
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   شأن داخلي ال عالقة لنا به"إسرائيل"" يهودية: "فياض
 يةمستقبلأي انتخابات اتهامات قادة فتح بحدوث تزوير بانتخابات الحركة يثير الشكوك في : هنية

  لن نسمح بعودة فتح إلى غزة بصورتها الحاليةو.. نسعى إلنجاز المصالحة الوطنية: الزهار
  ويشارك اليوم في اجتماعاتها.. تنفيذية منظمة التحريرب قد يقبل بمنصب قريع": الشرق األوسط"

   واإلسرائيليين إلقرار صيغة متفق عليها لتجميد االستيطانمفاوضات سرية بين األمريكيين
  مئات آالف اإلسرائيليين يسعون لجنسية ثانية ويبحثون عن مستقبل في الخارج: ليفني

اشتباكات بين الشرطة وجماعة 
على أثر إعالنها " أنصار اهللا"

 في رفح" اإلمارة اإلسالمية"مولد 
  

 ٣ص ... 

 ١٥٢٥ ١٥/٨/٢٠٠٩السبت 
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    :السلطة
 ٦  يةمستقبلأي انتخابات الشكوك في اتهامات قادة فتح بحدوث تزوير بانتخابات الحركة يثير : هنية .٢
 ٧   شأن داخلي ال عالقة لنا به"إسرائيل"" يهودية: "فياض .٣
 ٨ "إسرائيل "سأكون آخر من يطالب بإزالة حاجز يساهم في تحقيق أمن :فياض .٤
 ٨  شامل لالستيطان  بوقف"إسرائيل"دارة األميركية إللزام عريقات يدعو اإل .٥
 ٩  المرض المنتشر في سجن عوفر أنفلونزا خنازير والعدوى من الجنود والسجانين: قراقع .٦

    
    :المقاومة

 ٩  دة فتح إلى غزة بصورتها الحاليةلن نسمح بعوو.. نسعى إلنجاز المصالحة الوطنية: الزهار .٧
 ٩   تتحدث عن تزوير في انتخابات اللجنة المركزية في فتح يوجهون رسالة لعباسقيادياًاثنا عشر  .٨
١٠  ماعاتهاويشارك اليوم في اجت.. تنفيذية منظمة التحريرب قد يقبل بمنصب قريع": وسطالشرق األ" .٩
١١  إنهاء االنقسام سيكون من أولويات فتح: العالولمحمود  .١٠
١١  ويوفد إشتية لمراقبة عملية الفرز" ثوري فتح"عباس يولي اهتماما كبيراً بانتخابات ": الحياة" .١١
١٢  "إسرائيل"وتعطلت بسبب .. ت صفقة األسرى قطعت شوطا مهما بالماضيمباحثا: البردويل .١٢
١٢  ستعمل لتحقيق شراكة سياسية مع حماس" مركزية فتح الجديدة: "أشرف جمعة .١٣
١٣  تتوقع صواريخ من غزة على تل أبيب"إسرائيل" .١٤
١٣  دحالن في القاهرة لبحث آخر التطورات الفلسطينية .١٥
١٣  السادس كانت حاضرة في مؤتمر فتح "إسرائيل ":عبد الستار قاسم .١٦
١٤   مركز القرارإلى الحركة وأعادعزز عباس ودحالن :  السادس في مؤتمر فتحيةإسرائيلقراءة  .١٧
١٦  ية على القدسسرائيلاستنكاراً لالعتداءات اإل "عين الحلوة"مخيم اعتصام لحماس في  .١٨
١٦  تضامناً مع أهل القدس" مخيم الجليل"مسيرة في  .١٩
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٧  لى وقف االستيطان مقابل التطبيع وترسل وفداً امنياً لألردن لطمأنتهقد توافق ع" إسرائيل" .٢٠
١٧ مفاوضات سرية بين األمريكيين واإلسرائيليين إلقرار صيغة متفق عليها لتجميد االستيطان .٢١
١٨  دة العالقات لقاء تجميد االستيطانتتلقى بفتور عرضا قطرياً عمانياً بإعا" إسرائيل" .٢٢
١٨  في السالم مع جميع الدول العربية" إسرائيل"بيريز يعرب عن رغبة  .٢٣
١٨  مئات آالف اإلسرائيليين يسعون لجنسية ثانية ويبحثون عن مستقبل في الخارج: ليفني .٢٤
١٩   أوباما يرفض لقاء نتنياهو": يديعوت" .٢٥
١٩  نتنياهو ال يريد إطالق سراح أسرى فلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان كبادرة حسن نية .٢٦
٢٠  اعتقلت مستشارا لعباس بتهمة خطف سمسار مقدسي باع أراضي ليهود" إسرائيل" .٢٧
٢٠  واليهود األثيوبيين أول ضحايا اللون" إسرائيل"تنامي العنصرية في  .٢٨
٢٠   جندي إسرائيلي يسرق مسدس أشكنازي ويبيعه لفلسطيني .٢٩
    

    :األرض، الشعب
٢١  مع األسر الفلسطينية المنكوبة في الشيخ جراحتضامن الحنا يؤكد عطا اهللا المطران  .٣٠
٢١   تخطط لتقسيم األقصى وبناء الهيكل"إسرائيل: "رائد صالح .٣١
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٢١  لحقوق اإلنسان  المقالة بحماية الهيئة الـمستقلة الحكومةمركز حقوقي يطالب: غزة .٣٢
٢١   وتتحدث عن انجازاتهيئة األعمال الخيرية تكرم األيتام وأوائل الثانوية العامة في غزة .٣٣
٢٢  تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان  بتحمل مسؤوليتهاااألونروتطالب " شاهد"مؤسسة  .٣٤
٢٢   اللبنانية مع فلسطين المحتلةحدودتظاهرة طالبية فلسطينية عند ال .٣٥
   

   :ثقافة
 ٢٢  غينيس بأكبر قالب حالوة في العالم موسوعةالناصرة تسعى لدخول .٣٦
   

   : األردن
٢٢   لم يحسموا الخالف على ازدواجية التنظيم مع حماساألردنإخوان  .٣٧
   

   : لبنان
٢٣   مليون حساب قبل التفكير في الحرب"إسرائيل"فلتحسب : نصر اللّه .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٣   قبل الحوارف المواقف بين حركتي فتح وحماساستكشالقاهرة تجري جوالتها ال .٣٩
٢٣  ية في الجوالن السوريسرائيل اإلتألمم المتحدة قائمة باالنتهاكادمشق تسلم لجنة ا .٤٠
٢٤  "األمن اإلقليمي"مبارك يبدأ زيارة لواشنطن ومحادثاته مع أوباما تركز على  .٤١
٢٥  ا النوويةبكشف قدراته" إسرائيل"الدول العربية تطلب مساندة أوروبية إللزام  .٤٢
٢٥  يتسلّلون إلى سيناء المتالكها قانونياًيونسرائيلاإل .٤٣
   

   :دولي
٢٥  إلى وقف توسيع المستعمرات" إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .٤٤
٢٦   غزةعليها إلسقاط شهادات محرقة" إسرائيل"ها  تشن دعائية حرباً تنتقدايتس ووتشهيومن ر .٤٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  ماجد كيالي... !تغيرت بسياستها وليس بنهجها وقياداتها" الحركة" .٤٦
٢٧  داود الشريان... عاد الرجوب ودحالن... أبشروا .٤٧
٢٨  محمد السعيد ادريس... خيار الحرب البديلة على لبنان .٤٨
٢٩  بشارة مرهج... حقوق الفلسطينيين في لبنان .٤٩
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  في رفح" سالميةاإلمارة اإل"على أثر إعالنها مولد " أنصار اهللا"اشتباكات بين الشرطة وجماعة  .١

اشتباكات  أن  سعد الدين األعرج،غزة نقالً عن مراسلها في ١٥/٨/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، نشرت 
وذكر  . وعناصر يتبعون لجماعة مسلحة]الفلسطينية [في محافظة رفح، بين الشرطةأمس مسلحة اندلعت 
ألمن ومسلحين أن اشتباكات وقعت أمس بعد صالة العصر بين عناصر ا" فلسطين"شهود عيان لـ



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٥٢٥:         العدد       ١٥/٨/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

واألحزمة الناسفة، كانوا يحتمون داخل مسجد ابن تيمية، الواقع " اآلر بي جي"باألسلحة الرشاشة وقاذفات 
  .في مخيم البرازيل بمحافظة رفح، لتتمكن قوات األمن في النهاية من السيطرة على المسجد

ي تصريح خاص معاوية حسنين، رئيس لجنة اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، ف .وقال د
  ".إن حالة الطوارئ أعلنت في المستشفيات الواقعة جنوب قطاع غزة": "فلسطين"بـ

وترجع خلفية االشتباكات إلى إعالن عبد اللطيف موسى، أحد الموجهين األساسيين لجماعة تعرف باسم 
الباً الجماعات ، مط"والدة جديدة لإلمارة اإلسالمية في أكناف بيت المقدس"، عما دعاها بـ"أنصار اهللا"

التي تمتلك العتاد والسالح في رفح وكافة أنحاء القطاع بالتوجه إلى المسجد المذكور، لتضع نفسها تحت 
وأكد شهود عيان أن موسى دخل  .تصرف القيادة العسكرية الموجودة فيه، واالنصياع لقوانينها وأوامرها

ا صعد المنبر لم يطل في قوله حتى أعلن المسجد لصالة الجمعة وبرفقته مجموعة مسلحة تحميه، وعندم
سنقيم هذه اإلمارة على جثثنا : "وقال .، وطالب أتباعه بالسمع والطاعة"إمارة إسالمية"مدينة رفح 

  ". وسنقيم بها الحدود والجنايات وأحكام الشريعة اإلسالمية وسنعيد لهذه اإلمارة الحياة وطعمها،وأجسادنا
  .الفلسطينية باستهدافها في حال حاولت الوقوف في وجه مخططهوهدد موسى خالل خطبته الحكومة 

في سبيل اهللا وتطهير " الجهاد"وأكد شهود عيان أن خطبة موسى ركزت على إعطائه البيعة، على 
المتمثلة بكثير من المستخدمات الحياتية، ودعا إلى حمل السالح وتجنيد الشباب " المنكرات"المجتمع من 

  .وتمكين الشريعة اإلسالمية من الحاكمية في قطاع غزة" رة اإلسالم نص"في معركة ما يسمى 
، "أبو جبريل"وأفاد شهود عيان أن أول قتيل سقط في هذه المواجهات هو محمد الشمالي المعروف باسم 

أحد أبرز قادة كتائب القسام بمنطقة رفح، وذلك خالل محاولة توسطه بين العناصر المسلحة، والشرطة، 
لى مسجد ابن تيمية دون سالح، بعدما أخذ األمان منهم، من أجل إقناعهم بعدم المواجهة حيث توجه إ

المسلحة مع الشرطة، إال أنه تعرض إلطالق نار كثيف من قبل هذه العناصر، مما أسفر عن مقتله، 
  . الثقيلةلتندلع بعدها االشتباكات بشكل عنيف، استخدم فيها القذائف والعبوات الناسفة، واألسلحة الرشاشة

األولية، وكان ناشطاً " مركز شهداء رفح"ويذكر أن موسى يعمل طبيباً بشرياً، ويشغل منصب مدير عيادة 
  .حسب أقوال الشهود، ، قبل تحوله المفاجئ إلى الفكر التكفيري"الكتاب والسنة"في جماعة 

 تحت أي مظلة كانت، مهما لن تسمح بعودة االنفالت األمني،"من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية إنها 
، محملة المسئولية عما حدث لعبد اللطيف موسى ومن معه من خالل ما أسمته "حاولت تضليل المواطنين

  .، وتجاوزه للقانون"إعالنه المتهور"بـ
إنه ال بد أن يخضع الجميع لسيادة القانون، وإنه ال يحق ألحد "وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، 

القوانين، وتجاوز النظام العام، ناعياً الشهداء الذين سقطوا باألمس بسبب مجموعة نعتها اختراق 
ودعا المنتمين لهذه المجموعة إلى تسليم أنفسهم  ".الدامية، والخارجة عن الصف الوطني واإلسالمي"بـ

  .ية وللمالحقةوسالحهم لقوى الشرطة واألمن الفلسطيني فوراً، وإال فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانون
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية على لسان إيهاب الغصين، الناطق باسمها، أنه كانت هناك 

بعض الشباب المضلل وغير "اتصاالت كثيرة مع الجماعة المسلحة التي قامت بالهجوم، والتي تضم 
دروا بإطالق النار تجاه أفراد ، إلقناعهم بتسليم أنفسهم، ولكنهم  با"الواعي، الذي يحمل فكراً غير وسطي

وأكد الغصين أن قوات األمن  .الشرطة والمواطنين، دون أن يتورعوا عن استخدام األسلحة الثقيلة
  .بسطت سيطرتها على المنطقة التي تحصن فيها المسلحون، وأعادت الهدوء إليها

يك كافة المجموعات المسلحة، في حين أكد إسالم شهوان، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أنه قد تم تفك
 على وجود اتفاق بين جميع الفصائل على توجيه السالح إلى واعتقال العشرات من المنتمين إليها، مؤكداً

  .حسب قوله، العدو الصهيوني وحده، ال لتخصيصه إلثارة الفوضى داخل الجبهة الداخلية بالقطاع
اع غزة بأخذ القانون باليد، معتبرة أن ذلك من جانبها أكدت حركة حماس أنها لن تسمح ألحد في قط

إن : " سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريحٍ صحفي.وقال د. مسؤولية الجهات األمنية
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غير "، مشدداً على أنه "تعبير عن انزالقات فكرية ال عالقة لها بأية ارتباطات خارجية"تصريحات موسى 
  ".باليد فهذه مسؤولية الجهات األمنيةمسموح ألي جهة أو أفراد أخذ القانون 

، "جماعة جند أنصار اهللا" أن  رائد الفي،غزة نقالً عن مراسلها في ١٥/٨/٢٠٠٩الخليج، وأضافت 
لإلمارة اإلسالمية في أكناف بيت "قالت في بيان نشر على موقعها اإللكتروني، إنها تعلن الوالء التام 

 حفظه اهللا ورعاه أمير المؤمنين في اإلمارة ]موسى[المقدسيالمقدس، بإمارة موالنا الشيخ أبي النور 
نعلن عن ذوبان كل تشكيالتنا العسكرية في اإلمارة اإلسالمية في أكناف بيت "، وأضافت "اإلسالمية
  ".المقدس

  . مسلحاً ملثمين تواجدوا داخل المسجد الذي حاصرته القوى األمنية٤٠ - ٣٠وقال شهود إن ما بين 
قت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة على إعالن عبد اللطيف موسى قيام إمارة من جانبها، عل

أي مخالف للقانون ويحمل السالح لنشر "مؤكدة أن " يبدو أنه أصيب بلوثة عقلية"إسالمية بقولها إنه 
  ".الفلتان ستتم مالحقته واعتقاله

المعلومات تفيد  إلى أن  اشرف الهور،ةغز نقالً عن مراسلها في ١٥/٨/٢٠٠٩القدس العربي، وأشارت 
 الخالفات التي وصلت لهذا الحال بين الطرفين، نشبت بعد طلب الحكومة المقالة في غزة من موسى أن

، لكن إلدارتها حصون السلفيين جنوب القطاع، حتى تخضعه أهم ترك المسجد الذي يعد احد أيامقبل 
، "النصائح الذهبية لحكومة هنية"نه سيلقي خطبة سماها  اوأعلنالرجل القريب من تنظيم القاعدة رفض، 

  .ويعد عبد اللطيف موسى احد ابرز منظري الفكر السلفي في القطاع .يقصد حكومة حماس المقالة
 واألحكام يطبقوا شرع اهللا ويقيموا الحدود أنما إ"خاطب موسى حماس بالقول وخالل خطبة الجمعة 

ووجه موسى انتقادات الذعة لنهج حماس  ."اإلسالماني تحت مظلة  حزب علمإلى يتحولوا أو اإلسالمية
ال " بأنهاوحدد انتقاداته في عشر نصائح، حيث اتهم موسى حماس  .في الحكم، وهاجم عددا من قادتها

 أي تعود لجماعته، وتوعد موسى بالرد على وأموال أجهزة، متهمها بمصادرة "األرضتقيم شرع اهللا في 
 أموالنامن استحل دماءنا سنستحل دمه ومن استحل "وقال  . جماعتهأفرادطول  يأو قد يطوله أذى

 بأي، وهدد الحكومة المقالة " وان رملوا نساءنا سنرمل نساءهمأطفاله سنيتم أطفالناسنستحل ماله ومن يتم 
ل  معقل للسلفيين في غزة، وقاآخر هذا المسجد يعد أنلى إ وأشارمحاولة منها للسيطرة على المسجد، 

  ."أشالئنا على إال المسجد يأخذوالن "
 قال عبد اللطيف موسى أن) ا ب ورويترز(ونقالً عن وكالتي غزة، من  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، وأوردت 

من ... يا حكومة حماس ممن تخشون":  الحوار مع الغربإلىفي تحذير لقادة حماس الذين يسعون 
  ."فاهللا أحق أن تخشوه ... األوروبيد من االتحا... من فرنسا ... من بريطانيا... أميركا

 طاهر النونو حمل عبد اللطيف موسى المسؤولية  أنغزةمن  ١٥/٨/٢٠٠٩ قدس برس،وأفادت وكالة 
إن هذه : "وقال النونو .الكاملة عن أحداث رفح، وكذلك عن تفجير مقاهي انترنت وأفراح وتهديد مواطنين

 كافر على كافر، وامتنعوا من المقاومة والدفاع عن المجموعة قالت أثناء الحرب على غزة ال نعين
 ومحاولة إقناعها بخطأ  شعبنا، ولقد جرت خالل الفترة الماضية العديد من االتصاالت مع هذه المجموعة

توجهاتها الفكرية وأخذها القانون باليد إال أنهم لم يلتزموا بهذه الجهود والوساطات ورفضوا االستجابة لها 
إن األحداث تفجرت ظهر الجمعة حينما قامت هذه المجموعة المنفلتة بالتحصن في : "فوأضا ".جميعها

احد المساجد في رفح يقف على رأسهم المدعو عبد اللطيف موسى والمعروف بعالقته الوثيقة مع 
ام ويبح وأعلن قيام كيان ال يعترف بالقانون والنظ) األجهزة التابعة لسلطة رام اهللا(األجهزة األمنية البائدة 

دماء المواطنين ويكفر شعبنا المسلم، وقد بادرت هذه العناصر المنحرفة بإطالق النار تجاه المواطنين 
األبرياء وتجاه رجال األمن إضافة إلى إطالقهم النار تجاه األهالي الذين قدموا بإقناع أبناءهم المسلحين 

  ".بترك المسجد والعودة إلى رشدهم
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أجهزة األمن التابعة لشرطة  أن وكاالتال نقالً عن مراسلها وعن ١٥/٨/٢٠٠٩نت، .الجزيرةوجاء في 
الحكومة المقالة تمكنت من اقتحام آخر منزل فر إليه مسلحون من جند أنصار اهللا، ووفقا للمتحدث باسم 
وزارة الداخلية، إيهاب الغصين، فقد بسطت أجهزة الوزارة سيطرتها الكاملة على بعض المنازل التي 

 .يها المسلحون، ولم يبق إال عمليات تطهير وتمشيط عاديةتحصن ف
وبحسب مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال فإن قوات األمن نجحت في اقتحام منزل عبد الطيف 

 .موسى الذي فر إليه العديد من المسلحين، بعد أن حاصرتهم الشرطة لساعات في مسجد ابن تيمية
كدت مقتل عبد اللطيف موسى صباح  أ مصادر فلسطينية أنزةغمن  ١٥/٨/٢٠٠٩وكالة معاً، وذكرت 

 عبد أبواليوم السبت، بعد اشتباكات دارت في محيط منزل تحصن به في مدينة رفح، واحد مرافقيه وهو 
 عدد القتلى أنمعاوية حسنين . د، وأكد قتيال٢٠ إلىاهللا السوري في ذات االشتباك، ليرتفع عدد القتلى 

  .فتيان ٣ اعوام و٨ جريحا بينهم الطفلة شيماء جابر العالول ١٢٠ من أكثرو قتيال ٢٠ إلىوصل 
" تكفيرية"ن تلك االشتباكات التي وقعت كانت مع عناصر إوزارة الداخلية في الحكومة المقالة قالت 

وليس جماعات سلفية، مؤكدة أن االشتباكات التي دارت كانت بين هؤالء األفراد والشرطة وليس حماس، 
  . في مكان الحدث ناتج عن انفجار داخلي وليس عملية تفجير]موسى[ بان انهدام البيتوأضافت

حماس نفت اقتحام  أن  وائل بنات، غزةنقالً عن مراسلها في ١٥/٨/٢٠٠٩الوطن، السعودية، وأضافت 
  ".نحن غير مسؤولين عن هذا األمر"عبيدة   وقال المتحدث باسم كتائب القسام في غزة أبو،مسجد النور

  
  يةمستقبلأي انتخابات اتهامات قادة فتح بحدوث تزوير بانتخابات الحركة يثير الشكوك في : هنية .٢

شكك رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بنتائج أي انتخابات  : محمد المنيراوي- شمال غزة
 .لفلسطينييمكن أن تُجرى في األراضي الفلسطينية في ظل استمرار االنقسام ا) رئاسية أو تشريعية(

إذا كانت بعض : "وقال هنية، أمس، خالل خطبة الجمعة في مسجد الشيخ زايد في شمال قطاع غزة
قيادات فتح اتهمت قيادات أخرى في الحركة بالتالعب والتزوير في نتائج انتخابات المؤتمر السادس، فإن 

 ".خابات تشريعية أو رئاسية؟كان هذا األمر وقع في انتخابات تنظيمية فما الذي يمنع حدوث ذلك في انت
ال يمكن إجراء أي انتخابات وآالف المعتقلين السياسيين من أبناء حماس ما زالوا في سجون : "وأضاف

  ".السلطة ودون وجود أي ضمانات أو اتفاقيات تضمن عدم حدوث أي تالعب بنتائجها
كة في مؤتمر حركتهم السادس تعرضنا لضغوط عربية ودولية للسماح لقيادات فتح بالمشار: "وتابع هنية

ولكن موقفنا كان واضحاً بعدم السماح لهم بالمشاركة إال إذا توقفت كل أشكال التعذيب والمالحقة والقتل 
وأوضح رئيس الوزراء أن قرار حكومته منع مشاركة قيادات فتح في  ".ضد المجاهدين بالضفة الغربية 

ال أو إنجاح المؤتمر، مؤكداً على أن القرار كان للضغط المؤتمر ال عالقة له من قريب أو من بعيد بإفش
. على السلطة الفلسطينية وفتح لإلفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف مالحقة وقتل وتعذيب المجاهدين

وبين أن الحكومة سمحت ألعضاء وقيادات فتح بالمشاركة في عملية التصويت في انتخابات اللجنة 
  .لحركتهمالمركزية والمجلس الثوري 

وفي سياق متصل، اشترط رئيس الوزراء إلنجاح الحوار اعتباره وطنياً فلسطينياً خالصاً دون تدخل أي 
  .جهة للتوصل إلى القواسم المشتركة وعدم المطالبة بالرجوع إلى ما قبل االنتخابات التشريعية األخيرة

ية الفلسطينية وضرب ركائزها ية ودولية وعربية لتصفية القضإسرائيلوأشار إلى أن هناك تحركات 
تتمثل بالضغط على أطراف فلسطينية لتقديم تنازالت في قضية الحدود والقدس والالجئين من خالل 

وفق رؤية التآمر العالمي " ممسوخة"وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بدولة . المفاوضات
ينية منزوعة السالح والهوية وبال حدود أو  تريد دولة فلسط"إسرائيل"ي، موضحاً أن سرائيلوالمنظور اإل

  .أجواء وأن تُبقي القدس تحت سيطرتها ويبقى الالجئون في مهجرهم
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ونفى وجود مجموعات أو تنظيمات مسلحة في قطاع غزة تتبع إلى تنظيمات عالمية أو تحمل مشروعات 
  يسرائيلي لخدمة االحتالل اإل مبيناً أن هذه التصريحات هدفها التحريض على القطاع وتأت،الجهاد العالمي

  ١٥/٨/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
   شأن داخلي ال عالقة لنا به"إسرائيل"" يهودية: "فياض .٣

 "إسرائيل"اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، أن الوصف الذي تطلقه :  علي الصالح- لندن
 في إطالقه إسرائيلي ترغب إن الوصف الكامل الذ": وقال فياض. ي محضإسرائيلعلى نفسها هو شأن 
وكان  ."ي، وهي حرة في إطالق الوصف الذي ترغب في إطالقه على نفسهاإسرائيلعلى نفسها هو خيار 

ية حول موقفه إزاء ربط رئيس سرائيل اإل"هآرتس"فياض يرد على سؤال في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
وضات وقبول حل الدولتين باعتراف الفلسطينيين ي، بنيامين نتنياهو، بين استئناف المفاسرائيلالوزراء اإل

لماذا تثيرون هذا الموضوع اآلن؟ ولماذا ترغبون ": لكن فياض في الوقت ذاته تساءل ."إسرائيل"بيهودية 
في تسوية هذه القضية، في الوقت الذي لم نتمكن فيه من تسوية أي شيء؟ وال داعي للقول إن الوصف 

إن ": ومضى موضحا. "إسرائيلنفسها، نتاج لنظامها السياسي في  إطالقه على إسرائيلالذي تقرر 
اتفاقيات أوسلو لم تتضمن هذا الشرط، وليس هناك متسع لوضع شروط جديدة أو شروط مسبقة 

 ."للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني
ولتين ي حتى اليوم، في مقابل االعتراف بحل الدسرائيلإن كل ما تسلمناه من الجانب اإل": وأضاف فياض

 ."كان االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني.. ووقف الكفاح المسلح
ورأى جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، عضو الكنيست، في كالم فياض اعترافا 

الشرق "لـوقال زحالقة . "وتراجعا في الموقف الرسمي الفلسطيني من دون مقابل"ي، سرائيلبالمطلب اإل
: وأضاف. " كدولة يهوديةإسرائيلكنا نتوقع من فياض موقفا واضحا وحازما ضد االعتراف ب": "األوسط

وتابع . "الدولة اليهودية كلمة مرادفة للصهيونية، وال يحق أن يقبل فلسطيني االعتراف بالصهيونية"
ة وأخالقية من الدرجة األولى تتعلق يا يتعلق بالحل وإنما قضية وطنيإسرائيلهذا ليس شأنا داخليا ": القول

ونكبة ومأساة الشعب الفلسطيني المستمرة هي نتيجة مباشرة . الصهيونيةبكون الفلسطينيين ضحايا 
من الخطأ القول إن صيغة الدولة هي شأن ": واستطرد قائال ."للمسعى المحموم إلقامة الدولة اليهودية

 إسرائيلفالدعوة لالعتراف بيهودية .  سياسي مصيريداخلي، خاصة إذا تعلق األمر بتعريف له معنى
هي دعوة للتخلي عن حقوق الالجئين وجعل فلسطينيي الداخل رهنا لمفهوم الدولة اليهودية والممارسات 

 ."القمعية والعنصرية المشتقة من هذا المفهوم
وقال . "إسرائيل" غير أن جمال زقوط، المستشار اإلعالمي لفياض، نفى أن يكون هذا اعترافا بيهودية

 لم إسرائيلإن رئيس الوزراء كان واضحا في تصريحاته عندما قال إن طابع دولة ": "الشرق األوسط"لـ
وأكد رفضه المطلق ألي شروط جديدة أو شروط مسبقة للعودة إلى طاولة . يكن ضمن اتفاقيات أوسلو

 ."المفاوضات
: "الشرق األوسط"وقال لـ. غير وعضو الكنيستووافقه الرأي أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للت

 كدولة إسرائيلإن تعريف هوية ": وأضاف. "إن ما قاله سالم فياض، حسب النص العبري، صحيح"
ي، أي للكنيست بأحزابه المختلفة بما فيها العربية، وليس لمنظمة سرائيليهودية راجع للنظام السياسي اإل
لواضح من كالم سالم فياض، حسب النص العبري، أنه يرفض ا. "التحرير الفلسطينية والفلسطينيين

وأوضح الطيبي، وفقا للقانون . ، وهو استعمل نصا جديدا للتعبير عن هذا الرفض"إسرائيل"يهودية 
وأعطى الطيبي مثال بأن الواليات . الدولي، أن الدول غير مطلوب منها االعتراف بهوية الدول األخرى

  .ة، وليس مطلوبا منها االعتراف بها كدولة إسالميةالمتحدة تعترف بإيران كدول
  ١٥/٨/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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 "إسرائيل "سأكون آخر من يطالب بإزالة حاجز يساهم في تحقيق أمن :فياض .٤

قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض، إنه سيكون آخر من يطالب بإزالة حاجز : حيفا
، وأكد أنه ال بديل لتسوية الدولتين من خالل المفاوضات بين "إسرائيل"ـاألمن لاحتاللي يساهم في تحقيق 

 العبرية إنه يفضل الحديث عن "هآرتس"وأضاف فياض في حديث لصحيفة  ."إسرائيل"منظمة التحرير و
، "إدارة دولة"االقتصاد، وليس عن السياسة وإنه قد وضع لنفسه هدف إثبات أن الفلسطينيين يستطيعون 

 ."سلطة سوية واقتصاد مزدهر هما الرافعة لبناء دولة مستقلة" وأن
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتمتع بثقة الدول المانحة، وعلى رأسها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، 

 مليون دوالر في حساب السلطة ٢٠٠ونقلت عن فياض قوله إنه يشعر بالفخر ألنه سيتم إيداع مبلغ 
 .السعوديةالمصرفي من قبل 

إنه إذا كان باإلمكان إجراء إصالح اقتصادي وإداري وأمني " لمصدر فلسطيني قوله "هآرتس"ونسبت 
 ."تحت االحتالل، فال يوجد داع لالستعجال إلنهاء االحتالل

وردا على ذلك، قال فياض، إنه يؤمن ببناء حكم صالح يؤمن االعتراف الدولي اإليجابي للفلسطينيين، 
 بناء الحكم الصالح هو هدف بحد ذاته ووسيلة إلنهاء االحتالل مع التأكيد على أهمية مشيرا إلى أن

 االستثمار القريب والبعيد المدى في الضفة الغربية المحتلة
خسارة أن إزالة عشرات الحواجز التي تعيق تطور االقتصاد قد استغرق وقتا "وتابع المسؤول الفلسطيني 

أنا آخر من يطالب من إزالة حاجز يساهم في .. ن إزالة هذه الحواجزأنتم تعترفون أنه يمك.. طويال
 .".. يمس بمصالحناإسرائيلاألمن، ألن المس بأمن 

وبخصوص إمكانية االعتماد على األجهزة األمنية الفلسطينية، قال فياض للصحيفة، برغم اتهامه بأنه 
عهد جديد، على اعتبار أن الحديث هو عن ، إال أنه قرر بدء "يةسرائيلمقاول ثانوي في قوات األمن اإل"

أمن الفلسطينيين وأبنائهم أوال، وأن األمن هو الصمغ بين االقتصاد المزدهر والحكم الصالح من جهة، 
ية كل اثنين وخميس فذلك سرائيلوبين حرية الشعب الفلسطيني، على حد قوله، داعيا لوقف المداهمات اإل

 . بخارطة الطريقإسرائيليتناقض والتزامات يحبط مجهود السلطة في فرض النظام و
فالكل يعترف بفشل الوضع "وأكد فياض أنه ال يرى أي منطق باستمرار الحصار على قطاع غزة وتابع 

الراهن، فلماذا االستمرار به وتكريس الحالة السيئة وينبغي التوقف عن الخوف من الفشل واألخطاء الفتا 
توطنات يؤدي إلى عدم ثقة الفلسطينيين بعملية السالم الذي لن يتحقق في السياق نفسه إلى أن توسيع المس

 .إال بحل الدولتين ووقف البناء في المستوطنات
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا إلى أن الرئيس األميركي باراك أوباما سوف 

 . فإن هذه فرصة يجب عدم تفويتهايعرض في األسابيع القريبة خطة للوصول إلى تسوية دائمة وبحسبه
 سيكون فشال ذريعا، ٢٠١٠من جهة أخرى اعتبر فياض أن عدم إجراء انتخابات فلسطينية في يناير 

 .وسيكون على حركة حماس أن تشرح للفلسطينيين لماذا تعارض إجراءها
 ١٥/٨/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  مل لالستيطانشا  بوقف"إسرائيل"عريقات يدعو اإلدارة األميركية إللزام  .٥

 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير اإلدارة األميركية .دعا د: أريحا
ية بوقف النشاطات االستيطانية بما فيها ما يسمى النمو الطبيعي، وفتح المكاتب سرائيلإللزام الحكومة اإل

ضاع على األرض إلى ما كانت عليه قبل والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، وإعادة األو
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جاء ذلك . ، ورفع الحصار واإلغالق عن الضفة وقطاع غزة، واإلفراد عن المعتقلين٢٠٠٠ أيلول ٢٨
أثناء لقائه مع السفير ديفيد هيل مساعد المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور 

وشدد عريقات أن الوقف قد حان لصناعة  .ام جيك واالسجورج ميتشيل، يرافقه القنصل األميركي الع
 .السالم وليس لعملية السالم

  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  المرض المنتشر في سجن عوفر أنفلونزا خنازير والعدوى من الجنود والسجانين: قراقع .٦

ذي أصاب  المرض الإن قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان صحفي :رام اهللا
 معتقلين في سجن عوفر واكتشف يوم االثنين الماضي تبين أنه أنفلونزا خنازير وأنه انتقل عن أربعة

ية سرائيللقد وجهنا رسالة سريعة إلى مديرية السجون اإل "وأضاف. طريق جنود االحتالل والسجانين
هم بنقل المرضى إلى حملناهم فيها المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة األسرى في السجن، وطالبنا

 ".مستشفيات خاصة وعدم إبقائهم في غرف منفردة بالسجن
 ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  لن نسمح بعودة فتح إلى غزة بصورتها الحاليةو ..نسعى إلنجاز المصالحة الوطنية: الزهار .٧

دة للحوار،  محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس تأكيده أن أيدي حركته ممدو.جدد د :غزة
هي التي شكلت من أجهزتها األمنية فرق الموت، وسرقت أموال " بأنها فتحغير أنه اتهم حركة 
: وقال .لن تعود إلى غزة إال بشروط" بهذه الصورة "فتح، مشددا على أن حركة "المواطنين وممتلكاتهم

  ".وليس غيرها" فلسطين"ليها إن هؤالء لن يعودوا إلينا بأي حال، وعليهم أن يجدوا هويتهم، ويكتبوا ع"
مساء أول من أمس، لتكريم شهدائها في حي الزيتون " كتائب القسام"وأضاف الزهار في مهرجان نظمته 

، غير أننا نطلب منهم أن يكون انتماؤهم حماسأن يكونوا ) فتحأي (ال نطلب منهم : "جنوب مدينة غزة
  ".لفلسطين

رام اهللا من مغبة االستمرار في هذا النهج، وكشف النقاب عن وحذر الزهار المتعاونين مع االحتالل أو 
أنا أحذر الجواسيس الذين يجمعون : "ومضى يقول .بسط الحكومة يدها على غالبية هؤالء المتعاونين

  ".معلومات لالحتالل وأعوانه من غزة، وهؤالء معظمهم اآلن في السجون وفي أيدينا
إن الخارطة السياسية : "، قال القيادي الحمساوير السادس لفتحنتائج انتخابات المؤتموفي تعليقه على 

  ".التي خرجت من االنتخابات األخيرة ال تبشر بخير، ونحن على موقفنا من مختلف القضايا ثابتون
ي جلعاد شاليط، سرائيلوجدد الزهار تمسك حركته بشروطها إلتمام صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي اإل

هيوني يريد إرسال رسالة إلى داخله بحرصه على جنوده، ونحن نريد أن نخرج العدو الص: "وأضاف
أبناءنا وبناتنا مرفوعي الرؤوس إلى كل شبر خرجوا منه أو إلى أي مكان يختارونه، ومن أجل ذلك 

  ".نصمد ونصبر حتى تحقيق ذلك
سبيل تحرير كامل وفي كلمة كتائب القسام أكدت الكتائب أنها ماضية على نهجها المقاوم للعدو في 

التراب الفلسطيني من دنس المحتلين الغاصبين، وأكدت الكتائب في كلمتها أمام حشد كبير من المواطنين 
أنها تحذر العدو الصهيوني من مغبة القيام بالتصعيد ضد قطاع غزة، موضحة أنها لن تقف مكتوفة 

  .األيدي تجاه ذلك، وستوجه لالحتالل ضربات موجعة لم يكن يتخيلها
  ١٥/٨/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
   تتحدث عن تزوير في انتخابات اللجنة المركزية في فتح يوجهون رسالة لعباسقيادياًاثنا عشر  .٨
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وجهت نخبة من قادة حركة فتح البارزين رسالة لم تكن سياسـية بـل إجرائيـة       :  بسام البدارين  -عمان  
دث مباشرة عن تزوير وتطالـب الـرئيس         وتتح االنتخاباتوقانونية تعترض على نقاط محددة في عملية        

 بالتدخل لتشكيل لجنة تحقيق مهنية مستقلة تقيم الوضع مجددا          االنتخاببصفته المسؤول األبرز عن عملية      
  .بالتعاون مع اللجنة المركزية المشرفة على المجريات

ل مـن خـارج     على األق   قياديا ١٢ على مضمونها،    "القدس العربي "ووقع على هذه الرسالة التي اطلعت       
التيارات المتنافسة بينهم جنراالت وضباط في الحركة وأعضاء سابقون في لجنتها المركزية ومـسؤولون       

  . األخيرةاالنتخاباتفي شعبها األساسية وأغلبهم مرشحون في 
  ١٥/٨/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  ي اجتماعاتهاويشارك اليوم ف.. تنفيذية منظمة التحريرب قد يقبل بمنصب قريع": وسطالشرق األ" .٩

، عضو اللجنة المركزية الخاسر )أبو عالء(قالت مصادر مقربة من أحمد قريع :  كفاح زبون- رام اهللا
، إنه سيحضر اليوم اجتماعا مقررا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في "الشرق األوسط"في حركة فتح، لـ

ل هذه الخطوة إنه ال توجد خالفات بينه يريد القول من خال) أبو عالء(وبحسب المصادر، فإن . رام اهللا
. ، وأن دوره ومكانته في العمل السياسي مستمران)أبو مازن(وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

الشرق "ويحضر أبو عالء اجتماع اللجنة التنفيذية، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر في فتح لـ
  . المنظمة، بعد أن فقد عضوية اللجنة المركزية، أن يتم تعيينه في منصب رفيع في تنفيذية"األوسط

إن أي منصب لم يعرض عليه حتى " الشرق األوسط"ورغم أن مصادر في مكتب أبو عالء قالت لـ
وخلفت انتخابات . اآلن، فإنها أكدت أنه يعتبر أحد أقوى المرشحين لتسلم منصب في منظمة التحرير

تقيل معظم من فازوا في المركزية، من أي وظائف مركزية فتح، عدة شواغر مهمة، إذ يفترض أن يس
ومناصب حكومية، باستثناء مناصب، الرئاسة، ورئاسة الوزراء، ورئاسة المجلس الوطني، ورئاسة 

يتم اآلن إعداد قائمة بأسماء مرشحين لتولي كل الشواغر الجديدة وأبرز "وقالت المصادر، . التشريعي
  ".المرشحين أبو عالء
وقال مقربوه، . و عالء في اجتماع اليوم، على أنه لن يرفض منصبا مهما في المنظمةوتدلل مشاركة أب

  ".يمكن قبول منصب في تنفيذية المنظمة وليس عضوا بالطبع"
وكان أبو مازن قد المح أول من أمس، إلى إمكانية إحداث تغيير في تركيبة منظمة التحرير، عندما قال، 

وذلك في ". ة، وأن نقوم بخطوات قانونية من أجل إعادة بنائهانحن حريصون على أن نستنهض المنظم"
  .وقت قال فيه أيضا، سيبقى للقيادات التي لم يحالفها الفوز دورها القائم من خالل األطر الحركية

ومن المقرر أن تعلن اليوم، بشكل رسمي، نتائج انتخابات المجلس الثوري، وهو أعلى ثاني هيئة قيادية 
وكشف مرشحون للمجلس . لمؤتمر العام، وسط تشكيك بنزاهة االنتخابات وعملية الفرزفي الحركة بعد ا

، أنه تم اكتشاف تزوير وتالعب باألصوات "الشرق األوسط"الثوري، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لـ
وقالوا تم اكتشاف تزوير كبير في اليوم األول لصالح عدد من . من قبل القائمين على عملية الفرز

مرشحين، وهو ما اضطر إدارة المؤتمر إلى استبدال طاقم لجنة االنتخابات، الذي كان يعمل على رفع ال
  .األصوات لعدد من المرشحين
 من المرشحين ٢ صوت لـ١٠٠ ورقة اكتشفنا أنه تم إعطاء ١٠٠في أول "وتابع أحد المرشحين القول 

 أصوات، ثم طلبنا وقف العملية ٣ على وعند طلب إعادة الفرز مرة أخرى اتضح أنهم لم يحوزوا إال
وكما أقر الصياد بتغيير طاقم اللجنة، لكنه عزا السبب ". برمتها وطرد العاملين وإعادة الفرز من جديد

  ". غير مدرب وغير كفء"ألنه 
  ١٥/٨/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  إنهاء االنقسام سيكون من أولويات فتح: العالولمحمود  .١٠

التي تبث من غزة ' القدس' محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح، إلذاعة         قال:  أشرف الهور  - غزة
بغض النظر عن   'حين سئل عن تشكيك حركة حماس، بنية بعض أعضاء اللجنة المركزية في المصالحة              

التشكيلة الجديدة للمركزية، فإن إنهاء االنقسام وعودة الوحدة الوطنية هما أولويات حركة فتح، ولكن هذا               
وأوضح العالول أن هناك اتصاالت ستجرى مع المسؤولين المـصريين           .'ألمر يعتمد على حركة حماس    ا

  .لبحث آفاق الحوار، وعقد جلسة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري
  ١٥/٨/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  الفرزويوفد إشتية لمراقبة عملية " ثوري فتح"عباس يولي اهتماما كبيراً بانتخابات ": الحياة" .١١

حدد الرئيس محمود عباس مهمات اللجنة المركزية الجديدة للحركة في االجتماع :  محمد يونس–رام اهللا 
مشاركون في االجتماع قالوا ". النهوض بحركة فتح"ألعضائها بنقطة واحدة هي " التعارفي "األول
رك االنتخابات وأالعيبها ت"في هذا االجتماع، ودعاهم الى " صالح بين الخصوم"ان الرئيس " الحياة"لـ

أحد المشاركين قال ان الرئيس تحدث مطوالً عن قسوة ". ومؤامرات المعسكرات والتطلع الى امام
وغيرها، لكنه دعاهم الى ترك "  فالنوإعطاءعن الحجب عن فالن "الحرب االنتخابية بين المعسكرات، و

 .بروح الفريق الواحدالخالفات في بيت لحم حيث عقد المؤتمر، والتطلع الى العمل 
 الجاري بعد ظهور نتائج انتخابات المجلس الثوري األسبوع األولوستعقد اللجنة المركزية لقاءها الفعلي 

 سلطة تشريعية في الحركة في غياب أعلى للمجلس الذي يشكل األولىالمتوقعة اليوم، وبعد عقد الجلسة 
 .المؤتمر
 عباس يولي اهمية كبيرة للمجلس الثوري، وهو المؤسسة  في اللجنة المركزية ان الرئيسأعضاءوقال 

التي ستراقب عمل اللجنة المركزية، وتمتلك صالحيات حجب الثقة عن اي عضو فيها بغالبية الثلثين، 
وتمتلك ايضاً صالحيات وقف اي خطوة سياسية او غير سياسية تتخذها اللجنة مثل المفاوضات 

 الى حجم اهتمام عباس بالمجلس الثوري، فإنه اوفد امس ولإلشارة.  وغيرهاحماسوالمصالحة مع 
.  في انتخابات المجلساألصوات فرز أعمالالدكتور محمد اشتية عضو اللجنة الجديد للرقابة على سير 

وقال مكتب الرئيس انه سيكون حاضراً لدى اإلعالن عن نتائج االنتخابات، وانه سيشرف على عقد اول 
 .ب امانة سر المجلساجتماع للمجلس الذي سينتخ

، اذ تشرف على كل مشاريع القرارات فتحفي " رئاسة البرلمان"وتلعب امانة سر المجلس الثوري دور 
ويعقد المجلس الثوري جلسة كل ثالثة اشهر يتلقى فيها تقارير عن عمل اللجنة المركزية . والمواقف

 .والمواقفويمتلك صالحية مطالبتها بوقف بعض السياسات . خالل تلك الفترة
ويعكف عباس في هذه االثناء بالتشاور مع مستشاريه على درس توزيع لجان المركزية على االعضاء 

وترجح مصادر مطلعة ان يخصص الرئيس مكانة نائب القائد العام للحركة لعضو اللجنة محمد . الجدد
 .الذي عاد من تونس حديثاً للمشاركة في اعمال المؤتمر) ابو ماهر(غنيم 
ل هذه المصادر ان الرئيس يتجه الى استحداث دائرة جديدة للتخطيط واالستراتيجية في الحركة، وان وتقو

اشتية هو المرشح االبرز لتوليها نظراً الى خبراته الواسعة في هذا المجال، علماً ان اشتية تولى حقائب 
شغال العامة واالسكان في ووزارة اال) بكدار(وزارية، وهو يدير المجلس الفلسطيني للتنمية واإلعمار 

 .الحكومة
، "فتح تمر بحالة من الترهل والتسيب جعلت منها رجال مريضاً"وقال عضو اللجنة عزام االحمد ان 

اللجنة المركزية بحلتها الجديدة مكونة من "واضاف ان . مشيراً الى الحاجة الى إعادة بنائها والنهوض بها
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تسهل عملها "واعتبر ان هذه التشكيلة ". اد وجيل الشبابثالثة أجيال هي الجيل المؤسس وجيل الرو
 ".والتواصل بين اعضائها

وسنعدها من اليوم . يجب ان نحضر فتح للعب دور قيادي في المجتمع الفلسطيني: "وقال اشتية
 على سكة المسار فتحووضع المؤتمر ". سنعدها للعب دور في المنظمة وفي الحكومة. لالنتخابات المقبلة

وقال الدكتور .  عاما لم تشهد فيه اية انتخابات داخلية الخيتار قيادتها٢٠موقراطي بعد تعطيل استمر الدي
أهم نتيجة لهذه االنتخابات هي انتصار الجوهر الديموقراطي في الحياة الداخلية للحركة، "ناصر القدوة إن 

ا النجاح يقودنا إلى ضرورة هذ"واضاف ان ". وحدوث تغيير جذري في الهيئة القيادية األولى للحركة
وقال . ويولي القدوة اهمية خاصة إلعادة فتح ملف وفاة الرئيس ياسر عرفات". االهتمام بجميع الملفات

ينتظرنا الكثير، مثل استكمال الوثائق التي من أهمها بناء مؤسسة قيادية حقيقية تشرف على : "القدوة
 ".ية لما تم إقراره من قبل المؤتمرأعمال الحركة، ووضع البرامج التفصيلية التنفيذ

  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، 
  
  "إسرائيل"وتعطلت بسبب .. مباحثات صفقة األسرى قطعت شوطا مهما بالماضي: البردويل .١٢

 صالح البردويل النقاب في . دحماسكشف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة
فقة األسرى التي تديرها مصر بين المقاومة عن أن مباحثات إتمام ص" قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

مباحثات صفقة األسرى قطعت شوطا مهما في الماضي، وتعطلت : " قطعت شوطا مهماً، وقالإسرائيلو
ي عن العديد من األسماء الفلسطينية المعنية باإلفراج عنها، نحن نأمل أن تكون سرائيلبسبب الفيتو اإل

  ". ورفع الحصار المضروب على قطاع غزةهناك مفاوضات جدية لإلفراج عن أسرانا
مصر ال تزال : "وأشار البردويل إلى أن مصر ال تزال هي الطرف األساسي إلتمام صفقة األسرى، وقال

هي الطرف األساسي في مسألة صفقة األسرى بحكم العالقات الوطيدة لها مع الفلسطينيين والجوار 
  ".وخبرتها في إدارة المفاوضات

واضح أن محمود عباس اآلن يلملم أوراقه وتنظيمه، ومع أننا لسنا : " الرشققالعلى صعيد آخر؛ 
متفائلين بلغتهم وخطاباتهم الحديثة فإننا لن نغلق باب الحوار، لكننا بالتأكيد لن نقبل بأن تفرض علينا 

 وأعتقد .شروط دايتون من خالل الحوار الوطني، ولن نقبل بحوار يكون مدخال لتصفية المقاومة وإنهائها
 فتح األمور ال تزال غامضة، وخطاب فتحأنه في ظل األجواء الحالية، وفي ظل األجواء الجديدة لحركة 

  ." أغسطس الجاري/ من آب٢٥من الصعب الحديث عن اتفاق في اجتماع  غامض، ولذلك
تقليص ي بالتحايل على قطاع غزة من خالل سرائيلواتهم البردويل السلطة الفلسطينية واالحتالل اإل

حصتهما من الكهرباء بما يؤثر على حياة الناس، وأشار إلى جهود مصرية لتعويض النقص الحاد في 
  .الكهرباء في قطاع غزة

  ١٤/٨/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  ستعمل لتحقيق شراكة سياسية مع حماس" مركزية فتح الجديدة: "أشرف جمعة .١٣

ستكون  ة المركزية الجديدة في الحركةاللجن فتح النائب أشرف جمعة، أن أكد القيادي في حركة: غزة
أكثر تعاونا وصدقا في الوصول إلى إنجاح الحوار الوطني وإنهاء االنقسام، وذلك لمعرفتها بأهمية هذه 

  .المسألة على القضية الفلسطينية برمتها
 أن القيادات الجديدة ستقلب الطاولة على المشككين والمزايدين" قدس برس"وذكر جمعة في حديث مع 

اللجنة المركزية ستعمل على تحقيق :"، وقالحماسوالمروجين للشائعات بخصوص تصعيد العالقة مع 
  ". بالطريقة التي تخدم الوطن ككل، ومصلحة فتح بشكل خاصحماسشراكة سياسية حقيقية مع 
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ره الجديدة ملزمة بتطبيق كل ما جاء في البرنامج السياسي الذي أق" اللجنة المركزية"وأشار إلى أن 
  .المؤتمر السادس للحركة، وفي مقدمتها الحفاظ على المقاومة كخيار حال فشلت الخيارات األخرى

  ١٤/٨/٢٠٠٩قدس برس، 
 

  تتوقع صواريخ من غزة على تل أبيب"إسرائيل" .١٤
، ان تحاول حركة حماس اطالق أمس رفيع المستوى، يإسرائيلتوقع ضابط : )رويترز، ا ب، د ب ا(

ونقلت  .احد الجنود" خطف" تقارير عن يةسرائيلاإل فيما نفى الجيش والشرطة صواريخ على تل ابيب،
ية في محيط غزة العميد إيال إيزنبيرغ توقعه أن تحاول سرائيلعن قائد القوات اإل" إسرائيلصوت "إذاعة 

 .حركة حماس إطالق صواريخ من القطاع على تل أبيب حال وقوع جولة أخرى من القتال
  ١٥/٨/٢٠٠٩السفير، 

 
  دحالن في القاهرة لبحث آخر التطورات الفلسطينية .١٥

 وصل محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، إلى القاهرة أمس قادما من :)د ب أ( -القاهرة 
ويلتقي دحالن خالل زيارته بعدد من المسؤولين  .، في زيارة لمصر تستغرق يوميناألردنرام اهللا عبر 

 حول آخر تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، في ضوء نتائج المصريين، إلجراء مباحثات
قبل بدء ) حماس(المؤتمر السادس لحركة فتح، وتحديد العالقة بين األخيرة وحركة المقاومة اإلسالمية 

  .الجولة القادمة من الجهود المصرية للمصالحة بين الحركتين
  ١٥/٨/٢٠٠٩، األردنالغد، 

  
  السادس كانت حاضرة في مؤتمر فتح "لإسرائي ":عبد الستار قاسم .١٦

أعرب أستاذ السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم عن اعتقـاده بـأن                 : طولكرم
انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح لم تأت بجديد، وأن كل ما جرى ال يتعدى إعادة ترتيـب مراكـز                   

وضاع على الساحة الداخلية والخارجية لن تتغير في ظـل          القوى في الحركة ليس إال، مشيرا إلى أن األ        
إن الوجوه فقط هي التي تغيـرت       " ":فلسطين"ـوأضاف قاسم في حديث خاص ب      .القيادة الفتحاوية الجديدة  

ولم تتغير السياسة حتى أن حضور الشبان غير موجود، وكل الذين دخلوا اللجنة المركزيـة كـان لهـم                   
وأوضح قاسم أن من بين أعضاء تركيبة فتح الجديدة من يفـاوض،             ."حضور في رسم سياسة حركة فتح     

فهم معروفون وموجودون على الـساحة، وال       " ومنهم من هو رئيس جهاز أمني، ومنهم مسئول حركي،        
  .يوجد بينهم عضو جديد

لم يحدث شيء جديد، حتى نقـول       " :قاسم في الحديث عن انقالب وتطور داخل حركة فتح، قائال         وشكك  
يير، فهؤالء الذين انتخبوا هم امتداد للسياسة السابقة، ولن يتفقوا مع حركة حماس، ولن يوقفـوا                هناك تغ 

  ).إسرائيل(التنسيق األمني، ولن يلغوا االتفاقيات مع 
وأوضح أن انتخاب رؤساء األجهزة األمنية تم بفعل نفوذهم الذي كان أكبر من نفـوذ أعـضاء اللجنـة                   

فمـا  "جديد في انتخابهم، معتبرا أن صعودهم ليس بسبب ما حصل في غزة،             المركزية ذاتها، وبالتالي ال     
، المؤتمر عقد ليس من أجل االنتخابـات، وإنمـا   "حصل هناك لم يكن له تأثير على نتائج هذه االنتخابات 

من أجل إعادة ترتيب مراكز القوى في الحركة، وليس له عالقة بأي سياسة سـواء كانـت داخليـة أو                    
  ". يلتقون على نفس السياسة، وما يفرقهم هو المناكفات بين مراكز القوىخارجية، فكلهم
  مراكز القوى

ورأى المحلل السياسي أن فشل بعض قيادات فتح مثل أحمد قريع ال يعني محاولة من جانـب الحركـة                   
للتخلص من بعض الرموز التي ارتبط اسمها بالفساد، وإنما كان مرتبطا بإعادة ترتيب مراكـز القـوى،                 
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يتنافسون فيما يبنهم ليس ألن فالناً جيد أو غير جيد، وإنما ألن هذا من جماعتي               :" اخل الحركة، مضيفا  د
  .، فهكذا تسير األمور داخل فتح، فالقضية ليس لها عالقة بالمبادئ وال ببرامج

لوضـع  إن نتائج االنتخابات لن يكون لها تأثير على األوضاع داخل الحركة ، وسيبقى ا             :" قاسم  . وقال د 
كما هو عليه، وستبقى مراكز القوى المتنافسة والمتصارعة داخل الحركة، كما لن يكون لهذه النتائج أي                

  .تأثير على الوضع الفلسطيني العام، وستبقى األمور سيئة كما هي، والحوار الوطني سيبقى فاشال
  المال الغربي

بدون المـال   :" حاضرة، قائال ) إسرائيل (وأشار إلى أن المال الغربي كان حاضرا في المؤتمر، كما كانت          
وحديث المؤتمر عن المقاومة لالستهالك المحلي ليس إال ألن المـؤتمر ال يبعـد              ، الغربي لن تستمر فتح   

  ". مترا عن االحتالل، وهو الذي سمح بعقد المؤتمر، ومنح التسهيالت لعقده٣٠سوى 
ال يوجد برنامج سياسي، وكل مـا هنـاك هـو           :" وحول البرنامج السياسي الذي أقره المؤتمر، قال قاسم       

قالوا إنهم ضد االستيطان، وهم يتحدثون      ،  ما صدر عن المؤتمر مجرد كالم     (...) بعض الجمل السياسية  
  ".منذ سنوات طويلة انهم ضد االستيطان، لكن المهم هل هناك عمل ضد االستيطان أم ال؟ 

طني، شدد على أن الحوار مرتبط بقوى خارجية وليس         وفيما يتعلق بتأثير هذه االنتخابات على الحوار الو       
فالقوى الخارجية تشترط على حماس أن توافق علـى شـروط الرباعيـة وتلقـي               :" بالفلسطينيين مضيفا 

  ".  السالح، فإذا وافقت على ذلك سينجح الحوار الوطني، أو أن تقرر حركة فتح أن تتخلى عن أوسلو
  ١٥/٨/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
   مركز القرارإلى الحركة وأعادعزز عباس ودحالن :  السادس في مؤتمر فتحيةئيلإسراقراءة  .١٧

، شلومو بروم أن نتائج المؤتمر "معهد بحوث األمن القومي"ي في سرائيلاعتبر الباحث اإل: الناصرة
 الذي اختتم أعماله في بيت لحم األسبوع الجاري حققت أحالم زعيم الحركة رئيس فتحالسادس لحركة 

ة الفلسطينية محمود عباس والحرس الجديد، كما أكدت مخاوف القدامى من إقصائهم، متوقعاً أن السلط
 إلى مركز فتحوقال إن المؤتمر أعاد . تتعزز مكانة عباس والقيادي محمد دحالن في الشارع الفلسطيني

  .األجندة الفلسطينية
انتصار لعباس الذي نجح في "مس هو  عاماً على المؤتمر الخا٢٠ورأى بروم أن مجرد عقد المؤتمر بعد 

عقده بعد إرجائه مرات كثيرة، وفي ظل معارضة داخلية شديدة قادها الحرس القديم أساساً الذي خشي 
وأضاف أن عباس، كما الجيل الشاب، رأى في انعقاد المؤتمر خطوة ضرورية في ". خسارة مواقع نفوذه

رأى فيها الجمهور الفلسطيني حركة تتهاوى وتعاني التي "اإلصالحات المطلوبة إلعادة إحياء الحركة 
الطريق األمثل إلحياء المؤسسات المركزية للحركة "، كما أنه "انحالالً فظيعاً وخصومات داخلية وفساداً

واللجنة المركزية والمجلس الثوري، لتكون قواعد نفوذه ومصدر شرعية لزعامته، خصوصاً أنه عانى 
جماهيرية عامة منذ تمديد واليته كرئيس، بعد انتهاء موعدها القانوني مشكلة في الحصول على شرعية 

وأضاف أن قادة جيلي الوسط والشباب على ". من دون تصديق من المجلس التشريعي الفلسطيني
المستوى الميداني اعتقدوا هم أيضاً ان المؤتمر يشكل فرصة لهم الحتالل المواقع التي يستحقونها في 

  .الل إقصاء القيادة القديمة التي جاءت من تونس بعد اتفاقات اوسلوهرمية الحركة من خ
 الفلسطينيين في معهد البحوث، أنه من السابق – إسرائيلويرى الباحث، وهو رئيس برنامج عالقات 

ألوانه معرفة مدى تأثير المؤتمر على مستقبل الحركة للمدى البعيد وإذا ما كان ممكناً تسوية النزاعات 
أعاد فتح إلى مركز "أو ربما تتفاقم، لكنه أضاف أن في تلخيص مرحلي يمكن القول إن المؤتمر الداخلية 

األجندة الفلسطينية وقدم الحركة على أنها حية وحيوية، فضالً عن أنه توج عمليات انتخاب قيادات محلية 
ألراضي وتابع أن المؤتمر ساعد عباس في التغلب على المعارضة من خارج ا". شرعية للحركة
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الفلسطينية التي قادها فاروق القدومي، مشيراً إلى أن المؤتمر اعتبر نسب قصة ضلوع عباس ودحالن 
  . في قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ليست موثوقة

  
  نقاط ضعف

عدم صمود عباس في وجه "من جهة أخرى، رأى الباحث أن ثمة نقاط ضعف ميزت المؤتمر مثل 
كذلك ".  مندوب للمؤتمر لم يتم انتخابهم، ما استدعى هجوماً على شرعية المؤتمر٥٠٠ الضغوط إلضافة

ي، في أن يحول المؤتمر إلى رافعة لتسوية الخالفات داخل قيادة سرائيللم ينجح عباس، برأي الباحث اإل
م الحركة في المناطق الفلسطينية، بل واصل المؤتمر بث صورة عن حركة متنازعة، ونتيجة ذلك ت

في نهاية األمر جرت االنتخابات : "وأضاف. تمديده أليام وإرجاء االنتخاب للمؤسسات المركزية مرات
وقد ... وحققت نتائجها أحالم رجاالت عباس والحرس الجديد، كما أكدت مخاوف القدامى من إقصائهم 

ون ما يسمى بـ  جدد يمثل١٨ من المنتخبين الـ ١٢تغيرت تركيبة اللجنة المركزية تماماً، إذ إن 
، وغالبيتهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعكس اللجنة السابقة التي تشكلت أساساً من "الحرس الجديد"

  . القيادة التقليدية للحركة من خارج األراضي الفلسطينية
رغم أن األخير واجه اتهامات على دوره في سقوط القطاع "وقال إن النتائج تعزز موقعي عباس ودحالن 

وتابع أن نتائج انتخاب اللجنة المركزية وتأثيرها على مكانة القيادة الفلسطينية الحالية داخل ". د حماسبي
 التي تحتاج إلى شريك فلسطيني إسرائيل يجب أن تثير اهتمام حماسالحركة وفي مواجهة الخصم 

خيرة في تعزيز وأضاف أن عباس نجح في السنة األ. موثوق وقادر على اتخاذ قرارات صعبة وتطبيقها
مكانته بشكل بارز بفعل خطواته لتعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديداً خطة 
اإلصالح المتعلقة بإعادة بناء القوى األمنية التابعة للسلطة بدعم من الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي 

فلسطينية، ما يؤدي، باإلضافة إلى التسهيالت في وبسبب ذلك يسود الهدوء واألمن األراضي ال"، األردنو
لكن مع ذلك، لم تسهم ". ، إلى تحسن االقتصاد ورفاهية المواطنينإسرائيلحرية الحركة التي قامت بها 

ألن العملية السياسية لم " إالّ في شكل جزئي فقط فتحهذه اإلنجازات في ارتفاع الدعم السياسي لعباس و 
 إسرائيلم عباس السياسيون من الداخل والخارج، التهمة له بأنه يأتمر بإمرة تحقق نجاحاً، ووجه خصو

والواليات المتحدة، وأنه أهمل األهداف القومية الفلسطينية، بينما تواصل حماس العمل من أجل تطبيق 
  ".  والواليات المتحدة بكرامةإسرائيلهذه األهداف، وتواجه من أجل ذلك 

عكس في النقاش الذي شهده المؤتمر في شأن المقاومة وحظي بتغطية واسعة وقال بروم إن هذا الوضع ان
 استدعت التحديث ألنها كتبت قبل اتفاقات اوسلو فتحوكتب أن الخطوط العريضة لبرنامج . إسرائيلفي 

وعليه كرر المؤتمر الخطوط السياسية لعباس من السنوات األخيرة، وأهمها التمسك بالطريق السياسي "
لسالم من خالل اإلعالن أن من حق الفلسطينيين اختيار طريق المقاومة بمختلف أشكالها في وعملية ا

حال فشل العملية السياسية، لكن هنا أيضاً أكد عباس تفضيله المقاومة الشعبية على غرار التظاهرات 
، إسرائيلمع كذلك كررت اللجنة مواقفها التقليدية من االتفاق : "وأضاف". ضد الجدار الفاصل في بلعين

  .وتم أيضاً تأكيد معارضة الحل المرحلي المتمثل بدولة فلسطينية في حدود موقتة
بينما من وجهة النظر الفلسطينية ال تَعارض بين هذه المواقف والتقدم الذي : "وختم بروم مقاله بالقول

 على أساس حدود حصل في المفاوضات في السنوات األخيرة، وأن مسألة تبادل األراضي بالمساحة ذاتها
، وأن حل قضية الالجئين على أساس القرار األممي ١٩٦٧ تتالءم ومبدأ التسوية بالعودة لحدود ١٩٦٧
 يتالءم ونص مبادرة السالم العربية الذي يتيح مرونة كافية لحل متفق عليه بين الطرفين، إال أنهم ١٩٤
ستعداد إلبداء مرونة تتيح التوصل إلى  قرأوا هذه المواقف على أنها تمثل تشدداً وعدم اإسرائيلفي 
  ".اتفاق

  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، 
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  ية على القدسسرائيلاستنكاراً لالعتداءات اإل "عين الحلوة"مخيم اعتصام لحماس في  .١٨

على القدس واقتحامات المستوطنين والحفريات التي  يةسرائيلاستنكارا لالعتداءات اإل: صيدا -لبنان 
ى، وبدعوة من حركة حماس، نفذ حشد من ابناء مخيم عين الحلوة اعتصاماً يتعرض لها المسجد األقص

أمام مسجد خالد بن الوليد في الشارع التحتاني للمخيم، تقدمه ممثلو عدد من القوى والفصائل الفلسطينية 
  .واإلسالميةالوطنية 

 الرابطة باسمها استهل االعتصام بكلمة إلمام مسجد خالد بن الوليد للشيخ علي اليوسف استنكر في
محاوالت الصهاينة تهويد القدس وطمس معالم األقصى داعيا العالم العربي واالسالمي الى اوسع تحرك 

  .لوقف هذه المحاوالت
وألقى كلمة تحالف القوى الفلسطينية عبد مقدح أكد فيها تكاتف جميع الجهود وتوحيد الصف الفلسطيني 

 والعربي اإلسالمي التي تتهدد مقدساتنا وتراثنا يةسرائيلاإلوالعربي من اجل مواجهة األخطار والتحديات 
  .في القدس

خطاب كلمة دعا فيها الى العمل الجهادي ثم ألقى الناطق بإسم القوى االسالمية في المخيم الشيخ جمال 
كما دعا السلطات اللبنانية الى اقرار الحقوق . والمستمر ضد العدو الصهيوني الذي ال يفهم اال لغة القوة

  .المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان
ربية واالسالمية وألقى كلمة حركة حماس مسؤولها في منطقة صيدا ابو أحمد فضل الذي ناشد األمة الع

شعوباً وأنظمة وهيئات رسمية واهلية وقوى حية لتهب هبة رجل واحد وتعبر عن استنكارها وإدانتها 
لهذه الجريمة الصهيونية الجديدة بكل أشكال التعبير من أجل حماية القدس واألقصى وكبح جماح العدو 

ة القدس والعمل على دعم صمود وطالب الدول العربية واإلسالمية التحرك إلنقاذ مدين. الصهيوني
وطالب فضل الحكومة اللبنانية القادمة ومجلس النواب الجديد  .المقدسيين في مواجهة مخططات التهويد

بإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان معتبرا أن تحقيق ذلك يدعم حق العودة 
مجددا تأكيد حرص حماس على السلم األهلي في لبنان . ويساعد على مواجهة مشاريع التوطين األميركية

وداعيا لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان من خالل الحوار وعلى قاعدة التمسك 
 . بحق العودة ورفض التوطين وتأمين العيش الكريم لشعبنا الفلسطيني

  ١٥/٨/٢٠٠٩المستقبل، 
  
  مناً مع أهل القدستضا" مخيم الجليل"مسيرة في  .١٩

 بعلبك، مسيرة تضامنية -نظمت الفصائل الفلسطينية في مخيم الجليل : عبد الرحيم شلحة -، بعلبك لبنان
وجالت المسيرة في شوارع المخيم وصوال الى مقر . مع أهل مدينة القدس في مواجهة محاوالت تهويدها

، اعتبر "منظمة التحرير"ناجي كلمة فصائل حيث القى خالله عماد ال"  االونروا-وكالة غوث الالجئين "
وبالتالي "فيها أن هدف ما يحصل في حي الشيخ جراح في مدينة القدس هو تفريغ القدس من المقدسيين، 

العمل على تهويد كامل للقدس، تجاوزا لكل القرارات والنداءات الدولية لوقف االستيطان، الذي يشكل 
  ".ينية عاصمتها القدسعائقا حقيقيا أمام الحلم بدولة فلسط

 ومحكمة العدل الدولية بالعمل على األمنودعا الناجي القيادات الفلسطينية والعربية إلى مطالبة مجلس 
 على ضرورة تجاوز عوامل االنقسام والعودة للحوار واستبعاد أكدكما . وقف فوري لبناء المستوطنات

  .لغة االحتكام الى السالح
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 في البقاع بسام خلف المسؤولية لقادة العدو تجاه أي تداعيات حماسكة وحمل المسؤول السياسي لحر
  .األقصى متراً اسفل المسجد ٤٤٠ بعد حفر نفق طوله األقصىيتعرض لها المسجد 

  ١٥/٨/٢٠٠٩السفير، 
  
   لطمأنتهلألردنقد توافق على وقف االستيطان مقابل التطبيع وترسل وفداً امنياً " إسرائيل" .٢٠

ية الرسـمية   سـرائيل عن وليد عوض من رام اهللا، أن اإلذاعة اإل        ،  ١٥/٨/٢٠٠٩ي،  القدس العرب ذكرت  
ي بنيامين نتنياهو تجميد االسـتيطان      سرائيلذكرت الجمعة أن هناك توجها لدى حكومة رئيس الوزراء اإل         

إن "ونقل عن مصدر سياسـي مقـرب مـن نتنيـاهو            ". إسرائيل"بشكل مؤقت مقابل التطبيع العربي مع       
 توافق على الفكرة التي يسعى الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى تحقيقها والمتمثلة بـالتزام                قد إسرائيل
 بتجميد أعمال البناء في المستوطنات مقابل تقديم الدول العربية والفلسطينيين بوادر حـسن نيـة                إسرائيل
ة المناسبة للرئيس اوباما    ية ان االدارة االمريكية تسعى لتوفير االرضي      سرائيلوذكرت االذاعة اإل  ". تجاهها

بتجميد اعمال البنـاء فـي      " إسرائيل"خالل انعقاد الجمعية العامة لالمم المتحدة الشهر القادم بتقديم التزام           
بما في ذلك تبـادل     " إسرائيل"المستوطنات وبالتزامن اعالن الدول العربية عن اتخاذ خطوات للتطبيع مع           

بأن االمور  " إسرائيل"حاولة امريكية باشعار صناع القرار في       وأشارت المصادر الى وجود م    . الممثليات
  .بوقف البناء في المستوطنات" إسرائيل"تتقدم مع محاولة الضغط على 

جيروزاليم "كشفت صحيفة " إسرائيل"وفي ظل السعي االمريكي لتطبيع العالقات بين الدول العربية و
م بزيارة سرية لالردن األسبوع الماضي في محاولة يا قاإسرائيلية عن أن وفدا أمنيا سرائيلاإل" بوست

. إلزالة المخاوف المتعلقة بعزم تل أبيب تهجير اهالي الضفة الغربية إلى عمان حسبما اوردته الصحيفة
" إسرائيل" واألردنوأكدت الصحيفة أن الهدف من الزيارة كان التأكد من أن العالقات االستراتيجية بين 

  .يسرائيل الصعيد الفلسطيني اإللم تتأثر بما يجري على
ية رفيعة إسرائيلاأسعد تلحمي من الناصرة، أن مصادر سياسية  عن، ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، وأضافت 

ية بنيامين نتانياهو والموفد سرائيلالمستوى استبعدت أن يسفر االجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة اإل
توقع عقده في لندن أواخر الشهر الجاري في األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل الم

إطار زيارة نتانياهو للعاصمة البريطانية، اتفاقاً في شأن تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية 
وعزت تشاؤمها إلى الخالف بين الجانبين على الفترة المطلوبة لتجميد البناء في . والقدس المحتلتين

  .  ما زالت ترفض تجميد البناء ألكثر من ثالثة اشهر وبشروط كثيرةإسرائيلالمستوطنات، مشيرة الى ان 
  
  صيغة متفق عليها لتجميد االستيطانإلقراريين سرائيلمفاوضات سرية بين األمريكيين واإل .٢١

العبرية، امس، انه يتم في االسابيع االخيرة تفاوض سري " يديعوت احرونوت"ذكرت صحيفة : رام اهللا
ية في محاولة القرار صيغة سرائيلدارة االميركية الكبار وبين ممثلي رئيس الحكومة اإلبين مسؤولي اال

واضافت الصحيفة انها علمت ان االختالف الرئيس بين . متفق عليها لتجميد البناء في المستوطنات
وراق تدل ا"وتابعت  .تجديد البناء" إسرائيل"الطرفين يتصل بمدة التجميد والظروف التي تستطيع فيها 

عمل اعدت لمتخذي القرارات في البالد قبيل سفر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد اسبوعين للقاء 
التي تتم ) صفقة المستوطنات(مبعوث باراك اوباما الى الشرق االوسط جورج ميتشل في لندن على 

ستشار نتنياهو صياغتها مع االدارة االميركية من اجل تقديم الصيغة سيشخص في األيام القريبة م
تبين االوراق ان االميركيين يريدون ان : ، وقالت الصحيفة"المحامي اسحق مولكو لمحادثات  مع ميتشل

 مفترضة ان هذه المدة التي -وقف البناء في المستوطنات مدة السنتين القريبتين" إسرائيل"تلتزم 
فض هذا الطلب ويتحدث عن تعليق مشيرا الى ان نتنياهو ير" سيستغرقها التفاوض في التسوية الدائمة

البناء مدة ثالثة اشهر فقط، ويطلب بعد انقضاء االشهر الثالثة ان تحدد نقطة انطالق فاذا لم يف الجانب 
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مخولة ان " إسرائيل"، فستكون "إسرائيل"العربي بنصيبه من التفضيالت الحداث تطبيع في العالقات بـ
ابع البناء في المناطق وعبر وزير الجيش ايهود باراك عن تنصرف عن التفاهمات مع االميركيين وان تت

  ".استعداد للتجميد نصف سنة مع التوصل الى تفاهمات في استكمال بناء اكثر من الفي مبنى في المناطق
  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  تتلقى بفتور عرضا قطرياً عمانياً بإعادة العالقات لقاء تجميد االستيطان" إسرائيل" .٢٢

ية بفتور شديد األنباء القائلة بأن قطر وسلطنة عمان سرائيلتلقت القيادة اإل:  نظير مجلي-بيب تل أ
مستعدتان إلعادة العالقات مع تل أبيب في حالة قيامها بتجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية 

لة، بل المطلوب من العرب ليس خطوات خجو"وقال مصدر كبير في تل أبيب، أمس، إن . والقدس
تتابع بقلق ردود الفعل العربية على " إسرائيل"وأضاف هذا المصدر أن ". إجراءات فعلية لتطبيع العالقات

المبادرة األميركية للتمهيد للسالم اإلقليمي، حيث تالحظ أن دوال عربية عديدة ترفض التطبيع لقاء 
تعدة للتطبيع فقط في إطار السالم وأنها مس. إجراءات تجميد االستيطان، مثل السعودية والمغرب وتونس

  .اإلقليمي الشامل، كما تنص عليه مبادرة السالم العربية
 تجميد البناء االستيطاني لمدة سنتين إسرائيلي أن اإلدارة األميركية تطلب من سرائيلوادعى المصدر اإل

وقال إن . لدول العربيةعلى األقل، حتى يتاح استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين أوال ثم مع بقية ا
ية، إسرائيل تدرك أن ال مفر من تجميد االستيطان في سبيل استئناف المفاوضات، فهذه مصلحة إسرائيل

  .ولكن ينبغي أن تتم بشكل مؤقت وفقط مقابل خطوات عربية مقابلة
  ١٥/٨/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  ةفي السالم مع جميع الدول العربي" إسرائيل" يعرب عن رغبة زبيري .٢٣

في السالم مع " إسرائيل"، عن رغبة بيريزي شيمعون سرائيلأعرب الرئيس اإل:  نظير مجلي-تل أبيب 
على الحدود مع لبنان، التي احتفلت أمس " كريات شمونة"جميع الدول العربية، وذلك خالل زيارته لبلدة 

 مع لبنان ويهاجم وانتهز فرصة وجوده في هذه المنطقة ليدعو للسالم.  سنة على تأسيسها٦٠بمرور 
 ال تريد أية حبة تراب من األراضي اللبنانية، وال تطمع في نقطة ماء من إسرائيلفقال إن . حزب اهللا

المياه اللبنانية، وال تريد التدخل أبدا في شؤون لبنان الداخلية، وكل ما تطلبه هو أال يكون على أراضي 
 تريد السالم مع لبنان وتريد إسرائيل: "بيريزوقال . لبنان جيش أجنبي يعمل لخدمة مصالح دول أخرى

لهذا البلد أن يعود إلى مكانته الطبيعية كسويسرا الشرق األوسط، لكن هناك من يريد أن يصبح لبنان 
نحن نريد للبنان السالم ونعرف أن شعب لبنان يتعطش للسالم "وأضاف ". إيرانا ثانية في الشرق األوسط
آيديولوجية حزب اهللا الحرب وهو يتعطش للحرب في بلد يتعطش إن . وحزب اهللا يريد له الحرب

  ".للسالم
  ١٥/٨/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  يين يسعون لجنسية ثانية ويبحثون عن مستقبل في الخارجسرائيلمئات آالف اإل: ليفني .٢٤

 ، تسيبي"كديما"ية السابقة، وزعيمة حزب سرائيلقالت وزيرة الخارجية اإل:  برهوم جرايسي-الناصرة 
ي وأن سرائيلإن اليأس يدب أكثر في الجمهور اإل: ليفني، في خطاب سياسي ألقته، في نهاية األسبوع

يين يسعون للحصول على جنسية ثانية لهم، وتأمين مستقبل ألوالدهم خارج سرائيلمئات اآلالف من اإل
ثير من المواطنين، إنني أرى يأس الك: "وقالت في وصفها حالة عمل حكومة بنيامين نتنياهو". إسرائيل"

، )من دول العالم(مئات اآلالف ينظرون ما يجري في البالد، ويسعون للحصول على مواطنة ثانية لهم 
". ويمهدون ألبنائهم تعليما جامعيا أو بيتا في خارج البالد، وحتى الحصول على جواز سفر أجنبي لهم
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منذ تشكيل الحكومة، وفي العالم بشكل عام، إننا فقط بعد أربعة أشهر ونصف الشهر "وتابعت ليفني قائلة، 
تعتبر فترة كهذه، فترة تفاؤل وأمل، إال أنه هنا وبدال من ذلك، ومنذ تشكيل هذه الحكومة بما تحمله من 

أن هذه الحكومة منشغلة في أمر واحد ووحيد، " إسرائيل"عشرات الوزراء ونوابهم، فهم الجمهور في 
  .وهو بقاؤها في الحكم

، أي "إسرائيل"من اليهود في % ٤٠ ذكره، أنه وفق تقديرات تستند إلى أبحاث، فإن أكثر من ومن الجدير
 مليون شخص، يحملون جواز سفر الدولة التي هاجروا هم منها، أو أحد ٢،٥ مليون إلى ٢،٢ما بين 
رئاسة كذلك فإنه وفق التقديرات الرسمية، التي أصدرتها دائرة االحصاء المركزية، وديوان . والديهم

ية يقيمون بشكل دائم سرائيل ألف شخص من حملة الجنسية اإل٨٠٠ ألف إلى ٧٠٠الحكومة، فإن ما بين 
 عاما، ومن بينهم من لم ١٨ ألف من بينهم ممن هم أعلى من عمر ٥٠٠، وأكثر من "إسرائيل"خارج 

 يلزمهم بإعادة جواز ي السرائيليزرها منذ عشرات السنين، وهؤالء يعتبرون مهاجرين، إال أن القانون اإل
، لجعل اليهود أغلبية "إسرائيل"السفر، كون خطوة كهذه ستخل بالميزان الديموغرافي الذي تحارب ألجله 

  ".إسرائيل"من سكان % ٨٠ال تقل عن 
إلى ذلك، ووفق المعطيات الرسمية التي تصدرها دائرة اإلحصاء المركزية، فإن السنوات األخيرة شهدت 

، وحسب هذه المعطيات، فإنه سنويا يغادر إسرائيلبمعنى هجرة من " الهجرة السلبية"ـ ازدياد ما يسمى ب
 ١١، بينما يعود سنويا أقل من "إسرائيل" ألف شخص، بهدف اإلقامة الطويلة خارج ٢٢ أكثر من إسرائيل

لفا  أ١١ألف شخص بعد غياب طويل، بمعنى أن العدد الصافي لهؤالء المهاجرين يتراوح سنويا ما بين 
ية على ضوء التراجع المستمر في سرائيلوباتت هذه المعطيات تقلق المؤسسة اإل.  ألف شخص١٢وحتى 

 عاما، إذ ٢٢ أدنى مستوى لها منذ أكثر من ٢٠٠٨، وقد سجلت الهجرة في العام "إسرائيل"الهجرة إلى 
ال أن الوكالة اليهودية إ". إسرائيل" مهاجر، وهو ما بات قريبا إلى عدد الذين يهاجرون إلى ١٣٢٠٠بلغت 

، ووزارة الهجرة واالستيعاب، تدعيان أن هذا العام شهد ارتفاعا في عدد المهاجرين إلى )الصهيونية(
 ألف شخص، ومن دوافع ١٦أو العائدين اليها بعد غياب سنوات، وقد يصل عددهم إلى حوالي " إسرائيل"

  .ي غارق فيهاسرائيلقتصاد اإلهذه االزدياد، األزمة االقتصادية العالمية، رغم أن اال
  ١٥/٨/٢٠٠٩، األردنالغد، 

  
  أوباما يرفض لقاء نتنياهو": يديعوت" .٢٥

ي بنيامين نتنياهو سرائيللم تجد محاوالت رئيس الوزراء اإل:  الوكاالت– عبد اللطيف أرناؤوط -رام اهللا 
بل في الجمعية العامة في الحصول على دعوة للقاء الرئيس األمريكي باراك أوباما منتصف الشهر المق

. ية أمسسرائيلاإل" يديعوت أحرونوت"لألمم المتحدة في نيويورك أذنا صاغية، وفقا لما ذكرته صحيفة 
تم إحراز صيغة في شأن المستوطنات "وأشارت الصحيفة إلى أن السبب يعود لموضوع االستيطان وإذا 
، أو كما يتردد في العاصمة "يةسرائيلإلفقد يوجد وقت في جدول أوباما الزمني للقاء رئيس الحكومة ا

  ".ال يوجد في واشنطن وجبات بالمجان"األمريكية 
  ١٥/٨/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
  نتنياهو ال يريد إطالق سراح أسرى فلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان كبادرة حسن نية .٢٦

ي سرائيللوزراء اإلية الجمعة بأن حكومة رئيس اإسرائيلأوضحت مصادر :  وليد عوض-رام اهللا 
بنيامين نتنياهو ال تريد اطالق سراح اسرى فلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان كبادرة حسن نية 

واشارت . تجاه الشعب الفلسطيني وقيادة السلطة الفلسطينية كما جرت العادة في كثير من االعوام السابقة
داد قوائم باسماء اسرى فلسطينيين ال يشكلون ية الى ان مكتب نتنياهو ال يعمل على اعسرائيلاالذاعة اإل

ونقلت .  يمكن االفراج عنهم، بمناسبة حلول رمضان المبارك وعيد الفطر القادمإسرائيلخطرا على أمن 
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االذاعة عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها بان االمر لم يطرح للنقاش نهائيا، وفي حال طرح سيقوم 
  .نتنياهو بدراسة األمري بنيامين سرائيلرئيس الوزراء اإل

  ١٥/٨/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  اعتقلت مستشارا لعباس بتهمة خطف سمسار مقدسي باع اراضي ليهود" إسرائيل" .٢٧

ية، أمس، بأن جيش االحتالل اعتقل قبل شهر سرائيلاإل" يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة : الناصرة
نصور أحد مستشاري رئيس السلطة ونصف الشهر، في عملية عسكرية سرية في رام اهللا، أسامة م

خطف "في القدس المحتلة و" ضلوعه في مؤامرة للسيطرة على أراض"الفلسطينية محمود عباس بداعي 
، "إسرائيل"وأضافت أن منصور نقل سراً إلى معتقل داخل . باع أراضي لليهود" سمسار أراض مقدسي

تنسب إليهم تهم المشاركة في عملية ي وفلسطينيين آخرين سمساري أراض إسرائيلكما تم اعتقال 
 الذي كلفه عباس مهمة التحقيق في عمليات تزوير بيع أراض  وذكرت الصحيفة أن منصور.الخطف

فلسطينية في القدس ليهود، متهم بخطف سمسار أراض من القدس الشرقية المحتلة يدعى أحمد المصري 
ية، كما تتهم منصور ورفاقه سرائيليحمل الهوية اإل ألنه إسرائيلياً المصري إسرائيلوتعتبر . إلى رام اهللا

وتابعت أن محققي جهاز األمن . بابتزاز تحت التهديد لسماسرة آخرين اشتبه بقيامهم ببيع أراض ليهود
وستبت .  هم الذين تولوا أمر التحقيق مع منصور، وأنه أنكر كل التهم المنسوبة إليه"شاباك"الداخلي 
  .ي مصير المعتقلين بعد قراءة لوائح االتهام التي قدمتها النيابة العامة ضدهمية قريباً فإسرائيلمحكمة 

ضبطوا مستندات يشتبه منها أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع " شاباك"إلى ذلك، قالت الصحيفة أن محققي 
طة الكنيسة االنغليكانية في القدس على أن تقوم األخيرة بشراء أراض في القدس ونقلها الحقاً للسل

وزادت أن المحققين يشتبهون بأن عباس هو الذي . الفلسطينية بهدف منع اليهود من السيطرة عليها
ويستند المحققون في شبهاتهم إلى إفادة سمسار أراض . أعطى تعليماته إلبرام هذه الصفقات مع الكنيسة

نيسة في مقابل عمولة أنه طُلب منه تنفيذ الصفقة مع الك: اهللا خضر جاء فيها من رام اهللا يدعى عبد
  .دسمة، وانه من خالل حديثه مع منصور فهم أن الرئيس عباس يبارك الصفقة

  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، 
  
  واليهود األثيوبيين أول ضحايا اللون" إسرائيل"تنامي العنصرية في  .٢٨

وبيون سجلت األسابيع األخيرة ذروة جديدة في العنصرية التي يواجهها االثي:  برهوم جرايسي-الناصرة 
في السنوات األخيرة، خاصة من مؤسسات رسمية، ومن مؤسسات " إسرائيل"اليهود الذي هاجروا إلى 

تعليمية، وحتى جهاز القضاء والجمهور العام، فهذا األسبوع عادت من جديد قضية رفض مؤسسات 
تعلم أبناؤهم في تعليمية استيعاب أوالد المهاجرين فيها، نظرا لرفض الكثير من العائالت اليهودية أن ي

ية تعنى بالقضايا االجتماعية، قد أشار إسرائيلوكان تقرير لجمعية . مدارس وصفوف يتعلم فيها أثيوبيون
إلى أن العمال األثيوبيين ما يزالون يواجهون صعوبة في ايجاد اماكن عمل مضمونة وثابتة، وإنما 

ة أهلته للعمل في مؤسسات الدولة، يعملون في اعمال مؤقتة، وحتى منهم من حصل على شهادات جامعي
فإن عمله على الغالب هو مع قطاع االثيوبيين، كذلك يشير التقرير الى ارتفاع نسبة البطالة بين 

  .المهاجرين من اثيوبيا
  ١٥/٨/٢٠٠٩، األردنالغد، 

  
  ي يسرق مسدس أشكنازي ويبيعه لفلسطينيإسرائيلجندي  .٢٩

في " التقصير األمني الخطير"ية عن ما وصفته بـيلسرائكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإل: د ب أ
وذكرت الصحيفة أن جندياً اعتقل قبل نحو . نظام الحراسة في مقر قيادة هيئة األركان العامة في تل أبيب
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  أسبوع لالشتباه بسرقته بطاقة االئتمان الخاصة برئيس األركان الجنرال غابي أشكنازي باإلضافة إلى 
  

 قبل نحو شهرين وبيعهما إلى فلسطينيين قام أحدهما باستخدام بطاقة االئتمان مسدسه الخاص من مكتبه
  . دوالر أميركيةخمسمائلشراء حاجيات وبضائع بأكثر من 

  ١٥/٨/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  
  تضامن مع األسر الفلسطينية المنكوبة في الشيخ جراحالحنا يؤكد عطا اهللا المطران  .٣٠

يس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، تضامن الكنيسة ومـسيحيي األرض          أكد المطران عطا اهللا حنا رئ     
المقدسة مع األسر الفلسطينية المنكوبة التي طردها المستوطنون بمساندة قوات االحتالل من منازلها فـي               

جاء ذلك خالل زيارة تضامنية قام بها المطـران أمـس لهـذه     وقد .حي الشيخ جراح في القدس المحتلة     
تي تفترش األرض وتلتحف السماء في صورة مأساوية تقشعر لها األبـدان وتظهـر بـشاعة                العائالت ال 

  .االحتالل وعنصريته
  ١٥/٨/٢٠٠٩المستقبل، 

  
   تخطط لتقسيم األقصى وبناء الهيكل"إسرائيل: "رائد صالح .٣١

.  تخطط لتقسيم المسجد األقصى"إسرائيل" رائد صالح من أن الشيخحذر :  عبد القادر فارس-غزة 
وأوضح  . أن ما يجري في القدس المحتلة في الوقت الحاضر ال يحدث إال في أوقات الحروبشار إلىوأ

أن االنهيارات التي تحدث في البلدة القديمة ومحيطها في القدس بفعل األنفاق والحفريات التي تنفذها 
مؤكدا أن سلطة  .اركية أو الجمعيات االستيطانية تهدد بتقسيم وانهيار األقصى المبسرائيلالمؤسسة اإل

  .االحتالل تجهز الظروف لتقسيم المسجد األقصى كهدف مؤقت نحو بناء الهيكل األسطوري المزعوم
  ١٥/٨/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  لحقوق اإلنسان  المقالة بحماية الهيئة الـمستقلة الحكومةمركز حقوقي يطالب: غزة .٣٢

وقف الحملة ضد الهيئة المستقلة لحقوق طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان الحكومة المقالة ب: غزة
اإلنسان واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتها وضمان استمرار عملها ونشاطها دون قيود، داعيا إلى أخذ 
ما يصدر عن مؤسسات حقوق اإلنسان، بما فيها الهيئة على محمل الجد، والتحقيق فيها، وإعالن نتائج 

أن انتقاد منظمات حقوق اإلنسان ألداء الحكومة وأجندة األمن ، زوأكد المرك .هذه التحقيقات على المأل
  .في غزة ال يعني غض النظر عن أداء الحكومة وأجهزة األمن في الضفة الغربية

  ١٥/٨/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
  

   وتتحدث عن انجازاتهيئة األعمال الخيرية تكرم األيتام وأوائل الثانوية العامة في غزة .٣٣
 لتكريم المتفوقين من األيتام اًنظمت هيئة األعمال الخيرية في قطاع غزة مهرجان : رائد الفي- غزة

 ها عماد الحداد مدير الهيئة في غزة أنوضحوأ .المكفولين لديها والعشرة األوائل في الثانوية العامة
مت خالل قد"، مشيراً إلى أن الهيئة " ألف يتيم١٥تكفل ما يزيد على "كراعية أولى لأليتام في فلسطين 

 مليون دوالر، ما بين كفالة لأليتام ومشاريع متنوعة في المجاالت ١٧ ما يقارب من ٢٠٠٨العام 
 ماليين دوالر إلغاثة ١٠ ما يزيد على إضافة إلى.. الصحية والتعليمية واإلغاثية واالجتماعية والتنموية

 آالف حقيبة مدرسية ١٠ى توفير  أن الهيئة عملت بعد الحرب عل مبيناً.قطاع غزة منذ الحرب حتى اآلن
باشرنا مع بداية " أيضاً وقال .مع القرطاسية والزي المدرسي لكافة الطالب الذين دمرت بيوتهم بالكامل
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  اإلجازة الصيفية، وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، إعادة إعمار وتأهيل مباني كافة الجامعات 
  

ها باألجهزة واألثاث والمعدات الضرورية والزجاج الذي والكليات التي تضررت خالل الحرب وتزويد
  ".دمر خالل الحرب، ورصدنا لذلك ما يقارب المليوني دوالر

  ١٥/٨/٢٠٠٩الخليج، 
  

  تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان  بتحمل مسؤوليتهاااألونروتطالب " شاهد"مؤسسة  .٣٤
سؤوليتها القانونية واإلنسانية تجاه الالجئـين      وكالة األنروا تحمل م   " مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان   "طالبت  

الفلسطينيين في لبنان، ولفتت إلى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الدولة اللبنانية التي يتوجب عليهـا                 
في و. تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان من خالل إصدار قوانين وقرارات تحفظ للفلسطينيين كرامتهم            

 التنمية اإلنسانية تدهور الخدمات الصحية التي يفترض أن تقدمها األونـروا،            استنكر مركز هذا السياق،   
  .الوكالةخاصة بعد وفاة خمسة مدنيين في الشمال بسبب نقص الخدمات في مستشفى تعاقدت معه 

  ١٥/٨/٢٠٠٩المستقبل، 
  

   اللبنانية مع فلسطين المحتلةتظاهرة طالبية فلسطينية عند الحدود .٣٥
نظمت رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين في لبنان تظاهرة طالبية وكشفية  : عشيادوار - بوابة فاطمة

لمناسبة انتهاء المخيم وذلك .  تأكيداً لحق الفلسطينيين باسترجاع ارضهم الحدوديةعلى بوابة فاطمة
  .٢٠٠٦ في آب  المقاومةالكشفي باسم الشهيدين االخوين مجذوب وذكرى انتصار

  ١٥/٨/٢٠٠٩السفير، 
  
   غينيس بأكبر قالب حالوة في العالم موسوعةرة تسعى لدخولالناص .٣٦

، أن تترك مدينة نابلس الشقيقة في الضفة ٤٨لم تشأ مدينة الناصرة، كبرى مدن فلسطينيي : الناصرة
إذ  .الغربية المحتلة وحدها في كتاب غينيس في باب الحلويات، مع أكبر طبق كنافة، فاختارت مجاورتها

 متر على األقل، ٢٠٠ وعلى مدى ساعات، صناعة أكبر قالب حالوة في العالم بطول  اليوم،مدينةتشهد ال
وحسب المخطط، فإن صب القالب سيتم في الشارع  .بحضور ممثلين عن كتاب غينيس لألرقام القياسية

  .، وهي عين الماء األثرية في المدينة"العين"المركزي في المدينة، بدءا من منطقة 
  ١٥/٨/٢٠٠٩، األردنالغد، 

  
   لم يحسموا الخالف على ازدواجية التنظيم مع حماساألردنإخوان  .٣٧

ية الصراع الداخلي بين األردنلم يحسم مجلس شورى جماعة االخوان المسلمين :  نبيل غيشان-عمان 
تياري الحمائم والصقور على جواز ازدواجية عضوية المكاتب االدارية في دول الخليج بين جماعة 

لعدم استكمال البحث فيها، وتم ترحيلها الى " وبين حركة حماس الفلسطينية، وذلك ناألرداالخوان في 
 وحركة األردنونجح تيار الحمائم المعارض الزدواجية اي عالقة تنظيمية بين اخوان ". اجتماع مقبل

حماس في منع التصويت خالل اجتماع مجلس الشورى الذي استمر حتى فجر امس على القضية 
السعودية والكويت (صر حماس على طلبها تمثيل االخوان المسلمين العاملين في الخليج وت. الخالفية

يين والمجلس االستشاري لحماس، األردن عضوا في مجلس شورى االخوان ١٢بـ ) واالمارات وقطر
اال يمثلوا في "ية ان المكاتب االدارية هي الخوان مغتربين يجب األردنفيما يرى الحمائم في الجماعة 

  ". جلس الشورى اال بصفة مراقبم
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جلسة الشورى تضمنت مناقشة التقارير ": "الحياة"وقال رئيس مجلس الشورى عبد اللطيف عربيات لـ
واشار الى ". السياسية والمالية واالدارية الى جانب قضية ازدواجية التنظيم على بند ما يستجد من أعمال

زدواجية، لكن لم يتم استكمال البحث فيها ورحلت ان غالبية اعضاء مجلس الشورى كانت ضد هذه اال"
  ".الى اجتماع الشورى المقبل الذي لم يحدد بعد موعده

  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، 
  
   مليون حساب قبل التفكير في الحرب"إسرائيل"فلتحسب : نصر اللّه .٣٨

لبنان يندرج في ي بتهديد سرائيلقال األمين العام لحزب اهللا اللبناني إن ما سماه الضجيج اإلعالمي اإل
إطار محاولة التأثير على الساحة اللبنانية وإثارة السجال فيها والحيلولة دون تشكيل حكومة وحدة وطنية 

وأكد حسن نصر اهللا أن حزبه سيشارك في الحكومة  .يشارك بها حزب اهللا وتعديل مهمة اليونيفيل
ي بنيامين نتنياهو مشددا على أن تشكيل ئيلسرااللبنانية المقبلة على الرغم من تهديدات رئيس الوزراء اإل

حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن يزعج ويقلق العدو الصهيوني إضافة إلى أهميتها لمعالجة 
كما توعد نصر اهللا  .واعتبر أن التهديدات األخيرة ال تشي بحرب قريبة. الوضع اللبناني الداخلي

ان بأي شكل من األشكال والنصر في أي حرب مقبلة بالتصدي ألي محاولة الستهداف لبن" إسرائيل"
وأكد أن المقاومة قادرة  .مؤكدا أن أي استهداف لبيروت أو الضاحية الجنوبية سيقابله قصف تل أبيب

ومواجهة جنودها بعشرات اآلالف من المقاومين وليس " إسرائيل"حاليا على قصف أي مكان داخل 
، وتعهد بمفاجآت جديدة في أي حرب جديدة تشنها ٢٠٠٦تموز / باآلالف كما جرى في حرب يوليو

كما أكد نصر اهللا أنه من الممكن منع أي حرب محتملة عبر تعزيز عناصر القوة وبناء ". إسرائيل"
وطالب األجهزة األمنية بكشف باقي . اإلستراتيجية الدفاعية إضافة إلى تعزيز التضامن الوطني

على معلومات " إسرائيل"كان حتى يجري الحيلولة دون حصول الجواسيس والعمالء المنتشرين في كل م
  .تسهل لها أي عدوان جديد

  ١٥/٨/٢٠٠٩األخبار، 
  
   قبل الحوارف المواقف بين حركتي فتح وحماساستكشالقاهرة تجري جوالتها ال .٣٩

قال مسؤول مصري، أمس، إن بالده ستجري خالل األيام المقبلة جوالت مكوكية بين : أ.ب.أي، د.بي.يو
دمشق ورام اهللا الستكشاف المواقف بين حركتي فتح وحماس وحل ما تبقى من خالفات عالقة بشأن 

ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية المصرية أمس عن المسؤول قوله، إن هذه . بعض القضايا
 ٢٥بالقاهرة في الجوالت تأتي تمهيداً للجولة المقبلة والحاسمة من الحوار الفلسطيني، والمقرر أن تنعقد 

  .آب الحالي/ أغسطس
  ١٥/٨/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ية في الجوالن السوريسرائيل اإلتدمشق تسلم لجنة األمم المتحدة قائمة باالنتهاكا .٤٠

بمواصلة تنفيذ سياساتها الممنهجة " إسرائيل"اتهمت وزارة الخارجية السورية :  سمر أزمشلي-دمشق 
يات واستمرار اعتقال األسرى السوريين مدداً تزيد على وخططها في مصادرة األراضي وانتهاك الحر

 عاماً في ظروف قاسية ومهينة، واستمرارها في تنفيذ جريمة دفن النفايات النووية والمشعة والسامة ٢٥
وتضمن التقرير السنوي عن معاناة . في الجوالن المحتل، ما يعرض السكان هناك ألمراض خطيرة

اللجنة الخاصة التابعة لألمم المتحدة "ية، والذي تسلمته سرائيلنتهاكات اإلالمواطنين في الجوالن واال
في األراضي العربية المحتلة " ية التي تمس حقوق اإلنسانسرائيلوالمعنية بالتحقيق في الممارسات اإل

 وأن أن حالة السكان السوريين في الجوالن المحتل تزداد سوءاً يوماً بعد يوم،"التي تزور سورية حالياً 
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ي ما فتئت تمارس أعمال التهجير القسري واالستيالء على الممتلكات الخاصة سرائيلسلطات االحتالل اإل
 ٤٠بالمواطنين السوريين في الجوالن وإقامة قرية سياحية استيطانية جديدة في الجوالن على مساحة 

 ألف ٥٠بلغ عددهم أكثر من ية في خطة لجذب آالف المستوطنين ليسرائيلدونماً قرب مستوطنة ايتعام اإل
تمسك سورية بخيارها االستراتيجي القائم على تحقيق "وأكد التقرير ". مستوطن في المستقبل القريب

السالم العادل والشامل وفقاً لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض في مقابل السالم وبما 
 المحتل ومن باقي األراضي العربية المحتلة بما  التام من كامل الجوالن السوريإسرائيليضمن انسحاب 

 وعلى صيغة مبادرة السالم العربية التي اعتمدتها ١٩٦٧فيها القدس إلى خط الرابع من حزيران عام 
وأكد تقرير وزارة الخارجية الحادي ". ٢٠٠٩القمة العربية األخيرة التي عقدت في الدوحة عام 

ظمات الدولية ميالد عطية أمام اللجنة برئاسة علي حميدون سفير واألربعون الذي قدمه مدير إدارة المن
إن سلطات االحتالل تمعن في سياستها "ماليزيا الدائم في األمم المتحدة وعضوية سريالنكا والسنغال 

وتصادر . الرامية إلى قطع كافة أشكال االتصال والزيارات بين األهالي واألقارب واألسر السورية
الممنوحة لطالب الجوالن الدارسين في الجامعات السورية لدى عودتهم إلى ديارهم في الهويات السورية 

 للسماح باستئناف زيارة المواطنين إسرائيلاألمم المتحدة الضغط على "، مناشداً "الجوالن السوري المحتل
 عمالً السوريين في الجوالن المحتل لوطنهم األم سورية عبر معبر القنيطرة فوراً ومن دون تأخير

أن سلطات االحتالل "وأوضح التقرير ". باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب
ي تستمر بنهب ثروات الجوالن الطبيعية وسرقة مياهه وتحويلها إلى مستوطنات في الجوالن سرائيلاإل

وا البقاء في أراضيهم بعد المحتل وفلسطين مستخدمة المياه كسالح للضغط على أبناء الجوالن الذين فضل
وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع ". االحتالل، كما تقوم بقطع األشجار في انتهاك لمبادئ الشرعية الدولية

" إسرائيل"الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية وتوصلت إلى استنتاجات تؤكد وقوع انتهاكات قامت بها 
 ١٤٠٠ام الحالي على قطاع غزة حيث استشهد نحو في قطاع غزة أخيراً بعد عدوانها مطلع الع

 ألف منزل ٢٠ عنصر شرطة والباقي من المدنيين، إضافة إلى تدمير ١٥٠ مقاتالً و٢٣٦فلسطيني، بينهم 
 بالمئة من ٨٠سكني وجامعات وعيادات وبعض المكاتب والمدارس والمساجد، إضافة إلى تضرر 

الى قلق اللجنة لصحة المحتجزين، خصوصاً من وأشار حميدون . األراضي الزراعية في القطاع
 في المئة ٣٧ في المئة من سكان غزة يعيشون اآلن تحت خط الفقر، وان ٦٥األطفال، ولفت الى ان 

منهم في فقر مدقع، وأن األطفال يذهبون إلى مدارسهم من دون وجبة طعام، وهذا يؤدي إلى حاالت 
وحض حميدون المجتمع الدولي . ة عند االطفال في غزةكثيرة من فقر الدم واألمراض الصحية المختلف

على إعادة إعمار البيوت المهدمة والبنية التحتية في غزة، مبدياً قلق اللجنة من زيادة عدد المستوطنات 
في مدينة القدس، إضافة الى هدم البيوت الفلسطينية والخطر الكبير الناتج " إسرائيل"الجديدة التي تقيمها 

  .حتالل نتيجة الحفريات التي تقوم بها تحت المسجد األقصى والتي تهدد بانهيارهمن سياسة اال
  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، 

  
  "األمن اإلقليمي"مبارك يبدأ زيارة لواشنطن ومحادثاته مع أوباما تركز على  .٤١

ن يبدأ الرئيس المصري حسني مبارك اليوم زيارة إلى واشنطن يلتقي خاللها أركا:  أحمد رحيم-القاهرة 
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية . اإلدارة األميركية ويستقبله الرئيس باراك أوباما الثلثاء المقبل

األمن اإلقليمي وتداعيات التعامل مع ملف إيران النووي على منطقة الخليج والشرق "سليمان عواد إن 
يارة مبارك إلى الواليات وأوضح أن ز". األوسط سيكونان على رأس القضايا التي سيناقشها الرئيسان

تأتي في توقيت مهم للغاية قبيل انتهاء اإلدارة األميركية من إعالن خطتها لتحقيق السالم في "المتحدة 
حريصة على معرفة تقدير الرئيس مبارك للموقف في المنطقة "وأكد أن واشنطن ". الشرق األوسط

وأكد مصدر مصري مطلع ".  عملية السالموالمساعدة في بلورة الرؤية األميركية للتحرك لكسر جمود
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 الفلسطينية قبل إعالن اإلدارة األميركية -، أن القاهرة تسعى إلى إنهاء الخالفات الفلسطينية "الحياة"لـ
إعالن خطة للسالم في ظل االنشقاق الفلسطيني "وأوضح أن . خطتها لتحقيق السالم في الشرق األوسط

ذا سيبدأ مسؤولون مصريون خالل األيام القليلة المقبلة جوالت مكوكية لن يكون مفيداً للجانب العربي، له
بين دمشق ورام اهللا الستكشاف المواقف بين حركتي فتح وحماس وحل ما تبقى من خالفات عالقة حول 

  ". أغسطس الجاري/  آب٢٥بعض القضايا، تمهيداً للجولة الحاسمة من الحوار الفلسطيني في 
  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، 

  
  بكشف قدراتها النووية" إسرائيل"دول العربية تطلب مساندة أوروبية إللزام ال .٤٢

" إسرائيل"تضغط الدول العربية على االتحاد األوروبي الستقطاب دعمه من أجل تحرك إلجبار : ب.أ
وفي رسالة من األمين العام للجامعة العربية . على فتح برنامجها النووي السري أمام التفتيش الدولي

موسى موجهة إلى وزير خارجية السويد كارل بيلد الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية لالتحاد عمرو 
، "إسرائيل"لـ" القدرات النووية"األوروبي، حثت استوكهولم على دعم مشروع القرار العربي بعنوان 

دولة،  ١٥٠الذي يفترض أن يعرض على الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 
  .أيلول المقبل/ للتصويت عليه في سبتمبر

  ١٥/٨/٢٠٠٩الخليج، 
  
   يتسلّلون إلى سيناء المتالكها قانونياًيونسرائيلاإل .٤٣

 جهات سيادية، بينهـا جهـازا       ٤اكتشفت تحقيقات تمت على مستوى عاٍل من السرية وأدارتها          : القاهرة
لواء شرطة سـابق    وهو  اهر عبد اهللا غبريال،      شبكة يقودها م   ،االستخبارات المصري العامة وأمن الدولة    

 أشخاص آخرين بينهم هارب في لندن، تخصصت في بيـع ألفـي             ٩بمديرية أمن جنوب سيناء، وتضم      
أول خيـوط   وكـان   . يةسـرائيل قطعة أرض وفيالت في سيناء لمستثمرين أوروبيين يحملون الجنسية اإل         

 أثناء التحقيق فـي شـكاوى مـالك    ٢٠٠٨دل سنة القضية اكتشفته إدارة التفتيش القضائي في وزارة الع  
  . في منطقة مرسى الدخيلة في شرم الشيخ"كورال باي"أجانب لوحدات في قرية 

  ١٥/٨/٢٠٠٩األخبار، 
  
  إلى وقف توسيع المستعمرات" إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .٤٤

الى وقف توسيع " ائيلإسر"دعت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة نافي بيالي : ب.ف.أ
التي " االنتهاكات الكبيرة"المستعمرات التي اعتبرتها غير شرعية، وذلك في تقرير الجمعة نددت فيه بـ

وقال البيان حول أوضاع حقوق اإلنسان في . كانون األول/ جرت خالل محرقة غزة في ديسمبر
على "نيسان / انون الثاني وشهر إبريلك/  يناير-األراضي الفلسطينية في الفترة بين المحرقة في ديسمبر 

وطالبت في هذه الوثيقة التي ستقدمها ". ية وقف توسيع مستعمراتها وهي غير شرعيةسرائيلالحكومة اإل
تشرين األول /  أكتوبر٢أيلول و/  سبتمبر١٤الى دورة المجلس حول حقوق اإلنسان في جنيف بين 

ونددت بالقيود المفروضة على ". راجهم من منازلهمبالوقف الفوري لعمليات إبعاد الفلسطينيين وإخ"
وضع حقوق اإلنسان السيئ "وقالت ان ". إلغاء فوري لهذه اإلجراءات"تحركات الفلسطينيين داعية الى 

جرت أثناء المحرقة مطالبة بالتحقيق بها ومنح " انتهاكات كبيرة"، مشيرة الى "أصال استمر في التدهور
االعتقاالت العشوائية والتعذيب وسوء المعاملة واإلعدام "عددت كذلك و. الضحايا حق طلب تعويضات

خارج إطار القانون وإخالء المنازل بالقوة وتوسيع المستوطنات والعنف المرافق له، وتقييد حرية الحركة 
وفي ما يتعلق بقضية المعتقلين أشارت المفوضة السامية تحديدا الى مسألة إفالت المسؤولين ". والتعبير

  ".ما يشكل مبرراً الستمرار هذه األعمال"ن أعمال العنف من العقاب ع
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ال يمكن التوصل الى سالم دائم من دون احترام حقوق اإلنسان ومن دون تحمل "وكررت القول انه 
  .هذه الحقوق، وطالبت برفع الحصار عن غزة" المسؤولية عن انتهاك

  ١٥/٨/٢٠٠٩الخليج، 
  
   غزةعليها إلسقاط شهادات محرقة" إسرائيل" تشنها  دعائية حرباً تنتقدرايتس ووتشهيومن  .٤٥

بدال من "أعلن اياين ليفين مدير برنامج منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، أمس،  أنه : ب.ف.أ
معالجة المعلومات المستقاة من منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان في غزة جدياً شنت الحكومة 

ية تريد إسكات سرائيلإذا كانت الحكومة اإل"وأضاف ". لك المنظماتية حرباً دعائية على تسرائيلاإل
ورداً على ". االنتقادات فمن األفضل عليها أن تحقق جدياً في التجاوزات التي ارتكبها الجيش ومعاقبتها

بأن الهبات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش في المملكة السعودية تثير تساؤالت " إسرائيل"مزاعم 
هذه االدعاءات غير صحيحة وان هيومن رايتس ووتش ال "مصداقية التقرير، أكد ليفين أن كبيرة حول 

هيومن رايتس "وذكر أن . تستند فقط الى شهادات ضحايا وشهود تدرس بعناية بل أيضا الى تقارير طبية
دانت ممارسات حماس في تقارير سابقة تستند الى شهادات جمعت في غزة، ونفى أن تكون " ووتش
" إسرائيل"وقال إن ملخصاً مفصالً عن التقرير أرسل إلى . نظمة تلقت أدنى دعم مالي من السعوديةالم

  .شباط، ودعتها الى مناقشته عبثاً/ منذ العاشر من فبراير
  ١٥/٨/٢٠٠٩الخليج، 

  
  !تغيرت بسياستها وليس بنهجها وقياداتها" الحركة" .٤٦

  ماجد كيالي
عن مصير هذه الحركة، استمرارها ووحدتها وطبيعة توجهاتهـا         أثار انعقاد مؤتمر فتح السادس السؤال       

هكذا، ثمة من يعتقد أن فتح      . وعلى هذا السؤال ثمة انقسام بين الفتحاويين والمهتمين والمتابعين        . السياسية
وثمة من يرى خالف    . نجحت بعقد مؤتمرها وتصليب وحدتها وحافظت على ثوابتها وتتجه لتطوير ذاتها          

لم تعد هي ذاتها، وأنها اختلفت عن فتح المعروفة المتمسكة بالكفاح المـسلح واسـتقاللية              ذلك أي أن فتح     
  .القرار الوطني وحقوق الفلسطينيين؛ بمعنى أن فتح أبو مازن تختلف عن فتح ياسر عرفات

. هكذا، ثمة في اإلجابة السابقة نظرة متسرعة ومبسطة وانتقائية لموضوع النقاش، بتعقيداتـه وإشـكاالته            
، )بغض النظر عن تقييمنا لها سلبا أو إيجابا       (لك أن فتح كانت خضعت منذ زمن لتغيرات سياسية كبيرة           ذ

، وترسـخ اعتمادهـا     )١٩٧٤(ظهرت مالمحها منذ انتقالها إلى التسوية، بتبني قيادتها للبرنامج المرحلي           
وتم التحول نهائيا نحـو     ). ١٩٨٢(النضال السياسي والدبلوماسي، إثر انهاء وجودها العسكري في لبنان          

، وانتقال ثقلها إلى الداخل، وتحولها إلى سلطة فـي الـضفة            "إسرائيل"هذا وذاك بعقدها اتفاق أوسلو مع       
الغربية وقطاع غزة المحتلين؛ مع إقرارنا بوجود مرحلة مزاوجة، بين طريقي فـتح، تمثلـت بـرفض                 

النتفاضة والمقاومة المسلحة، ولكن هـذه       والتوجه نحو ا   ٢ في مفاوضات كامب ديفيد      "إسرائيل"امالءات  
  .المعادلة كان فرضها أبو عمار بوعيه لدوره الرمزي والتاريخي

لم تتغير فتح فقط عبر هذا المسار، فثمة مسار آخر أدى إلى تغييرها، عجله غياب قادتهـا التـاريخيين                   
ـ    ) ١٩٨٣(باالغتيال، أو بالوفاة، وحصل فيها انشقاق كبير         ادات وكـادرات نـضالية     أدى إلى خروج قي
  ).لتطويعها(مجربة منها، ثم جرى تجفيف لمواردها المالية 

وال شك أن تحول فتح، من حركة مقاومة إلى سلطة، أدى إلى إثارة الشبهات السياسية والمسلكية حـول                  
ى معنية بالحفاظ عل  ) مادية وسلطوية (عديد من قادتها وكوادرها المتنفذين، وخلق فيها طبقة ذات مصالح           

الوضع الراهن، ما أثر على روحها الكفاحية وبدد طاقتها النضالية، وأضعف صدقيتها كحركـة تحـرر                
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أيضا، فإن ضعف الحراك السياسي فيها، وعدم وجود حياة تنظيمية داخلها،           . "إسرائيل"وطني في مواجهة    
لـى حـساب الكفـاءة      وتدني اهتمامها بالثقافة السياسية، وتفشي عالقات المحسوبية والزبائنية فيهـا، ع          

، أكثر  )متفرغين(وكأنها حركة موظفين    ) على األغلب (الشخصية والصدقية الوطنية، أظهر هذه الحركة       
ومعلوم أن كـل هـذه      . من كونها حركة مناضلين، ما يفسر انهيار وضعها في غزة؛ بين أسباب أخرى            

 أدى إلى انحسار مكانتها     ، ما "إسرائيل"األوضاع أدت إلى تراجع دور فتح كحركة تحرر وطني تصارع           
في المجتمع الفلسطيني، وتآكل دورها القيادي، وهو ماظهر واضحا بخـسارتها االنتخابـات التـشريعية               

  .، لصالح حركة حماس)٢٠٠٧(، وانهيار وضعها في قطاع غزة )٢٠٠٦(
نيـة  جانب أخر في تغير طبيعة فتح يتعلق بتحولها إلى حركة اللون الواحد، بعد أن كانـت حركـة وط                  

تحتضن مجمل التيارات السياسية في الساحة الفلسطينية؛ وهنا نحن النتحدث عن محتوى أيدلوجي، وإنما              
وكان واقع التعددية والتنوع في فتح بمثابة نقطة تميز لها عـن بـاقي الفـصائل،                . عن محتوى سياسي  

 باتت فتح حركـة للـون       ،)واالنشقاق الذي تاله  (ومنذ الخروج من لبنان     . وعمود قوتها، وروحها المتقدة   
وما ساعد على ذلك أن فتح لم تشتغل علـى          . واحد، وباتت مطواعة للقيادة التي باتت متحكمة تماما فيها        

تطوير ثقافة التنوع والتعددية بين أعضائها، ولم تكرس التعايش بين المنابر في صفوفها، وفق عالقـات                
 واقع التعدد والتنوع في فتح مشوبا بكثيـر مـن           وباألصل فقد كان  . ديمقراطية مؤسسية تفاعلية وتكاملية   

  .التوتر والتناحر، ولم يجر العمل على تأطيره أو تنظيمه أو االعتراف به
اآلن، وبحسب مداوالت مؤتمر فتح السادس، ونتائجه، فإن فتح تتجه نحو تكريس تحولهـا إلـى حركـة                  

لقة ببعث الهوية الوطنية الموحدة لكـل       سلطة، بكل معنى الكلمة، حركة تقطع مع مقوالتها األساسية المتع         
الشعب الفلسطيني، وتحافظ على استقاللية القرار الوطني، وتنتهج الكفاح المـسلح كطريـق السـتعادة               
الحقوق، لصالح التحول من حركة مقاومة إلى حركة سياسية للفلسطينيين في الداخل، وإن ظلت تتحـدث                

إذا كانت هذه الحركة تعتمد التفاوض والتفاوض كبـديل        ف. ١٩٤عن تمسكها بحقوق الالجئين وفق القرار       
 بحق العودة لالجئين؟ وإذا كـان قيـادة هـذه    "إسرائيل"للتفاوض من اجل الحقوق الوطنية، فكيف ستقنع        

الحركة تحصر نفسها في خيار الدولة في الضفة والقطاع بالتفاوض فكيف ستجلب دولـة وحـق عـودة                  
  لالجئين في آن معا؟

 أن فتح الجديدة غير فتح القديمة مع كل االحترام للحديث عن الصمود علـى المبـادئ                 واضح مما تقدم  
والثوابت، فهو مجرد حديث ال يعني شيئا في السلوك السياسي الذي ستمارسه قيادة الحركة في اآلتي من                 

لسياسية وإذا كنا النختلف على ضرورة انتهاج الواقعية ا       . األيام؛ وما صرح به أصحابها في سالف األيام       
وترشيد الكفاح المسلح، فإن المصداقية تقتضي أيضا تعيين مفهوم الواقعية وحدودها، كما تقتضي ترشـيد    
المفاوضات أيضا، فإذا كانت فوضى الكفاح المسلح أضرت بالشعب الفلسطيني وصـدقية قـضيته فـإن                

  .طريقة القيادة في المفاوضات لم تجلب شيئا وأضرت كثيرا
أن فتح لم تتغير فعال بقياداتها ونهجها وعالقاتها الداخلية وطريقة إدارتهـا ألحوالهـا              هكذا يمكن القول ب   

  .وللساحة الفلسطينية، ولكنها تغيرت من النواحي السياسية
  ١٥/٨/٢٠٠٩المستقبل، 

  
  عاد الرجوب ودحالن... أبشروا .٤٧

  داود الشريان
تناداً الى إنجازاتهم، ويتغير الوزراء  على ارض فلسطين، ينتخب السياسيون فيها اس"إسرائيل"منذ قيام 

وخالل الحرب . وعلى مدى اكثر من خمسة عقود تكرست أسماء، وغابت أخرى. والقادة في كل مرحلة
شهدنا حملة ضارية في الصحافة العبرية على ) ٢٠٠٦ يوليو –تموز (اإلسرائيلية األخيرة على لبنان 

  .  األسماء واألحزابقادة الحرب، وتدخلت تلك الحملة في تغيير خريطة
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 الثورة على "أبوات"وفي الجانب الفلسطيني لم يرسب أحد منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وسيطر 
نتائج االنتخابات الداخلية األخيرة في حركة فتح، رغم فشلهم في الحرب والسالم، وإدارة شؤون الحكم، 

اكتسح الرئيس محمود عباس ومساعدوه نتائج و. وصراعهم على وكاالت الطحين، ومطاعم األكل الجاهز
االنتخابات، وفشل معارضوه من الشباب، وتحولت العملية االنتخابية الى صراع أجيال على سلطة لم 

  . تفلح في إدارة الشؤون البلدية، فضالً عن تحرير األرض
ييفه، ولم يبق عليهم  العربي بكل تزويره وتز"الديموقراطي"ال شك في أن الفلسطينيين استنسخوا النظام 

سوى التوريث، وفي انتخابات بيت لحم فاز الرئيس أبو مازن وأركان إدارته، وكأن ليس في الشعب 
الفلسطيني غيرهم، فضالً عن ان االنتخابات عززت مواقع قادة أمن سابقين، تركوا مواقعهم لسوء األداء، 

طن الفلسطيني، وظن البعض انهم خرجوا  وأمن الموا"إسرائيل"وإذكاء االضطرابات، والخلط بين أمن 
من السلطة الى األبد، وهم جبريل الرجوب القائد السابق لألمن الوقائي في الضفة الغربية، ومحمد دحالن 

  .القائد السابق لألمن الوقائي في قطاع غزة، وتوفيق الطيراوي المدير السابق لجهاز االستخبارات
ر فتح في بيت لحم، مؤشر ال يقبل الجدل الى ان السياسيين ان نتائج االنتخابات التي شهدها مؤتم

فعودة قادة األمن السابقين تعني أننا سنشهد . الفلسطينيين يعيشون حاالً من الصراع المرير على السلطة
، وإن فتح أصبحت تتصرف ٢٠٠٥قريباً تكراراً للصور المؤسفة التي شهدناها قبل انتخابات العام 

 األمس، ال يبشر بهدوء أو "خصوم" منظمة للتحرير، فهذا التحالف األمني بين كمنظمة أمنية، وليست
انسجام بين فتح وحماس، وال حتى بين الفتحاويين أنفسهم، ومعاودة اختيار هذه األسماء، تعني ان الوفاق 
بين الفلسطينيين اصبح سراباً، وتكريساً لحماية المصالح وطموحات السلطة والصراع من اجلها، 

  .تمراراً لحال العبث المهيمن منذ قيام الثورةواس
  ١٥/٨/٢٠٠٩الحياة، 

  
  خيار الحرب البديلة على لبنان .٤٨

  محمد السعيد ادريس
 الصهيوني عن حقيقة مهمة باتت جزءاً أصيالً من العقيدة العسكرية -يكشف تاريخ الصراع العربي

الحرب "تنازالت فإنه ال يجد غير اإلسرائيلية وهي أنه في كل مرة يواجه فيها الكيان مأزق تقديم 
وفي هذه األيام يواجه الكيان مأزقاً . بديالً للهروب من تقديم تلك التنازالت" الحرب االستباقية"أو " الوقائية

  .مزدوجاً األول على صعيد البرنامج النووي اإليراني واآلخر على صعيد التسوية مع الفلسطينيين
ل اإلسرائيليون كل جهودهم القناع إدارة الرئيس األمريكي باراك فعلى مدى األشهر الستة الماضية بذ

أوباما بالتراجع عن خيار الحوار مع إيران والعودة إلى الخيار العسكري، لكن كل هذه الجهود لم تنجح 
في أكثر من قبول إدارة أوباما وضع سقف زمني لهذا الحوار المقترح ينتهي أواخر هذا العام، بعده تبدأ 

لمراجعة، لكن الموقف االستراتيجي األمريكي بقي متمسكاً بسياسة الحوار مع إيران، ومن هنا عملية ا
جاء النفي السريع على لسان الرئيس أوباما نفسه لتصريحات نائبه جو بايدن بخصوص أن واشنطن لن 

ألهم الذي إذا أرادت أن تدافع عن نفسها ضد تهديد إيراني، لكن التطور ا" إسرائيل"تفرض قيوداً على 
 جاء على لسان وزيرة الخارجية هيالري كلينتون عندما تحدثت عن عزم واشنطن " اإلسرائيليين"هز

هذا التصريح على أنه " اإلسرائيليون"إقامة مظلة أمنية لحماية األصدقاء من خطر نووي إيراني، فقد فهم 
 له واستنفروا كل ما لديهم من أوراق وأعلنوا رفضهم القوي" إيران نووية"يعد بمثابة قبول أمريكي بخيار 

  .الضغط ضد إدارة أوباما
إلى جدية التفكير في خيار الحرب االستباقية، وبشكل منفرد إذا " إسرائيل"هذه التطورات أخذت تدفع 

فرضت الضرورة ذلك، ضد المنشآت النووية اإليرانية، والبحث عن كل الوسائل الممكنة إلنجاح هذه 
  .رها، وبالذات مخاطر النجاح المضمون ومخاطر تصدع العالقة مع واشنطنالخطوة رغم كل مخاط
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المأزق نفسه موجود وتتزايد حدته مع واشنطن حول الملف الفلسطيني، وإصرار إدارة أوباما على تحقيق 
األمر الذي جعل واشنطن تتشدد في رفض سياسة التوسع االستيطاني " الدولتين"تسوية وفق خيار 

لك ألن أي تراخ في رفض هذه السياسة من شأنه تقويض المبادرة األمريكية من أساسها، اإلسرائيلية، ذ
والسماح في ، ١٩٦٧إذ ال يستقيم الحديث بجدية عن قيام دولة فلسطينية على األراضي التي احتلت عام 

  .الوقت ذاته بالتوسع اإلسرائيلي على هذه األراضي الخاصة بالدولة الفلسطينية المقترحة
اً ألن حكومة نتنياهو تتعامل باستخفاف مع المبادرة األمريكية الخاصة بحل الدولتين وتملك في ونظر

يديها ما يقوض هذه المبادرة من أساسها، وبالذات ما يطرحه نتنياهو من شروط لقيام دولة فلسطينية، 
وتلقي " سرائيلإ"خاصة االعتراف الفلسطيني بالكيان كدولة يهودية، وحل قضية الالجئين خارج حدود 

ضمانات دولية بخصوص الترتيبات األمنية ومتطلبات األمن اإلسرائيلي بجعل هذه الدولة منزوعة 
  .السالح وغيرها من الشروط، فإن الحكومة اإلسرائيلية ترفض وبشدة أي قيود على سياسة االستيطان

 مع الواليات المتحدة، وعليها إما نفسها في صدام محتمل" إسرائيل"في الحالتين اإليرانية والفلسطينية تجد 
أن تخوض الصدام وتدفع أثمانه، وإما أن تلجأ إلى سياسة الهروب من المأزق عن طريق شن حرب 

  . اإلسرائيلي-وللتحالف األمريكي" إسرائيل"ـاستباقية تكون محدودة المخاطر بالنسبة ل
من شأنه إفشال فرص الحوار فإن الحرب ضد لبنان ربما تكون الخيار البديل اآلمن الذي لذلك 

 اإليراني نهائياً وتصعيد الصراع إلى ذروته بين طهران وواشنطن، والذي من شأنه عرقلة -األمريكي
مشروع التسوية الفلسطيني ووضع إدارة أوباما أمام أجندات أخرى بديلة، في الوقت الذي تعد فيه ردود 

ة أو حتى إقليمية في ظل التوتر الراهن في الفعل الرافضة محدودة سواء كانت أمريكية أو أوروبي
  .عالقات إيران اإلقليمية والدولية

التصعيد اإلسرائيلي الراهن ضد لبنان وحزب اهللا قد يكون حرباً إعالمية أو محاوالت للردع المسبق 
  .لرئيس الحكومة اللبنانية المعين للتوقف عن محاولة إشراك حزب اهللا في الحكومة الجديدة

د تتجاوز حدود الردع وتصبح الخيار األفضل للهروب من مأزق تحديات الكيان في عالقاته تهديدات ق
  .الدولية واإلقليمية

  ١٥/٨/٢٠٠٩الخليج، 
  
 حقوق الفلسطينيين في لبنان .٤٩

 بشارة مرهج
في إطار الثوابت الوطنية والمبادئ الدستورية، التي يأتي في مقدمها رفض التوطين والتمسك بحق 

ضوء إقرار مختلف القوى السياسية اللبنانية بحقوق الفلسطينيين اإلنسانية لم يعد هناك من العودة، وفي 
مبرر لتأجيل معالجة أوضاع الفلسطينيين في لبنان وال سيما اولئك الذين يعيشون منذ ستين عاماً في 

ا ابسط حقوق مخيمات الصفيح وسط بيئات مزرية تنعدم فيها شروط الحياة الصحية بحدها األدنى بما فيه
 .اإلنسان المنسية في دهاليز المخيمات الضيقة التي تفتقر إلى الضوء والهواء وتطفح بالمياه الملوثة

واألوضاع البائسة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان كانت تطرح مراراً على بساط البحث لتؤجل دائماً 
 حاجة للبحث في قضية مستعصية يتولى بحجة ان حل القضية الفلسطينية هو قيد اإلنجاز، وبالتالي ال

 .المجتمع الدولي استيعابها
وقد مرت عقود على هذا الملف وتراكم عليه الغبار دون ان يتجرأ احد من المسؤولين اللبنانيين على 

 .فتحه ومعالجته وفقاً للمبادئ االنسانية وروح العدالة واألخوة العربية
ت األمنية التي انحصر همها في الضبط والمراقبة دون النظر إلى ولقد بقي هذا الملف في عهدة المرجعيا

 .األوضاع االجتماعية واالقتصادية والتربوية التي تولتها األونروا منذ أيام النزوح األولى
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وبسبب الحروب والتهجير والتضييق زاد عدد الفلسطينيين في لبنان دون ان تتطور خدمات االونروا التي 
هة وازدادت مصاريفها البيروقراطية من جهة أخرى، في وقت ال زالت فيه دول تقلصت مواردها من ج

عربية وأجنبية تتملص من التزاماتها المالية تجاه الوكالة التي أنشأتها األمم المتحدة كي تكون مسؤولة 
 .عن قضايا الالجئين كنتيجة طبيعية إلقامة كيان االغتصاب واالستيطان والتهجير

ساهم منذ نزوحه في تطور قطاعات الزراعة والخدمات والمصارف والتعلم في لبنان والفلسطيني الذي 
يجد نفسه اليوم، كما األمس، محاصراً بقيود وإجراءات وقوانين تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في 
العمل في الكثير من المحاوالت رغم العهود الدولية التي وضعها لبنان وتلزمه باحترام حقوق الغير 

 .سبة لإلقامة والعمل واللجوء والرعاية الصحيةبالن
ان الفلسطيني المحروم من حق تملك شقة صغيرة بسبب قانون ظالم تم سنّه في ظروف مفتعلة ومشحونة 
هو اليوم ضحية تمييز يتوارى خلف ذرائع واهية ال تليق بالبالد، خصوصاً ان لبنان يحفظ حق الجميع 

 .او الدينفي الملكية بغض النظر عن الجنسية 
أما بالنسبة لحقه في العمل فإن األنظمة والقوانين اللبنانية تحرم الفلسطيني من ممارسة حق العمل في 
ميادين كثيرة وال سيما في مجال المهن الحرة مما يزيد من نسبة البطالة بين الفلسطينيين ويؤدي إلى تفاقم 

ضطرابات سلوكية هي نتيجة طبيعية لالستالب االوضاع االجتماعية للعائلة الفلسطينية وفتح األبواب ال
 .والفقر واليأس

وإذا كان الوزير طراد حمادة قد قام بمبادرة جيدة لتصحيح االوضاع البائسة للعامل الفلسطيني، فإن هذه 
المبادرة بقيت يتيمة وتحتاج إلى استكمال وتوسيع لرفع الحيف الكبير الذي يتعرض له الفلسطيني بسبب 

 .ولي وإهمال الطبقة السياسية الحاكمة في لبنانالتقصير الد
إن الطريقة السليمة في التعامل مع قضايا الفلسطينيين في لبنان أصبحت عاراً مكتوباً يخجل الفلسطينيون 

واذا كان البعض ال زال يعتمد اسلوب التعميم والتجريد في مقاربته للقضية . من التحدث بشأنه إال مواربة
من تأييده اللفظي لها عنواناً لعروبته، فلماذا اذن ال يترجم التزامه هذا بتبني مطالب الفلسطينية فيجعل 

إنسانية مشروعة ال عالقة لها بالتوطين ال من بعيد وال من قريب بل تحقيقها يجعلنا أقوى في مواجهة 
  .التوطين وأقوى على طريق العودة

 ١٥/٨/٢٠٠٩السفير، 
  
  :كاريكاتير .٥٠
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