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  اختتام أعمال المؤتمر السادس لحركة فتح بإعالن نتائج انتخابات المجلس الثوري .1

عمال المؤتمر العام أ ، أنوكاالتال ، نقالً عنبيت لحم من 16/8/2009الحياة الجديدة، فلسطين، أفادت 
و ضيف عضأ حيث ، للمجلس الثوري الجديد عضوا81ًعالن انتخاب إمس ب أالسادس لحركة فتح انتهت

يضم كما ،  جديداً عضوا70ًومن بين المنتخبين هناك . منتخب لحصول آخر اسمين على النتيجة نفسها
وري أوالحدث الالفت فوز العضو اليهودي االسرائيلي الوحيد في فتح، .  إمراة11المجلس الجديد 

  .ديفيس، في المجلس الثوري
ات المجلس أفرزت خريطة جديدة للهيئة نتائج انتخاب، أن رام اهللا من 16/8/2009الحياة، وأوردت 

ذ فاز في عضوية المجلس عدد كبير من الشباب الذين إالقيادية الثانية في الحركة بعد اللجنة المركزية، 
  . سنة، غالبيتهم من ناشطي االنتفاضة األولى والثانية45 - 30عمارهم بين أتتراوح 

قاعد اللجنة المركزية وتركت مقاعد المجلس وكانت الغالبية العظمى من قيادات فتح تنافست على م
وأظهرت النتائج فوز نسبة مرتفعة من . الثوري خالية، ما سهل على جيل الشباب الترشح لها والفوز فيها
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ي امرأة لم تتمكن من النجاح في انتخابات اللجنة أن أمن عضوية المجلس، علماً )  في المئة13(النساء 
  . من قطاع غزة في عضوية المجلس مرشحا20ًالمركزية، فيما نجح 

على هيئة تشريعية ألكنه، وهذا هو األهم، يشكل » فتح«ويشكل المجلس الثوري الهيئة القيادية الثانية في 
ويتمتع المجلس الثوري بصالحيات . في الحركة بين فترتي انعقاد المؤتمر العام البالغة خمس سنوات

ي عضو فيها بغالبية الثلثين، والتصويت بوقف أو أمركزية واسعة، في مقدمها حجب الثقة عن اللجنة ال
  .و سياسيات اللجنةأي من قرارات أو تصويب أ

شهر يتلقى فيها تقارير عن عمل اللجنة المركزية خالل تلك أويعقد المجلس الثوري جلسة كل ثالثة 
  .ويملك صالحية مطالبتها بوقف بعض السياسات والمواقف. الفترة

  
    سيطرتها على الوضع األمني في رفحتحكمة الحكومة المقال .2

قوات األمن التابعة  أن :غزة  رائد الفي عن مراسلها في، 16/8/2009الخليج، اإلمارات، نشرت 
 أحكمت سيطرتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد اشتباكات دامية امتدت لساعات المقالة لحكومة ل

 130 فلسطينياً وأصيب نحو 28 السلفية المتشددة، قتل فيها "جند أنصار اهللا"عدة مع مسلحين من جماعة 
 26اهللا السوري، و وقتل زعيم الجماعة عبد اللطيف موسى ومساعده أبو عبد. بينهم عدد في حالة الخطر

آخرين، بينهم ستة من أفراد الشرطة وستة مدنيين بينهم أطفال، في االشتباكات الضارية التي اندلعت بعد 
إمارة إسالمية في أكناف بيت "بإعالنه إقامة  في مسجد ابن تيمية تحدى فيها موسى حماسخطبة الجمعة 

 . انطالقاً من مدينة رفح"المقدس
وقال مصدر أمني في الحكومة المقالة إن موسى والسوري اختفيا داخل نفق يمتد لنحو مائتي متر من 

عده طلبا االستسالم بعد اكتشاف وبحسب المصدر فإن موسى ومسا. مسجد ابن تيمية إلى منزل موسى
 فجر حزاماً ناسفاً كان يتزنر به، فقتل نفسه وزعيمه، فيما أصيب السوريأمرهما فجر أمس، غير أن 

  . وأكد المصدر اعتقال عشرات من أنصار موسى خالل االشتباكات وبعدها. شرطي بجروح خطرة
 الطبية ما زالت مغلقة أمام الجميع منطقة رفح والمشافي"وقال المتحدث باسمها إيهاب الغصين إن 

عبارة عن مجموعة من األفراد "وأشار في تصريح صحافي إلى أن أعضاء الجماعة . "ألسباب أمنية
وليسوا تنظيماً، وليست لهم اتصاالت خارجية، ويحملون أفكاراً منحرفة فكريا ويقومون بتكفير أهل غزة 

أنه في البداية كانت المالحقة تتم على "، مشيراً إلى "اهيوبالعديد من عمليات التفجير في األفراح والمق
خلفية الحوادث وبعد تتبع هذه األمر تبين أنهم يتبعون لزعيم لهم وتم التواصل معهم ومع ذويهم لوضع 

كان هناك إعالن لهم ) الجمعة(باألمس ": وقال. "حد لهم وإقناعهم بالتحلي باإلسالم الوسطي لكنهم رفضوا
مى باإلمارة اإلسالمية وجرت اتصاالت لضبط األمر إال أنهم أفشلوا هذه االتصاالت في الخطبة يس

 وباشروا بإطالق النار فاستشهد أحد أفراد الشرطة وعلى إثر ذلك استمرت االشتباكات حتى صباح اليوم
  . ، مشدداً على أن تجمعهم كان بشكل رئيسي في منطقة رفح فقط) "السبت(

كانت له اتصاالت تنسيقية مع األجهزة األمنية التابعة لمحمود عباس، وربما موسى "وأضاف الغصين أن 
هناك من يقف خلفه لمحاولة استغالل الوضع واإلخالل باألمن في القطاع خاصة أنهم لم يستطيعوا 
الدخول إلى القطاع عبر مجموعتهم األمنية في رام اهللا وقد تكون هذه طريقة جديدة لزعزعة األمن في 

  .ى حد تعبيره عل"غزة
وأضاف . وقال رئيس الحكومة المقال إسماعيل هنية إن أجهزة األمن اضطرت إلى التحرك ضد الجماعة

إن عناصر الجماعة بغوا على الحكومة "خالل كلمة في مؤتمر نظمته نقابة المعلمين في غزة، أمس، 
 واتهم جهات لم يسمها ."ووصفوها بالمرتدة وحملوا السالح ضدها وفجروا أنفسهم في عناصر الشرطة

باستغالل بعض الشباب لتغذية أفكار غريبة تقوم على التكفير واستباحة الدماء بعد فشل الحصار والحرب 
  .على غزة
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إضعاف " هذه المجموعة أهدافوقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة لفرانس برس من 
 المجموعة لم تقاوم االحتالل ورفضت فهذه.. حركة حماس والسعي إلضعاف الشعب الفلسطيني

هذه المجموعة قامت بقتل وإرهاب المواطنين وهي مجموعة "وأضاف . "المشاركة في الدفاع عن غزة
  ."قامت بتفجير عرس في خان يونس قبل ثالثة أسابيع

ا وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حمَّاد أكد أن م أن 15/8/2009وأورد المركز الفلسطيني لإلعالم، 
قامت به األجهزة األمنية في مواجهة عناصر تكفيرية في رفح، يأتي في إطار الحفاظ على حالة األمن 

 القطاع منذ عامين بعد طرد األجهزة البائدة، مشددا على أنه لن يسمح ألية جهة بأخذ القانون ايحيياهالتي 
إن وزارة الداخلية لن تقف ): "8-15(وقال حمَّاد خالل تشييع سبعٍ من ضحايا االشتباكات السبت . بيدها

  ". مكتوفة األيدي أمام أية محاولة لزعزعة أمن البلد واستقراره تحت مسمَّيات واهية لخداع الناس
"  اهللاأنصارجند " جماعة  أنمن جهتها،: عن مراسلها محمد الجمل 16/8/2009األيام، فلسطين، ونقلت 

 .باكات المسلحة التي وقعت في مدينة رفحتوعدت بالثأر ألعضائها الذين قتلوا في االشت
 رفح أدانت أحداثالشعبية ة الجبهأن : حامد جاد عن مراسلها 16/8/2009 الغد، األردن، وذكرت

نؤكد إدانتنا ورفضنا لكل ظواهر التطرف الديني في الشأن الداخلي " بيان لها فيوتداعياتها إذ قالت 
 باتت تتهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وتدفع به نحو صراعات وإدارة العالقات الوطنية الفلسطينية، التي

وطالبت الجبهة  ".ضارة، هي في غير زمانها وغير مكانها، وال يستفيد منها سوى كل أعداء شعبنا
باحترام القانون والحريات الديمقراطية، بما في ذلك الحريات الشخصية والعامة، داعية في الوقت ذاته 

أعربت الجبهة  فيما . الفلسطيني بالتوحد، والتفرغ لمعركة النضال األساسيةكافة أطياف المجتمع
الديمقراطية عن أسفها الشديد لسقوط عدد كبير من الضحايا، وإصابة العشرات، جراء األحداث المؤسفة 

وأكدت الجبهة في بيان أصدرته أمس، على أن اللجوء للسالح في حل  .التي شهدتها محافظة رفح
التباينات الداخلية الفلسطينية، خط أحمر يمثل انتهاكه ظاهرة خطيرة لما لها من تداعيات على الخالفات و

واعتبرت الجبهة أن ما جرى في محافظة رفح ونشوء جماعات متطرفة بفكرها  .الشعب الفلسطيني
لى ع" حماس"وسياستها، ليس معزوالً عن المناخ السياسي الذي تولد في قطاع غزة، بعد سيطرة حركة 

  .قطاع غزة، وما نجم عنه من االنقسام السياسي الكارثي المدمر بين جناحي الوطن، على حد تعبير البيان
  

   حماس تكرر تجربتي الصومال وأفغانستان: المنظمةتنفيذية  .3
حماس مسؤولية االشتباكات  حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، حركة: )أ.ب.د(

واتهمت اللجنة، في بيان عقب انتهاء اجتماعها برئاسة الرئيس .  الحركة وجماعة دينية سلفيةالمسلحة بين
محمود عباس في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، حماس بتكرار التجربة الصومالية واألفغانية داخل قطاع 

  .غزة
ة على وطننا أنشأتها وعصابات دخيل أعمال القتل والتدمير التي ترتكبها حماس"وأشارت اللجنة إلى 

حماس وفتحت لها األبواب واألنفاق للتسلل إلى قطاع غزة ومولتها وتركتها تشاركها في اإلمعان في 
. "تحويل جزء عزيز من وطننا إلى مرتع لتخريب حياة الشعب وتمزيق وحدته وفرض أفكارهم المجنونة

بية وفصائلية لترويج الدعاية للتطرف أتاحت حماس المجال أمام تحويل بيوت اهللا إلى مراكز حز"وقالت 
  ."والكراهية والتحريض ضد كل من يخالفها في الرأي واالجتهاد بما فيه الدعوة إلى القتل

سوف تواصل عملها الحثيث إلنهاء هذا الوضع المأساوي المدمر "وأضافت اللجنة أن القيادة الفلسطينية 
  ."بمصير الشعب وأمنه ومستقبلهالذي نتج عن االنقالب الحمساوي ولوقف هذا العبث 

  16/8/2009الخليج، اإلمارات، 
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   حول أحداث رفحباألكاذيب مليء بث تقرير بقناة العربية  تتهم المقالة الداخلية .4
الفضائية السبت حول أحداث " العربية"أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن التقرير الذي بثته قناة 

  . االفتراءات، ويسيء إلى المقاومة الفلسطينيةمدينة رفح، مليء باألكاذيب و
، إن التقرير الذي اعتبر األفراد والعناصر التكفيرية 8-15وقالت الوزارة في بيانٍ لها السبت 

وتابعةً للشيخ الجليل الشهيد القائد نزار ريان؛ " حماس"والمنحرفين فكريا مجموعات منشقةً عن حركة 
  .  العاممخالفٌ للواقع، وتضليٌل للرأي

إننا في المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية إذ نقدر ونعزز حالة حرية التعبير السائدة في قطاع : "وأضافت
غزة، لنؤكد أن الحرية يجب أن تكون محكومة بالمسؤولية الوطنية واالجتماعية، وتتسم باألخالق والقيم 

 ". التي تستوجبها مهنة العمل اإلعالمي
تحريضا وقلبا للحقائق، وإساءةً إلى الوجه المشرف للشعب الفلسطيني، " العربية "واعتبرت تقرير قناة

مشددةً على ضرورة اتسام القناة بالموضوعية والصدق، وابتعادها عن التلوين واإلثارة الصفراء، وعن 
الم ودعت الوزارة وسائل اإلع. تسييسها العمل المهني لصالح جهات معينة بهدف تشويه صورة القطاع

 .  إلى ضرورة التحلِّي بالدقة والموضوعية والمهنية والحياد
  16/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ؤكد دعوته النتخابات تشريعية ورئاسيةويلوطني ل لدورة طارئة اإلعدادعباس يعلن  .5

ي لحركة حدد الرئيس محمود عباس المهمات القادمة التي ستضطلع بها اللجنة المركزية والمجلس الثور
  .فتح بعد انتخابهما، وانتهاء أعمال المؤتمر السادس للحركة

: وقال الرئيس عباس في كلمة له عقب إعالن النتائج الرسمية النتخابات المجلس الثوري بمدينة بيت لحم
إن المؤتمر السادس قد انتهى وقد شكل انطالقة جديدة لحركة فتح وهو ما تبلور بشكل أوضح في "

 11وعقب فوز  ". عضوا81ً عضواً جديداً من أصل 70جلس الثوري التي أفرزت أكثر من انتخابات الم
امرأة في عضوية المجلس الثوري، وعد عباس بتزكية نساء في المقاعد الثالث المتبقية للجنة المركزية 

  .والمنتظر تعيينها خالل أيام
إن المستقبل مثقل بالمهمات : "فاًوشدد عباس على أن مهمات كثيرة بانتظار قيادة فتح الجديدة، مضي

الكثيرة، وعلى المجلس الثوري وهو برلمان الحركة أن يراقب أداء اللجنة المركزية التي ستركز 
  ". اهتمامها على الوضع الفتحاوي بمشاركة ودعم من المجلس الثوري

لفلسطيني، مؤكداً من ناحية أخرى، أعلن عباس عن البدء في اإلعداد لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني ا
وأوضح أن الهدف من هذه الجلسة سيكون ألجل إعادة تنشيط ودفع اللجنة . أنها ستكون خالل أيام

ألنها تمثل قيادة الشعب الفلسطيني ويعول عليها قيادة المسيرة "التنفيذية لمنظمة التحرير إلى اإلمام 
  ".للمستقبل

 مبيناً أن هذه الدعوة ستكون األساس الذي ستعمل وأكد عباس على دعوته النتخابات تشريعية ورئاسية،
 . الحركة من أجله في الحوار القادم

  16/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ال يبشر بخير قادة فتح على االلتزام بخارطة الطريق إصرار: مشعل .6
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن إصرار قادة حركة فتح على االلتزام بخارطـة                 

  . مع حديثهم عن المقاومة وشرعيتها في المؤتمر السادس للحركةطريق ال يبشر بخير، ويتناقض تماماًال
 "مـصداقية "وتساءل مشعل في حوار تنشره الوطن اليوم بالتزامن مع العديد من الصحف العربية عـن                

 في مالحقة فصائل    ، في ظل السلوك األمني في الضفة الغربية المتمثل        اعتماد مؤتمر فتح المقاومة خياراً    
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 على أن العبرة في أي موقف أن يجد تطبيقا ومصداقية           المقاومة، واعتقال نشطائها ونزع سالحها، مشدداً     
  .على األرض

كما تمنى مشعل في سياق حديثه عن المصداقية وترجمة السياسات على األرض على فتح، الوقوف أمام                
طلب تجاوز شروط الرباعية كـشرط لتـشكيل الوحـدة     إلى أن ذلك يت استحقاقات المصالحة بجدية، الفتاً   

  .الوطنية، واإلفراج عن المعتقلين باعتبارهم العقبة األهم التي تعطل المصالحة
 مـن   ، متهماً 2007وشدد مشعل على أن حماس، دافعت عن شرعية السلطة، وليست متهمة في أحداث              

  . وبأطراف إقليمية لقلب الحقائق،"إسرائيل"، باالستقواء باألميركان و"فريق دايتون"أسماهم 
وأكد القيادي الفلسطيني، أن االنقسام الفلسطيني فرض عبر التدخل األميركي واإلسـرائيلي مـن خـالل        

 علـى أن أي     ، مـشدداً  2006رفض البعض في الساحة الفلسطينية لنتائج االنتخابات الماضية مطلع عام           
فات القائمة، وأنه ال خيار أمام الفلسطينيين سـوى         جلسة قادمة للحوار والمصالحة، يجب أن تعالج الخال       

  .الحوار والمصالحة
وعما إذا كان الوسيط المصري قد استنفد أدواته الضاغطة إلنجاح الحوار بعد ست جوالت، لـم تحقـق                  
نتائج إيجابية، أوضح مشعل أن حماس ترحب بالجهد العربي واإلسالمي وال تعترض على أي طـرف،                

  .السعودية أو أطرافا خليجية أو شمال إفريقية أو غيرهاسواء كان سوريا أو 
كما أعرب عن استعداد حركته للحوار مع الواليات المتحدة، وأي دولة في الشرق أو الغرب، لكنه تحدث                 

  .عن حوار متكافئ، وإنه غير مضطر لإلذعان الشتراطات كي يتحاور مع الواليات المتحدة
 وانعكاساتها على الدعم اإليراني لحركة حمـاس، أكـد أن مـا             وحول تطورات أزمة الرئاسة في إيران     

 من استغالل أطراف غربية ودولية لما يجري        ، محذراً "لكنه يشغلنا ويقلقنا  "يجري في إيران شأن داخلي،      
  .هناك

وأشار إلى أن تنامي العالقات بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإقلـيم كردسـتان، ال يعكـس                  
 التعامل مع العراق وفق تقسيمات عرقية أو طائفية، بل مـع عـراق              ني الفلسطيني، رافضاً  الموقف الوط 

  .موحد
 العـرب    الـسورية، متهمـاً    -ودعا إلى سرعة حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقيـة            

  . إلى أن المطلوب تمويل إسكانهم وليس توطينهمبالتقصير في حل مشكلة هؤالء، الفتاً
بدى مشعل عدم تفهمه لقيام مصر بهدم األنفاق الحدودية، التي قال إنها إضطرارية لحصول الشعب               كما أ 

وا إلى األنفـاق عنـدما أغلقـت        ؤ إلى أن الفلسطينيين لج    الفلسطيني في قطاع غزة على احتياجاته، الفتاً      
وينتهـي الحـصار   األبواب، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي هو أن يفتح معبر رفح وجميع المعابر األخرى      

  .على قطاع غزة
ونفى مشعل سعي حماس إلى تحويل قطاع غزة إلى إمارة إسالمية، عبـر محاولـة فـرض الـشريعة                   

 على أنه ليس من سياسة حركته فرض التدين على أحد، ألن التدين يأتي بالقناعة وليس                اإلسالمية، مشدداً 
يات خطوة قام بها رئيس مجلـس العـدل          إلى أن فرض زي إسالمي موحد على المحام        باإلكراه، مشيراً 

 .ورئيس المحكمة العليا في غزة، باجتهاد منه، وليس بقرار من حماس أو من حكومة هنية
  16/8/2009الوطن، قطر، 

  
   لحركة فتحالثوريالمجلس  الفائزين بعضوية أسماء .7

لفـائزين بعـضوية    سماء ا لحركة فتح أ  لجنة االنتخابات في المؤتمر السادس       علنتأ:  وكاالت -بيت لحم   
  .ةأ امر11 عضوا بينهم 81 الذين بلغ عددهم ،لحركةلالمجلس الثوري 

  :وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين
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 -6 مـين مقبـول،   أ -5  دالل سـالمة،   -4 عبير الوحيدي،    -3 سمير الرفاعي،    -2بريل،  جمنة   آ -1
 بـو العـردات،   أ فتحي   -10  جمال الشوبكي،  -9غا،   باسم اآل  -8 حاتم عبد القادر،     -7صبري صيدم،   

 عبد اهللا عبـد     -15سامة الفرا،   أ -14 يونس عمرو،    - 13  بهاء بعلوشة،  -12 فدوى البرغوثي،    -11
 جمـال   -20  بركات الفرا،  -19  جمال نزال،  -18براهيم خريشة،   إ - 17  فهمي الزعارير،  -16اهللا،  

 صـائب   - 25 سويطات، نايف   -24 بالل عزريل،    -23 عفيف صافية،    -22 علي مهنا،    -21الشاتي،  
 بكر  -30  سرحان دويكات،  -29 بسام زكارنة،    -28  زياد الرجوب،  -27بو عين،   أ زياد   -26 نظيف،

 نظمي  -35 كمال الشيخ،    -34زيد،   بوأ موسى   -33  عدلي صادق،  -32،  يسوري ديف أ -31 بو بكر، أ
بد الفتاح حمايـل،     ع-39 زهير الوزير،    -38بو الليل،   أ جمال   -37بو شمالة،   أسماعيل  إ -36 عرسان،

بـو  أ محمد طه -44  آمال حمد،-43 سلوى هديب،   -42 جمال ضراغمة،    -41 حافظ البرغوثي،    -40
بـو  أ جهاد   -49بو شنب،   أ حازم   -48 لؤي عبده،    -47  حسن شتيوي،  -46 راجي النجمي،    -45عليا،  
 ذيـاب   -54 صـبع، أبو  أ خالد   -53 عمر الحروب،    -52  بالل النتشة،  -51 هيثم الحلبي،    -50 زنيد،

 -59 هيثم عرار،    -58 سليمان حلس،    -57بو الرب،   أ جمال   -56 طه محمد عبد القادر،      -55 عيوش،
شرف دبـور،   أ -63 هيثم الحسن،    -62 براهيم المصري، إ -61  حازم قمصية،  -60 بو شهال، أفيصل  

لـة   عدا -68بو غزالـة،    أ سمير   -67 بو خوصة، أ توفيق   -66 سهاد ثابت،    -65بو لبدة،   أ حسن   -64
 -73 حنان مسيح،    -72 ديمتري دلياني،    -71 عبد الحكيم عوض،     -70  محمود حجازي،  -69تيرة،  األ

 -78 عالء حـسني،     -77بو زايدة،   أ سفيان   -76حسن الخطيب،    -75 مازن غنيم، - 74 بسام الولويل، 
  ".مكرر"بو الحمصأ نعيم -81 فتحي البحرية، -80 شامي شامي، -79 عبد الحميد المصري،

 16/8/2009 الجديدة، فلسطين، الحياة
  

 ترجح دعم عباس لترشيح قريع لرئاسة المجلس الوطني" فتحاوية"مصادر  .8
ن يقدم الرئيس محمود عباس أجحت مصادر شبه رسمية في حركة فتح  ر: منتصر حمدان-رام اهللا 

 قريع، حمدأعلى دعم تولي عضو اللجنة المركزية األسبق، ورئيس فريق المفاوضات للوضع النهائي، 
 . للرئيس الحالي سليم الزعنونلمنصب رئيس المجلس الوطني خلفاً

لى إنها تقود أ، خاصة مكانية تولي قريع هذا المنصب عالية جداًإن إ "الخليج"ـقالت تلك المصادر لو
لى اللجنة المركزية في إي يشعر بها قريع بعيد فشله في الوصول تتخفيف حالة التوتر والسخط ال

لى إن توليه هذا المنصب يأتي لكون قريع صاحب تجربة سياسية فذة ألى إضافة إاألخيرة، االنتخابات 
همية في  له تجربة بالغة األتنه يعتبر الخليفة الثاني للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكانأحد 

  .سبقرئاسة المجلس التشريعي األ
 16/8/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  ؤتمرها السادس وستكون مدرسة للحركات السياسية العربية في منجحتفتح : عريقات .9

صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن االنتخابات وفرز أصوات           . د قال   : وفا -بيت لحم   
  .الناخبين اتسمت بالشفافية والدقة العالية

شعث وأمثله، فقـد     من قبل نبيل     ، وبصفتي موكالً   مرشحين قدموا طعوناً   6هناك حوالي   : "وقال عريقات 
 حيـث إن    ،2 ارتكب في الصندوق رقم      ، وتبين أن هناك خطأ إنسانياً     %50قمت بالمشاركة بإعادة فرز     

 صوتا تمت إعادة فرزها ثالث مرات وتأكدنا بعدها، وأمام الحضور، أنـه كـان               51للطيب عبد الرحيم    
  ".قة تامة وغير ذلك تطابقت أرقام من طعنوا مطاب صوتا31ً إلى الحاسوب منقوالً
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طمئن الجميع أنه ال مجال للحديث عن عدم نزاهة االنتخابات وأن تـسييس االنتخابـات غيـر                 أ: "وتابع
  ".صحيح على اإلطالق
عتقد أن حركة فتح بعد النجاح الباهر في المؤتمر ستكون مدرسة لكل الحركـات              أ: "وتابع عريقات قائالً  

  ".فتح حركة تحرريةالسياسية العربية وليس الفلسطينية فحسب، فحركة 
  16/8/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
  حد خارج الحركةفتح عصية على االنشقاق وال مكان أل: الرجوب .10

 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أمـس، أن فـتح               :  نائل موسى   -رام اهللا   
 خابات مؤتمرها العـام الـسادس، داعيـاً       موحدة وعصية على االنشقاق او االنقسام، على خلفية نتائج انت         

  .المتنافسين الى احترام نتائج هذه العملية الديمقراطية
ن يمـس بـشرعية ووحدانيـة       أحد يستطيع   أ وال   ،ال مكان ألحد خارج الحركة    على أنه   وشدد الرجوب   

  .يجابيةإراً ن االنقسام في تاريخ حركات التحرر لم  ولن يحمل بذوإلى أ الحركة تحت أي بند كان، الفتاً
  16/8/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
  دليل على أن فتح أساسها إنساني وأممي" الثوري"نجاحي في انتخابات : ديفيس .11

وري ديفيس أول عضو غير عربي في الـمجلس الثـوري          أ. أصبح د :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  
  .لحركة فتح، بعد فوزه بانتخابات الـمجلس الجديد للحركة

ـ  وقا ممي ودولي، وأنها حركة تشترط     أنساني و إنجاحي هو دليل على أن فتح أساسها        ": "األيام"ل ديفيس ل
ليها بالـموافقة على برنامجها السياسي، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية، ومثلـما              إاالنتماء  

ت وانتمـاءات   هو معروف تاريخياً حضنت فتح وما زالت في صفوفها عدة مناضلين من عـدة جنـسيا               
  ".عرقية ودينية وغيرها وهذا منحها صفة عظيمة وكذلك لمستقبلها الثوري السياسي

سـرائيلية وبريطانيـة    إفلسطيني عبري مناهض للصهيونية ومجنس جنـسية        "ويصف ديفيس نفسه بأنه     
 الدور الذي أراه مناسباً لنفسي في سياق الـمجلس الثوري هـو مـن            : "، وأضاف "ومتزوج من فلسطينية  

خالل لجنة العالقات الخارجية في المجلس بهدف تنشيط وإعادة العالقة مع مئات الوفود والــمتطوعين               
  ".غير العرب في جميع بلدان العالم

16/8/2009األيام، فلسطين،   
  

  حماس تربط إجراء االنتخابات باالتفاق الشامل مع فتح .12
ق شامل مع حركة فتح قبل إجراء  أعلنت حركة حماس ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفا:آي.بي.يو

  .االنتخابات الرئاسية والتشريعية
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح، أمس، إن قضية ضمانات التزوير هي فقط بند 
واحد من عشرات البنود الالزمة لتهيئة المناخ لالنتخابات وإجرائها في موعدها، موضحاً أن هناك 

  .تمالية التزوير في هذه االنتخاباتمؤشرات كبيرة على اح
 16/8/2009الخليج، اإلمارات، 

  
 في القاهرة" هامة وسرية"وفد من حماس أجرى مباحثات  .13

 مع "هامة وسرية"ماس أنهى جولة مباحثات ح من حركة  كشف مصدر أمني مصري عن أن وفداً:أ.ب.د
لفلسطينية لألنباء عن المصدر الذي لم  ا"معاً"ونقلت وكالة . مسؤولي األمن القومي المصري في القاهرة

 تحت ، الخميس،تسمه القول إن وفد الحركة بقيادة محمود الزهار عاد إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح
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ن أنهى جولة مباحثات هامة وسرية مع األمن القومي المصري في أ بعد ،حراسة أمنية مصرية مشددة
 .القاهرة

 سرية تامة على تحركات وفد حماس وعلى لقاءاته، وأن وأضاف المصدر أن السلطات المصرية فرضت
 من ثمانية أشخاص هم محمود  إلى أنه كان مكوناًوفد الحركة عاد في سرية تامة إلى غزة، مشيراً

بو سيدو ومحمد خالد أالزهار، ويوسف خالد الزهار، وشريف محمد صالح فروانة، وخالد محمود 
 .اح سالمالزهار، ومحمود خالد الزهار، وعصام رب

ونقلت . وأكد المصدر أن الزهار عاد بمقترحات مصر لوضع حلول سريعة تعمل على إنقاذ المصالحة
 .إلى غزة” حماس“ باألمن المصري دخل مع وفد  عن مصادر مصرية خاصة القول إن ضابطاً"معاً"

  16/8/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  عناصرها ورفض عالجهمعذيب الضفة بتية فيمناأل األجهزةالجهاد اإلسالمي تتهم  .14
" المنتهية واليته "الموالية للرئيس محمود عباس     " أمن الضفة "اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي أجهزة       :جنين
 .عناصرها المعتقلين في سجون األجهزة األمنية" تعذيب"بـ

من مخيم نور شـمس قـضاء طـولكرم         " الطبال"وأفاد مصدر في الحركة بأن المجاهد أشرف شبراوي         
 عاماً اعتقـل    21، مشيراً إلى أن الشبراوي والبالغ من العمر         "يتعرض لتعذيب شديد في سجون السلطة     "

 .النتمائه لحركة الجهاد" األمن الوقائي"قبل ثمانية أيام من قبل جهاز 
وندد المصدر برفض إدارة سجن أريحا عرض المعتقلين عالء أبو الرب وسامر الغـول علـى طبيـب                  

 أن أبو الرب والغول يعانيان من إصابات سابقة تسبب لهما آالماً مبرحة، وأن أجهزة               مختص، مشيراً إلى  
  .أمن السلطة تتنكر لوعود بتقديم العالج الالزم لهما

 16/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  من أنصار حماس3عتقل ت الضفة ية فيمناألجهزة األ .15
ود عباس حملة اعتقاالتها في صفوف واصلت األجهزة األمنية الموالية للرئيس محم: الضفة الغربية

 منهم يوم أمس في محافظتي طولكرم والخليل، فيما 3أنصار حركة حماس في الضفة الغربية، فاعتقلت 
اعتقلت قوات االحتالل أحد المفرج عنهم من سجونها، كما تواصل مسلسل نقل المعتقلين إلى المستشفيات 

 . جراء التعذيب الوحشي
لت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس الطالب في جامعة البوليتكنك يوسف من ناحية ثانية، اعتق

  .الهيموني بعد أيام من اإلفراج عنه من سجن الوقائي في الخليل
  16/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  سرائيلية تتراجع عن عقوباتها بحق أحمد سعداتمصلحة السجون اإل .16

تالل اإلسرائيلي أواخر األسبوع الماضي،  تراجعت سلطة سجون االح:الناصرة - برهوم جرايسي
، عن إجراءات تنكيلية ضد األسير النائب أحمد سعدات، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير اضطراراً

حت غطاء أنه منح أحد تفلسطين، وتمديد فترة عزله في إحدى زنازين السجن، كخطوة انتقامية تنكيلية، 
  .األسرى سيجارتين

عسقالن تحويل األسير سعدات مطلع الشهر الحالي إلى قسم الزنازين، بسبب وقرر مسؤولو سجن 
المذكورة، كما فرض نائب مدير سجن عسقالن على القائد سعدات عقوبة السجن في الزنازين " التهمة"

، عالوة على منع األسير  دوالرا115ًوعقوبة الغرامة المالية القصوى بقيمة )  يوما14ً(للفترة القصوى 
  . من الشراء من حانوت السجن لمدة شهر، ومن التدخين وعقوبات أخرىسعدات
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وبسبب التهمة الواهية، اضطرت سلطة سجون االحتالل إلبالغ المحكمة التي نظرت في االستئناف الذي 
قدمه المحامي شاهين في نهاية األسبوع، بتراجعها عن استمرار معاقبة سعدات وتمديد فترة بقائه في 

  .عزلزنازين قسم ال
وقد وصل مستوى التنكيل إلى حد انتقدته المحكمة اإلسرائيلية، ولكنها على الرغم من هذا االنتقاد 
رفضت إصدار قرار بعدم قانونية هذه اإلجراءات التعسفية، واكتفت بتراجع مصلحة سجون االحتالل عن 

ن أتراجع يفي بالغرض وقرارها بخصوص عقوبة السجن في الزنازين والغرامة المالية، مدعية ان هذا ال
  .تدخل المحاكم في قرارات مصلحة السجون هو أمر نادر

 16/8/2009الغد، األردن، 
  

 تصفية قائد قساميلتراقب أحداث رفح  بصمت وتبدي ارتياحها  "إسرائيل" .17
حرص المسؤولون اإلسرائيليون بشكل عام على التزام الصمت المطبق :  تل أبيب من نظير مجليكتب

، وذلك ليس فقط بسبب وقوعها في ساعات عطلة السبت، التي تبدأ عادة بعد ظهر  رفحإزاء أحداث
الجمعة وتنتهي في ساعات الليل األولى من يوم السبت، بل أيضا النتظار نتائج هذا الصراع الدامي 

ولوحظ أن القوات اإلسرائيلية المرابطة حول قطاع غزة من الشمال والشرق وكذلك في عمق . وأبعاده
وقال مصدر عسكري إن هذا التحرك هو نوع من االحتياط، . بحر، تحركت ووضعت في حالة تأهبال

حتى ال يفكر أحد الفرقاء في طرفي الصراع الفلسطيني بأن ينفث غضبه في إسرائيل، مثلما حصل في 
  .إطالق خمسة صواريخ باتجاه مصر

إسرائيل تعرف وتتابع "منية، إلى أن وأشار مصدر إعالمي إسرائيلي مقرب من القيادات السياسية واأل
تدفق المسلحين من أتباع تنظيم القاعدة إلى قطاع غزة منذ نهاية السنة الماضية، وفي مقدمتهم أبو عبد اهللا 

وأبو عبد اهللا السوري الذي قتل أمس مع . "السوري، الذي يعتبر من جنراالت الجهاد اإلرهابي العالمي
، حسب هذا الموقع، هو مواطن سوري من أصل )نور المقدسيأبو ال(رئيسه عبد اللطيف موسى 

 .فلسطيني، كان قد شارك في القتال ضد الروس في أفغانستان ثم انتقل إلى العراق
يذكر أن إسرائيل وضعت عالمة على أبو عبد اهللا السوري لتصفيته، بعد العملية التي حاول تنفيذها 

 21ففي حينه توجه . ي باستخدام الخيول المفخخةحزيران الماض/ لخطف جندي إسرائيلي في يونيو
 أحصنة 8مسلحا من هذا التنظيم إلى موقع عسكري إسرائيلي قرب معبر أبو سالم وسط القطاع، ومعهم 

وحصلت إسرائيل يومها على شريط من صنع هذا التنظيم يصف اإلعداد للعملية . مفخخة وثالث سيارات
بتفجير الخيول في الموقع والعودة بأحد الجنود اإلسرائيليين أو واتضح منها أن الخطة تقضي . وأهدافها

وأفشلت القوات اإلسرائيلية هذه العملية وقتلت أربعة من المسلحين، الذين اتضح . أكثر بواسطة السيارات
وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل أرسلت إلى . أن أحدهم متطوع قادم من اليمن كما تزعم إسرائيل

ن إوحسب المصادر ف.  الذي يبين وجود متطوعين عرب غير فلسطينيين في هذا التنظيممصر الشريط
  . مصر اتفقت مع حماس على الحد من نشاط هؤالء وأبلغت إسرائيل بأمر تعاون حماس هذا

السوري من قتل قائد الجناح العسكري لحماس أبو عبد اهللا يشير اإلسرائيليون براحة إلى تمكن رجال و
 جبريل الشمالي، الذي تتهمه إسرائيل بالمشاركة في المسؤولية عن خطف الجندي في رفح، أبو

  .اإلسرائيلي، جلعاد شاليط، الذي ما زال أسيرا في غزة
 16/8/2009الشرق األوسط، 

  
  االحتالل يحول شوارع وأحياء قرى ومدن المثلث إلى ساحات حرب لتدريباته .18

، 1948األراضي العربية المحتلة عـام       مثلث الجنوبي في  أبدى سكان مدن ال   :  الدستور -القدس المحتلة   
قلقهم ومخاوفهم الشديدين من جراء قيام جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي إجراء تدريبات عـسكرية فـي                
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أحيائها، حيث يواصل جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي تدريباتهم العسكرية حتى ساعات الصباح الباكر،             
ازلهم ويدخلونها عنوة، دون إبالغ أو علم أصـحابها، ويقومـون بـإجراء             ويقومون باستباحة حرمة من   

تدريبات خاصة بهم، مما يثير الدهشة والمخاوف في أوساط السكان العـزل ويـسبب لهـم وألطفـالهم                  
وقال عدد من سكان قلنسوة أنهم يفاجأون في ساعات الليل بوجـود عناصـر مـن الجـيش                   .اإلزعاج

ت منازلهم، ويقومون بتسلق الجدران، واألدهى من كل ذلك أنهـم حـين             اإلسرائيلي ينتشرون في ساحا   
 النـاطق بلـسان جـيش االحـتالل          وقال .يسألون ويستفسرون من الجيش يكون الرد أن هذا أمر عادي         

اإلسرائيلي افيحاي أدرعي أن هذه التدريبات يقوم عناصر الجيش بإجرائها بصورة اعتياديـة، للتعـرف               
عالج حاالت الطوارئ، وان الجيش ال يدخل أي بلدة دون علم ضابط األمن في              على هذه البلدات بهدف     

 .السلطة المحلية أو التنسيق مع رؤساء السلطات المحلية ولديهم علم مسبق وال داع للقلق والخوف
  16/8/2009الدستور، األردن، 

  
   للمتشددين اليهود في القدسجديدةتظاهرة  .19

 المئات مـن المتـدينين اليهـود المتـشددين          أن اإلسرائيليةشرطة   أفادت ال  -ب  .ف. ا -القدس المحتلة   
 الثامن على التوالي احتجاجا على فتح موقف للـسيارات أيـام            لألسبوعتظاهروا في القدس مساء السبت      

  .السبت
وقـال المتحـدث باسـم      .  مدخل الموقف كارتا قرب المدينة القديمة في القدس        إقفالوحاول المتظاهرون   

رجال الشرطة فرقوا المتظاهرين الذين اظهروا مقاومـة سـلبية، غيـر             "إن بن روبي    الشرطة شموليك 
ويعتبر اليهود المتشددون في القدس الذين يـشكلون ثلـث   ". عنيفة، باستخدام القوة ونشر فرق من الخيالة 

ات  يشجع حركة الـسيار    ألنه السبت يدنس السبت     أيام فتح موقف السيارات     أنالسكان اليهود في المدينة     
  .وفتح المحالت التجارية في المنطقة

  16/8/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 
  

   العرب يستعيدون أراضيهم في الشمال بتمويل عربي: مزارعون يهود .20
ادعى رؤساء بلدات يهودية في الجليل شمال إسرائيل، القريبة من الحدود :  أسعد تلحمي–الناصرة 

م باعوا في األشهر األخيرة مئات الدونمات من األراضي لعرب من اللبنانية، أن مزارعين يهود في بلداته
  .الداخل بتمويل من دول عربية

، عن رؤساء مستوطنات يهودية في الشمال قولهم إن "كشفاً مثيراً"ونقلت اإلذاعة العامة، في ما وصفته 
ة الرسمية إلى جانبهم الضائقة المالية التي يعيشها المزارعون اليهود وعدم وقوف المؤسسات اإلسرائيلي"

  ".اضطراهم إلى بيع أراضيهم لعناصر غريبة معادية إلسرائيل مقابل مبالغ مالية مغرية
أراض خاصة لمزارعين يهود تباع في األشهر األخيرة لعرب ولجهات "فإن " التحقيق الصحافي"وبحسب 

" مديرية أراضي إسرائيل"وأضاف أن الحكومة اإلسرائيلية و". خارجية معادية، من دول عربية مختلفة
  ".فقدان أراض ورثها اليهود أباً عن جد"تتنصالن من المسؤولية عن 

صفقات بيع وشراء "وقال أحد المزارعين ويدعى يوئيل زيلبرمان لإلذاعة إن لديه معلومات أكيدة بأن 
دد ونعرف نعرف هوية المالكين الج. اراض تمت أخيراً مقابل مبالغ خيالية جاءت من خارج إسرائيل، 

هذا أسوأ من ايران ومن غزة .. ما يحصل هو سرطان في جسم الدولة ..الجهة التي تقف وراء الصفقات
  ".هذه القضية التي يجب أن تشغل بال سدنة الدولة.. ومن لبنان

جهات غريبة من خارج إسرائيل تقوم "افيهود راسكي إن " روش بينا"من جهته قال رئيس مستوطنة 
طرحت خطورة الموضوع على كبار المسؤولين عن األراضي في إسرائيل .. بشراء أراضي مزارعين

اهرة وحذرتهم من انتقال أراض إسرائيلية لجهات غريبة لكنهم لم يحركوا ساكناً وهكذا يتواصل البيع وظ
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في نهاية األمر سنبقى في الجليل لكنني لست متأكدا من أن األراضي التي سنقيم .. البيع تزحف باستمرار
وأضاف أنه سارع لعقد اجتماع للمزارعين في مستوطنته وحضهم ". عليها ستكون بملكية سكان الجليل

  ".من أجل الحفاظ على الدولة الصهيونية"على عدم البيع 
اجتماعاً طارئاً بحث فيه إمكان أن يشتري هو " معيات الحفاظ على أراضي إسرائيلمنتدى ج"كما عقد 

طلبوا منا ماليين .. لكن المبالغ التي طلبوها كانت باهظة وفوق قدراتنا"األراضي من المزارعين اليهود 
  .، كما قال رئيس المنتدى حايم ديان"الدوالرات

  15/8/2009الحياة، 
  

   رداً على التحريض اإلسرائيليب شاملضرا يدعون إل48فلسطينيو  .21
 لفلسطينيي  ، لجنة المتابعة العربية العليا    "سرائيلإ"دعت الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة في       : أ ش أ  

 إلى عقد اجتماع عاجل إلعالن اإلضراب الشامل في الوسط العربي في األول مـن تـشرين األول                  48
ومن جهته، قال المحـامي أيمـن عـودة          . ضد الوسط العربي   المقبل ردا على حملة التحريض الجارية     

رد الجماهير العربية هذه المرة سيكون مزلـزال وغيـر مـسبوق ألن الحملـة               "ن  إسكرتير عام الجبهة    
  ".المذكورة التي تستهدفهم هي األخرى غير مسبوقة

  16/8/2009المستقبل، لبنان، 
  

 لهدم والتهجير االحتاللية يتظاهرون ضد سياسة ا48فلسطينيو الـ : أم الفحم
تظاهر مئات الفلسطينيين الغاضبين، في مدينة أم الفحم، احتجاجاً على سياسة الهدم التي تقوم  :أم الفحم

والذي قامت جرافات الهدم " السعدي"بها سلطات االحتالل، في الوسط العربي وتضامناً مع سوق 
  .اإلسرائيلية بهدمه للمرة الثانية خالل أقل من شهر

  16/8/2009 قدس برس
  

   ألف دونم من وقف الكنيسة30 "إسرائيل"م يسلبت  في القدسلبطريرك االرثوذكسياتهام ا .22
حمل رئيس المجلس المركزي األرثوذكسي في األردن وفلسطين رؤوف أبو :  نادية سعد الدين–عمان 
الكنيسة، معظمها في  ألف دونم من أوقاف وأراضي 30البطريرك ثيوفولوس مسؤولية تسليم زهاء "جابر 

الحكومة األردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى إلزام "دعا  و".القدس المحتلة، إلى االحتالل اإلسرائيلي
 كما ".، والمحافظة على الحقوق العربية1958 لسنة 27البطريركية بتنفيذ مواد القانون األردني رقم 

البطريركية واإلشراف على ميزانيتها وحساباتها لمنع الكنيسة بإشراك عربي أرثوذكسي في إدارة "طالب 
بطريركية قد أكدت في بيان أصدرته أخيراً على لسان المتحدث الكانت  ومن جهتها، .الفساد المستشري

باسمها األب عيسى مصلح الجهود التي يبذلها البطريرك ثيوفولوس من أجل الحفاظ على األوقاف 
سة، نافياً صحة المعلومات التي وردت سابقاً حول مسؤولية البطريرك واألمالك واألراضي التابعة للكني

 عاماً إلى سلطات االحتالل، والتي تعود إلى عهد 99عن صفقة تأجير أرض في القدس المحتلة لمدة 
  .البطريرك المعزول إيرينيوس

  16/8/2009الغد، االردن، 
  

   بمناسبة رمضانأسير شيقل كانتين لكل 600 تقرر صرف  الفلسطينيةاألسرىوزارة  .23
أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن وزارة األسرى وبدعم مـن الحكومـة               : رام اهللا 

 7 شيقل كانتين لكل أسير داخل سجون االحتالل عن شـهري       600قررت بمناسبة شهر رمضان صرف      
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 . وعيـد الفطـر     بمناسبة رمضان  مستلزمات أخرى  شيقال لكل أسير ثمن      450، وسيتم قريبا صرف     8و
وزارة ستقوم بصرف مبالغ ألسرى قطاع غزة الممنوعين من زيارة ذويهم منـذ عـامين               ال أضاف أن و

 .ونصف العام ليتمكنوا من شراء مالبس لهم وكذلك سيتم صرف مبلغ معين لألسيرات لشراء األحذيـة                
  .ت لألسرى منحة إفراج وغراما3000 صرف شيكات لحوالي في هذا السياق أنه قد تمأوضح كما 

  16/8/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 
  

  لألسرى الفلسطينيين" انفلونزا الخنازير"جنود االحتالل ينقلون  .24
قال وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أمس أنه تبين :  يوسف الشايب–رام اهللا 

يوم االثنين الماضي هو أن المرض الذي أصاب أربعة أسرى في سجن عوفر اإلسرائيلي، واكتشف 
وكانت سلطات السجون  .انفلونزا خنازير، وأنه انتقل بالعدوى عن طريق الجنود اإلسرائيليين والسجانين

والطواقم الطبية فيها قد تكتمت على أسباب المرض منذ اليوم األول لظهوره ولم تبد أي تعاون مع وزارة 
قع قيام إدارة السجن بعزل المرضى بدال من نقلهم واستهجن قرا .األسرى والصليب األحمر بهذا الشأن

  .إلى المستشفيات
  16/8/2009الغد، االردن، 

  
 سلطات االحتالل نقلت التجربة النازية لمعسكرات اإلعتقال: فروانة .25

الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، بأن سلطات  قال:  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
جربة النازية لمعسكرات اإلعتقال في النقب وعوفر ومجدو، باإلضافة لما ابتكره عقليتها االحتالل نقلت الت

اإلجرامية في التعامل مع األسرى وما تفننت به أجهزتها األمنية المختلفة من تضييقات، وانتهاكات ال 
ين أسعد  الستشهاد المعتقل21، في الذكرى الـ فروانة في تقرير لذلكجاء قد و. حصر وال حدود لها

 الواقع في صحراء النقب جنوب فلسطين والمالصق للحدود 3الشوا، وبسام السمودي، في معتقل أنصار 
  .المصرية

  16/8/2009الرأي، االردن، 
  

   كدروع بشريةيين فلسطينأطفال استخدمت "سرائيلإ: "تقرير .26
، تقريرا مشتركا   )لفلسطينيبفرعيها اإلسرائيلي وا  (أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال       : بيت لحم 

ويركـز التقريـر علـى    . حول استخدام السلطات اإلسرائيلية ألطفال فلسطينيين في األعمـال العدائيـة      
االستخدام المستمر لألطفال الفلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجنود إسرائيليين وتجنيـدهم كمخبـرين              

ية من البروتوكول االختياري الذي صـادقت عليـه         على يد المخابرات اإلسرائيلية في انتهاك للمادة الثان       
 أن مسألة تجنيد األطفال من قبل الجماعـات الفلـسطينية           فيما تجدر اإلشارة إلى   . 2005 عام   "إسرائيل"

ولكن يتم حاليا إعداد تقريرا حول سلوك المجموعات الفلسطينية         . المسلحة ال تقع ضمن اختصاص اللجنة     
 .برتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل وسيصار إلى نشره في المستقبل         المسلحة فيما يتعلق باحترام ال    

استخدام ما  خالل هذه الفترة    تم  حيث  . 2009 الى حزيران    2005ويغطي التقرير الفترة من كانون الثاني       
 طفال فلسطينيا كدروع بشرية أو أكرهوا على مساعدة جنود اسـرائيليين فـي عمليـات                11ال يقل عن    

  .ستة حوادث في الضفة وقطاع غزةعسكرية في 
  16/8/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 
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   مواطناً خالل أسبوعين27 األمني أدى إلى مقتل الفلتان: غزة .27
أعلنت مصادر أمنية وحقوقية وطبية أنه ونتيجة لحالة الفلتان األمني فقد وصل عدد              :كتب فايز أبو عون   

 سقطوا في األحداث    22، بينهم   27 الشهر الجاري إلى نحو      القتلى من المواطنين خالل النصف األول من      
المؤسفة التي اندلعت، مساء أول من أمس، في مدينة رفح بين عناصر مسلحة ممن يسمون أنفسهم بــ                  

  . آخرين130وكتائب القسام والشرطة المقالة، وإصابة أكثر من " جند اإلسالم"
  16/8/2009األيام، فلسطين، 

  
  في يوم واحد48 عامالً فلسطينياً داخل أراضي الـ 150تعتقل  اإلسرائيليةالشرطة  .28

وحرس الحدود، حمالت مالحقة واعتقال واسعة ضد العمال  شنت الشرطة اإلسرائيلية :الناصرة
، بحجة 1948الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، الذين يعملون داخل األراضي المحتلة سنة 

ذكرت اإلذاعة العبرية أن أكثر من مائة وخمسين عامالً فلسطينياً   حيث.عدم حملهم تصاريح عمل
  .اعتقلوا يوم أمس

  16/8/2009 قدس برس
  

  ساعة أمام معتمري غزة48فتح معبر رفح  .29
أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح جزئيا أمس ولمدة يومين أمام نحو :  ردينة فارس-غزة 
يق في سفارة فلسطين في القاهرة خالد عطية أن السفارة وأفاد مسؤول التنس . معتمر فلسطيني2400

كان قد و .معبر لنقلهم إلى مطار القاهرةال حافلة الستقبال المعتمرين فور وصولهم إلى 15خصصت نحو 
في استقبال المعتمرين الفلسطينيين فور وصولهم الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف وعدد آخر من 

  .المسؤولين الفلسطينيين
  16/8/2009عكاظ، 

  
   أصبحن أكثر اقتناعا بوجوب إحالل السالم في غزةمن النساء% 91 :استطالع .30

أظهر استطالع للرأي أجراه مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية بغـزة علـى عينـة               :  وفا –غزة  
لى الـصحة    التي شنها االحتالل على القطاع ع       األخيرة عشوائية من النساء حول تأثير الحرب العدوانية      

من أفراد العينة لم تغير من نمط حيـاتهن        % 58 وأوضحت الدراسة أن   .النفسية والجسدية للمرأة والطفل   
منهن أصبحن أكثر صمودا وتحديا، وأن ردة فعل المرأة الفلسطينية اآلنية لما يحدث حولهـا               % 83وأن  

من  % 9،  91 ظهرت النتائج أن   وأ .في الحرب كانت مليئة بصمودها وثباتها وتفهمها رغم بكائها أحيانا         
بين المركز في الدراسـة أن المـرأة         في حين    .أفراد العينة تراودهن أحالم مزعجة وكوابيس أثناء النوم       

منهن يراودهن ذكريات أليمة لما شاهدنه أثناء وبعد        % 72,3تأثرت بشكل مباشر بالحرب التي شنت وأن        
من المبحوثات أجابت بأن الحـرب أثـرت        % 98,9وأشارت النتائج بشكل واضح إلى أن نسبة         .الحرب

من هؤالء األطفال ما زالوا يعـانون       % 42,1كذلك أوضحت الدراسة أن نسبة       .على األطفال والصغار  
من النساء المبحوثات أنهـن أصـبحن أكثـر          % 91,3أفادت   إلى ذلك فقد     .من هذه اآلثار وبشكل كبير    

  .اقتناعا بوجوب إحالل السالم على هذه األرض
  16/8/2009لحياة الجديدة، فلسطين، ا

  
  

  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1526:         العدد       16/8/2009األحد  :التاريخ

 نسبة األسر التي تعيش تحت خط الفقر في غزة % 80:  االجتماعيةالشؤونوزارة  .31
أكد وزير الشئون االجتماعية أحمد الكرد ارتفاع نسبة األسر التي تعيش تحت خط الفقر في قطاع  :غزة

دد والحرب األخيرة التي خلفت آالف  في المائة نتيجة الحصار اإلسرائيلي المش80غزة إلى أكثر من 
لفت إلى أن مسحاً أجرته وزارته للمتعطلين عن العمل والفقراء المتزوجين  و.اليتامى واألرامل، كما قال

 ألف فرد ال يوجد لديهم مصدر رزق، موضحاً أن العدد 90 عاماً بين أن حوالي 65 حتى 18من سن 
  .ة ألف أسر115اإلجمالي للمحتاجين في غزة بلغ 

  15/8/2009 قدس برس
  

  توطين الالجئين الفلسطينيين خارج ديارهم مجرد هراء وأوهام: ملتقى حق العودة .32
أن ما يشاع عن نوايا " الملتقى الوطني األردني لحق العودة" أكد متحدثون في -عمان: تيسير النعيمات

أمام " هراء وأوهام"مجرد التوطين لالجئين  الفلسطينيين خارج ديارهم في األردن أو في أي بلد كان 
  .إصرار الشعب الفلسطيني على المقاومة في سبيل استعادة ما سلب من أراضيه

وشدد المتحدثون في الملتقى الذي نظمه أمس حزب جبهة العمل اإلسالمي في مركز الحسين الثقافي في 
ازل عن الحق الشرعي أن أيا كان سواء أفراد أو جماعات أو دول ال يملك حق التن"أمانة عمان الكبرى 

  ". أرضه ودياره التي شرد منهاإلىللشعب الفلسطيني بالعودة 
مؤكدين أهمية دعم هذه " األونروا" وانتقدوا تراجع خدمات الوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين 

تحقق له المنظمة واإلبقاء على خدماتها وزيادتها ألنها أحد الشواهد على مأساة الشعب الفلسطيني وحتى ي
  .حلم العودة الى دياره وأرضه التي شرد منها قسرا

 وبينوا أهمية تقديم العون والمساعدة بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني الرابض على أرضه رغم تعرضه 
لمختلف صنوف القتل والتعذيب واالعتقال والتنكيل والتجريف لألراضي ومصادرتها بمختلف الحجج 

  .عم هو الركيزه لتثبيت صموده ومده باإلرادة لمقاومة االحتالل وغطرستهوالذرائع، مؤكدين أن الد
وحذر المشاركون من أن يصبح حق العودة عرضة للضياع في ظل اتفاقيات تفرض على الوطن 

  .العربي، أو أن يدفن هذا الحق تحت شعار الدولة الفلسطينية الموهومة
خالل المقاومة حتى التحرير الناجز أرضا وبشرا إال من "ورأى متحدثون أن ال سبيل لتحرير فلسطين 

، مؤكدين أن جذور الشعب الفلسطيني ضاربة في عمق التراب "بعيدا عن السقوط في حبائل السلطة
  .الفلسطيني وقبل أن تستوطن قطعان الصهاينة أرض الجزيرة العربية ويطرودوا منها فيما بعد

يني في الداخل والخارج، وانتصاره على الصهاينة في وثمن المشاركون في الملتقى صمود الشعب الفلسط
وبينوا أهمية إطالق . معركة غزة الفاصلة، مؤكدين ضرورة فك الحصار وفتح المعابر وإعادة اإلعمار

حركة العودة للشعب الفلسطيني وحشد كل جهود المؤسسات والمنظمات والهيئات التي تدافع عن حق 
اع عالمي على هذا الحق والتصدي لكل محاولة إلسقاطه أو العودة وتوحيدها من أجل تحقيق إجم

  .االلتفاف عليه
ودعوا كل القوى الفلسطينية والعربية واإلسالمية والمسيحية واإلنسانية واإلقليمية والدولية لدعم هذا الحق 

  .ونشر ثقافته وتعميقها في النفوس وخاصة الشباب
  16/8/2009الغد، األردن، 

  
 اهللا ودمشق خالل أيام لبحث الحوارموفد مصري إلى رام  .33

كشفت مصادر فلسطينية أن مساعد رئيس المخابرات : الوكاالت، عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا
المصرية اللواء محمد إبراهيم سيصل إلى األراضي الفلسطينية في غضون األيام القليلة المقبلة في مسعى 

لسة نهائية في الخامس والعشرين من الشهر الستكشاف فرص استئناف الحوار الفلسطيني وعقد ج
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 وأشارت المصادر إلى أن الزيارة كانت مقررة سابقا إال أنها أصبحت أكثر إلحاحا بعد التوتر ن،الجاري
الشديد بين حركتي فتح وحماس إثر منع حماس أعضاء المؤتمر العام السادس في فتح من قطاع غزة من 

ورجحت المصادر أن يتوجه إبراهيم أيضا إلى  .في المؤتمرالوصول إلى الضفة الغربية للمشاركة 
 .دمشق

16/8/2009الوطن، السعودية،   
 

 تحرك عربي لمواجهة النووي اإلسرائيلي .34
أكدت جامعة الدول العربية أنها تبذل مساعيها المكثفة لدى االتحاد األوروبي :  أحمد عبد اهللا ـ القاهرة

مؤتمر اإلسالمي من أجل مناقشة مشروع القرار العربي المقدم ودول حركة عدم االنحياز ودول منظمة ال
 وقال المتحدث الرسمي باسم .إلى المؤتمر المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية منتصف شهر سبتمبر

األمين العام للجامعة العربية عبد العليم األبيض في تصريح له أمس، أن األمين العام للجامعة عمرو 
 خطية لوزراء خارجية االتحاد األوروبي لدعم مشروع القرار العربي المقدم للوكالة موسى بعث برسائل

من أجل الضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة ) القدرات النووية اإلسرائيلية(الدولية تحت عنوان 
 السابقة وأضاف أن المجموعة العربية لدى الوكالة الدولية كانت خالل االجتماعات. منع االنتشار النووي

تطرح هذا الموضوع كبند على المؤتمر العام للوكالة إال أنه لألسف الشديد ال تجري مناقشته بسبب 
 . موقف دول االتحاد األوروبي التي ال تصوت لصالح القرار الذي يتم استبعاده ولو بنسبة تصويت ضئيلة

16/8/2009عكاظ،   
  

  "حماس"ي إسرائيل بأنه عضو ف تركيا تبعد فلسطينياً اتهمته .35
 علـى   اإلسـرائيلي قررت السلطات التركية إبعاد شاب فلسطيني من المصابين في العـدوان            : )أ ش أ  (

 أحد الناشطين في حركة المقاومـة       بأنه يفيد   اإلسرائيليةاألراضي المحتلة، بعد تلقيها تقريرا من السلطات        
 إحـدى امين لتلقي العالج فـي       اسطنبول منذ ع   إلى،  إسالمووصل الشاب الفلسطيني     ".حماس"اإلسالمية  

مستشفياتها بعد إصابته بالشلل في إحدى العمليات اإلسرائيلية في غزة، وأثناء تواجـده فـي المستـشفى                 
  .2010تزوج من إحدى الممرضات التركيات وحصل على إقامة بموجب هذا الزواج تنتهي عام 

  16/8/2009المستقبل، لبنان، 
  

  أكبر خطر على السالم العالمي يا وروس"إسرائيل"كا ويأمر: األتراك .36
 إلى غالبية األتراك ينظرون     أنأظهر أحدث استطالع للرأي حول السياسة الخارجية في تركيا          : )أ ش أ  (

  . الخطر األكبر على السالم العالميأنهم وروسيا على وإسرائيلالواليات المتحدة 
 الدوليـة   اإلستراتيجيةسسة البحوث    مؤ أجرته في المئة من المشاركين في االستطالع الذي         32،7ورأى  

 في المئة اعتبروا    32،6أميركا هي أكبر خطر على السالم العالمي، في مقابل           "أنونشرت نتائجه أمس،    
 أن روسيا هي التي تشكل خطرا علـى الـسالم           ارأو في المئة    11،6 هي مصدر الخطر، و    إسرائيلأن  

  ".العالمي
 فـي محافظـات أنقـرة       أشخاص 1110الستطالع وعددهم    في المئة من المشاركين في ا      25،4واعتبر  
  . ثم فرنساإسرائيلأميركا هي أكبر تهديد لتركيا تليها  "أن وبورصة وازمير لواسطنبو

  16/8/2009المستقبل، لبنان، 
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 القاهرة تطالب بسقف زمني وضمانات دولية إلنجاز التسوية .37
رية رفيعة المستوى عما وصفته بأفكار أفصحت مصادر دبلوماسية مص:  أحمد عبد اهللا ـ القاهرة

ومقترحات مهمة تحمل رؤية القاهرة تجاه مجمل األوضاع في منطقة الشرق األوسط، وبصفة خاصة 
 .عملية السالم وسبل تجاوز العقبات التي تواجهها

وأشارت إلى أن هذه األفكار سوف يتداولها الرئيس المصري حسني مبارك خالل القمة التي ستجمعه مع 
   . وصلها أمسالتيلرئيس األمريكي باراك أوباما الثالثاء في ختام زيارته لواشنطن ا

ووصفت المصادر هذه المقترحات بأنها أفكار استرشادية ستوضع أمام اإلدارة األمريكية قبيل اإلعالن 
ة عن خطتها للسالم، وتدعو هذه األفكار إلى ضرورة وجود سقف زمني لعملية التسوية، وضمانات دولي

وخاصة أمريكية لتنفيذ أية اتفاقيات يتم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، والتزامات 
متبادلة تشمل األمن ووقف كل اإلجراءات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على هذه العملية، واتخاذ 

 .إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين
ة لحل المشكالت والقضايا المعلقة ومن بينها مستقبل القدس وأفادت أن هذه األفكار تتضمن رؤية مصري

والحدود، فيما ستقترح القاهرة العودة إلى ما تم التوصل إليه من أفكار وتصورات وحلول خالل 
 واالستفادة منها، والتي كانت أوشكت على التوصل إلى اتفاق 2000مفاوضات كامب دافيد الثانية عام 

 .بين الجانبين
لقاهرة ستؤكد لإلدارة األمريكية أهمية التمسك بالوقف التام لكل خطط االستيطان، فيما وذكرت أن ا

 .ستعتبرها مجرد خطوة أولى إلثبات مدى جدية وحسن النوايا من جانب إسرائيل
واعتبرت المصادر أنه بقدر التقدم في خطوات إجراءات بناء الثقة سيكون هناك تحرك عربي نحو 

رائيل، كما ستؤكد مصر على الموقف العربي الثابت والواضح من عملية التطبيع، تطوير العالقات مع إس
 وتبنتها سائر القمم التالية تتضمن الحلول الشاملة 2002وأن المبادرة العربية التي أطلقتها قمة بيروت 

  .لهذه المسألة
16/8/2009عكاظ،   

 
  يباكمتجاوزا ضغوط ا" ميدالية الحرية"أوباما يقلد ماري روبنسون  .38

 لم يعبأ الرئيس األميركي بحملة الضغوط التي مارستها اللجنة األميركية اإلسرائيلية للعالقات -واشنطن
ومفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ) 1997-1990( ايرلندا السابقة ةوقلد رئيس" ايباك"العامة 

 وأفكارها بنتاجها أغنتية بارزة  جانب خمسة عشر شخصية دولىغال" ميدالية الحرية) " 1997-2002(
  . المعاصراإلنسانيالتاريخ 
 أملخيبة "عن " ميدالية الحرية" عن مستحقي اإلعالن الماضي واثر األسبوع أعربت" ايباك"وكانت 
 األمم المدنية األميركية، مذكرة بدورها في مؤتمر األوسمةمن قرار منح روبنسون احد ارفع " عميقة

 إلى الديمقراطية اإلدارةودعت . 2001 في العام إفريقيا في دوربان بجنوب المتحدة حول العنصرية
 روبنسون حيال إسرائيل وموقفها العلني منذ زمن طويل الذي يضمر ألراءرفض حازم وكامل وعلني "

  ". المسبقة حيال الدولة اليهوديةواألفكارالعداء 
من قبل الجماعات " ميدالية الحرية"نح روبنسون  القليلة الماضية على ماأليامكما تصاعدت االنتقادات في 

الجمهوري اليوت انجل والديمقراطي :  اليهودية وبعض المحافظين كما في موقف عضوي الكونغرس
  .شيلي بيركلي

ال يشاطر مواقف روبنسون كلها، وهو " بان الرئيس أوباما األبيض الناطق باسم البيت أوضحمن جهته 
  ".همة من اجل حقوق المرأة في ايرلندا والعالمسيكرمها من اجل حملتها الم

  16/8/2009الغد، األردن، 
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  رفع أوسمتها للدكتور مصطفى البرغوثيأفرنسا تقرر منح  .39

 قررت فرنسا منح ارفع وسام لديها للدكتور مصطفى البرغوثي األمين العـام             - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
" فيلق الشرف المتميـز   " رئيس الجمهورية الفرنسية أن وسام       وجاء في قرار   .للمبادرة الوطنية الفلسطينية  

قد منح للدكتور مصطفى البرغوثي لدوره المثابر والملتزم في حقـول الطـب والـسياسة والمـساعدة                 
  .اإلنسانية

انه يشكر فرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على قرارها، معتبـرا هـذا            :"وقال الدكتور مصطفى البرغوثي     
ا باألساس إلى الشعب الفلسطيني وصموده البطولي على مدار عقود مـن المعانـاة،              التقدير الرفيع موجه  

وأضاف  ".ولماليين الجنود المجهولين من الفلسطينيين الصامدين على ارض وطنهم رغم قسوة الظروف           
البرغوثي اننا نعتز بعالقات الصداقة مع الشعب الفرنسي ومؤسساته الرسمية والذي تميز دوما بما يمثله               

اريخ فرنسا من قيم الحرية واإلخاء والمساواة وبدعمه لعدالـة القـضية الفلـسطينية وسـعي الـشعب                  ت
 .دلالفلسطيني إلى الحرية واالستقالل والسالم العا

  16/8/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 
  

   والقاعدة في قطاع غزة اإلسالميةإمارة رفح  .40
  ياسر الزعاترة

لتي يعيشها في ظل الحصار اإلسرائيلي العربي، حتى تُعلن فيه إمارة           كأن قطاع غزة ال تكفيه المصائب ا      
إسالمية من رفح تكفّر حماس ومن يشاركون في االنتخابات، وتطالب كتائبها وشرطتها بمبايعة األميـر               

عنـدما دخلـت     .عليه وعلى من قتلوا في االشتباكات من الطرفين رحمة اهللا         : اللطيف موسى  الشيخ عبد 
ات توقعنا شيئا كهذا، لكن الموقف يبدو أكثر سوء في واقع الحال، ففي حـين توقعنـا أن                  حماس االنتخاب 

تميل قطاعات من الشبان إلى رفض العملية السياسية وأي شكل من أشكال التهدئة وتصر علـى العمـل                  
رس المسلح ضد االحتالل، مع ميل بعضها إلى نموذج القاعدة، ها إننا نفاجأ بمجموعات أكثر تطرفا، تما               

أعماال تخل باألمن الداخلي، وتتوجه نحو الناس باستهداف حفل زفاف ومقاهي إنترنت وصالونات حالقة              
نسائية ومدارس أجنبية، أو اختطاف صحفي أجنبي، في حين لم تقم سوى بعملية واحدة ضد االحتالل لم                 

كثر تشددا على مـا     مجموعات السلفية الجهادية في قطاع غزة هي األ       .يصب فيها أحد من جنود االحتالل     
يبدو بين تجليات التيار، وفي حين كان عليها التركيز على حرب االحتالل من أجـل الحـصول علـى                   

الفلسطينية لتنظيم القاعدة الذي يعيش أزمة الغياب عن هذه الساحة األكثر أهمية، بحـسب مـا                " الوكالة"
ر على هذا الصعيد، ها هو يذهب فـي         الشيخ أبو محمد المقدسي حين انتقد التقصي      ) منظر التيار (اعترف  

طبعا لن تقصر بعض المواقع الجهادية في تتبع        .اتجاهات سيئة تزعزع االستقرار الداخلي وتخدم االحتالل      
الحدث، وستتهم كما فعلت سلطة رام اهللا حماس بقتل الناس في المساجد، مـع أن القتلـى كـانوا مـن                     

ر، لكن عقالء القوم قد يكون لهم رأي آخر، ومن قـرأ            الطرفين، وقد يذهب بعض تلك المواقع حد التكفي       
على سبيل المثال مقابلة الشيخ المقدسي التي نشرتها صحيفة السبيل قبل أسابيع يدرك ذلك، حيث رفـض                 
الرجل الكثير من األعمال التي تنسب للتيار، ما جعله أقرب عمليا إلى فكر مقاومة االحتالل، وإن بقـي                  

مجموعة عبد اللطيف موسى ليست الوحيدة في القطاع، بل ثمـة            .لديمقراطيةعلى موقفه من األنظمة وا    
يـسميها  ) لم تعلن لهـا اسـما     (القاعدة، من بينها مجموعة     " وكالة"مجموعات عدة تتنافس للحصول على      

، قال أحد قادتها، وهو شاب في الثالثة والعشرين في مقابلة مع صحيفة فلـسطينية قبـل                 "جلجلت"الناس  
مجموعته في انتظار عملية كبيرة ضد االحتالل حتى تعلن عن نفسها وتحدد اسـمها وتبـايع                أسابيع إن   

الشيخ أسامة بن الدن كما وقع للتوحيد والجهاد في العراق والجماعة المقاتلة في ليبيا وفرع التنظيم فـي                  
 مدفوع مـن    المهم أن أكثر هذه المجموعات تعاني خلال في البوصلة، كما أن بعضها            .المغرب اإلسالمي 
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ولـو  . جهات داخلية وخارجية هدفها زعزعة االستقرار الداخلي، وهو اإلنجاز األهم لحماس في القطاع            
ركزت على استهداف االحتالل لما كان ثمة مشكلة معها، لكنها، ربما لصعوبة ذلك بسبب السياج األمني،                

اتها في الداخل، سـواء بعمليـات       وربما العتبارات تتعلق بارتباطاتها وليست جميعها مرتبطة، تفجر طاق        
فهـم  (كالتي أشرنا إليها، أم عبر المزايدة على حماس التي ال تطبق برأيها الشريعة والحدود اإلسـالمية                 

قادتها للتطبيق المذكور قاصر إلى حد كبير، وال يأخذ في االعتبار طبيعة الظروف المحيطـة، وهـو ال                  
تطبيق الحدود إلى غير ذلك مما عرف فـي أفغانـستان           يتجاوز الشكليات الخارجية مثل فرض اللباس و      

هي مشكلة   ).على سبيل المثال، فضال عن ممارسات دولة العراق اإلسالمية في منطقة األنبار في العراق             
كبيرة بالنسبة لحماس، إذ أن التعامل األمني مع الظاهرة ليس كافيا، بل ال ينبغي أن يعطـى األولويـة،                   

خير لم تكن صائبة، حتى لو قيل إن الحوار الفكري لـم يجـد نفعـا طـوال              وطريقة التصدي للحدث األ   
الشهور الماضية، ومن األفضل للحركة أن تستعين ببعض العلماء من خارج فلسطين، ممـن يمكـن أن                 
يسمع لهم هؤالء، وأظن أن هناك كثيرون يمكن أن يتواصلوا معهم ويقنعوا المخلصين منهم بخطـأ مـا                  

لم ) مع الفارق الكبير  (ع غزة، مع تذكيرهم بأن تجربة دولة العراق اإلسالمية          يفعلون في وضع مثل وض    
المجتمع الغزي، وإن انطوى     .تنجح وتسببت في تراجع القاعدة بعد الصدام مع فعاليات المجتمع العراقي          

بعض تدينه على قدر من التشدد، إال أنه ال يحتمل هذا المستوى من التطرف، السـيما إذا أراد فـرض                    
يته بالقوة على الناس، وإذا كانت بعض الممارسات الهامشية ذات العالقة بالحرية الشخصية من جانب               رؤ

حكومة حماس قد القت كل تلك األصداء السيئة، فكيف بمن يريد فرض منطق طالبان على النـاس فـي                   
لتطـور بمـرور    القطاع، مع احترامنا لهذه األخيرة كتعبير عن واقع اجتماعي في أفغانستان كان قابال ل             

 .الوقت لو منح الفرصة؟
16/8/2009الدستور، األردن،     

  
  !أما آن لماراثون المؤتمر السادس أن ينتهي؟ .41

  الرنتاوي عريب
الطعون في انتخابات اللجنة المركزيـة      ... التأخر غير المفهوم في إعالن نتائج انتخابات المجلس الثوري        

حكاية األوراق العشرة المهربة من     "مركزية مرتين قبل وبعد     خصوصا بعد إعالن النتائج النهائية للجنة ال      
الطعون التي تقدم بها تنظيم غزة واسـتقالة قيادتـه الجماعيـة            "... صناديق اللجنة إلى صناديق المجلس    

القنبلة التي فجرها مايسترو المؤتمر وعرابـه       ... احتجاجا على طريقة تصويت أعضاء المؤتمر الغزيين      
"...  الصحوة -فتح  "بعد فشله في االنتخابات، وتهديده بشق فتح وإعالن         ) أبو العالء (األساسي أحمد قريع    

سياسية وعسكرية من قادة فتح وكوادرها      ) محترمة عموما ( شخصية قيادية    12المذكرة التي توجهت بها     
 الكبار طعنا بنتائج االنتخابات، وقبل كل هذا وذاك، كل ما قيل وأشيع فـي سـياق التحـضير للمـؤتمر                  

ألعضائه في الساعات األخيرة، جميع هذا المالحظـات والظـواهر          ) وبالجملة(وباألخص التوسع الهائل    
والممارسات، ألقت ظالال كثيفة وكئيبة من الشك حول صدقية المؤتمر ونزاهة نتائجه، بل وعلى قـدرة                

عن في شـرعية    لن نذهب إلى حد الط    .فتح على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة داخل صفوفها هي بالذات         
المؤتمر، ونحن لن نطالب بعودة اللجنة المركزية القديمة، ومن الخطل وقلة النضج التفكير بذلك، مجـرد            

وحدة ما يغلبهـا    "ولسنا من الذين يعتقدون بأن فتح قابلة للقسمة، ليس ألن وحدتها            ... التفكير بذلك أساسا  
عم انشقاقا كهذا، وفي األصل، فإن مـؤتمر فـتح          ، بل ألن أحدا في المنطقة واإلقليم والعالم لن يد         "غالب

ولن نأخذ على محمل الجد حكايـة       .ذاته، كان قرارا إقليميا ودوليا قبل أن يكون قرارا فتحاويا وفلسطينيا          
، فمصير حركة كهذا، لن يكون أبدا افضل حاال من مصائر صحوات األنبار، الذين لـم                " الصحوة -فتح  "

مع الحكومة، فيما عالقتها باألمريكان التي اتـسمت  " خطوط تقدم" وال مع القاعدة" خطوط رجعة "يحفظوا  
أنها حملت توقيـع  "  الصحوة-فتح  "بالزبائنية واالستخدام، انتهت بانتهاء وظيفتها، وأضعف ما في حكاية          
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مهندس المؤتمر األبرز، وأحد القادة المسؤولين عن معظم إن لم نقل جميع أوزار الحقبة السابقة، فتحاويا                
لكننا مع ذلك ننظر بكل القلق لكل هذا الفيض من الطعون والتشكيك، ولسنا             .ووطنيا، وبكل ما لها وعليها    

مرتاحين أبدا لكل هذا الوقت المهدور في فرز نتائج انتخابات المجلس الثوري، وأحسب أن المـدة التـي         
ة النتخابات البرلمان الهندي، فما     انقضت منذ إتمام االنتخاب حتى اليوم، كانت كافية إلعالن النتائج النهائي          

الذي يحول دون إتمام الفرز وما الذي يحول دون إعالن النتائج، وما الـذي يجـري خلـف الكـواليس                    
.... أخطر ما في حملة الشك والتشكيك التي تحيط بالمؤتمر سياقا وتحـضيرا ونتـائج             .واألبواب المغلقة 

بت المؤتمر أنها ستفضي إلى عودة فتح إلى ترهلها         أخطر ما في حملة الطعون متعددة المصادر التي أعق        
وتفككها ويأسها وإحباطها، صحيح أن ال انشقاقات في األفق، لكن الصحيح أن كل هذا الضجيج المحـيط                 

آن .بمجريات المؤتمر وآلياته، سيفقد الحركة زخمها، ويفقد المؤتمر ألقه، وربما يعيدنا إلى المربـع األول              
 وبالسرعة القصوى، وبأقل قدر من االضرار إن أريد للمـؤتمر الـسادس أن              األوان لطي هذا الصفحة،   

يكون بداية نهضة واستنهاض للحركة، لكن يبدو أن فتح مصرة على االحتفاظ بفلكلورها الخاص الـذي                
فاصـل  "ترسخ خصوصا في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية، لكأن المؤتمر لم يكـن سـوى                 

 .الحركة لمزاولة يومياتها المعتادةتعود بعده " دعائي قصير
  16/8/2009الدستور، األردن، 
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  وحيد عبد المجيد
 األميركية بمقدار ما يزداد اهتمام الواليات المتحدة بالعمل لحل قضية -تنتعش العالقات المصرية 

وربما يكون هذا هو المدخل الذي يساعد في فهم مراحل .  اإلسرائيلي-فلسطين وإنهاء الصراع العربي 
فقد اقترن الفتور الذي حدث فيها، خالل مرحلتها . المد والجزر في العالقات منذ منتصف السبعينات

، بسياسة أميركية وضعت الجهود السلمية جانباً وأعطت أولوية لقضية )2007-2002(األسوأ 
  .وع أوسع نطاقاً لتغيير الشرق األوسطالديموقراطية واإلصالح في مصر ضمن مشر

وهي األولى منذ نيسان . ولذلك تبدو إيجابية األجواء المحيطة بزيارة الرئيس حسني مبارك إلى واشنطن
، عندما تبين في شكل قاطع أن الجهود السلمية التي شكلت أرضية مشتركة بين البلدين 2004) أبريل(

لكن فشل هذا المشروع . »المحافظين الجدد«حملت مشروع فقدت أهميتها لدى إدارة جورج بوش التي 
أعاد السياسة األميركية تدريجياً إلى الواقع، وجعل سنواتها األكثر غلواً تبدو اليوم كما لو أنها من ماض 

ولذلك أصبح ممكناً أن يعود مبارك إلى واشنطن مستأنفاً زياراته، التي كانت شبه سنوية حتى . سحيق
2004.  

نطقياً أن يذهب الرئيس المصري في كل عام لكي يتلقى وابالً من الهجوم على نظامه السياسي فلم يكن م
فقد انحسر، في تلك المرحلة، القاسم المشترك . بعضه رسمي بلغة ناعمة، وبعضه اآلخر بطريقة خشنة

ن الرئيس وكا. األهم بين البلدين، حين وضعت قضية الديموقراطية في صدارة سياسة الواليات المتحدة
، حين أعلن تطلعه ألن تقود مصر المنطقة نحو 2003السابق بوش دشّن ذلك التحول في نهاية 

  .الديموقراطية مثلما فعلت في شأن السالم
لم يدرك بوش وقتها أنه محلق في سماء بعيدة، ألن السالم لم يكتمل، وألن ما تحقق منه بالغ الهشاشة، 

يمكّنه من القيام بدور كبير في جهود السالم، ولكنه ال يؤهله إلسهام وألن طابع النظام السياسي في مصر 
وهكذا، انحسرت اللغة المشتركة، وتباعدت المسافات، بين القاهرة . يعتد به في مسألة الديموقراطية

وعلى رغم أن فشل مشروع تغيير الشرق األوسط فرض على اإلدارة السابقة االقتراب من . وواشنطن
يها األخيرين، فالتفتت إلى الجهود السلمية ورعت مؤتمر أنابوليس، كان صعباً رأب الواقع في عام

ولذلك لم يكن مستغرباً المشهد غير المعتاد خالل اجتماع . الصدع الذي حدث في عالقاتها مع مصر
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، عندما قاطع رئيس الدولة المضيفــة 2008) مايو(المنتدى االقتصادي الدولي في شرم الشيخ في أيار 
  .خطاب رئيس الدولة األكبر في العالم

وكـــان فوز باراك أوباما نقطة تحول باتجاه إعادة العالقات مع مصر إلى المسار الذي حاولت إدارة 
. فما إن بدأ الرئيـــس الجديد عهده حتى أعطى أولوية للجهود السلميــة. بوش األولى تغييره

واخـــتار . ن الدول المعنية بهذه الجهودفنشطت االتصاالت األميركية مع مصــر وغيرها م
  ).يونيو( حزيران 4القاهــرة فوجه منها رسالته التصالحية إلى العالم اإلسالمي في 

ولكن وفاة حفيده . وكان مقرراً أن يزور مبارك واشنطن قبل وصول أوباما إلى القاهرة بعشرة أيام
 تلك التي تعود عليها في معظم زياراته إلى أرجأت هذه الزيارة التي تأتي في أجواء تبدو قريبة من

ومن شأن هذه التحوالت، التي . واشنطن، ولكنها تشهد في الوقت نفسه تغيراً بفعل تحوالت إقليمية كبيرة
نتج أكثرها من تداعيات سياسة إدارتي بوش السابقتين، أن تؤثر في مستقبل العالقات بين الدولتين 

  .وتجعلها أكثر تعقيداً
يجعل الزيارة التي تبدأ بعد غد مريحة بدرجة معقولة بالنسبة إلى مبارك هو أن موضوع السالم ولكن ما 

كما أن التوقيت . األثير لديه، والذي تلعب فيه مصر أهم أدوارها اإلقليمية، تتصدر محادثاته في واشنطن
. هائية لخطته السلميةمالئم، إذ تأتي الزيارة في الوقت الذي يقترب فريق أوباما من بلورة الصيغة الن

ولذلك سيكون أوباما في حاجة إلى دور مصر في شأن اثنين من عناصر المعادلة التي يرجح أن تطرحها 
الخطة على صعيد إجراءات بناء الثقة وهما التطبيع الجزئي والضمانات األمنية المطلوبة من 

وهذا فضالً عن . الموقّت لالستيطانالفلسطينيين، وذلك لتيسير بلوغ العنصر الثالث فيها وهو التجميد 
  .الحاجة إلى دور مصر في تسهيل العملية التفاوضية حين تُستأنف بين إسرائيل والفلسطينيين

غير أن الوضع اإلقليمي، الذي أصبح أكثر تعقيداً مما كان عليه حتى آخر زيارة رئاسية مصرية إلى 
ستكون المسألة . على محادثات مبارك في واشنطنواشنطن، قد يلقي بظالل سلبية قد يكون بعضها كثيفاً 

اإليرانية حاضرة بأثرها المزدوج سواء من حيث ارتباطها الظاهر والخفي بقضية فلسطين، أو من زاوية 
وربما . برنامجها النووي الذي تستغله إسرائيل لخلط األوراق وإرباك الجهود السلمية إن لم يتسن تعطيلها

  .ادثات مبارك فكرة إنشاء مظلة دفاعية أميركية لضمان األمن في الخليجتكون القضية األصعب في مح
وتبدو هذه الفكرة أقل حساسية من تلك التي طرحتها اإلدارة السابقة إلقامة تحالف للمعتدلين يشمل 

ولكنها تظل حساسة بالنسبة إلى مصر، التي لم تحرص على مبدأ . إسرائيل أو يقيم عالقة تنسيق معها
وهذه هي إحدى . مرحلتها الراديكالية بمقدار ما حافظت على مبدأ رفض األحالف األجنبيةمن مبادئ 

. المشكالت في المحادثات التي تجريها منذ سنوات مع الحلف األطلسي في شأن العالقة المالئمة معه
كما . يهاولذلك ليس سهالً أن تقبل مصر مظلة دفاعية أميركية حتى إذا لم تكن إسرائيل طرفاً مباشراً ف

أن قلقها من خيار عسكري ضد إيران قد يدفعها لالعتراض على هذه المظلة، وليس فقط النأي بنفسها 
غير أن هذا الموقف المصري قد ال يروق لواشنطن، وخصوصاً إذا كان فريق أوباما يرى أن . عنها

ويعني . جهود السلميةمظلة دفاعية يمكن أن تكون أحد الحوافز التي تشجع إسرائيل على التجاوب مع ال
ذلك أن محادثات مبارك في واشنطن لن تكون سهلة في كل جوانبها، بعد أن بات صعباً عزل الجانب 
. األكثر إيجابية فيها وهو التحرك السلمي عن تفاعالت إقليمية ال تتوافر قاعدة مشتركة كافية في شأنها

فهي لم تختف، . اكز التفكير واإلعالمكما ما زالت مسألة الديموقراطية مطروحة في الكونغرس ومر
  .وإنما توارت في شكل ما عن موقع الصدارة الذي احتلته في مرحلة سابقة
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كما أن للسياسة الخارجية األميركية . يسهل تجاوزها» جملة اعتراضية«والحال أن تلك المرحلة لم تكن 
لذلك ال بديل من . حديد جدول األعمال العامخاللها أنصاراً نافذين في دولة ال تنفرد مؤسستها التنفيذية بت

حوار في العمق ليس فقط لمعالجة ما بقي منها وترتب عليها، ولكن أيضاً إلعادة بناء العالقات المصرية 
  . األميركية في حقبة إقليمية تبدو جديدة-

  16/8/2009الحياة، 
  

 وأمريكا والسالم المفقود" إسرائيل" .43
 افتتاحية

 المفاوضات غير المباشرة مع سوريا، وتصر على المفاوضات المباشرة، "لإسرائي"عندما ترفض 
 ال تريد المفاوضات من األساس، "إسرائيل"وترفض الوساطة التركية في هذا الخصوص، فذلك يعني أن 

 .وال تريد التوصل إلى أية تسوية مع سوريا أو غيرها
 يدعو لمفاوضات مع سوريا من دون شروط  سابق"إسرائيلي" هذا جاء بعد موقف "اإلسرائيلي"الموقف 

 التي اعترف فيها بحق دمشق في استرداد كامل مرتفعات الجوالن "وديعة رابين"مسبقة مع إسقاط 
 .1967حزيران /المحتلة حتى حدود الرابع من يونيو

بدء  تريد ال"إسرائيل" تعني أن "وديعة رابين"المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة، ومع اسقاط 
بالمفاوضات من نقطة الصفر، أي أن كل جوالت المفاوضات السابقة المباشرة وغير المباشرة، وما تم 

 .فيها من اتفاقات، ال قيمة لها ولم تعد صالحة للعمل في ظل حكومة نتنياهو
إذا كان هذا هو حال المسار السوري، فإن المسار الفلسطيني ليس أفضل حاالً، فالمطلوب من 

، وأن يتحولوا إلى حراس ألمنها "إسرائيل"ين باختصار أن يعلنوا االستسالم والتسليم بكل شروط الفلسطيني
 "دولة" السابق، وال بأس أن تحمل سلطتهم اسم "جيش لبنان الجنوبي"وأكياس رمل لحمايتها على شاكلة 

 ."إسرائيلية"، المهم أن تكون بمواصفات وشروط "بانتوستات" أو "دويلة"أو 
مسدود، وال أمل في اختراقه، حتى أن إدارة الرئيس أوباما التي وعدت بمبادرة تحقق تسوية الطريق 

 على التقيد بأي التزام، وهي على ما يبدو أضعف من "إسرائيل"على أساس الدولتين، لن تستطيع حمل 
 .أن تجبر حكومة نتنياهو على التقدم أية خطوة باتجاه أية تسوية

لواليات المتحدة أقوى من أوباما وإدارته، وقد بدأ اللوبي الصهيوني يفعل فعله  في ا"إسرائيل"ويبدو أن 
 وشل حركته قبل أن يتحرك، ولعل رسالة أعضاء الكونجرس إلى أوباما األمريكيلمحاصرة الرئيس 

بشأن التوجهات السياسية األمريكية في الشرق األوسط، تكشف المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الواليات 
 .ال تسوية وال سالم بوجود مثل هذا الكيان الصهيوني، وال بد من سبيل آخر .حدة في المنطقةالمت

  16/8/2009الخليج، اإلمارات، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1526:         العدد       16/8/2009األحد  :التاريخ

  :كاريكاتير .44
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