سمعوا اإليجابيات التي طرحناها في العالقة اللبنانية "وتابع ". عن لبنان لم يسمعه أحد

الفلسطينية، وفي انتظارنا حقوقنا المدنية التي أجمعت عليها كل األطياف اللبنانية بغض النظر عن 
ومعظم الذين جاؤ. خالفاتها، نحن نكن للبنان عشقاً حقيقياً، كان العشق أكبر بكثير من إثارة أي مشكلة

  ".من لبنان أدوا رسالة جيدة عن لبنان
ومستقبل العالقات بين الجانبين، وخصوصاً أن " فتح"و" حماس"قة بين وتطرق زكي إلى الخالفات العال

الحركة اإلسالمية منعت المئات من أعضاء المؤتمر من فتحاويي غزة، من المشاركة في المؤتمر 
أحد أسبا" حماس"السادس ما خلق أزمة جدية في صفوف المؤتمر، حيث كانت خطوة 

فأنا شخصياً لم أتوقع أن 
تبا

الناس ليتحدثوا عن عذابات الحصار ومعاناة األهل في غزة، ليخفّفوا مأسات
 ".س تعهدات بإسقاط فتح، ولكن حركة فتح لن تسقط حتى لو اجتمعت كل القوىحما

 8/8/2009األخبار، 
  
  افتتاح ملعب اليرموك رسالة واضحة أن الحصار فشل في أهدافه: هنية 

 أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية أن الحصار الصهيوني فشل في أهدافه ولم يكـسر                -غزة  
علـى االحـتالل    " تحـد وانتـصار   "يني، مشدًدا على أن استمرار الحياة في غـزة          إرادة الشعب الفلسط  

  . ومخططاته
الذي نفذت بلدية عزة مشروع     ) 8-7(وقال هنية خالل كلمته في افتتاح ملعب اليرموك الرياضي الجمعة           

قـدس أعـزاء    سيأتي يوم نكون فيه في القدس، إن لم نكن نحن فأبناؤنا، وسندخل ال            : "تجديد كافة مرافقه  
، "مكبرين في باحات األقصى   

  ".  لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه-بعد اهللا-
وأكد هنية أن افتتاح الملعب يوجه رسالة قوية وواضحة من أهالي قطاع غزة 
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عب بحلته الجديدة مباراة ضمت عدًدا من المسؤولين؛ على رأسـهم رئـيس                 

الذي كان العب الوسط في فوانتهت المباراة بهدف أحرزه هنية      
  . نادي الجنوب يوسف الزهار مدير جهاز الدفاع المدني

 7/8/2009  

4.
 في عددها الصادر أمس عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى العبرية" هآرتس"صحيفة 

. ين

ستعقد أغلب الظن بحضور ممثلين اميركيين، ولكن ليس 

ج الى عدة جوالت من اللقاءات كي تصمم خططا ورج ميتشل ان االدارة األميركية تحتا

ضا في الجانب الفلسطيني يقدرون بان عباس ال يمكنه أن 
ما توصلت الواليات الميواصل رفض استئناف المحادثات السياسية اذا 

 ".اسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات
8/8/2009الحياة الجديدة، 

  

إنجاًزا لكل رياضي فلسطيني وإنجاًزا لألندية والتحاد كرة القدم وللجنة          "كما أوضح أن افتتاح الملعب يعد       
  ". ناء الشعب الفلسطينياألولمبية ولرؤساء األندية ولجمهور الرياضيين ولكل أب

ونظمت في إطار افتتاح المل
الحكومة في غزة وقدامى الالعبين الذين تم تكريمهم على هامش الحفل؛ منهم من شـارك فـي افتتـاح                   

  . الملعب قبل خمسين عاًما
ريق الشمال، في شباك حارس مرمـى            

المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  واشنطن ستطلب من الفلسطينيين واالسرائيليين حل مسألة الحدود الدائمة أوال: "هآرتس" 
 نقلت -رام اهللا 

الخطة االميركية للسالم في الشرق األوسط ستطلب من اسرائيل والفلسطينيين ان يحلوا أوال "قولها ان 
 ".مسألة الحدود

وكان وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك قال األربعاء الماضي ان الواليات المتحدة ستعرض في 
 .ع القريبة المقبلة خطة سياسية لحل شامل في الشرق األوسطاألسابي

سيعرض األميركيون مبادئ الحل المناسب، برأيهم، للنزاع بين " وقالت المصادر الفلسطينية للصحيفة 
 ".ولكن ايضا التفاقات سالم بين اسرائيل وسوريا ولبنان. اسرائيل والفلسطينيين
الخطة االميركية لن تعرض حال مفصال للنزاع " ان - التي لم تذكر اسمها -واضافت المصادر 

الحدود، القدس والالجئ: االسرائيلي الفلسطيني ولكنها ستتضمن موقفا من مسائل التسوية الدائمة
وسيطرح االميركيون جدوال زمنيا للمفاوضات، نحو سنة ونصف السنة، وسيطالبون الطرفين بان يحلوا 

 ".هم كفيلة بان تؤدي الى حل المسائل األخرى مثل المستوطنات والمياهأوال مسألة الحدود، التي برأي
وسيدير الطرفان المفاوضات في اللقاءات التي 

وحسب التقديرات المختلفة، تعتزم االدارة االميركية عرض خطتها قبل انعقاد . على صيغة كامب ديفيد
 .عمومية لالمم المتحدة  في شهر أيلولالجمعية ال

عن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير قوله " هآرتس"ونقلت 
في اللقاءات األخيرة اوضح المبعوث الخاص الى " واضاف ". ان السلطة ال تعرف عن هذا أي شيء"

الشرق األوسط ج
ومن المقرر ان يعود ميتشل للمنطقة خالل األسبوعين المقبلين للقاء رئيس الوزراء االسرائيلي  ".سياسية

 .بنيامين نتنياهو
في الجانب االميركي يتوقعون التوصل الى تفاهم في موضوع المستوطنات اثناء هذه " وقالت الصحيفة 

 ".ا سيكون ممكنا استئناف المفاوضاتالفترة وعنده
واشارت الصحيفة الى ان الرئيس محمود عباس يصر على استئناف المفاوضات السياسية فقط بعد تجميد 

لكن اي" واضافت . تام للبناء في المستوطنات
تحدة الى اتفاقات واسعة مع 
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5.
مود 

. 

ورة قرب مدرسة ترسنطة بسبب الترتيبات منطقة محظ
األمنية المتعلقة بانعقاد المؤتمر، حيث تطور األمر إلى مشادات بين الطر

 .يرة النارية أسفرت عن وقوع اإلصابتين
 8/8/2009 

6.

. 

استنساخ ما  " سيعيد       

مفوض            

ـ   .وضيح   بأنه رشح نفسه لعضوية المجلس الثوري ممثال       " القدس العربي "وكشف الزبيدي ل

لعضوية المركزية، معلنا من خالل ترشيح نفسه تسوية ملف                

 
   إلطالق النار بين عناصر من الحرس الرئاسي والمخابرات العامة في بيت لحمتبادل 

ابعة لرئيس السلطة محذكرت مصادر محلية أن اثنين من عناصر قوات أمن الرئاسة الت -بيت لحم
خالل تبادل إطالق نارٍ مع قوة من جهاز ) 7/8(عباس أصيبا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 

في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة" فتح"المخابرات في محيط مقر المؤتمر السادس لحركة 
يبا بجروح في تبادل إلطالق النار مع وقالت المصادر إن اثنين من أفراد الحرس الرئاسي الفلسطيني أص

 .عناصر المخابرات العامة الفلسطينية في بيت لحم، حيث نقال إلى المستشفى لتلقي العالج الطبي
وذكرت أن الحادث وقع بعد أن منع أفراد الحرس الرئاسي، المكلفون بحراسة المؤتمر، عناصر من 

جهاز المخابرات من الدخول بسيارتهم إلى 
فين أعقبها إطالق كثيف 

لألع
قدس برس

    
  ة األخيرةوتوقع بتحالفات في اللحظ ق باب الترشيح للمركزية والثوريغالإ: مؤتمر فتح 

، أن أشرف الهور ووليد عوض، عن مراسليها غزةبيت لحم ـ    من 8/8/2009 ،القدس العربي ذكرت
 اغلق ظهر الجمعة بعشرات المرشـحين فـي حـين    ،باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح   

شد في تـاريخ    وصل عدد المرشحين للمجلس الثوري المئات في معركة انتخابية وصفت فتحاويا بأنها األ            
وبلـغ عـدد     . عامـا  20الحركة، خصوصا وان المؤتمر العام السادس المنعقد في بيت لحم لم يعقد منذ              

 مع صباح الجمعة بحـسب منـدوبين       496 وللمجلس الثوري    131المرشحين لعضوية اللجنة المركزية     
ركزيـة والمجلـس    بأن هناك تيارات عديدة تتنافس على الوصول للجنـة الم         " القدس العربي "والحظت  

  .التي يجري الترويج لها في صفوف اعضاء المؤتمر" الكوتات"الثوري في حين باتت هناك العديد من 
ومن جهته اوضح وكيل وزارة االعالم الفلسطينية عضو المؤتمر العام السادس لفتح المتوكل طـه لــ                 

واضـاف   .انه لن يأتي بجديد   بأنه لمس من خالل ما سمعه وشاهده في جلسات المؤتمر ب          " القدس العربي "
ـ  ، مشددا على ان المؤتمر"لن يكون هناك تغيير على االطالق     " "القدس العربي "قائال ل

ال توجد مقولة جديدة في     "قائال  " القدس العربي "واختتم طه حديثه مع      ".هو قائم وتغيير بعض الوجوه فقط     
  ".وغير مفاجئة في هذا المؤتمر النمطيالمؤتمر، وهناك فقط صياغات رتيبة متوقعة 

بأن نشطاء كتائب شهداء االقصى في الضفة الغربية يدعمون احمد قريع " القدس العربي "علمت  و
عام حركة فتح باالراضي الفلسطينية وتياره الذي يضم اللواء جبريل الرجوب ومحمود العالول وعثمـان               

  . نصر يوسف للوصول لعضوية اللجنة المركزيةابو غربية وحمدان عاشور واحمد حلس واللواء
مع زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء االقصى في جنين والذي اعاده الـرئيس             " القدس العربي "واتصلت  

الفلسطيني محمود عباس الى المؤتمر بعد ان ابلغ في اليوم االول من حضوره لبيت لحم بانه ليس عضوا                  
، رافـضا اعطـاء   "الرجل وقف معنا في الـشدائد " من قريع فقال في المؤتمر لسؤاله عن موقف الكتائب   

المزيد من الت
لكتائب االقصى الجناح المسلح لحركة فتح، وذلك برفقة احد زمالئه من الكتائب من منطقة رام اهللا اسمه                 

  .ربيع حامد
ل تواصل عملية الترشيح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجمعة تقدم النائب محمـد              وفي ظ 

دحالن احد كوادر قطاع غزة بترشيح نفسه 
هم فـي   اعضاء المؤتمر الذين منعتهم حماس من مغادرة قطاع غزة حيث تم االتفاق الجمعة على مشاركت              

  .الترشح والتصويت لألطر القيادية للحركة
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لسطينية من داخل السجون أعضاء        

انب المصري، فيما انقسم قـادة غـزة بـين مؤيـد            رفح الموجودة في الج         

ن، فـرض           

 مصادر ان دحالن أبقى بهذه الخطوة على              

انيـة،  واللبن               

، وأشار إلى انه بعد االستماع ألفكار كوادر غزة، طرحت عدة صيغ كان آخرهـا               'م أبداً  

           

كتائب األقصى في بيان لها انها        

واكدت مصادر فلسطينية الجمعة ان اتفاقا جرى ترسيخه بين قادة فتح يقضي بالسماح العضاء مـؤتمر                
  .فتح من قطاع غزة بالتصويت اليوم السبت عن طريق الهاتف الخليوي بحضور المؤتمرين مجتمعين

ر العام لحركة فتح للوصول لألطر القياديـة للحركـة تبنـى            وفي ظل التزاحم الشديد بين اعضاء المؤتم      
 أسيرا وأسيرة ف20المؤتمر وباإلجماع توصية لجنة األسرى باعتماد       

في المجلس الثوري لحركة فتح زيادة على العدد المقرر للمجلس، وذلك تكريمـا رمزيـا لهـم ووفـاء                   
  . اختيارهم من قبل األسرى أنفسهملتضحيات األسرى ونضاالتهم يتم

من مصادر قيادية في حركة فتح ان قيادة الحركة طلبت أن تتم            ' القدس العربي 'علمت  ومن ناحية أخرى،    
عملية اقتراع أعضاء مؤتمر الحركة السادس من غزة الممنوعين من السفر للضفة، في مقر سفارة قطر                

في غزة، أو في صالة معبر 
ومعارض لالتفاق الذي أبرم بين الرئيس محمود عباس، وعدد من قادة الحركة بإجراء االنتخابات العامة               

  .لقيادة الحركة بشكل متزامن
وبالقرار الذي ظل محل خالف بين قادة فتح في غزة، استطاع التيار المناوئ للنائـب دحـال

ؤيته في المؤتمر، خاصة وأن دحالن الذي أعلن أمس ترشحه لعضوية اللجنـة المركزيـة،               شروطه ور 
  . لغزة في الهيئات القيادية لفتح يجرى انتخابها الحقاً' كوتة'طالب في وقت سابق بتخصيص 

واشتكى مع انطالق جوالت المؤتمر مقربون من دحالن، من الزيادات التي أقرت على أعـداد أعـضاء                 
أضاف عددا كبيرا مـن أنـصاره،       ) أبو العالء (ان احمد قريع    ' القدس العربي 'قال أحدهم لـ    المؤتمر، و 

ورشح دحالن نفسه بعـد   .وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لقوة دحالن، الذي ال يتمتع بعالقة حميمة مع قريع           
ي البـاب   أن أعلن عن فتح باب الترشح من جديد، الذي أغلق ظهر الجمعة، بحسب االتفاق السابق، وبق               

وبحسب ما رشح عقب التفاهم فقد ذكرت .مفتوحا حتى المساء  
تحالفه مع الرئيس عباس، الذي شهد توتراً ملحوظا منذ اليوم األول لعقد المؤتمر، حيث سيدعم أبو مازن                 

  .دحالن وفق االتفاق، لضمان فوزه بعضوية اللجنة المركزية
قابل تسعى تحالفات أخرى في فتح، يمثلها رموز كبار لإلطاحة بدحالن، من خالل خـسارته               لكن في الم  

وتفيد المعلومات أن دحالن يراهن كثيراً علـى   .في الحصول على مقعد في أعلى هيئة قيادية في الحركة       
أعضاء المؤتمر من غزة، وعدد آخر من القيادات المتواجدة في الضفة والـساحة األردنيـة 

وفي هذا السياق قال أحد الكوادر ان األسماء التي ترشحت لعضوية اللجنـة المركزيـة،                .وأقاليم أوروبا 
  . صعبت من عملية التنبؤ بالفائزين، وتوقع أن يتحالف بعض الخصوم في اللحظات األخيرة

حجم تنظيمها، الفتاً   وقال عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان غزة ستمثل بما يتالءم وتضحياتها و             
لن تظل'إلى أنها   

، تضمن حق أعضاء المؤتمر من غزة بالترشح بمن فـيهم الموجـودون             )الخميس(صيغة الليلة الماضية    
  .حاليا في غزة

ان عددا من قادة الحركة فـي الـضفة الغربيـة' عربيالقدس ال 'وذكر أحد أعضاء المؤتمر من غزة لـ        
أجروا حتى فجر الجمعة اتصاالت مكثفة مع قادة غزة، لحثهم على التراجع عن قرارهم، وأشار إلى أنه                  

  .'انشق قادة الحركة إلى فريقين، أحدهما وافق، واآلخر بقي على موقفه المعارض'عقب هذه االتصاالت 
نـسخ منهـا، ففـي      ' القدس العربي ' من نشطاء فتح في غزة، وصلت        وصدرت عدة بيانات ليل الخميس    

ـ       كل من سيشارك من غزة في االنتخابات، على اعتبار أنه          ' تصفية'الوقت الذي هدد فيه بعض النشطاء ب
، قالت 'خارج إرادة وقرار الغالبية العظمى من أبناء فتح في قطاع غزة          '

لن يمثلوا قواعد الحركـة     'ية من يرشح نفسه عن غزة، وقالت ان من يرشحون أنفسهم            لن تعترف بشرع  
  .، ودعت كافة أعضاء المؤتمر للوقوف بجانب غزة وحقوقها'في القطاع
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 اعضاء من المجلـس     3وتختار اللجنة المركزية الجديدة     

س بتخصيص ستة اعضاء من اللجنـة المركزيـة                 

ف عن الترشيح عضوا اللجنة المقيمان فـي                

 مصير الحركة يعتمد علـى طبيعـة         

 عضوا للمركزية بدال من 17ر 

حات باالحتفاظ بحصة غزة، 

 جرى اعتماد آلية لترشيح وتصويت ألزمة غزة، قائال إنه 

أن االقتراح «وأضاف . »شارك ونحن محبوسون في غزة

 عـضواً  18المؤتمر سـينتخب  ، أن محمد يونس، عن مراسلها بيت لحم من  8/8/2009 الحياة،  وقالت
. ثوري عضواً للمجلس ال   89للجنة المركزية، و  

 عضواً لتمثيلهـا فـي      30وتختار المؤسسة االمنية    .  عضواً 21الثوري لعضويتها ليصبح عدد اعضائها      
  . عضوا119ًالمجلس الثوري ليصبح عدد اعضائه 

 وجاء ترشيحه بعد    .ورشح محمد دحالن نفسه في اللحظات االخيرة قبل اغالق باب االقتراع ظهر امس            
  .من ستة اعضاء في اللجنة المركزية لقطاع غزة» كوتا«فشله في حمل المؤتمر على تخصيص 

وكان دحالن توصل الى تفاهم مع الرئيس محمود عبا
للقطاع خشية  » كوتا«لكن المؤتمر رفض اي     .  عضواً 23 الى   21لقطاع غزة بعد رفع عدد اعضائها من        

  .ان تتحول الى سابقة تكرس المناطقية داخل الحركة
وامتنع عن الترشيح فقـط كبـار       . ورشحت غالبية اعضاء اللجنة المركزية الحالية نفسها في االنتخابات        

السن والمرضى مثل هاني الحسن وصخر حبش، فيما استنك
ويتجه المـؤتمر   . ومحمد جهاد بعد طعنهما في شرعية المؤتمر سياسياً وتنظيمياً        الخارج فاروق القدومي    

  . الى انتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً للحركة بالتزكية
وقال مـدير مركـز     . خرجت من المؤتمر موحدة، ولم تتعرض الى االنقسام       » فتح«ويرى مراقبون ان    

تريد التغيير، لكنها اودعت مهمة    » فتح«ليل الشقاقي ان    البحوث السياسية والمسحية في رام اهللا الدكتور خ       
وأضاف ان. القيام به للقيادة الجديدة التي ستنتخب في هذا المؤتمر        

ورجحت تقديرات محلية حدوث تغيير واسع في اللجنة المركزية، فيما          . القيادة التي ستفوز في االنتخابات    
  . في المئة من اعضاء اللجنة50وز التغيير رجح كثيرون ان يتجا

» فتح«مصادر في ، أن كفاح زبون، عن مراسلها بيت لحم من  8/8/2009 الشرق األوسط، ونقلت
أن الرئيس عباس، يحتفظ بكرسيه في اللجنة المركزية، ولن يضطر للترشح » الشرق األوسط«أكدت لـ

، كما جرى مع الرئيس الفلسطيني »فتح«ا عاما لـالنتخابات المركزية، وسيجري تزكيته باعتباره قائد
السابق، ياسر عرفات، في المؤتمر الخامس، وبذلك، سينتخب المؤتم

هذا يحفظ ماء الوجه، تحسبا ألي محاوالت، نعتقد «: وقالت المصادر. ، باعتبار عباس يحتفظ بكرسيه18
 .»لقائد العام رقمه ليس األولمن غير المريح أن نكتشف أن الرئيس ا

وفي الوقت نفسه، تفاقمت الخالفات داخل حركة فتح في قطاع غزة، بشأن المشاركة في المؤتمر السادس 
للحركة المنعقد في بيت لحم، ورفضت اللجنة المركزية للحركة عدة اقترا

في فتح في غزة ومعظم أقاليم الحركة، اقتراحا وإجراء مؤتمر تكميلي في القطاع، كما رفض قياديون 
 .من المركزية بإجراء مشاركة أعضاء فتح من غزة إلكترونيا عبر الهاتف

أن » الشرق األوسط«وأكد القيادي في حركة فتح، حسن أبو لبدة، وهو أمين عام مجلس الوزراء، لـ
»حال خالقا«اللجنة المركزية لفتح، اقترحت 

أعضاء فتح في غزة في هذا المؤتمر، مع ترك الباب مفتوحا للجنة المركزية لتعيين أعضاء من غزة إذا 
 .لم تأت النتيجة مرضية وتمثل حجم القطاع

أن المركزية أصرت على مشاركة فتح في القطاع عبر » الشرق األوسط«وأكدت مصادر في فتح لـ
لكن عبد اهللا أبو . »القرار كان من يشارك ومن ينجح ينجح ومن يقاطع يقاطع«ت المصادر الهاتف، وقال

، إن قيادة »الشرق األوسط«سمهدانة، القيادي المعروف في فتح في غزة، ومحافظ الوسطى، قال لـ
ال ونفى أبو سمهدانة أن األزمة انتهت، وق .الحركة ومعها معظم أقاليم غزة لن تشارك في هذا المؤتمر

كيف ن.. الموضوع لم يحل، ولن يحل«
كان على قيادتنا أن تؤمن وصولنا إلى «وتابع . »بالتصويت عبر الهاتف، طريقة غير قانونية، وال ممكنة

 .»الضفة، مثلما فعلت مع األقاليم األخرى

  

            9 ص                                     1518:         العدد       8/8/2009الجمعة  :التاريخ



  

  

 
 

وبحسب  . السادس، سواء بالتصويت المباشر أو عن بعد

وأقفل أمس باب الترشيح 
، وللثوري 90جنة المركزية والمجلس الثوري، ووصل عدد أعضاء المرشحين للمركزية حوالي 

 . النتخاب قيادة جديدة لفتح

7.

ر خلط أوراقه مع أوراق تيار المقاومة في المؤتمر، والتوقيع على قرار لجنة التحقيق في 
أحداث غزة القاضي بفصل دحالن من عضوية الحركة، دون أن تشمل 

  . رى
  8/8/2009الشرق، قطر، 

8.

وأعلن رفض قيادات الحركة في القطاع بشدة  .في غزة” فتح”

التداعيات الخطيرة“وحمل جمعة الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية مسؤولية 
  .ضمان التمثيل العادل ألعضاء الحركة في قطاع غزة

  8/8/2009الخليج، 

لك، نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي رفض، وأكد ذ» الكوتة«وقال أبو لبدة إن مبدأ 
قال إن هناك اتفاقا بين اللجنة المركزية وكوادر الحركة في غزة، بموجبه ستتاح الفرصة للجميع من أجل 

المشاركة في عملية التصويت في مؤتمر الحركة
نات تذكر بين اللجنة المركزية واللجنة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة، ال يوجد تباي«شعث، فإنه 

 .»والمؤتمر سيد نفسه وهو في النهاية من يقرر
وأظهرت تصريحات قياديين من غزة خالفا حول المشاركة في المؤتمر، وبينما أكد أبو سمهدانة 

راهيم أبو النجا بفكرة إجراء االنتخابات وآخرون أنهم سيقاطعون المؤتمر، رحب القيادي في حركة فتح إب
مؤكدا . متزامنة مع المؤتمر السادس في مدينة بيت لحم، لقادة وكوادر فتح في قطاع غزة، عبر الهاتف

وتعقيبا على ذلك . أنه يرفض وحركة فتح في غزة، مبدأ المحاصصة أو عقد مؤتمر آخر في غزة الحقا
. كن نحن ومعظم األقاليم سنقاطعقال أبو سمهدانه إن كل شخص لديه رأي، ل

لل
ومن المفترض أن يتم التصويت اليوم. 500حوالي 

  
  تالسن حاد بين عباس ودحالن: " القطريةالشرق" 

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة من داخل المؤتمرأن : وكاالت-الشرق-محمد جمال-عمان-بيت لحم
" الشرق"وقالت مصادر لـ  .تالسنا حادا حدث بين محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ومحمد دحالن

إن عباس ودحالن تالسنا في الحادية عشرة والنصف من مساء الخميس على خلفية فقدان دحالن ألي 
وأكدت المصادر ارتفاع صوت االثنين عاليا، إلى درجة . الفوز بعضوية اللجنة المركزية للحركةفرصة ب

كان الصوت مسموعا بشكل صارخ، وإلى الحد الذي دفع حراساتهما إلى رفع السالح وسحب األقسام كل 
در إن وقالت مصا .جانب في وجه الجانب اآلخر، دون أن يبادر أيا من الجانبين إلى إطالق الرصاص

عباس قر
عملية خلط األوراق مسائل 

أخ

  
  اسي للحركةفي الضفة بتجاوز النظام األس" فتح"قيادي في غزة يتهم  
في قطاع غزة، أول أمس الخميس، بشدة قيادة الحركة في الضفة ” فتح“انتقد قيادي من حركة  :أ.ب.د

تمثيل أعضاء الحركة من القطاع ومشاركتهم في المؤتمر العام السادس ” أزمة“الغربية بسبب استمرار 
في الحركة وعضو المجلس واتهم أشرف جمعة العضو القيادي  .المنعقد في مدينة بيت لحم في الضفة

التشريعي عنها، بعض قيادات الحركة بالضفة بتجاوز النظام األساسي للحركة وحالة الالمباالة بمستقبل 
من ” إهماال متعمدا“وقال إن أعضاء وقيادات الحركة في غزة يشعرون بأن هناك  .الحركة في القطاع

وحذر من جعل  . القطاع في المؤتمر العام من أعضاء الحركة في300قبل قيادة الحركة بشأن مشاركة 
يوم  (2007حزيران / يونيو14مماثال لتاريخ ) يوم بدء أعمال المؤتمر(آب /تاريخ الرابع من أغسطس

بالنسبة ل) على القطاع” حماس“سيطرة 
ن ذلك مخالف للنظام األساسي، ألنه يخالف مبدأ وقال إ. لالنتخاب والترشح عبر وسائل االتصال

 .االقتراع السري في الترشح واالنتخاب
عن المضي في عدم ” 
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9.

 .طر التنظيمية بما يتالءم مع مرتبتهم العسكرية وكفاءاتهم وقدراتهم التي يمتلكونهاأل

األجيال المقبلة وتوعيتها بمبادئ ومنطلقات حركة فتح، إضافة إلى 

ا أوصت بدعم كافة الفتحاويين في جميع 
ات الخارجية، وبصفة خاصة األخوة في الساحة اللبنانية باعتبارهم هم أالساح

 .جازات الشعب الفلسطيني وحفاظهم على الشرعية الفلسطينية
 7/8/2009وكالة وفا، 

10.

ور نحو األسوأ في حـال      
واتهم الناطق باسم حماس رئيس ال ".عزوف الطرف المصري عن التدخل    

  .وصنع تصادم مع حركة حماس) إسرائيل(باس بأنه يتجه نحو مصالحة مع 
  8/8/2009صحيفة فلسطين، 

11.

ممن تحدثت قياداتها -طلع فصائل أخرى 

  
   اللجنة األمنية والعسكريةمؤتمر فتح يتبنى توصيات 

المنعقد في مدينة بيت لحم، اليوم، توصيات اللجنة ' فتح' تبنى المؤتمر العام السادس لحركة :بيت لحم
وقد أوصت اللجنة برسم العالقة الجديدة في ظل الواقع القائم بين القوى  .األمنية والعسكرية للمؤتمر

ياغة آلية مناسبة للمقاومة، كما أوصت بإيجاد مرجعية األمنية والعسكرية الفلسطينية وحركة فتح، وص
حركية عسكرية لكافة العسكريين في كافة الساحات بهدف الحفاظ على حقوق العسكريين وانتماءاتهم لهذه 
الحركة العظيمة الرائدة، ودمج المتقاعدين العسكريين الفتحاويين في الحياة السياسية والتنظيمية لحركة 

فتح وفي داخل ا
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يتم الحفاظ على أعلى نسبة ممكنة للعسكريين الفتحاويين في المؤتمرات 

 .الحركية المقبلة
كبة التطورات وأصت اللجنة بإنشاء مكتب دراسات وأبحاث عسكري خاص بحركة فتح بهدف موا

العسكرية واألمنية في شتى المجاالت وكتابة وتوثيق تاريخ حركة فتح من الناحية العسكرية، واالستمرار 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات لرعاية 

نتماء لحركة فتح وتعزيز دور المرأة في إعادة وتفعيل دور التوجيه السياسي والوطني لتعزيز روح اال
 .إطار المجال العسكري لحركة فتح

وأوصت اللجنة، كذلك، بإعطاء األولوية ألبناء الشهداء واألسرى والجرحى والمتقاعدين والعاملين، 
للعمل في الجهاز العسكري والحكومي داخل السلطة الوطنية، كم

كثر من ساهم في تحقيق 
ان

  
  لم نلمس أي لهجة تصالحية من قيادات فتح : برهوم 

 حركته لم تلمس أي لهجة مصالحة من القيادات         فوزي برهوم إن  " حماس"قال المتحدث باسم حركة     : غزة
، مستبعداً التوصل لتوقيع اتفاق مـصالحة       "الفتحاوية المشاركة في المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم        

" صفا"وأكد برهوم في تصريحات نقلتها وكالة        .خالل جولة الحوار المزمع عقدها أواخر أغسطس الحالي       
ـ     المحلية أمس، أن حماس تصر على ع        من الشهر الجاري لوضع حد      25قد الجلسة األخيرة للحوار في ال

فـي حـال    " فارغة المضمون "لملف االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية، مشيراً أنها ستكون جوالت           
أبلغنا األشقاء المصريين أن عليهم السعي إلنهاء االعتقـال الـسياسي           " :وأضاف .فشل إنهاء هذا الملف   
لضفة الغربية إذا أرادوا حقاً نجاح الحوار، وإال ستتجه األملعناصر حماس في ا   

سلطة المنتهية واليته محمـود          
ع

  
  عات متباينة للفصائل بمؤتمر فتحتطل 

تتباين مواقف وتطلعات الفصائل الفلسطينية إزاء المطلوب من القيادة الجديدة : عوض الرجوب -الخليل 
التي ستنبثق عن مؤتمره العام السادس المنعقد حاليا بمدينة بيت ) فتح(لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 

آمال على المؤتمر، تتوبينما ال تعلق بعض الفصائل أي  .لحم
 إلى الشراكة ووحدة فتح الداخلية، وقيادة تتمسك بالحوار الوطني والحقوق الفلسطينية -للجزيرة نت

 .وتحافظ على خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل
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كة سميرة حاليقة إن النقاشات والمواضيع المطروحة 

ت حركة الجهاد اإلسالمي الموقف من مستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع في 

وق الشعب الفلسطيني 

 ".ي

الصالحي حركة فتح باتخاذ موقف يتناسب مع استمرار هذا الحوار وينفتح 
على أي مقترحات تُسهم فعليا في حل ما تبقى من القضايا، وأال يتأثر موقف

 .ن المشاركة في المؤتمر
  7/8/2009نت، .لجزيرةا

12.

هي تفتقر لكل مستلزمات الحياة من أغطية وأوان للطبخ وال يوجد فيها أي من األدوات 

بب مواقفه السياسية وتصديه الجراءات وممارسات ادارات 

ة الكاملة عن حياة أمينها العام، 
ودعت الى أوسع حملة تضامن شعبي معه،و خصوصاً أنه بسبب تلك ا

 .ضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة تسعة أيام قبل مدة ال تزيد على شهر
 8/8/2009ديدة، الحياة الج

على مؤتمر فتح، وتصف المؤتمر بأنه في مقدمة الفصائل التي ال تعلق أي آمال ) حماس(وتأتي حركة 
وقالت عضو المجلس التشريعي عن الحر ".ترقيعي"

في المؤتمر وعدم الجدية فيها تعكس عدم وجود نية حقيقية للتغيير في أطر فتح، الفتة بهذا الصدد إلى 
 .لعودةتغييب أمور كثيرة ومنها حق الالجئين في ا

من جهتها اعتبر
تجربة طويلة ومريرة من المفاوضات التي "فلسطين المحتلة معيارا لنجاح أو فشل المؤتمر، منوهة إلى 

   ".لم تحقق شيئا
قيادة وفية لحق"تمر فتح أما الجبهة الشعبية فقد أعربت عن أملها في أن يفرز مؤ

وأمينة على ماله وحقوقه وحياته، وقادرة على الخروج من رِق اتفاقية أوسلو الرديئة، والتي خلقت البيئة 
المالئمة لحالة التيه ودفعت باتجاه الفساد واإلفساد كظاهرة في الشارع الفلسطين

ة فتح القادمة بالنهوض بالحركة وتجاوز االنقسام، مرحبة بأي وبدورها طالبت الجبهة الديمقراطية قياد
 ".يرى مؤتمر فتح أنها القيادة المناسبة للنهوض بدورها وتوحيد صفوفها"قيادة 

أما حزب الشعب الفلسطيني فعبر عن أمله في أن يستفيد مؤتمر فتح من التجربة الماضية للحركة، وعدم 
  .نجازات، والمراحل اإليجابية في تاريخها منذ تأسيسهاتكرار النواقص واإلخفاقات وتطوير اإل

على صعيد الحوار، طالب 
 الحركة بمنع حماس وفدها 

م

  
  ادارة سجن عسقالن تصعد من اجراءات القمع بحق القائد االسير سعدات 

صعدت إدارة سجن عسقالن من اجراءاتها القمعية بحق األمين العام للجبهة : أسامة العيسة - بيت لحم
ملة ، وذكرت ح)قسم العزل (6الشعبية أحمد سعدات، والموجود منذ أكثر من أربعة شهور في قسم 

، اتخذت سلسلة 1/8/2009التضامن مع سعدات في بيان ارسل للحياة الجديدة، انه منذ ليلة يوم السبت 
من االجراءات العقابية بحق سعدات، وشكلت له محكمة برئاسة نائب مدير سجن عسقالن، حيث تقرر 

وشراء أية " لفورها"عزله في زنازين قسم العزل لمدة أربعة عشر يوماً وفرض غرامة مالية، ومنعه من 
 140احتياجات من دكان المعتقل لمدة شهر، والزنزانة الني عزل فيها عدا عن ضيق مساحتها والبالغة 

 سم، ف240* سم 
أنها تهدف الى كسر العالقات االجتماعية الكهربائية، وقد علق األسير سعدات على هذه العقوبة بالقول 

 .للفرد وتحطيمها
يشار الى ان سعدات يخضع للعزل بس

االم منها ضيق التنفس والديسك، #السجون والتطاول على حقوق االسرى، وهو يعاني من عدة أمراض و
 .رهاوآالم في الظهر وفقرات الرقبة وغي

وحملت الجبهة الشعبية ادارة السجون االسرائيلية وحكومتها المسؤولي
الجراءات والسياسات خاض 

ا
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13.

سات التي تفرضها حركة حمـاس                

ـ        "محاميات أن         وى مرحلة التحرر الوطني تستوجب توحيد كـل ق

ظل هذا االنقسام وهذه الشرعيات الناقصة داعياً الجميع لتخفيف األضـرار ال توسـيعها                 

واستعرض المجدالوي خطورة إقدام حركة حماس على إصدار مثل هذه القوانين و
  .حريات الديمقراطية في الصميم 

  8/8/2009الدستور، 

14.

 1936الفترة ما بين عامي 

هاد الشيخ 

 .في أحراش يعبد
وكان صقر قد شارك في رحلة إلى سوريا بهدف تأمين السالح استعدادا لم

 .كما شارك صقر في معركة كبشانة بالقرب من بلدته وجرح فيها. إلنجليزي
  7/8/2009 نت،.الجزيرة

  
  على الفلسطينيين» التعسفية«حماس ال تملك الحق في فرض رؤيتها : المجدالوي  

اتهم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدالوي امس االول            :  د ب أ   -غزة  
  .المجتمع الفلسطيني بشكل تعسفي" أسلمة"بمحاولة فرض رؤيتها في " حماس"حركة 

ل المجدالوي النائب في المجلس التشريعي خالل ندوة دعت إليها نقابة المحامين في قطاع غزة إنـه                 وقا
ال يجوز أن يغرق الشعب في سلسلة من القوانين والقرارات والممار"

 سياسياً وبالتـالي    المتدرجة للقانون وللمجتمع وفقاً لرؤيتها فهي ال تخرج عن كونها حزباً          " األسلمة"نحو  
  .فإنها ال تملك الحق في فرض رؤيتها واجتهادها بهذا الشكل التعسفي

وأضاف المجدالوي خالل كلمته التي وزعها المكتب اإلعالمي للجبهة بشأن قرار رئيس المحكمة العليـا               
بالقطاع تحديد زي يلبسه المحامون وال

الشعب بأطيافها الفكرية والسياسية واالجتماعية ، وضرورة السعي نحو كل ما من شأنه أن يرسخ هـذه                 
  ".الوحدة في مواجهة العدو الصهيوني

وأكد المجدالوي رئيس لجنة الالجئين في المجلس التشريعي ان ما يزيد من تعقيدات وأضرار مثل هـذه                 
 مطعون في شرعيتها كحال نظيراتها في الضفة فحكومـة          القوانين والقرارات أنها تصدر عن مؤسسات     

وكذلك الحال بالنسبة لجلسات المجلس التشريعي التي تعقدها كتلة حمـاس           " مطعون في شرعيتها  "حماس  
في المجلس في 

االنقسام ال البحث عن عناوين اختالف وانقسام جديدة تعمق االنقـسام           وتجنب كل ما من شأنه أن يرسخ        
  .وتوسع دائرته

القرارات التي تضرب              
ال

  
  رحيل آخر القساميين في فلسطين 

رحل عن عمر يناهز المائة عام آخر الشيوخ المجاهدين التاريخيين في أراضي : عواودةوديع  -حيفا 
 ممن عرفوا عز الدين القسام وشاركوا بالثورة القسامية التي امتدت في 48
 في بلدة 1909وقضى الشيخ سالم صقر الذي ولد عام  . تاركا خلفه سمعة طيبة ومكتبة ضخمة1939و
 .فركنا في الجليل أمس، وقد حافظ في حياته على صحة جيدة وذاكرة قويةك
صقر كان يتردد على مسجد االستقالل في حيفا لسماع دروس وخطب الشيخ القسام التي كانت تتسم "

وأضاف ابن الفقيد أن والده وحتى آخر أيامه ظل . "بالحماسة والدعوة للعمل لطرد االحتالل اإلنجليزي
هد الشهيد عز الدين القسام ومسيرته، فيذكر الراحل أنه وفي طريقه من الناصرة إلى حيفا يستذكر المجا

 قرأ في جريدة فلسطين اليومية خبر استش1935تشرين الثاني /في العشرين من نوفمبر
 اهللا أبو عبد(وأنه عند وصوله لحيفا شارك في تشييع جنازة القسام ورفيقيه  .المجاهد عز الدين القسام

الذين دفنوا في مقبرة بلد الشيخ بعد استشهادهم ) الزيباوي ومجاهد من مصر
عارك الثورة ضد االحتالل 

ا
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15.

ح وصريح، مدلِّالً على    وبشكل واض              

ما هو في الحقيقة سوى أطالل كانت فـي         " فتح"سمى           
يوم ما بناًء قائًما، وما تلك المسميات من قيادات وكوادر إال كشعراء يعيش

  .، حسب وصفه"جار آثار يتاجرون ببعض آثارها
  8/8/2009حيفة فلسطين، ص

16.

حفي إن االعتقاالت جرت أمس االول واسـتهدفت            
.ن السجون اإلسرائيلية وبينهم شخصيات اعتبارية وقيادات من الحركة        محررين م 

  .ذه االعتقاالت جرت في الخليل ورام اهللا وطوباس
  8/8/2009الدستور، 

17.

إن : "في بيت لحم، بأن الجانب اإلسرائيلي يتحمل المسؤولية عن وفاة الرئيس السابق عرفات" فتح" 

إلى الرئيس محمود عباس بأنه يقف وراء ) رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير(مي 
طقتل عرفات، فاآلن توجه أصابع االتهام إلى إسرائيل؛ سعياً من الجانب الفلس

 .حد تعبيره
8/2009  

18.

قال القنصل االسرائيلي العام في بوسطن نداف تمير في برقية سرية و. خلفية الخالف حول االستيطان

  
  ما يجري في الضفة استهداف لمشروع الشعب الفلسطيني: ناصيف 

واألسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي     " حماس"أكد رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحركة         :غزة
أن ما يجري في الضفة الغربية هو استهداف لمشروع الشعب الفلسطيني وخياره االسـتراتيجي، منـدًدا                

وشدد ناصيف في بيان سرب من       .في رام اهللا محاوالت إنهاء االنقسام الداخلي      " المتنفِّذة" الجهات   بإفشال
" فتح"نسخه عنه، أمس، على وجود تبادل أدوار بين من يسيطرون على            " فلسطين"داخل سجنه، ووصلت    

اليوم؛ من أجل إفشال أي جهد يمكن أن يسهم في إنهاء حالة االنقسام 
للحوار وعضو لجنتها المركزية؛ بأن ممارسة االعتقاالت السياسية        " فتح"ذلك بكالم أحمد قريع رئيس وفد       

  . باألجندة الخارجية وخارطة الطريق" فتح"تأتي في إطار التزامات 
لـم تعـد قائمـةً وال       " فتح "وعبر عن أسفه الكتشاف الحقيقة المرة التي تنقلها كلُّ الشواهد التي تقول إن            

موجودةً، وأن ما نراه ونسمعه هنا أو هناك تحت م
ون على ذكـرى األطـالل أو                   

ت

  
   من عناصرها في الضفة16حماس تتهم السلطة باعتقال  

 مـن   16اتهمت حركة حماس أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية امس باعتقـال            :  د ب أ   -رام اهللا   
وقالت الحركة في بيان ص .عناصرها بالضفة الغربية  

وذكرت الحركـة أن     
ه

  
  "تهدئة الخواطر" باغتيال عرفات لـ "إسرائيل"اتهام مؤتمر فتح : تل أبيب 

ستوى، في حديث لإلذاعة العبرية، إلى أن توجيه  ألمح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع الم- الناصرة
أصابع االتهام إلى الجانب اإلسرائيلي في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات يأتي " فتح"مؤتمر حركة 

في ظل حالة االنقسام التي تعيشها الحركة في أعقاب ما كشفه فاروق القدومي، معتبراً أن توقيت اتهام 
وقال المصدر معقباً على اتهامات مؤتمر  ".فتح"في صفوف " تهدئة الخواطر"تل أبيب في االغتيال هدفه 

حركة
ما ، ك"من يهدر الوقت باالنشغال في نظريات المؤامرة فال يفاجئ إذا باءت جميع نزاعاته السياسية بالفشل

 .قال
كانت منشغلة قبل بضعة أيام في االتهامات التي وجهها "وأضاف المصدر نفسه أن قيادة حركة فتح 

فاروق القدو
، على "يني لتهدئة الخواطر

/8 قدس برس
 

   ليبرمان ألحقت ضررا استراتيجيا بالعالقات مع أميركا-حكومة نتنياهو: إسرائيليدبلوماسي  
 الحكومة االسرائيلية من خطر زعزعة العالقات مع واشنطن على إسرائيليحذر دبلوماسي : رام اهللا
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 اوساط دوائر واسعة في الواليات 

أمس انه كشف النقاب عن هذه القضية امس األول تشيكو منشه " يديعوت احرونوت

وماسيين لم يدرجوا على االعراب بصوت 

 مستوى الحميمية في التنسيق للسياسة وتأييد -ملة العالقات الخاصة 

هج بين الدولتين 

س بالتأييد السرائيل 

حل نزاعات في ارجاء العالم نجدها تتصدى لرفض الحكومات في ايران، كوريا الشمالية 

وباما يضع الطائفة اليهودية األميركية 

انه ال يجد مؤشرا على ان "واشار الى " نارها وتزيد الخالفات

واقترح بان تعلن اسرائيل ". رأي العام

رة ان سياسيا 
الضرراسرائيليا يخرج في هجوم هكذا على سياسة اسرائيل ويحاول الحاق 

 8/8/2009الحياة الجديدة، 

 ليبرمان ألحقت بسلوكها ضررا -حكومة نتنياهو "بعث بها الى وزارة الخارجية االسرائيلية ان 
في"واضاف ". استراتيجيا جسيما بالعالقات مع الواليات المتحدة

 ".ل كرافضة مثلها مثل كوريا الشمالية وايرانالمتحدة تعتبر اسرائي
" وذكرت صحيفة 
 .في القناة العاشرة

 - اإلسرائيليةويعتبر تمير، وهو واحد من تسعة قناصل عامين في الواليات المتحدة، خبيرا في العالقات 
تعتبر اقواله شاذة جدا ألن الدبل"ت الصحيفة وقال. االميركية

 ".عال عن افكارهم بشأن الحكومة التي يعملون بتكليف منها
اثناء الزيارة الى البالد تأكد احساسي بأنه يوجد عندنا سوء : "وكتب تمير في برقيته ضمن امور اخرى

الشكل الذي ندير فيه العالقات الحق ضررا استراتيجيا .. ميركيةفهم ضار لنوايا وسياسة االدارة اال
بالعنصرين األكثر اهمية في ج
 ".الرأي العام األميركي السرائيل

ان واضحا ألصحاب ك. النهج االسرائيلي فضل دوما ان يقول لألميركيين نعم ولكن، على ال"واضاف ان 
القرار عندنا بان هذه هي القوة العظمى األهم في العالم والحليف األقرب لنا، وعليه يجب ان نضحي في 

كانت هناك دوما فوارق في المنا. صالح العالقات االستراتيجية بمسائل تكتيكية مختلفة
 ".ى التنسيق بين الحكومتين ولكن جرى الحفاظ على مستو-مثل البناء في المستوطنات 

بتقديري، فان : ان سياسة حكومة اسرائيل تلحق ضررا جسيما بالنسبة للرأي العام األميركي"وتابع تمير 
التغطية االعالمية التي تعرض صورة مواجهة بين حكومة اسرائيل وادارة اوباما تم

 ".ة والمس بالمدنيين في رصاص مصهورفي الرأي العام اكثر من االنتقاد لنزعة القو
في اوساط دوائر عديدة في الواليات المتحدة يوجد احساس في أنه بينما تحاول "وقال تمير  في برقيته 

ادارة اوباما 
 ".واسرائيل

جهة بين حكومة اسرائيل وادارة امن أن احساس الموا"وحذر تمير 
 ".في موقع اشكالي للغاية يتعين عليهم فيه أن يختاروا بين الطرفين

توجد محافل في السياسة االميركية واالسرائيلية تعارض اوباما ايديولوجيا ومستعدة ألن "وحسب اقواله 
انه بينما تحاول ادارة "ويعتقد تمير  ".ين في صالح اجندتها السياسيةتضحي بالعالقات الخاصة بين الدولت

اوباما تخفيض المواجهة، تشعل اسرائيل 
 ".اوباما يقترب زعما من العالم االسالمي

ل اوباما، من اجل ترميم الحميمية بالنظر في تغيير دراماتيكي في سلوكها حيا"وأوصى تمير اسرائيل 
والتنسيق بيننا وبين االدارة االميركية ومن اجل ترميم مكانتنا في ال
 .من على كل منصة بأنها تشارك في نظرة ادارة اوباما الى العالم

راء قال ان الوثيقة ليست طلب تمير عدم الرد على ما ورد وان ديوان رئيس الوز"وقالت الصحيفة 
مع ذلك، قال مقربون من نتنياهو ان الحديث يدور عن وثيقة غير مهنية "واضافت ". جديرة بالرد

خسا.. مصوغة بأسلوب حديث صالون في يوم الجمعة ويعكس رأيا سياسيا شخصيا للكاتب
  ". المقصود بها
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19.
ائجه امس الجمعة أن شعبية رئيس الوزراء اإلسرائيلي              

بينما لم يحصل إيهـود     . مائة من أصوات الشارع اإلسرائيلي     

الرأي خالل االنتخابـات، وكـذلك فـي                  
  .استطالعات الرأي التي أجريت مؤخرا خالل الشهر الماضي

8/8/2009الغد، األردن، 
  

20."

هذا بنجاح، وستزود به    » ع الناشط 

ابتكره معهد رافاييل اإلسرائيلي              
 . ألف دوالر للوحدة350لتطوير األسلحة باهظ الكلفة، وترتفع كلفته إلى 

8/8/2009الشرق األوسط،   

21.

 في إسرائيل نفسها أوصت بتقديم ليبرمان للمحاكمة بسبب اختالسات وتبيض أمـوال               

جاء بعد زيارة له شـملت      ان للصحافة الكولومبية         

  
  استطالع يظهر تراجع شعبية نتنياهو مقابل ارتفاع شعبية ليفني 

 أظهر استطالع جديد للرأي نشرت نت-الناصرة  
  .بنيامين نتنياهو تراجعت في الشارع اإلسرائيلي

 الذي أجرته القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي أن شعبية نتنيـاهو فـي تراجـع                وكشف االستطالع 
 بالمائة من األصوات    36مستمر مقابل ارتفاع شعبية رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني التي حصلت على             

 بال25في حين حصل نتنياهو على أقل من        
  . بالمائة من تأييد الشارع7باراك إال على 

يذكر أن نتنياهو كان يتقدم على ليفني في مختلف استطالعات 

  

  ابات تبدأ قريبا استخدام أنظمة جديدة لحماية الدبإسرائيل" 
أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه سيتم قريبا استخدام أنظمة جديدة للحماية من الـصواريخ  : تل أبيب ـ لندن 

المضادة للدبابات، بعد الخسائر الفادحة التي ألحقتها هذه الصواريخ بقواته خالل هجومه على لبنان فـي                
م المعـروف   وأوضح مصدر عـسكري لوكالـة الـصحافة الفرنـسية أن هـذا النظـا              . 2006صيف  

، والذي يتم تسييره بواسطة الرادار، يفترض أن يفجر الصواريخ المضادة للـدبابات فـي               »المعطف«بـ
الدفا«وأضاف المصدر أنه تم اختبار نظام       . الجو قبل أن تصيب هدفها    

 .، أحدث طراز من الدبابات اإلسرائيلية الصنع»4ميركافا ـ «دبابات 
كرت الشبكة العاشرة الخاصة في التلفزيون اإلسرائيلي أن النظام الذي وذ

  
  "زعيم عصابة مافي" ـتشافيز يصف ليبرمان ب 

وزير الخارجيـة اإلسـرائيلي     ) هوغو تشافيز ( هاجم الرئيس الفنزويلي     : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
حيث وصف تشافيز ليبرمان بأنه زعيم عصابة مافيا، وأضاف         . والسياسة اإلسرائيلية ) افيغدور ليبرمان (

تشافيز أن الشرطة
  . انقام بها ليبرم

هذا الهجوم على ليبرمان جاء ردا على تصريحات ليبرمان لصحيفة كلومبيا هاجم فيها تشافيز، واتهمـه                
بالتعاون مع منظمات إسالمية متطرفة وتنظيمات عنصرية، وان فنزويال تسمح لحزب اهللا اللبناني بالعمل              

وقالت صحيفة هآرتس أن حديث ليبرم. على أراضيها 
  . أربع دول من أمريكا الالتينية واستمرت عشرة ايام

وفي سياق متصل يتضح من تقرير نشرته صحيفة هآرتس، العبرية أن إسرائيل ال تزال تسعى إلى عقـد                 
المزيد من صفقات األسلحة في دول أفريقيا، حتى لو كان السالح يستخدم في الحروب األهلية أو من قبل                  

ويأتي ذلك في ظل كون تجارة السالح أحد المركبـات األساسـية            . ات مسلحة تمس بالمواطنين   مجموع
لالقتصاد اإلسرائيلي، علما أن تقريرا كان قد صدر عن أمنستي قد أكد على الدور الكبير إلسرائيل فـي                  

يبرمان، ينوي  وجاء أن وزير الخارجية اإلسرائيلية، أفيغدور ل      . تجارة األسلحة وتغذية الحروب في العالم     
وبحسب ليبرمـان،  . القيام بجولة تشمل أثيوبيا وأنغوال ونيجيريا وأوغندا وكينيا، وذلك خالل الشهر القادم        
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وبعد عودته من جولة شملت البرازيل واألرجنتين وبيرو وكولومبيا، أن إسر
  . عن أمريكا وأفريقيا، وحضورها هناك ال يكفي

 ،8/8/2009  

22.
ين نتنيـاهو            

ـى          
وأوضح نتنياهو  .مستجدات وتطورات جديدة في منطقة الشرق األوسط      

  .هناك تطورات أمنية جديدة قادمة يجب على قيادة األمن واالستخبارات تهيئة الظروف والتجهيز لها
 ،8/8/2009  

23.
وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن قلقها من مطالبة جهات في جنوب أفريقيا باعتقـال               

ولم توضح وسـائل     .مل حاليا في النيابة العسكرية اإلسرائيلية     جنوب أفريقية، حيث أنه يع      
اإلعالم العبرية التي أوردت النبأ إن كان هذا الضابط قد قام بزيارة جنوب 

 .شية اعتقاله
  8/8/2009 قدس برس

24.

ل له خـالل                 
مناورات عسكرية في مرتفعات الجوالن، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة استد

  . أضافت اإلذاعة ان الجندي ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.  العالجي صفد لتلقي
  8/8/2009المستقبل، 

25.
عن قلقها إزاء احتمال طرد مزيد من العائالت الفلسطينية مـن           " األونروا"بت وكالة   

، وذلك بعد طرد بعض األسـر الفلـسطينية   "مما سيتسبب في المزيد من المعاناة اإلنسانية" المحتلة   القدس
  .األسبوع الماضي

ائيل غائبة منذ سنوات كثيرة               

ألردنالرأي، ا
  

  نتنياهو أطلع الطواقم األمنية على مستجدات وتطورات جديدة في الشرق األوسط: "دبكا" 
أفادت إذاعة االحتالل العبرية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـام :وكاالت -القدس المحتلة 

ـ        ولي األمـن واالسـتخبارات     وكبار مسئ " الكابينيت"عقد جلسة مع الطاقم الوزاري المصغر المعروف ب
  .اإلسرائيليين، مشيرةً إلى أن المسئولين اإلسرائيليين قدموا استعراضات أمنية خالل الجلسة

" دبكا"ورفضت المصادر الرسمية اإلسرائيلية اإلدالء بأية تفاصيل حول محتوى الجلسة، فيما نشر موقع              
أن نتنياهو أطلـع الطـواقم األمنيـة علاإللكتروني اإلسرائيلي معلومات مقتضبة حول الجلسة تفيد ب       

حسب ما جاء فـي الموقـع أن          

صحيفة فلسطين 
  

   تعرب عن قلقها من مطالبة جنوب إفريقيا باعتقال ضابط إسرائيليالخارجية اإلسرائيلية 
 أعربت -الناصرة  

ضـد  " جرائم حرب "ضابط احتياط في الجيش اإلسرائيلي، في أعقاب اتهام تلك الجهات الضابط بارتكاب             
 .نالشعب الفلسطينيي

وقالت الخارجية إن الضابط كان قد تلقى الدعوة إللقاء محاضرة أمام الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا،                
مع منظمتين مؤيدتين للفلسطينيين    ) كسريالس(مشيرة إلى أن وزير االستخبارات الجنوب أفريقي األسبق         

أدلة وإثباتات علي تورط مـا يزيـد        تقدموا بدعوة لوزارة العدل الجنوب أفريقية جاء فيها بأنهم يمتلكون           
جرائم حرب ضد " جندي من جنوب أفريقيا يخدمون في الجيش اإلسرائيلي وشاركوا في ارتكاب            70على  

وطالب مقدمو الدعوة باعتقال الرائد في جيش االحتياط اإلسرائيلي دافيد بنيامين والذي يحمل              ".اإلنسانية
أيضاً الجنسية ال

أفريقيا أم أنه ألغـى زيارتـه                    
خ

  
  خالل مناورات في الجوالن مقتل جندي إسرائيلي خطأ 

وذكرت . ئيلي خالل مناورات عسكرية في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة        قتل جندي إسرا  : يو بي أي  
اإلذاعة اإلسرائيلية أمس، ان الجندي أصيب أول من أمس برصاصة انطلقت من بندقية زمي

عت نقله إلى مسـشتفى                
ف

  
  تحذر من حاالت طرد إضافية للعائالت الفلسطينية من القدس" األونروا" 

أعر :القدس المحتلة 
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 شخصاً ومـسجلين    53يذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت بطرد أسرتين فلسطينيتين تتكونان من            
ماضي، ليدخل المستوطنون اليهود إلى     ، من منطقة الشيخ جراح بالقدس المحتلة األسبوع ال        "األونروا"لدى  

  .منازلهم ويستولون عليها
إن العائالت التي طُردت األسبوع الماضي من منازلهـا كانـت           : "، كريس "األونروا"وقال المتحدث باسم    

".  عاماً، وهم يعانون حالياً من الصدمة والغـضب وخـصوصاً األطفـال            50تعيش هناك منذ أكثر من      
د العائالت فجر األحد الماضي مع اقتحـام الـشرطة اإلسـرائيلية للمنـازل              إنه تم طر  :"غينيس وأضاف

  ".وتحميل ممتلكاتهم على شاحنات وإلقائها في منتصف الطريق العام
8/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
  أنباء عن استشهاد أسير فلسطيني في سجن المسكوبية بالقدس .26

د أسير فلسطيني في أحد سجون االحتالل أفادت أنباء أولية ليل الجمعة، باستشها :القدس المحتلة
  .اإلسرائيلي جراء ما يعرف بسياسة اإلهمال الطبي

ويتعلق األمر، حسب المعطيات األولية، بأسير فلسطيني قد يكون في الخمسين من عمره، وأنه فارق 
  .الحياة في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة، تحت ظروف اإلهمال الطبي

تالل اإلسرائيلي حاالت وفاة ألسرى ومعتقلين فلسطينيين، بشكل يرتبط وسبق أن شهدت سجون االح
  .بغياب الرعاية الطبية وإهمال العناية الالزمة بهم

7/8/2009قدس برس،   
  

  يقمع مسيرتي بلعين والمعصرة المناهضتين للجدار العنصرياالحتالل .27
 الـسالم األجانـب بحـاالت       أصيب، أمس، عشرات المواطنين ونشطاء    : وكاالت -بيت لحم    - رام اهللا 

اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجراء االعتداء عليهم من قبل جنود االحتالل في مسيرتي               
  .بلعين والمعصرة األسبوعية المناهضتين للجدار واالستيطان

ين الدوليين،  وكان المئات من أهالي قرية بلعين والمتضامنين اإلسرائيليين من حركات السالم والمتضامن           
انطلقوا في مسيرة بعد صالة الجمعة أمس، رافعين األعالم الفلسطينية والالفتات والشعارات الداعية إلى              
اإلفراج عن القادة الشعبيين محمد الخطيب وأديب أبو رحمة وبقية المعتقلين اآلخرين، وأخرى تدعو إلى               

  .ء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار العنصريوقف المداهمات ومالحقة الناشطين في مقاومة الجدار وأعضا
 200وأفاد شهود بإصابة مصور فلسطيني بجروح طفيفة في الضفة الغربية خالل مواجهات بـين نحـو        

  .فلسطيني ودعاة سالم من جهة وجنود ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى
هرين كـانوا يحتجـون علـى       واندلعت المواجهات عندما أطلق المستوطنون النار في الهواء قرب متظا         

  .جنوب مدينة نابلس" براشا"االستيطان خارج مستوطنة 
وفي هذا االتجاه، دعت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين في بيان لها، إلى اإلفراج الفوري عـن                  

وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية وأصدقاء ومناصـري قريـة بلعـين          .  جميع المعتقلين من قرية بلعين    
  .لقضية الفلسطينية بالتدخل السريع لإلفراج عن األسرى ووقف العدوان الذي تتعرض إليه القريةوا

وفي قرية المعصرة بمحافظة بيت لحم، قمعت قوات االحتالل المسيرة األسبوعية المماثلة والمنددة بجدار              
درسـة الزواهـرة    وانطلقت المسيرة من أمـام م     . الفصل العنصري، والداعمة للمؤتمر العام لحركة فتح      

باتجاه األراضي المقام عليها جدار الفصل العنصري، حيث اعترضتها قوات االحتالل واعتـدت علـى               
  .المشاركين فيها

8/8/2009صحيفة فلسطين،   
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 توقف إحدى وحداتها الثالث بمحطة توليد الطاقةغزة شركة كهرباء  .28
 غزة، أمس، إحدى وحدات اإلنتـاج       أوقفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات      : سيد إسماعيل   - غزة

الثالث العاملة في محطة توليد التيار الكهربائي، بسبب نقص حاد في كمية السوالر الـصناعي الـالزم                 
   .لتشغيلها

، إن سـلطات    "فلسطين" وقال كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة بقطاع غزة، في تصريح خاص بـ              
ر الخاص بالمحطة منذ سنة تقريباً، وأنها ال تسمح إال بإدخـال            االحتالل قننت الكميات الواردة من السوال     

 140 ميجاوات فقـط، مـن أصـل         55 ألف لتر كل أسبوع، أي ما يكفي لتوليد          200أكثر من مليونين و   
   .ميجاوات، هي الطاقة القصوى لإلنتاج في المحطة

المولد اإلضـافي، الـذي     كان لدينا مخزون بسيط استهلك منذ إدخال المولد خاصة مع تركيب            : "وأضاف
استهلك الوقود المخزن لدينا، وقد طالبنا السلطات اإلسرائيلية أكثر من مرة بزيادة حصتنا من الوقود دون                

  ".جدوى
8/8/2009صحيفة فلسطين،   

 
   مسافراً اجتازوا معبر رفح خالل خمسة أيام من فتحه7488 .29

ثر من سبعة آالف مسافر اجتازوا معبر رفح أفادت وزارة الداخلية في غزة، مساء الجمعة، أن أك: غزة
 .الحدودي ذهاباً وإياباً، خالل فتحه لمدة خمسة أيام

وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح الحدودي بشكل استثنائي، منذ الثالث وحتى السابع من شهر 
 .الجاري، وذلك للعالقين من عدة فئات) أغسطس(آب 

إنه تمكّن خالل األيام الخمسة التي فُتح "وزارة الداخلية في غزة، وقال إيهاب الغصين، المتحدث باسم 
 3098 مسافراً من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، فيما وفد إلى القطاع 4390فيها معبر رفح 

 ".مسافراً
أن السلطات المصرية "على نسخة منه، " قدس برس"وأضاف الغصين في تصريح مكتوب له حصلت 

 ". ألسباب غير معروفة مسافرا690ًأعادت 
 112 مسافراً من مغادرة قطاع غزة، وتم إرجاع 954) 7/8(وأشار المتحدث إلى أنه تمكن يوم الجمعة 

 . مسافرا78ًمسافراً، ووفد إلى القطاع 
7/8/2009قدس برس،   

  
 هيئة علماء فلسطين بالخارج تواصل اعتصامها أمام معبر رفح لليوم الثالث .30

تواصل هيئة علماء فلسطين بالخارج اعتصامها امام معبر رفح، لليوم الثالث :  حمزة حيمور-السبيل 
على التوالي على الجانب المصري، بعد أن رفضت السلطات المصرية السماح لهم بالدخول إلى قطاع 

 .غزة 
واجرى رئيس هيئة علماء فلسطين بالخارج الدكتور عبد الغني التميمي محاوالت تفاوضية مع سلطات 

وعزا التميمي فشل  .، من اجل لسماح للوفد بالدخول، إال ان هذه المحاوالت باءت بالفشلالمعبر
 ".تعنت السلطات المصرية واصرارها على موقفها" المحاوالت إلى

أن الهيئة ستبقى معتصمة امام المعبر حتى يسمح ": "السبيل"الدكتورعبد الغني التميمي اكد في تصريح لـ
 ".زةلها بالدخول إلى قطاع غ

، "على االخوة التي تجمع المسلمين"والقى الشيخ التميمي خطبة الجمعة من امام المعبر، وشدد خاللها 
أن الهيئة قطعت كل هذه المسافات من اجل رابطة االخوة التي تجمع المسلمين، متسائال اليس "مضيفا 
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 الذين يذودون عن شرف  مسلمين؟ لماذا يسجنون ويعاملون هذه المعاملة وهمأليسوااهل غزة عربا؟ 
 ".االمة وحياضها

  8/8/2009السبيل، األردن، 
  

  المحارب مع صالح الدين"عيسى العوام"عكا تقيم نصبا تذكاريا لـ  .31
 للغـواص   أمسقررت جمعية الصيادين في عكا اقامة نصب تذكاري في ميناء المدينة            :  ا ف ب   -عكا  

 اإلسـرائيلية  ضد الصليبيين ، تحديا للسياسة       وبياأليالعربي عيسى العوام الذي حارب مع صالح الدين         
  . العبريةإلىالتي قررت تحويل اسماء المدن والبلدات العربية 

 هذا النصب للمناضل البطل عيسى العوام وهـو         أن"وقال رئيس جمعية صيادي عكا ونهاريا رشيد هيتي         
ح الدين مدافعا عـن     مسيحي عربي عكاوي اخترق حصار الصليبيين البري والبحري وتواصل مع صال          

كرد اعتبار الهل عكا العرب المسلمين والمسيحيين الذين لهم تـاريخهم وجـذورهم             "، جاء   " مدينته عكا 
  ". نفي تاريخنا ووجودنا ومستقبلنا ولغتنااإلسرائيليونويحاول 
وقد وضـعت   .  يهودي شيءلقد قررت الحكومة ان تكتب كل اسماء بلداتنا بالعبرية وجعل كل            "واضاف  

شهر الماضي نصبا تذكاريا لرئيس مدرسة البحرية االسرائيلي باروخ فريد زئيف عند ميناء عكا وهـو                ال
  ".ليس له صلة تاريخية او حضارية مع المدينة او ميناءها

والن الميناء والبحرية مرتبطان بحياة الصيادين العكاويين العـرب ، فـان النـصب              "وتابع رشيد هيتي    
الصيادين الموجودين هنـا وفـي لبنـان        ) البحرية( واجدادنا   أبائناكس حكاية   التذكاري لعيسى العوام يع   

وسوريا ، فلقد سجلنا اسم مئة عائلة على النصب الن لهم عالقة بتاريخ المدينة ويعود امتـدادهم بعمـل                   
  ". عاما150الصيد الكثر من 

8/8/2009الدستور،   
    

 ر الخنازيأنفلونزاأّول حالة وفاة بفيروس : رام اهللا .32
 أنفلونزاأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا، مساء أمس األول، عن وفاة أول مصاب بفيروس 

 .الخنازير
وقال وزير الصحة في حكومة رام اهللا فتحي أبو مغلي إن المتوفى بدت عليه األعراض المرضية 

ء وجوده في األردن، فراجع اللتهاب رئوي في السعودية أثناء تأديته العمرة، وزادت تلك األعراض أثنا
 . الخنازير إيجابيةأنفلونزامستشفى رام اهللا الحكومي ليتبين أن نتيجة فحص 

8/8/2009السفير،   
  

  في كشف شبكات التجسس الصهيونية في لبنان " حزب اهللا"اإلستخبارات الروسية ساعدت  .33
بارات الروسية الفيدرالية قالت مصادر إستخباراتية غربية تعمل في الشرق األوسط، أن جهاز اإلستخ

عمل ضد الموساد اإلسرائيلي، األمر الذي أدى إلى إكتشاف شبكات التجسس اإلسرائيلية ) إف إس بي(
في لبنان، وأن اإلستخبارات الروسية هي المسؤله عن ذلك، وبمساعدتها نجح حزب اهللا في التسلل إلى 

  . بؤر إستخباراتية إسرائيلية
اتية نقال عن عناصر إستخباراتية غربية تعمل في الشرق األوسط أن وتقول المصادر اإلستخبار

اإلستخبارات الروسية وحزب اهللا لديهما معلومات كثيرة حول شبكات التجسس اإلسرائيلية في لبنان، 
وأنها يسربان ويستخدمان المعلومات من آن إلى آخر طبقا للدواع السياسية واألمنية، لذا فإنه طبقا 

لت هناك توقعات للمستقبل القريب، تفيد بأنه سيتم الكشف بشكل مزلزل عن شبكات للمصادر ما زا
  . أخرى تابعة لإلستخبارات اإلسرائيلية في لبنان
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وتشير تلك المصادر إلى أنه من قام بكشف الشبكات اإلسرائيلية هي وحده خاصة تابعة لجهاز األمن 
 سري إلى بيروت كضيف على جهاز األمن الفيدرالي الروسي، والتي وصلت في بداية العام بشكل

الخاص التابع لحزب اهللا، ومع الوحده الروسية معدات وأجهزة خاصة للكشف عن شبكات التجسس، ومن 
وتقول  . ولكن في روسيا، القيام بعمليات التجسس المضاد) إف إس بي(بين مهام الجهاز الروسي 

 من مصادر إستخباراتية غربية قويه، في حال المصادر أنه في حال كانت تلك المعلومات التي جاءت
كانت صحيحه، فإن تلك هي المرة األولى التي تعمل فيها اإلستخبارات الروسية بشكل مباشر ضد 

  . إسرائيل، ولصالح كيان إستخباراتي لمنظمة إرهابية عربية
 – العسكري ويصف مصدر أمني كبير هذا التطور بأنه خطير جدا، حيث أنه يختلف تماما عن التطور

اإلستخباراتي الروسي المتزايد في الفترة األخيرة، وحتى اآلن كانت التقديرات اإلستخباراتية تشير إلى 
أن شبكات التجسس اإلسرائيلية في لبنان كشفت بواسطة أجهزة إلكترونية خاصة، زودت بها فرنسا 

  . الجيش اللبناني
اللبناني بالكشف عن شبكات التجسس، وأنه يعمل ولكن اآلن تأتي مصادر وتزعم أنه ال عالقة للجيش 

  . على إعتقال المتهمين، فقط طبقا للمعلومات التي يحصل عليها من حزب اهللا
، قاموا بعملية تمشيط لمناطق لبنانية برفقة FSB) إف إس بي(وتقول المصادر الغربية أن ضباط 

إلسرائيلية، ومن بين المزاعم عناصر حزب اهللا، وهكذا نجحوا في إكتشاف إحدى شبكات التجسس ا
الخطيرة للغاية التي تتحدث عنها هذه المصادر هي أن المعدات الروسية التي جلبتها الوحده إلى لبنان 

  . هي األكثر تطورا، وهي نفسها التي مكنت الروس من التسلل إلى البؤر التجسسيه اإلسرائيلية
لقد مكن الروس حزب اهللا من (لمات هي مصدر إستخباراتي آخر في الشرق األوسط وصف الوضع بك

، ويضيف أن الروس كشفوا لصالح حزب اهللا أن )ضرب النقطة الضعيفة في اإلستخبارات اإلسرائيلية
 فور إنتهاء حرب لبنان 2006التسلل األكبر لإلستخبارات اإلسرائيلية في لبنان حدث في نهاية عام 

  . الثانية
ئيليا مفاجئا، كان في حاجة بعد الخسائر التي تلقاها في الحرب وحزب اهللا الذي كان يخشى هجوما إسرا

إلى آالف الجنود الجدد، وقامت المنظمة اللبنانية الشيعية بتجنيد وتدريب آالف الشباب الشيعه دون أن 
  . تقوم بالتأكد من تصنيفهم األمني

تسلل إلى صفوف المجندين أما اإلستخبارات اإلسرائيلية التي كانت منتشرة في لبنان، فقد نجحت في ال
الجدد، ونجحت في تجنيد آالف العمالء، خاصة من بين هؤالء الذين تلقوا تدريب في معسكرات الحرس 

  . الثوري في إيران، وفي معسكرات الجيش السوري
وباإلضافة إلى هذا التجنيد، قام حزب اهللا بتجنيد آالف النشطاء المصريين والسوريين ممن يعملون في 

  . ونجحت اإلستخبارات اإلسرائيلية أيضا في التسلل إلى هذه الفئة وتجنيد بعض منهالبنان، 
وتقول مصادرنا اإلستخباراتية أن االسلوب اإلسرائيلي في زرع عدد كبير جدا من العمالء يطلق عليه 

  ). إغراق العدو(أسلوب 
Debka File 

    7/8/2009، علوماتيالمخباري اإلتقرير   ال                                                         
  
  

  الفلسطينيةاألراضي خصخصة اإلسرائيليحزب اهللا يدين قرار الكنيست  .34
قانــون خصـخـصـة   " اإلسـرائيلي أدان حزب اهللا الجمعة إقـرار الكنيـست         :  يو بي آي   -بيروت  
  . الفلسطينية"األراضي
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هيونية المتسارع الوتيرة في اآلونة األخيـرة، فمـن         مسلسل الجرائم الص  "وقال الحزب في بيان انه يدين       
 وحفر األنفاق تحت المسجد األقصى إلى مصادرة األراضي العربية في القدس            واألسماءتهويد األراضي   

وطرد أهلها، وصوال إلى معاقبة كل من يقوم بإحياء ذكرى النكبة حلقات مترابطة في إطار تصفية مـا                  
قـانون  'ليوم يكشف جديد اإلجرام الصهيوني عن إقرار كنيـست العـدو            تبقى من القضية الفلسطينية، وا    

 الفلسطينيين  لالجئين الذي يكرس جريمة نهب األراضي واألمالك الفلسطينية العائدة          "خصخصة األراضي 
  ."1948منذ نكبة العام 

ا المختلفة  التواطؤ المفضوح من مؤسسات المجتمع الدولي واألمم المتحدة وهيئاته        "واستنكر ما وصفه بـ     
ومنابر الدفاع عن حقوق اإلنسان في االتحاد األوربي التي لم تفلح في إثبات صدقية ادعاءاتها الحـرص                 

  ."على حقوق اإلنسان الفلسطيني ولو لمرة يتيمة
المتخاذل والمتفرج حيال ضياع الحقوق العربية في فلسطين        "كما استنكر الحزب الموقف العربي الرسمي       

 تحمل مسؤولياتهم األخالقية    إلىيضع الجريمة الجديدة برسم هؤالء جميعا، ويدعوهم        "نه  وقال ا  .'المحتلة
واإلنسانية والقانونية إنقاذا لما تبقى من سمعة وصدقية يتآكل رصيدها المتهالـك يوميـا تحـت جزمـة                  

  ."االحتالل الصهيوني وممارساته اإلجرامية
8/8/2009 ،القدس العربي  

  
 لى الحدود في رفح وتعثر على نفقمصر تعتقل فلسطينيين ع .35

قالت مصادر أمنية مصرية، إن أجهزة األمن بشمال سيناء تمكنت من ضبط نفق :  يسري محمد-رفح 
وقالت المصادر إنه تم . للتهريب أسفل الحدود بين مصر وغزة، يستخدم في تهريب البضائع والوقود

فت أنه لم يتم العثور على أي بضائع داخل وأضا. العثور على النفق في منطقة خالية، شمال معبر رفح
وتابعت أن أجهزة األمن فرضت طوقاً حول النفق لحين سده في . النفق كما لم يتم ضبط أي مشتبه بهم

 .وقت الحق
 صبية بعد نجاحهم في 5 فلسطينيين بينهم 7 ألقت أجهزة األمن المصرية القبض على ،ومن ناحية أخرى

وقالت المصادر إنه تم القبض على الفلسطينيين فور  .عبر أحد األنفاقالتسلل إلى األراضي المصرية 
وأضافت المصادر أنه تم . دخولهما األراضي المصرية، وأن أجهزة األمن احتجزتهما للتحقيق معهما

وتابعت أنه تم .  صبية فلسطينيين أثناء وجودهم في األراضي المصرية بالقرب من الحدود5أيضا ضبط 
 عاما، وتبين أنهم تسللوا من قطاع غزة إلى 18 و12ينة رفح وتتراوح أعمارهم بين ضبط الصبية بمد

وأكد الصبية أنهم تسللوا إلى األراضي المصرية  .األراضي المصرية عن طريق أحد األنفاق الحدودية
وقامت أجهزة األمن المصرية بإعادتهم مرة  .للهروب من الحصار اإلسرائيلي وخشية التعرض للقصف

 . إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح الحدودي بعد احتجازهم فترة داخل قسم شرطة رفحأخرى
 8/8/2009الشرق األوسط، 

  
 ليبيا تنتقد تجاهل تقارير مجلس األمن الدولي معاناة األسيرات في سجون االحتالل .36

 عدم تناول تقرير انتقد دبلوماسي ليبي، في جلسة لمجلس األمن الدولي، مساء اليوم الجمعة،: نيويورك
وفي . األمين العام لألمم المتحدة، أوضاع النساء الفلسطينيات األسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي

حديثه أمام جلسة مجلس األمن الدولي بشأن المرأة والسالم واألمن، قال نائب المندوب الليبي الدائم لدى 
الذي قدمه األمين العام لألمم المتحدة (نى لو تناول التقرير كنا نتم"األمم المتحدة، السفير ابراهيم الدباشي، 

المعروض على المجلس العنف ضد النساء بصورة عامة وتعرض لما يجري في ) بان كي مون
األراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات صارخة للقانون الدولي مثل التجويع والحرمان من األدوية 

تتعرض له النساء الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية من تعذيب ومنع الوصول إلى المشافي، وما 
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تمثل عنفاً جسدياً ونفسياً، ونأمل أن تؤخذ "وأكد الدباشي أن األمر يتعلق بممارسات إسرائيلية ". وتحرش
 ".في االعتبار في التقارير المقبلة

 7/8/2009قدس برس، 
  

  فلسطينينركز على ثالثة أركان إلطالق المسار ال: واشنطن .37
، ان الحديث عن مؤتمر سالم سابق "الحياة"قالت مصادر أميركية موثوقة لـ:  جويس كرم-واشنطن 

ألوانه، وان تركيز اإلدارة األميركية اليوم هو على تحصيل األركان الثالثة إلطالق المفاوضات، وهي 
وأوضحت المصادر . السالمتجميد االستيطان، والتزامات أمنية من الفلسطينيين، وخطوات عربية باتجاه 

بإنهاء هذه المرحلة " تفاؤل أميركي حذر"المطلعة على مجرى المفاوضات أن ميتشل أحرز تقدماً، وهناك 
إلّا أنها في الوقت نفسه حذرت من أن ". والدخول في المفاوضات الثنائية بين االسرائيليين والفلسطينيين

ة من الجهات الفلسطينية واالسرائيلية والعربية، وأن هكذا خطوة ستكون مشروطة بضمان األركان الثالث
وأكدت أن التسريبات في الصحافة االسرائيلية عن المفاوضات . غياب أي منها سيحبط مساعي ميتشل

  .وإمكان إعالن الرئيس باراك أوباما خطة سالم خالل اجتماعات األمم المتحدة غير دقيقة
وات كهذه، ودفع جميع األطراف في الوقت نفسه باتجاه بتهئية األجواء لخط" وحصرت الجهد اليوم 

وشددت المصادر على أهمية هذا المناخ االقليمي، . ، وخلق المناخ اإلقليمي المناسب"العملية السلمية
خصوصاً في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة، وسمت التحدي االيراني ومجموعات متطرفة مثل 

  . حزب اهللا وحماس
  8/8/2009الحياة، 

  
 يثير استياء منظمات يهودية.. تكريم أوباما لماري روبنسون .38

واجه قرار الرئيس األميركي باراك أوباما منح أحد :  خدمة نيويورك تايمز- مارك الندلر -واشنطن 
أرفع األوسمة األميركية لماري روبنسون، أول امرأة تشغل منصب الرئيس في ايرلندا، احتجاجات من 

ودية ومشرعين يزعمون أن روبنسون متحيزة ضد إسرائيل وأن ذلك يظهر بصورة جانب تنظيمات يه
ويخطط الرئيس أوباما لمنح ميدالية الحرية، وهو أرفع وسام مدني، . مستمرة خالل عملها كناشط حقوقية

  .  آخرين خالل احتفالية تُعقد األسبوع المقبل داخل البيت األبيض15إلى روبنسون مع 
  8/8/2009الشرق األوسط، 

  
  لجنة األمم المتحدة تواصل التحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية .39

غادرت لجنة األمم المتحدة المكلفة التحقيق في الممارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في : القاهرة
األراضي المحتلة، امس، القاهرة متوجهة إلى عمان بعد زيارة لمصر استغرقت خمسة أيام في إطار 

وضمت اللجنة سبعة أعضاء برئاسة مندوب دولة ماليزيا في األمم .  تشمل أيضاً سورية ولبنانجولة
وأجرت اللجنة خالل زيارتها مصر لقاءات مع عدد من الشهود . المتحدة السفير علي بن حمدون

في الفلسطينيين المقيمين في مصر لمعرفة الممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 
وستعرض اللجنه فور استكمال التحقيق تقريرها على األمم المتحدة لتطبيق القرارات . األراضي المحتلة

وكانت منظمة األمم المتحدة شكلت هذه اللجنة لمتابعة االعتداءات . الخاصة بانتهاكات حقوق االنسان
  اإلسرائيلية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة

  8/8/2009، الحياة
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  مشروع قانون اميركي يطالب بنقل السفارة إلى القدس  .40
تقدم عضو مجلس النواب األميركي النائب الجمهوري دان بورتون بمشروع قانون :  بترا-واشنطن 

وشاركت في رعاية . ونقل السفارة األميركية اليها" إسرائيل"يطالب باالعتراف بالقدس عاصمة لـ
مل على الغاء القانون الذي يعطي الرئيس األميركي سلطة تأجيل نقل السفارة مشروع القانون الذي يشت

  .النائب الجمهورية إلينا روس ليتينين
وقالت وكالة أنباء أميركا إن أرابيك التي اوردت النبأ امس انه احيل المشروع للنقاش في لجنة الشؤون 

لذي لم يجد دعماً حتى اآلن سوى من وجاء في المشروع ا. 3412الخارجية في مجلس النواب تحت رقم 
عضوين بالمجلس أن القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة ويكون لكل مواطن إسرائيلي الحق في 

قانون سفارة "ويطالب مشروع القانون الرئيس األميركي بتنفيذ بنود . اإلقامة في أي مكان من المدينة
القدس في أقرب وقت بحيث ال يتجاوز األول من  والبدء في نقل مقر السفارة إلى 1995"القدس لعام 

  .2012كانون الثاني 
 8/8/2009الدستور، 

  
  األهداف والمميزات:  القنابل الذكية الصهيونيةصفقة .41

طلبت وزارة الـدفاع اإلسـرائيلية مـن    : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية:  ترجمة -تلخيص
ذخائر المشتركة للهجوم المباشر الموجهة بالليزر، بحسب ما         وحدة من ال   100الواليات المتحدة األمريكية    

وكان مسؤولو وزارة الدفاع قد أرسـلوا       . أوردته صحيفة الجيروساليم بوست في الثالث من آب الجاري        
هذا الطلب في وقت سابق خالل الصيف الجاري؛ وبالرغم من عدم تحديد تاريخ التـسليم، تـؤمن هـذه                   

كية لكنها ال تغير من واقع التحديات الجغرافية واالستراتيجية التـي تواجـه          الذخائر بعض الميزات التكتي   
  .الضربة اإلسرائيلية الجوية المحتملة إليران

  تحليل
، نقال عن مسؤولين في وزارة الدفاع اإلسـرائيلية،         2009 آب   3أوردت صحيفة الجيروساليم بوست في      

سابق خالل الـصيف الجـاري بعـض الـذخائر     أن القوات الجوية اإلسرائيلية كانت قد طلبت في وقت       
لم يتم بعد تحديد موعد التسليم، لكـن القـوات          ). LJDAM(المشتركة للهجوم المباشر الموجهة بالليزر      

 وحدة من الذخائر مصممة ليتم تركيبها علـى القنابـل التقليديـة             100الجوية اإلسرائيلية ستحصل على     
صحيح ان هذه الذخائر مفيدة جدا فـي الحملـة          . جه األرض لتحولها إلى احد الذخائر األكثر دقة على و       

  . الجوية لكنها ال تكفي وحدها لتمكين إسرائيل من شن ضربة جوية احادية على إيران
مع تزايد الضغوطات قبيل حلول أيلول وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها مجموعة الـدول الثمـاني                 

وي، ومع تنامي خوف حزب اهللا من هجوم إسرائيلي محتمـل،           إليران لتظهر تعاونها بشأن البرنامج النو     
تعتبـر  ) LJDAM(فالذخائر المشتركة للهجوم المباشر الموجهة بالليزر       . نجد هذا التقرير الفتا لألنظار    
 وهي أيضا مفيدة في     – مثل توجيه أحدها ناحية مواقع حزب اهللا في لبنان           –فعالة جدا في الهجوم الجوي      

  . مع الواليات المتحدة ضد إيرانحملة جوية مشتركة 
بقدرتها على  ) GPS( على الذخائر الموجهة بالنظام العالمي لتحديد المواقع         LJDAMتتفوق ذخائر الـ    

إسرائيل تملك اآلن نظـام     . (التوجيه بالليزر والتي يمكن تحريكها من قبل أفراد في الجو أو على األرض            
اقع ما يعني أنها تحتاج إلى تزويد طائراتها بنظامين بدال من           التوجيه بالليزر منفصل عن نظام تحديد المو      

 قبـل   LJDAMبدأت القوات الجوية األمريكية باستخدام ذخائر الــ         ). LJDAM(نظام واحد هو الـ     
تدخل هذه القدرات التوجيهية المشتركة تحديـدا فـي   . أكثر من عام، وقد أثبتت األخيرة دورها في القتال 

كنت أحد السفن العسكرية أثناء اختبار الذخائر من اصـابة هـدف متحـرك              تم(ضرب أهداف متحركة    
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 مفيدة لـضرب األهـداف التـي ال يمكـن           LJDAMكما أن ذخائر الـ     .)  ميال في الساعة   85بسرعة  
تحديدها سوى من قبل القوات على األرض أو فقط من قبل قبطان الطائرة في األماكن المستهدفة مباشرة                 

  .).مثل مقاتلي حزب اهللا يقومون باطالق صواريخ(ضية اليها قبل وصول القوات األر
فهذه المسأة متعلقة بحـزب اهللا وبـدعم        . في الوقت الحاضر، أولوية الجيش اإلسرائيلي هي مسألة إيران        

نظرا إلى ان معظم األهداف التي حددته إسرائيل في إيران هي أهـداف ثابتـة،               . إيران لحماس في غزة   
اسبة أكثر لسيناريو في جنوب لبنان ضد مقاتلي حزب اهللا وضـباط الحـرس               من LJDAMيبدو أن الـ    

الواقع أن القوات الجوية اإلسرائيلية احتاجـت واسـتخدمت الــ           . الثوري االسالمي العاملين في لبنان    
JDAM       لضرب كل شيء تقريبـا مـن        2009 وفي حرب غزة عام      2006 كثيرا في حرب لبنان عام ،

  . إلى أنفاق تهريب السالح من مصر إلى قطاع غزةمعاقل حزب اهللا في بيروت 
 دورا في حرب ضد إيران، دقة كهذه تعتبر سلعة ثمينة في أي حملة جوية               LJDAMكذلك قد تلعب الـ     

ومن غير المفاجئ أن نجد إسرائيل تمأل ترسانتها من وسائل الدقة العسكرية في ظل الغمـوض                . واسعة
  . الحالي للقضية اإليرانية

 ستزود القوات الجوية اإلسرائيلية بقدرات تكتيكية متقدمـة، لكنهـا ال            LJDAMخائر الـ   صحيح ان ذ  
تكفي وحدها لتغيير الحقائق الجغرافية واالستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل في حال قيامها بـضرب               

حـدة والقيـام    ان نطاق الحملة الجوية والتعقيدات المحيطة بها تبين ان التنسيق مع الواليات المت            . إيران
إسرائيل ببساطة  .  وهو ما تريده إسرائيل    –بحملة جوية مشتركة معها يجعل الحملة أكثر فعالية وشمولية          

ال يمكنها تحمل تبعات الضربة االحادية على عالقاتها مع الواليات المتحدة حيث قد تـنعكس الـضربة                 
رائيل بنفسها تحمل تكلفته الماديـة      وهو ما ال تستطيع إس    (الحادية على مضيق هرمز ويرفع أسعار النفط        

أضف إلى ذلك انه من غير المخفي انه يتم تحضير ضربة على إيران من واشنطن لكن إسرائيل                 ). أيضا
وبقدراتها االستخباراتية العالية لن تتوانى عن السعي لمشاركة المعلومات حول مجموعة األهـداف مـع               

  .حليفها األقرب الواليات المتحدة
سياسية في طهران وتشديد الواليات المتحدة على انتهاء المهلة المحددة في أيلول لمجيـئ              مع الفوضى ال  

وقـد عمـل مركـز      . إيران إلى طاولة المفاوضات، من الطبيعي أن تتصعد وتيرة التوترات في المنطقة           
 فـي ظـل   . التنبؤات اإلستخبارية في واشنطن على مالحقة العديد من االشارات المتعلقة بحرب محتملة           

ـ             علمـا  . LJDAMالجو الحالي المليء بالتهديدات، ليس غريبا أن تسارع إسرائيل إلى الحصول على ال
ان الـرد   . أنه ليس بالضرورة أن تقوم إسرائيل باستخدام هذه الذخائر حصريا في إيران و فـي لبنـان                

لذا من المحتمل   . اإليراني على توجيه ضربة لها سيضم تحريك حزب اهللا على الحدود الشمالية إلسرائيل            
أن تشن إسرائيل حملة عسكرية ضيقة النطاق الستباق تحرك حزب اهللا على حدودها الشمالية قبل اقدامها                

  .على توجيه أي ضربة إليران
   واشنطن–مركز التنبؤات اإلستخبارية 

  2009-8-6، 1732التقرير المعلوماتي، ملحق 
  

 باإلكراه» غيتوات«حتى ال تتحول المخيمات إلى  .42
 ح صالحصال

سمعنا وقرأنا وشاهدنا خالل اإلحدى والستين سنة الماضية الكثير الكثير من اآلراء والموقف والتحليالت 
مكرهين أو (كنّا نغض النظر ونتجاوز السلبي . حول الفلسطينيين في لبنان، منها السلبي ومنها اإليجابي

لكنّنا، . ونحرص على التمسك باإليجابي، رغم أن بعضها ال يليق بمن كتبها أو لفظها كإنسان، )راضين
وفي ظل العهد الجديد، ونحن نسمع خطاباً من الرؤساء الثالثة يحمل األمل والتفاؤل للفلسطينيين، 
نرجوكم من موقع األخوة العربية التي تتحدثون عنها أو اإلنسانية التي وقعتم ميثاقها، أو حتى من موقع 
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 كما على اللبناني، نرجوكم بكل محبة وتقدير، االنتقال من الكالم األمر الواقع المفروض على الفلسطيني
الجميل والوعود الطيبة إلى الفعل؛ باتخاذ خطوات عملية خاصة على الصعيدين التشريعي واألمني تريح 
الفلسطيني وتوفر له الحد األدنى من الحقوق المدنية واالجتماعية، وتمكنه من الحصول على دخل ليعيش 

 .رف، وال يكون عبئاً على االقتصاد اللبناني بل مساهماً في إنعاشه إلى أن يحين يوم العودةبكرامة وش
ال تنزعجوا من تكرار . ال تلوموا الفلسطينيين ألنّهم يصرخون من األلم، لوموا من يسبب لهم األلم

 .أسبابهاالحديث عن معاناتهم، وسيستمرون بالحديث عنها وقد يكون بوتيرة أعلى إلى أن تُعالج 
الفلسطينيون ُأجبروا على مغادرة وطنهم ولجأوا إلى الدول العربية المجاورة، ومنها لبنان؛ فمنهم من 

التي تعني » الجئ«وكانوا يرفضون استعمال كلمة . استأجر أو اشترى مسكناً في المدن والقرى اللبنانية
عني االنتقال من جزء من الوطن التي ت» نازح«االنتقال من بلد إلى بلد أجنبي ويصرون على كلمة 

اعتبروا أنفسهم بين أهلهم وإخوانهم، على هذا األساس رحب بهم على أعلى . العربي إلى جزء آخر
 .»نتقاسم رغيف الخبز مع اإلخوة الفلسطينيين«مستوى في الدولة بالقول 

تأثر بالشائعات السمجة التي أخذت العالقات بين الفلسطينيين واللبنانيين تنمو وتتطور طبيعية، بدون أن ت
 .»باعوا أرضهم«كالخرفان أو أنّهم » لية«راجت في تلك الفترة من نوع للفلسطينيين 

]]] 
ولم يشكل الفلسطينيون مصدر قلق أو خوف ألي جهة؛ فكانت مخيمات تل الزعتر والضبية وجسر الباشا 

المخيمات كانت مراكز . خرى سنيةوالدكوانة في مناطق مسيحية كما كان غيرها في مناطق شيعية وأ
لليد العاملة الرخيصة في لبنان تستخدم في شق الطرق والمصانع والمزارع والبناء، كما كانت مصدراً 

وكانت منفتحة في عالقاتها التجارية . للكفاءات العلمية إلى ليبيا والسعودية والكويت ودول الخليج الناشئة
هذا ما جعل مخيم نهر البارد .  اللبناني في أحسن ما يكون التعاملوحاجاتها االستهالكية على محيطها

حتى مخيم عين الحلوة كان أبناء المحيط . الريف اللبناني/ يشكل المركز التجاري لمنطقة الجوار 
أما اآلن؛ . المسيحيين وقسم كبير من أبناء مدينة صيدا، يتسوقون منه الخضروات والفواكه واللحوم

ارد قد دمر، وفقد موقعه االقتصادي، وخُلقت عداوات بين سكانه والجوار، ويمنع دخوله فمخيم نهر الب
ومخيم عين الحلوة ُألصقت به تهمة بأنّه مأوى لإلرهابيين وملجأ للفارين من وجه . حتى لسكانه إال بإذن

فتيش، وعلى كل العدالة، تحيط به األسالك الشائكة ويمنع الدخول إليه والخروج منه إال عبر نقاط ت
هذه اإلجراءات تنطبق على المخيمات األخرى في . عربي أو أجنبي أن يحصل على إذن خاص لدخوله

 .منطقتي صيدا وصور
استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تحويل المخيمات إلى غيتوات، بل إلى أسوأ، ألن الغيتو اختيار ذاتي 

 . بأسالك شائكة وال بنقاط تفتيشلسكانه بأن يعزلوا أنفسهم عن اآلخرين، وليس محاطاً
أما الفلسطيني فيعتبر نفسه أخ اللبناني وشريكه في المصير، ألنّه مقتنع منذ ما قبل النكبة بأن المشروع 
. الصهيوني ال يستهدف فلسطين وال الفلسطينيين فقط، بل غيرهم من العرب، بما في ذلك لبنان واللبنانيين

) في الميثاق الوطني الفلسطيني(التي يؤمن بها وتجعله قبل النكبة وبعدها هذا إضافة الى روابط القومية 
يعتبر فلسطين جزءاً من الوطن العربي، وشعبها ينتمي لألمة العربية، ويدعو لضمها للوحدة العربية بعد 

 .تحريرها
خاطئة التي إذاً كيف يمكن أن تتحول المخيمات إلى غيتوات بل أسوأ؟ الجواب ببساطة هو هذه السياسة ال

هذه السياسة . تتعامل مع الفلسطينيين في المخيمات بأنّهم حالة أمنية، وأنّهم خطر يهدد أمن الدولة
والترويج لها يولِّدان الخوف من الفلسطيني، ويجعالنه عدواً يجب إخضاعه لمراقبة دائمة، وال رحمة به 

اني أحكاماً مسبقة ضد الفلسطيني تبرر وال شفاعة له إذا ارتكب أي خطأ، ويراكمان عند المواطن اللبن
 .قمعه وحرمانه من حقوقه اإلنسانية

]]] 
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 عندما خضعت المخيمات لقانون األحكام 1959بدأت هذه السياسة الخاطئة المستمرة حتى اليوم في العام 
محل العرفية، التي كان الفلسطيني بموجبها غير مسموح له بقراءة صحيفة سياسية أو السماع لألخبار في 

 أشخاص مع بعضهم، ممنوع السهر ألكثر 3، ممنوع السير في أزقة المخيم ألكثر من )مقهى مثالً(عام 
كان أي فلسطيني في المخيم عرضة . ممنوع التنقل من مخيم إلى آخر إال بإذن.  ليال10ًمن الساعة 

ح، ولم يخرج أبناؤه لم يكن يومها في المخيمات سال. لالعتقال بأي لحظة وإخضاعه لإلهانة والتعذيب
كانوا ال يزالون يعانون العوز والحاجة، يسعون بحثاً عن لقمة .  مع أحد ضد اآلخر58للقتال في ثورة 

ومن منهم انخرط في العمل السياسي لمقاومة مشاريع التوطين والتهجير والتجنيس التي استشعر . العيش
الذي لم يتجاوز حدود التظاهرة واإلضراب هل النضال السياسي . البعض مخاطرها في السنوات األخيرة

واالعتصام وتوزيع البيان وكتابة العريضة يستوجب مثل هذه اإلجراءات؟ كيف نحفظ حقنا بالعودة 
ونحمي هويتنا الوطنية ونُفشل تلك المشاريع التي تستهدف حل مشكلة الالجئين بدمجهم بالبلدان المقيمين 

 خطر على أمن الدولة أم حرص على مستقبل الدولة؟فيها، إذا لم نتصد لها؟ هل في هذا 
انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة الحقة حمل فيها الفلسطينيون السالح وقاتلوا العدو اإلسرائيلي أمالً بتحرير 
وطنهم والعودة إليه، وشاركهم إخوة لبنانيون وعرب وأمميون، وكلهم يرون في إسرائيل خطراً على 

اشتركنا في الحرب األهلية الداخلية التي تدخلت فيها عوامل محلية . الملبنان وعلى العرب وعلى الع
. نعم. أخطاء) الحرب مع العدو اإلسرائيلي والحرب األهلية(ارتكبنا في كلتا الحالتين . وإقليمية ودولية

انيين لكن لسنا وحدنا من أخطأ؛ نحن وحلفاؤنا اللبنانيون أخطأنا، من قاتلناهم وقاتلونا من اإلخوة اللبن
سماح لكل مرتكبي الجرائم . غفر اهللا، وُأولي األمر للجميع إالّ للفلسطينيين. أخطأنا). المحبين والكارهين(

والمجازر، حسابهم عند ربهم في السماء ما عدا الفلسطينيين يجب أال يفلتوا من الحساب على األرض؛ 
خلها واألشرطة الشائكة من حولها، إلى فبدأت بمداهمة المخيمات واعتقال اآلالف، ثم الحواجز على مدا

، )ُألغيت(إلى ضرورة الحصول على تأشيرة دخول وعودة . منع إدخال مواد اإلعمار والبناء للمخيمات
من اإلجراءات التي تخضع الفلسطينيين، خاصة سكان المخيمات، ... إلى قانون منع التملك العنصري إلخ

هذه السياسة ال تحول المخيمات . وال سياسي وال إنسانيالى عقاب جماعي ليس له أي مسوغ ال أمني 
الى غيتوات وحسب بل تراكم أحقاداً وكراهية بين شعبين شقيقين يجب أال يسود عالقتهما إال الحب 

 .والتفاهم والوفاق
المـاضي هو ما حصل في وقت . وهو بهذا يتجــاهل الواقع. »إنّك تجتر الماضي«قد يقول أحدهم 
أو قد . أما إذا بقي مستمراً فهو حاضر يجب التنبيه لمخاطره حتى ال يتحول إلى مستقبلسابق وانتهى، 

إنّه يتغاضى عن حقيقة أن الجرح ينزف ما دام مهجرو نهر البارد في . يقول آخر إنّك تنكأ الجرح
ما دام معاناتهم، وما دامت الحواجز على مداخل المخيمات تفرض على سكانها نظام الرقابة المستفزة، و

إنّنا ننبه من . الفلسطينيون محرومين من حقوقهم المدنية واالجتماعية بما فيها حق العمل وحق التملك
مخاطر جرح ينزف من الضروري تضميده لتجنب مضاعفاته التي لن تكون لمصلحة العالقات األخوية 

 .اإلنسانية التي يجب أن تسود بين الفلسطينيين واللبنانيين/اإليجابية 
]]] 

يحضرني مثالن لهما دالالتهما حول األحكام المسبقة التي تتكون سلباً ضد المخيم الفلسطيني وكأنه غيتو 
 :مرعب

األول من مخيم حواري بين شباب فلسطينيين ولبنانيين تضمن في برنامجه زيارة إلى مخيم عين الحلوة، 
رارهم؛ الشباب الذين أعطوا حججاً بعد انتهاء الزيارة وعودة الجميع بالسالمة، بدأوا يتحدثون عن أس

مختلفة لعدم االشتراك في الزيارة إلى المخيم اعترفوا في السهرة المسائية بأنّهم لم يذهبوا خوفاً من أن 
ومن ساهموا بالزيارة قرروا أن يبقوا متالصقين بعضهم مع بعض حتى ال يتعرض أي . يتعرضوا لألذى

 .ميلته من الدخول إلى دكان لشراء قنينة ماء خوفاً عليهامنهم للخطف، حتى أن أحد الشباب منع ز
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المثل الثاني من حرب تموز، حيث رأت بلدية صيدا أن تُرسل عدداً من العوائل المهجرة من الجنوب إلى 
 .لكن بعضهم رفض أو تردد أو عبر عن مخاوفه. مخيم عين الحلوة

حلة سابقة قاتل أو استشهد في صفوف هذا ليس ذنب هؤالء الشباب، ألن من كان في سنهم في مر
المقاومة الفلسطينية، وليست مسؤولية تلك العوائل ألن جنوبهم المقاوم هو الحاضنة األولى واألساسية 

هي مسؤولية الذين يشوهون . بل هو خطأ التهويل والتضخيم من خطر المخيمات. للثورة الفلسطينية
ومأوى للخارجين عن القانون ... ومراكز لإلرهاب.. .بؤراً أمنية«صورة المخيمات ويتحدثون عنها 

 .وبهذا يتركون االنطباع بأنّها غيتوات» ...إلخ
 كيف نمنع تحويل المخيمات إلى غيتوات؟ أو كيف نُلغي ممن يعتقد أنّها غيتوات هذا االنطباع؟ الحل؟

؛ بأن يطبق 1990م هو ما سبق وتم االتفاق عليه في حوار فلسطيني ـ لبناني بدأ في القاهرة العا
مضمون اتفاق الطائف على العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية كما حصل في العالقات اللبنانية ـ اللبنانية، 
وذلك بتجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة، ومعالجة القضايا التي تؤثر على العالقات بين الطرفين، وهي 

بناًء عليه تشكلت لجنة برئاسة . مدنية واالجتماعيةالوجود العسكري، أمن المخيمات، الحقوق ال: تحديداً
 :الوزير محسن دلول أنهت الموضوعين األولين ضمن الصيغة التالية

 .ـ إنهاء أي وجود عسكري فلسطيني خارج المخيمات، وانكفاء الفدائيين إلى داخلها
 .ـ جمع السالح الثقيل والمتوسط وتقديمه هدية للجيش اللبناني

 . يبقى بتصرف الفصائلـ السالح الخفيف
ـ األمن داخل المخيمات من مسؤولية الكفاح المسلح، ويجري التنسيق بينه وبين األجهزة األمنية 

 .اللبنانية
بعد أن أنهت اللجنة األولى مهمــتها بنـجاح، تشــكلت لجــنة وزارية تضم الوزيرين عبد اهللا 

يقابلها . في موضوع الحقوق المدنية واالجتماعيةاألمين والمرحوم شوقي فاخوري للبحث مع الفلسطينيين 
وقد تبلغ الفلسطينيون من الوفدين اللبنانيين . وفد فلسطيني من كاتب هذه الوقائع والمرحوم فضل شرورو

 الدولة اللبــنانية توافق على إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المدنية «منذ بدايـة االجتماعات بأن
بناًء عليه وبطلب من الطرف اللبناني قدم الطرف . » الجنسية والوظائف العامةواالجتماعية باستثناء

 .الفلسطيني مذكرة تتضمن وجهة نظرهم للحقوق المدنية واالجتماعية
هذه البداية اإليجابية جداً والمناخات الرائعة التي ولدتها في العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية توقفت فجأة، 

 .لماذا؟ ال أحد يعطى جواباً رسمياً. ت والقوانين التي أعادت العالقات إلى سلبيتهاوحلت محلها اإلجراءا
من هنا نتوجه للعهد الجديد بأن يعود لما سبق أن وعدت به الدولة اللبنانية الفلسطينيين في أوائل 

اجبة في هذا الخطوة العملية الو. التسعينيات، والتوقف عن التعامل مع المخيمات باعتبارها حاالت أمنية
 .االتجاه تبدأ برفع مراكز التفتيش الموجودة على مداخل المخيمات

  
  

، ونمنع التوطين، ونحفظ حق العودة )الفلسطيني واللبناني(وبذلك نحمي العالقات األخوية بين الشعبين 
  .ونجنب المخيمات من أن تتحول إلى غيتوات، ونمكن الفلسطيني من العيش بكرامة وشرف

 8/8/2009السفير، 
  

  وانكشاف الموقف اإلسرائيلي" فتح "مؤتمر .43
  غازي العريضي

في " \الغجر"\منذ أشهر وعدت إسرائيل األمم المتحدة، وأعلنت رسمياً أنها ستسلم الجزء المحتل من بلدة               
وكذبت إسـرائيل كالعـادة     . لكن األمر لم يتحقق   . وحددت مواعيد لذلك  . جنوب لبنان إلى الدولة اللبنانية    
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، ويعلن أنها ستبقى تحـت      "\الغجر"\واليوم يزور وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان       . وقفها مناورة وكان م 
، وتحدي المجتمع الدولي، ورفـض      1701وهو بذلك يعلن بوضوح انتهاك القرار       . السيطرة اإلسرائيلية 

 حول لبنانيتها كمـا     االلتزام بقراراته، ويجاهر بأنه سيبقى يحتل أرضاً لبنانية ال نقاش وال جدال وال لبس             
هو حاصل في موضوع مزارع شبعا في بعض الدوائر الدولية، وحتى في لبنان حيـث يـرى الـبعض                   

وإسـرائيل تقـر    ". \الغجـر "\الكل هنا يقر بلبنانيـة      . ضرورة تكريس لبنانية المزارع باتفاق مع سوريا      
  بإصرارها على البقاء فيها واحتاللها، فماذا يعني ذلك؟

 إسرائيل للقرارات الدولية؟ هل يعني صدقية في التعاطي؟ هل يعني رغبة فـي تثبيـت                هل يعني احترام  
األمن واالستقرار في المنطقة، وهذا الموقف يتزامن مع ممارسات يوميـة تنتهـك األجـواء واألرض                

 وجهود القوات الدولية لتطبيقه؟ وهل يعني هذا تطمـين          1701اللبنانية، وتناقض بالتأكيد مضمون القرار      
أو أن عليهم السكوت والتخلي عن األرض أو عن المطالبـة بهـا             . للبنانيين أن األمور سائرة نحو الحل     ا

  اآلن، ألن ثمة عصابة في إسرائيل، وليس ثمة أحد في العالم قادر على لجم ممارساتها ووقف إرهابها؟
نية وعن االسـتهداف الـدائم      بكل بساطة هذه السياسة اإلسرائيلية، ال تعبر إال عن النية اإلرهابية العدوا           

ومهما كان النقاش حول    . للبنان، ومن حق لبنان أن يقاوم هذا االستهداف، وأن يستعد لمواجهة أي عدوان            
قرار الحرب والسلم في لبنان، وحول مستقبل سالح المقاومة، وهل تبقى المقاومة كما هي أم تكون جزءاً                 

مقاومة، بل يؤكـد انطـالق النقـاش حـول الـسالح            من الجيش، فإن كل ذلك ال يلغي حق لبنان في ال          
  .واإلستراتيجية الدفاعية من خطر إسرائيل الدائم على لبنان واللبنانيين

المطلوب تجاوب أميركي أكثر شجاعة للضغط على إسرائيل الستثمار المواقـف العربيـة، وإال فـنحن                
  !ها وإسرائيل تديرهاإسرائيل ستشعلها، لكن عملياً أميركا تريد. ذاهبون إلى حرب جديدة

وكأن اللبنانيين هم   . ومع ذلك يخرج باراك، ويهدد الدولة اللبنانية ويحملها مسؤولية أي تفجير في الجنوب            
 أو كأن اللبنـانيين     - فيما الحقيقة أن األرض فلسطينية وإسرائيل تحتلها         -الذين يحتلون أرض اآلخرين     

  .بلغة المجتمع الدولي والقانون الدوليهم الذين ينتهكون حقوق اآلخرين، إذا تعاطينا 
وفي الجهة المقابلة، تستمر عمليات طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس وغيرهـا مـن األراضـي                 

كما تستمر عمليات بناء المنازل في المستوطنات القائمة ومصادرة أراضٍ جديدة وبنـاء             . العربية المحتلة 
وهذا .  هي لليهود وال تراجع عن حق التصرف بها بأي شكل          مستوطنات إضافية عليها لتأكيد أن األرض     

بطبيعته يسقط حتى المعادلة البسيطة التي أعلن عنها بعض المسؤولين اإلسرائيليين تلبية لطلب أميركي،              
وهي البدء بتجميد البناء وليس اإلقالع النهائي عنه، وذلك كبادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين الذين عليهم                

مبادرات في المقابل، وكل ذلك يساعد العرب علـى لعـب دور أيـضاً كمـا تريـد اإلدارة                   أن يتخذوا   
  فماذا ستكون النتيجة بطبيعة الحال؟. حتى هذا الطرح لم تقبل به إسرائيل. األميركية

السلطة الفلسطينية ال يزال العالم يتعامل معها كشرعية        . ، تعتبرها حركة إرهابية   "\حماس"\إسرائيل تواجه   
ينية قائمة، رغم كل ما أصابها من تراجع على مستوى القدرة على اتخاذ القرار وهذا مرتبط أيضاً                 فلسط

هـي تتمـسك    ". \حماس"\ومع ذلك فإن هذه المجموعة ال تزال تعمل بشكل مختلف عن            ". \فتح"\بحركة  
  .باالتفاقات بالعهود وااللتزامات التي قطعت أمام العالم، وباالتفاقات الدولية

. أمام وضـع صـعب    " \فتح"\رائيل ال تقيم وزناً واعتباراً لذلك، وعلى هذا األساس فإن السلطة و           لكن إس 
مؤتمرها الذي غاب عنه أعضاء من غزة بسبب رفـض          " \فتح"\وبعد تجاوز سلسلة من العقبات، عقدت       

نقسام أكثـر  للمشاركة في المؤتمر، وهذا يكرس اال    " \بيت لحم "\السماح لهم باالنتقال إلى     " \حماس"\حركة  
  .فأكثر في البيت الفلسطيني

ولكن قالت إن خيار المقاومة يجب أن يبقـى مطروحـاً حتـى             . استعدادها للسالم " \فتح"\المهم، طرحت   
انتفض رئيسها ورئيس حكومتها وقادتها األمنيون وأطلقـوا        . ثارت إسرائيل، قامت قيامتها   . يتحقق السالم 

بية، وتدعو إلى العنف أيضاً وال تريد السالم، وبالتالي ليس ثمة           بأنها حركة إرها  " \فتح"\تصريحات تتهم   
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شريك فلسطيني للوصول إلى هذا السالم، ومن حق إسرائيل اتخاذ اإلجراءات من جانب واحـد، التـي                 
  !تراها مناسبة للدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومواطنيها

إعالن حـرب   "\حمود عباس في المؤتمر بأنها      اعتبر كلمة م  " \يولي أولشتاين "\وزير اإلعالم اإلسرائيلي    
ثمة شعور لدي بأننا لسنا معنيين بسماع األصوات التي تدعو إلى الكفاح المـسلح وعـودة                "\: وقال"... \

: وأضـاف ". \حمـاس "\هدف عباس ورجاالته هو االتساق مع       . الالجئين وإقامة عاصمة لهم في القدس     
 إنه بدل الحديث عن االسـتيطان كمـن يهـدد الـسالم فـإن               ينبغي على إسرائيل أن تقول للعالم كله،      "\

االستيطان األعنف سيتمثل في إقامة دولة فلسطينية تدار على يد من يعتبرون معتدلين كهـؤالء الـذين                 
  "...\نسمع أصواتهم في مؤتمر فتح 

أن تعيدنا  " \تحف"\من شأن تصريحات وبيانات قادة      " \: فقال" \آفي ديختر "\أما وزير األمن الداخلي السابق      
  ".\سنوات إلى الوراء وأن تمهد الطريق إلى ما يمكن أن تشكل انتفاضة ثالثة 

حركة إرهابية؟  " \فتح"\حركة إرهابية، و  " \حماس"\إلى ماذا يمكن أن يقود مثل هذا التصرف؟ ماذا يعني           
  رهابيين؟وبالتأكيد الفصائل األخرى هي إرهابية في األساس في نظر القادة اإلسرائيليين اإل

وبالتـالي  . الكل يريدون اسـتهدافنا   . الكل هم إرهابيون  . ال شريك فلسطينيا أمامنا   "\: لقد عدنا إلى نغمة     
  ".\علينا واجب ولدينا حق في مواجهتهم جميعاً وفي القيام بكل الخطوات لحماية أنفسنا
نتانياهو اليوم هو السالم    وفي المقابل، فإن أقصى ما يمكن أن يطرح من قبل رئيس الحكومة اإلسرائيلية              

وهو المـال الحـق لهـا       . االقتصادي، أي تقديم بعض الفتات من المساعدات والمال للسلطة الفلسطينية         
والمصادر من قبل اإلسرائيليين وتنظيم العمالة الفلسطينية وتشغيل الفلسطينيين في ما أسميه دائماً مشروع              

  !عند اإلسرائيليين" \السخرة " \
ومن لبنان إلى فلسطين ال     .  فلسطين، إسرائيل ال تقرع إال طبول الحرب والعنف واإلرهاب         من لبنان إلى  

ومن تل أبيب إلى كل العالم سياسـة        . تميز بين حقوق اللبنانيين والفلسطينيين، فالكل في خانة االستهداف        
  واحدة، فهل تقرأ جيدا؟ وهل تتصرف بعقالنية؟

 عربية واحدة عبر عنها على األقل خادم الحرمين الـشريفين           المطلوب حد أدنى من التوافق على سياسة      
الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، ثم وزير خارجيته األمير سعود الفيصل، ثم أمير الكويت في واشنطن، ثم                  

والمطلوب هنا أيضاً تجاوب أميركي، واندفاع أميركي أكثر شجاعة وإقداماً فـي            . وزير خارجية األردن  
إسرائيل .  إسرائيل الستثمار هذه المواقف العربية، وإال فإننا ذاهبون إلى حرب جديدة           اتجاه الضغط على  

  !ستشعلها، لكن عملياً تكون في مثل هذه الحال وأميركا تريدها وإسرائيل تديرها
 8/8/2009االتحاد، 

  
   على التنفس االصطناعي تعيشفتح  .44

  روني شكيد
المدينة المسيحية التي يترأس بلديتها     .  في هذا االسبوع    نواب مؤتمر فتح السادس اجتاحوا بيت لحم       2240

عضو في الجبهة الشعبية وتقيم ائتالفا مع حماس، ازدانت بأعالم فتح الصفراء وصور ابو مازن وياسر                
  .عرفات

ولكن االحتفال جرى في ذروة     . قال ابو مازن  " عقد المؤتمر السادس على ارض الوطن هو يوم تاريخي        "
فتح فقـدت فـي     . ديولوجية وفكرية وسياسية تمر بها حركة التحرير الوطني الفلسطيني        ازمة تنظيمية واي  

قيادتها فاسدة ملوثة والحركـة     . صورتها في المناطق في الحضيض    . السنوات االخيرة قوتها ومصداقيتها   
م الحرس القدي " عجائز تونس "كلها ليست حركة جماهيرية وانما مجموعة من النشطاء هم في اغلبيتهم من             

فتح تواصل بقائها بفضل الحنين الى الكفاح المسلح وبفضل اسـطورة           . الذي عاد الى المناطق بعد اوسلو     
  . ولكن باالساس بمساعدة من اسرائيل والواليات المتحدة–القائد الجبار ياسر عرفات 
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يض بصورة  في ظل هذا الواقع المتردي يجتمع مؤتمر فتح للملمة الحطام وتنفيذ عملية انعاش للجسم المر              
تحديات المستقبل التي يواجهها الشعب الفلسطيني مركبة ومعقدة وعلـى رأسـها اعـادة توحيـد                . بليغة

. الفلسطينيين في الضفة مع االمارة االسالمية لحماس في غزة حيث أصبح للشعب الفلـسطيني دولتـين               
  .السؤال هو ان كانت فتح قوية بما يكفي
حـرص علـى ابـراز      .  تكنيس االزمات الداخلية تحت البـساط      ابو مازن حاول في خطاب يوم الثالثاء      

  .قال" اقامة الدولة الفلسطينية هي مسألة وقت ليس اال. "االنجازات وبث الروح التفاؤلية
اما سكان المناطق الذين يتوجـب علـيهم        . نواب مؤتمر فتح الذين قدموا من الخارج تأثروا بهذا التفاؤل         

واجز مع النهضة االستيطانية والجيش االسـرائيلي والجـدار الـشاهق    العودة الى نابلس وجنين عبر الح   
  .فيعرفون ان السالم بعيد

، اعتذر نمر حمـاد     "لم نعرف أن قراءة اكثر من ألفي اسم تستغرق كل هذا الوقت           . "اليوم الثاني بدأ ببطء   
فـي المـؤتمر    . حوبالفعل كان مؤتمر بيت لحم هذا هو المؤتمر االكبر في تاريخ حركة فت            . عضو القيادة 

لم يكن لـدى    . حينئذ قرروا تمديد المؤتمر ليومين    .  عضو 1300 في تونس شارك     1989السابق في عام    
  .احدا شيئا ليستعجل من أجله

لماذا ال يمكـن    . "صرخ نواب كثيرون  " وين الماليين "ولكن عندما انتهت قراءة االسماء اندلعت عاصفة        
زلق سريعا جدا نحو قضية تسميم عرفات وثارت عاصـفة مـع           الجدل ان ". تقديم تقرير بعد عشرين عاما    

  .العواطف المهتاجة
ماذا سيحدث مع غزة؟  بكلمات اخرى كيـف يمكـن اعـادة             : على جدول االعمال الرسمي مسائل ثقيلة     

هل يتوجب تنظيم انتخابات عامة في كانون الثاني كما يقترح ابو مازن مع خطـورة               : الوحدة الفلسطينية 
حاتم عبدالقادر من قادة الجيل االوسط اقترح بناء تحـالف          . ديدة او محاولة تحطيم حماس    تلقي هزيمة ج  

  .استراتيجي مع ايران
كما يقترح ابو   " مائة مرة بلعين  "؟ مظاهرات شعبية مع حجارة وزجاجات حارقة بتركيز         "المقاومة"ما هي   

  .مازن ام العودة الى الكفاح المسلح كما طلب جبريل رجوب
من حق الشعب الفلـسطيني ان      : "تحضيري صاغ برنامجا جديدا لفتح وجاء في البند االول منه         المؤتمر ال 

الكفـاح سـيتركز ضـد      . يقاوم االحتالل بكل وسيلة يتيحها القانون الدولي بما في ذلك الكفاح المـسلح            
وصول اليه  فتح ترى في السالم العادل والشامل خيارا استراتيجيا يمكن ال         . المستوطنات ومن اجل تفكيكها   

والكفاح المسلح هو احدى هذه الطرق وهو نابع من حق الشعب الفلسطيني في مقاومـة               . بطرق متنوعة 
  ".االحتالل والمستوطنات وازالة العنصرية

ابو مازن قضى اغلبية وقته خارج المناطق حتى يعزز معسكره وبلور مجموعة موالين سـتدعمه فـي                 
دد في االتصال بنتنياهو طالبا مساعدته في ادخال اتباعه الى بيـت            عندما تبلورت القائمة لم يتر    . المؤتمر

ونتنياهو صادق على كل القائمة بما في ذلك محمد غنيم ابو ماهر الذي يتردد اسمه كأحـد خلفائـه                   . لحم
قبل ثالثة اسابيع اتصل ابو مـازن       . غنيم لم يرجع للمناطق بسبب معارضته التفاقيات اوسلو       . المحتملين

  .ياهو وحصل على مصادقته على دخول غنيمشخصيا بنتن
هم دعوا من الخـارج نوابـا غيـر         : "قدورة فارس من قادة معسكر مروان البرغوثي وجه انتقادا حادا         

  ". ضابط من اجهزة االمن من دون ان يتم انتخابهم500هم ضموا . "قال" جديرين
خابه في اللجنة المركزية الجديدة     هو خطط الن يتم انت    . غياب الغزاويين الحق ضرر كبيرا بمحمد دحالن      

بعد ذلك وحتى ال يخسر حاول تغيير طريقة التصويت وطالـب بـأن يقـوم المـؤتمر                 . وتسريع عودته 
مطلبه لم يقبل فصرح    . بتخصيص ثلث مقاعد المجلس الثوري وثلث اللجنة المركزية لنواب غزة الغائبين          

 خصوصا اولئك الذين فـروا      – لحم رغم ذلك     دحالن عن انه هو والنواب الغزاويين الموجودين في بيت        
  . لن يرشحوا انفسهم ولن يشاركوا في االنتخابات–مع سيطرة حماس على غزة 
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المؤتمر هو بداية جيـدة     . "ورغم االختالفات في االراء والكولسات، اال ان الشعور كان شعورا بالرضى          
ي ارتدى على رأسه كوفية بيضاء وعقاال       قال الجنرال نصر يوسف الوحيد في القاعة الذ       " العادة بناء فتح  

ولكن صورة الميت الحاضر في     . قال المعارض االخير المتبقي لعرفات    " هذه ليست كوفية عرفات   . "اسود
كل ذكر السـم عرفـات      ". مؤتمر الشهيد ياسر عرفات   "كل مكان حامت في القاعة وحظي المؤتمر باسم         

  .حظي بالتصفيق
  "يديعوت"

  8/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  :كاريكاتير .45
  

  
  8/8/2009الحياة الجديدة، 
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