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  وجود مخطط دولي للقضاء على حماس يكشف عن هنية .1
 كشف إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال عن وجود مخطط دولي :القادر فارس  عبد–غزة 

نقضاض على الحركة وضربها ضربة استئصالية، وأفاد أن حماس للقضاء على حماس له عالقة باال
هو البعد االقتصادي الناتج عن الحصار، : البعد األول.. تعرضت بعد االنتخابات لمعركة ثالثية األبعاد

والبعد الثاني يتمثل في البعد األمني العسكري، وأما البعد الثالث للمعركة فكان هو البعد السياسي، وهو 
  .زل هذه الحكومة سياسيامحاولة ع

أن المشكلة ليست مشكلة صراع على :  نسخة منه"عكاظ"وأضاف هنية في تصريح له يوم أمس أرسل لـ
السلطة، إنما هي صراع بين خيارات كبرى داخل فلسطين، ففريق يريد التفريط ويرى في المفاوضات 

وأكد . اآلخر فيتمسك بالحقوق والثوابتطريقا، ويرى من التعاون األمني مع االحتالل سبيال، أما الفريق 
مشيرا إلى .. أن حماس تعاملت بكل إيجابية في كل جوالت الحوار الفلسطيني إلنجاح المصالحة الوطنية

أن الحركة قدمت بعض البدائل والحلول المقترحة في ملفات المعتقلين واالنتخابات واألمن واللجنة 
عاقة المصالحة حتى اآلن، بسبب تشددها في كافة الملفات المشتركة، وحمل حركة فتح المسؤولية عن إ

العالقة، خاصة ملف المعتقلين، باإلضافة إلى أن فتح في كل جولة تتراجع عن ما تم االتفاق عليه في 
 .الجولة السابقة، وهذا كله يمثل عائقا أمام الوصول التفاق مصالحة حتى اآلن

  19/8/2009عكاظ 
  

 يؤرخ لنشأة الجماعة اإلسالمية في لبنان يدايصدر كتابا جد" الزيتونة" .2
الجماعة اإلسالمية في لبنان "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات كتاباً جديداً بعنوان  :بيروت

، حيث يتضمن دراسة تعد األولى من نوعها عن الجماعة اإلسالمية، بحسب "1975منذ النشأة حتى 
  .المركز

الجماعة اإلسالمية، وتسعى لتكوين صورة واضحة عن ظروف انطالقتها وتؤرخ هذه الدراسة لنشأة 
، مستعرضة ظروف تلك النشأة، ومشاركة رواد الجماعة األوائل 1975وانتشارها منذ نشأتها وحتى سنة 

في جماعة عباد الرحمن، ثم األسباب التي دعتهم لالنفصال، وتشكيل جماعة مرتبطة فكرياً وحركياً 
  .نباإلخوان المسلمي

ويناقش الكتاب، وهو الجزء األول من دراسة أوسع تغطي المراحل التالية من تاريخ الجماعة، انتشار 
الجماعة اإلسالمية في مناطق الشمال وبيروت وصيدا والبقاع، ويسلط الضوء على نشاطها في مجال 

اإلعالمي والنسوي العمل السياسي، وتطور أدائها فيه، إضافة إلى أنشطتها في مجاالت العمل الدعوي و
  .والتربوي، فضالً عن عملها في المخيمات الفلسطينية

 استطاعت أن تقف على المفاصل األساسية - التي يتضمنها -وبحسب ما جاء في الكتاب؛ فإن الدراسة 
في تاريخ الجماعة اإلسالمية، وأن تكون صورة واضحة عن ظروف نشأتها ثم انطالقتها وانتشارها، 

عدم وجود محاضر موثقة عن الفترة األولى من تاريخ الجماعة، باستثناء مجلة الشهاب على الرغم من 
وبعض البيانات التي حفظتها أرشيفات فردية متفرقة، لتسهم بذلك في سد ثغرة في مجال التأريخ للحركة 

  .اإلسالمية في العالمين العربي واإلسالمي
سة حاولت تجاوز اإلشكاالت المنهجية المحتملة وأكد مركز الزيتونة، الذي أصدر الكتاب، أن الدرا

الناتجة من االعتماد على التاريخ الشفوي، من خالل النقد الموضوعي المقارن للشهادات التاريخية، كما 
سعت الستكمال الصورة وتجاوز أية ثغرات من خالل الرجوع للنصوص المطبوعة المتوفرة، 

 1966 اإلسالمية لمدة تسعة أعوام، ابتداء من سنة وخصوصاً مجلة الشهاب التي أصدرتها الجماعة
  .1975وحتى اندالع الحرب األهلية اللبنانية سنة 

18/8/2009قدس برس،   
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   ويبدي استعداده للحوارعقد االنتخابات في موعدهال حماس ىضغط علبال مصريطالب عباس  .3

 الرئيس الفلسطيني  أني حاتم العباد،عمان نقالً عن مراسلها في 19/8/2009العرب، قطر، نشرت 
 في عمان مساء أمس األول استعداد حركة فتح الستئناف  مصرياً استخبارياًمحمود عباس أبلغ وفداً

وبحسب مصادر  .الحوار مع حركة حماس المعطل منذ أسابيع في القاهرة، قبل نهاية الشهر الحالي
القاهرة من أجل الحوار الفلسطيني سواء مطلعة، فإن عباس أبلغ الوفد المصري استعداد فتح لتلبية دعوة 

  .  أغسطس المقبل أو أي موعد آخر تحدده مصر/ آب25في 
 معتقل، قالت حماس إنهم معتقلون في 900 من 500وذكرت المصادر أن عباس أبلغ الوفد المصري أن 

  . سجون السلطة الوطنية، غير موجودين في سجون السلطة
مصدر فلسطيني  أن  الهولأبو أشرف ،رام اهللا  عن مراسلها فينقالً 19/8/2009األهرام، وأضافت 

 إلقناعمقرب من جوالت الحوار الوطني الفلسطيني أكد أن القاهرة تسعي بطلب من الرئيس عباس 
وقال  .يناير المقبل/ كانون الثاني 24 في حماس بالموافقة علي إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية

 ىلسطيني طلب من الوزير عمر سليمان أن تستخدم القاهرة نفوذها وتضغط علالمصدر إن الرئيس الف
  .حماس للقبول بعقد االنتخابات في موعدها

 أن لن تتهيأ لها دون اتفاق نهائي فلسطيني إلىواستبعد المصدر أن توافق حماس علي االنتخابات مشيرا 
  .علي إنهاء االنقسام وتبيض السجون من المعتقلين السياسيين

  
   بالورود ولن نتمكن من ذلك دون أن نمكن أنفسنا بأنفسناإنهاء االحتالل ليس مفروشاً: فياض .4

 سالم فياض حرص الحكومة والسلطة الفلسطينية على .أكد رئيس الوزراء د :كتب غازي بني عودة
الفلسطينية توفير الخدمات المختلفة للمواطنين وبناء وتقوية المؤسسات التي ستشكل ركيزة ونواة الدولة "

إن طريقنا إلنهاء : "وقال فياض خالل جولة واسعة له، أمس، في ريف محافظة نابلس أمس ".المنشودة
آمل أن : "وأضاف ".االحتالل ليس مفروشا بالورود ولن نتمكن من ذلك دون أن نمكن أنفسنا بأنفسنا

"  ولم تقم أية دولة بكبسة زريكون واضحا أن إقامة الدولة يواجهها الكثير من التحديات وهو تحد كبير،
ووصف العمل على تعزيز صمود  ".ان الدولة تتكون من مؤسسات وهذه يجب ان تكون جاهزة"الفتا إلى 

: وقال" المربع األول في إنهاء االحتالل"المواطنين عبر تلبية احتياجاتهم وبناء المؤسسات بأنه بمثابة 
  ".ألساسية، هذه فلسفتنا في العمل وهذا منهجناكيف نثبت ونصمد دون امن ودون توفر الخدمات ا"

 جمال محيسن محافظ نابلس ومدير وزارة الحكم المحلي في .وشملت جولة رئيس الوزراء الذي رافقه د
 بلدة وقرية وخربة شملت زعترة وبيتا وحوارة وبورين وعورتا 15المحافظة وحشد من المسؤولين 

  .والباذان وطلوزة وعصيرة الشمالية واجنسنيا وسبسطيةوروجيب وبيت فوريك وخربة طانا وبيت دجن 
  19/8/2009األيام، فلسطين، 

  
  تتوعد الحكومة المقالةو  بالتصدي لمحاوالت اعتقالها بالقوةأنصارها تطالب أنصار السنةجماعة  .5

 الجماعات السلفية -أنصار السنة في أكناف بيت المقدس "طالبت جماعات :  فتحي صباح-غزة 
 أنصارها بالتصدي لمحاوالت األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة " في فلسطينالجهادية

مجزرة ارتكبتها حكومة "المقالة باعتقالهم بالقوة، واصفة ما حصل في مدينة رفح الجمعة الماضي بأنه 
  ."حماس وأجهزتها األمنية بمشاركة كتائب القسام ضد إخواننا

عداد قوائم بأسماء السلفيين إشرعت في " أن الحكومة المقالة "الحياة"ة موثوقة لـوكشفت مصادر فلسطيني
الجهاديين المشتبه فيهم بالمشاركة في االشتباكات مع حماس أو أي أعمال عنف، تمهيداً لفصلهم من 

  ."الوظيفة العمومية
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األوامر التي تم "دها  نسخة منه تأكي"الحياة" إلىوجددت الجماعات السلفية الجهادية في بيان وصلت 
رفضها التام التعدي "وعبرت عن . "إطالقها لمجاهدينا بالتصدي ألي محاوالت اعتقال قد تقع بكل قوة

 تفجير سيارات مفخخة وغيرها، ونؤكد إلىبيانات مجهولة تدعو "، محذرة من "على حرمات المواطنين
  . "تلك البياناتأن ال صلة للجماعات السلفية الجهادية المعروفة في القطاع ب

اتهامات " وحملة اعتقاالت ضد السلفيين الجهاديين مترافقة مع إعالميةواتهمت حماس بأنها تشن حرباً 
ضد الجماعات بأنها تكفيرية وتتلقى الدعم من حكومة رام اهللا، وتمادى بعض قيادات حماس باتهامنا 

ي غزة طوال الفترات الماضية التي كانت بالعمالة لصالح العدو الذي لم يتوان مجاهدونا في استهدافه ف
داخلية ) وزارة(ستنظمه ) صحافي(الحديث عن مؤتمر «"وأضافت أن . "فيها حماس تلهث وراء التهدئة

حماس إلثبات تلقي دعم الجماعات أمواالً من أحد رموز أميركا في المنطقة محمد دحالن، وإصدار 
الجزيرة نت، لهو حديث ) موقع(المسلمين في الخارج تقارير إخبارية عبر إحدى قالع مؤسسات اإلخوان 

تافه ال يستحق الرد لمعرفة تلك الجهات أننا ال نتلقى تمويالً من شخصيات نعتبرها حليفة أميركا في 
  ."المنطقة وهدفها تدمير المقاومة

  19/8/2009الحياة، 
  

  ويتوعد باالنتقام" القاعدة" ينفي صلته بـ" اهللاأنصارجند "تنظيم  .6
 أن يكون فى فيهنو بالثأر، فيهأقسم ، "جند أنصار اهللا"صدر بيان عن تنظيم :  فتحي صباح- غزة

حصدت مع قرارها أرواح المجاهدين "واتهم حماس بأنها . "القاعدة" أو على صلة مع تنظيم "تكفيرياً"
القة بأي تفجير حدث  لسنا على عإنناوالمدنيين تحت بند أننا قاعدة وتكفيريون، فكررناها مراراً وتكراراً 

للشباب المجاهد الذي )... السوري المهاجر( عبد اهللا أبوداخل قطاع غزة، وكان من ابرز كلمات أميرنا 
 اهللا وكان يريد التكفير، كان يرده ويقول له أنت لست جاهزاً للعمل أنصار جماعة جند إلى ينضم أنأراد 
لم نكن ننوي تفجير أي مقر أمني أو مهاجمة أي عنصر نؤكد رسمياً ونكررها ثانية أننا ": وتابع. "لدينا

 ضلع نهائياً في أي تفجير حدث أيالمدعو فتحي حماد، ولم يكن لنا ) وزير الداخلية(من حماس كما ذكر 
اهللا، ونحن اآلن   أبو عبدأميرناعلي الساحة الفلسطينية، ولم نكفر احد، ولسنا تبعاً للقاعدة، هذا كان قرار 

 بعض قيادات حماس أشعلهاوحسبنا اهللا ونعم الوكيل على الفتنة التي ": وزاد. "رنا الجديدفي انتظار أمي
  ."العميلة ونحن براء مما سيحدث نتيجة عنها في األيام المقبلة

من ضمن السرقات التي سرقتها حماس من "واتهم حماس بسرقة أموال وعتاد عسكري للتنظيم، وقال إنه 
وختم البيان . " ألف دوالر، ومعدات وعتاد غزوة البالغ120صار اهللا المجاهدين في جماعه جند أن

  ."ترقبوا ردنا": بالتهديد
  19/8/2009الحياة، 

  
   لالنقسام هنية ترفض الدعوة لعقد المجلس الوطني دون توافق وتعتبرها تكريساًحكومة .7

الدعوة " ة التحرير الفلسطينيةمنظم"لـ" اللجنة التنفيذية" أدانت الحكومة الفلسطينية قرار ما يسمى بـ:غزة
لعقد جلسة للمجلس الوطني بدون توافق وطني وإعادة بناء حقيقية للمنظمة لتضم كل الفصائل، محذرةً 

وقالت الحكومة في بيانٍ عقب اجتماعها  .من أنه يشكل عامالً جديدا من عوامل تكريس االنقسام
نسخةً منه إن قرار عقد الجلسة خارج " ني لإلعالمالمركز الفلسطي"تلقى ) 8-18(األسبوعي يوم الثالثاء 

إطار ما اتفق عليه في حوارات القاهرة، ويعطي دالئل جديدة على عدم الرغبة في إيجاد حلول توافقية 
وحذرت الحكومة من تحويل جلسات الحوار إلى جلسات فقط  .تعيد الوحدة واللحمة ألبناء الشعب الواحد

، وإعطاء غطاء لالعتقال السياسي ليصبح حوارا بال معنى، بل ويشكل من أجل الحوار بال أية نتائج
  .عامل إحباط للشعب الفلسطيني، مؤكدة موقفها الثابت من اعتبار الحوار الخيار الوحيد إلنهاء االنقسام



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1529:         العدد       19/8/2009األربعاء  :التاريخ

وناقش االجتماع برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية عدة قضايا سياسية وأمنية مهمة، وخاصة أحداث 
وأكدت أن خيار المواجهة لم يكن في  .فح جنوب قطاع غزة؛ معبرةً عن ألمها الشديد للحادثمدينة ر

بعدما قامت هذه "واردها، ولكنه جاء خطوة اضطرارية فرضتها الظروف والوقائع الميدانية على األرض 
مجتمع المجموعة بالخروج عن القانون وحمل السالح وترويع اآلمنين وقتلهم ومحاولة التغول على ال

   ".وتكفيره؛ مما استدعى ضرورة إعادة األمن واالستقرار
التصريحات الحاقدة التي تشمتت في الدماء التي سالت وأرادت استغاللها "وأدانت الحكومة ما وصفته بـ

أو " الصوملة"سياسيا لمصالح حزبية ضيقة من بعض األطراف المتنفذة في رام اهللا، ووصف القطاع بـ
هذه الشبهة لم تحدث، وهي موجودة في أذهان المرضى والحاقدين، بل إن ابتالء "قائلة إن ، )"األفغنة(

الصومال وأفغانستان بما فيها من ابتالءات إنما جاء بتحريض خارجي وكيد مخابراتي ودعم مالي 
  ".مشبوه

  18/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  آخرين  معتقالً جنائيا50ً فتح ومنياً منأ معتقالً 50قرر اإلفراج عن  المقالة تالحكومة .8
 معتقالً من حركة فتح اعتقلوا 50قررت الحكومة الفلسطينية في غزة اإلفراج عن  :حسني مهنا - غزة

 معتقالً جنائياً بمناسبة شهر رمضان المبارك وإشاعة أجواء من الوئام، استجابة 50على خلفية أمنية، و
  . ذلك خالل االجتماع األسبوعي الذي عقدته الحكومة أمسجاء  .لتدخالت من المجلس التشريعي

  19/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  دويك في رام اهللالأمن الضفة يعتقل مدير مكتب عزيز  .9
عزيز دويك رئيس .مدير مكتب د" بهاء فرح"أقدمت أجهزة أمن الضفة الغربية على اختطاف : رام اهللا

  . مكتب النواب بمدينة رام اهللا عصر أمسالمجلس التشريعي الفلسطيني أثناء خروجه من
واستنكرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في بيان صحفي هذا الفعل، مؤكدة أنه يشكل جريمة وطنية 
وانتهاكاً ألبسط القيم اإلنسانية وقواعد العمل البرلماني ويشكل تساوقاً واضحاً مع االحتالل اإلسرائيلي، 

بعد " دليل على احتقار فتح ألدنى النوايا الصادقة تجاه الحوار الفلسطيني"نها معتبرةً عملية االختطاف بأ
  . لقائها بالوفد المصري

  19/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "شنق النفس"وفاة المواطن حمادنة في أحد مراكز المخابرات تعود إلى ": الحقمؤسسة " .10
ن فادي حمادنة من بلدة عصيرة الشمالية أكدت مؤسسة الحق أن وفاة المواط:  سائد أبو فرحة-رام اهللا 

شنق  "إلىبمحافظة نابلس مؤخراً في أحد مراكز التوقيف التابعة لجهاز المخابرات العامة في نابلس تعود 
، بيد أنها وجهت عدة انتقادات لجهاز المخابرات بسبب ارتكابه سلسلة من المخالفات بحق حمادنة "النفس

في تقرير لها حول نتائج التحقيق في ظروف " الحق"وذكرت  ".نيدج"وغيره من الموقوفين في مركز 
 أسباب التقرير بشأن أظهره المتوفى تعرض للشبح، مؤكدة أنه رغم ما أنومالبسات وفاة الشاب حمادنة، 

الوفاة إال أن ذلك ال يعفي جهاز المخابرات العامة من المسؤولية القانونية كون الشبح المتواصل والتحقيق 
 طويلة وفي ساعات متأخرة من الليل يعني وضع الموقوف كما يفيد الخبراء النفسيون، في ظرف لفترات

نفسي غير مستقر، قد يؤدي إلى الهلوسة واإلصابة بصدمة نفسية تدفع المحتجز إلى التفكير باالنتحار 
  .للهروب من معاناته ووضع حد لها

  19/8/2009األيام، فلسطين، 
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  "للحفاظ على سالمة الصحفيين"ير أحداث رفح منع تصو: وزارة اإلعالم .11
بررت وزارة اإلعالم في غزة منع األجهزة األمنية في قطاع غزة وسائل اإلعالم من تصوير  :غزة

الحفاظ على أمن وسالمة الصحفيين ومراعاة "موقع أحداث الجمعة التي وقعت في محافظة رفح بـ
نسخة عنه، أمس، أن الحكومة في غزة " فلسطين "وأكدت الوزارة في بيان تلقت ".لمشاعر المواطنين

أشعرت وسائل اإلعالم بعدم االقتراب من موقع الحدث حفاظاً على أمن وسالمة الصحفيين في المناطق 
إن الحكومة منعت بهذا القرار االستغالل السيئ " :وقالت ".لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر"الساخنة و

". مرتبطة بأجندات إقليمية ودولية ضد الشعب الفلسطيني ومصالحهلبعض وسائل اإلعالم الصفراء وال
  .على حد تعبيرها

  19/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

 أجهزة أمن السلطة تعيد ثالثة مستوطنين تسللوا إلى أريحا .12
 قال التلفزيون اإلسرائيلي إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أعادت مساء أمس الثالثاء :الناصرة

وأضاف أن  .، بحسب ادعائهم"عن طريق الخطأ"ة مستوطنين يهود دخلوا إلى مدينة أريحا ، ثالث)18/8(
األجهزة األمنية الفلسطينية نقلت إلى الجانب اإلسرائيلي ثالثة مستوطنين يهود دخلوا مدينة أريحا بالضفة 

رق األمر الذي يحظر الغربية، مشيرة إلى أنه تم إحالة الثالثة إلى التحقيق لدى الشرطة لالشتباه فيهم بخ
خشية ) الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية" (أ"على المستوطنين دخول المناطق الفلسطينية المصنفة 
  .تعرضهم لألسر أو الهجوم على يد مقاومين فلسطينيين

  19/8/2009 قدس برس،
   

   لبحث ملف الحوارالضفةي  ف يلتقي قيادات فتح وحماس والشعبيةوفد أمني مصري .13
 عقـد   اً مصري اً امني اًوفد، أن   رام اهللا مراسلها من   وليد عوض    عن،  19/8/2009القدس العربي،   ذكرت  

الثالثاء سلسلة من اللقاءات مع حركتي فتح وحماس وباقي فصائل العمل الـوطني الفلـسطيني بالـضفة                 
الشقاء الفلسطينيين تمهيدا لتوجيـه دعـوة       الغربية في اطار السعي المصري لتقريب وجهات النظر بين ا         

مصرية لالطراف الفلسطينية الستئناف حوارها بالقاهرة بهدف الوصول التفاق وطني ينهـي االنقـسام              
  .الداخلي

وبدأ الوفد االمني المصري برئاسة اللواء محمد ابراهيم مساعد رئيس المخـابرات المـصرية لقاءاتـه                
  .لحوار مع حماسالثالثاء بلقاء مع وفد حركة فتح ل

واكدت مصادر فلسطينية بأن عضو اللجنة المركزية لفتح ابو ماهر غنيم الذي عاد لالراضي الفلسطينية               
  .مؤخرا انضم لوفد الحركة الذي التقى الوفد االمني المصري

وقال رئيس وفد فتح الى الحوار مع حماس احمد قريع قبل ان يغادر لالردن عقب لقاء الوفد المـصري                   
الخوة المصريين يقومون بمحاولة استطالع المواقف للتوصل الى صـيغة تمهـد لتوقيـع اتفـاق                ا"ان  

  ".المصالحة المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة
لكن رغم تعنت حمـاس  (...) ال يوجد اي تغير في مواقف حماس بشكل جوهري حتى اآلن   "وتابع قريع   

لهذه القضايا سيتم التوقيع على اتفاق انهاء االنقسام والمصالحة في الخـامس            اذا ما تم التفاهم على صيغ       
  ".والعشرين من هذا الشهر او بعده بقليل

 الفلسطينية الرسمية بـان جولـة       لإلذاعةومن جهته اكد عزام االحمد عضو وفد فتح للحوار مع حماس            
كتبون نص االتفاق الـوطني عقـب       الحوار من المرجح ان تكون النهائية، مشيرا الى ان المصريين سي          

هنـاك  "المشاورات التي يجريها الوفد االمني المصري مع جميع االطـراف الفلـسطينية، مـضيفا ان                
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مقترحات جديدة كثيرة استمعنا لها من الوفد المصري لتقريب وجهات النظر، ونأمل أن تستكمل بالفعـل                
  .م لدمشق للقاء قادة حماس هناكفي اشارة الى زيارة الوفد المصري اليو" بعد زيارة دمشق

وبعد اللقاء مع فتح بدأ الوفد المصري اجتماعا في رام اهللا مع وفد من حماس يضم النواب في المجلـس                    
  .التشريعي عمر عبد الرازق ومحمود الرمحي وسميرة حاليقة

ـ                 د توقيـع   وأكد عمر عبد الرازق، أحد قادة حماس بالضفة الغربية، قبيل لقاء الوفد المـصري، إن موع
وأشار إلى أن الخروج باتفاق يعتمـد       . االتفاق في مصر، قائم، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري         

  .على نجاح المصريين في تقريب وجهات النظر
وكان قريع اشار الى ان هناك عددا من القضايا ما زالت عالقة بين الحركتين وبحاجة الـى حـل مثـل                     

  ".التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينيةتشكيل حكومة فلسطينية وضرورة "
تطرح عودة منتسبي االجهزة االمنية بالتدريج الى غزة كما كانوا قبل االنقالب الذي             "وقال ان حركة فتح     

  ".نفذته حماس فيما تتحدث حماس عن رقم ال يمكن ان يشكال اساسا التفاق
  . قتراع التشريعي المقبلوالمشكلة الثالثة العالقة هي النظام االنتخابي لال

ومن جهته أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس الثالثاء، أن حركته ال تريد حوارات بـصيغة                 
، وإنما تريد حواراً جدياً يؤدي التفاق، كما ال ترغب حركتـه فـي   "فتح"متكررة مضمونها بمزاج حركة    

  ".فتح"تلبية نزوات 
ار في ظل االعتقاالت المستمرة في الضفة الغربية ضد أبنـاء           ال معنى ألي حو   "وقال برهوم في تصريح     

الحركة، وأن أي حوار يحتاج إلى أجواء مناسبة، في حين أن سلوك فتح هذه األيام مشين، وال ينم عـن                    
  ".قرب اتفاق وطني، حيث لم تذلل األخيرة أي عقبة أمام التوصل التفاق نهائي

عمر عبد الرازق على ضرورة حل قـضية        .  الغربية د  ومن جهته أكد النائب عن حركة حماس بالضفة       
  . معتقلي حماس في سجون السلطة وضرورة اطالق سراحهم تهيئة للحوار

ومن جهته أكد الدكتور محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي وأحد قيادات حركة حمـاس فـي                 
قاهرة مع حركة فتح يبـدأ بتفكيـك        الضفة الغربية المحتلة، أن تهيئة األجواء لنجاح الحوار الجاري في ال          

  . ملف االعتقال السياسي في الضفة
.  الجبهة الشعبية المصري التقى مع وفد من وفدال، أن )د ب أ(عن ، 19/8/2009 الخليج، وأضافت

وأوضحت الجبهة أن وفدها، برئاسة نائب أمينها العام عبدالرحيم ملوح، أكد للوفد المصري أن المصلحة 
 للشعب الفلسطيني تتركز في هذه اللحظة على استعادة الخيار الديمقراطي والوحدة الوطنية، الوطنية العليا

وجدد وفد الجبهة تأكيده على أن . ودعم جميع الجهود المصرية والعربية التي تصب في هذا الهدف
ر وإعادة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية ومؤقتة بمهام محددة في إدارة الشأن الداخلي، ورفع الحصا

اإلعمار، واإلعداد لالنتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، هو المدخل الواقعي للدخول إلى مرحلة 
  .جديدة، بعيدا عن االنقسام، وبما يوفر الحماية واألمن للوطن والمواطن

مساعد  اللواء محمد ابراهيم،  أنمن رام اهللا، وعن وكاالت،، 19/8/2009 األيام، فلسطين، وجاء في
برئاسة " فدا" المكتب السياسي لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني ا منوفدالتقى رئيس المخابرات المصرية، 

االمين العام صالح رأفت، وقال رأفت انه اذا تعذر االتفاق على الحكومة االنتقالية، فمن الضروري 
 عقد انتخابات المجلس الوطني التوافق على اجراء تلك االنتخابات في موعدها الدستوري وبالتزامن مع
  .في الوطن وحيثما امكن في مناطق اللجوء والشتات باشراف عربي ودولي

كما التقى الوفد األمني المصري، وفد الجبهة العربية الفلسطينية برئاسة األمين العام جميل شحادة 
كما التقى وفد من  .وعضوية أعضاء المكتب السياسي للجبهة مفلح نادي وسعيد شويكي وزياد العارضة

وترأس وفد الجبهة أمينها العام  .جبهة النضال الشعبي امس الوفد األمني المصري في مدينة رام اهللا
  .الدكتور أحمد مجدالني إلى جانب خالد العزة وعوني أبو غوش عضوي المكتب السياسي للجبهة
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ة استئناف الحوار الوطني وذكرت الجبهة في بيان صحافي أن وفدها أكد خالل اللقاء موقفها بضرور
  .الشامل على أن يكون مرتبطا بسقف زمني محدد وبما يؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة

  
  عباس يزور الخرطوم للتباحث في وساطة سودانية بين فتح وحماس": القدس العربي" .14

ـ             :ـ وليد عوض   رام اهللا  ارة اكدت مصادر فلسطينية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس يعتـزم زي
  .السودان اليوم االربعاء، وذلك في ظل انباء عن جهود وساطة سودانية بين فتح وحماس

وكشف مصدر فلسطيني بأن زيارة عباس للخرطوم جاءت بطلب منه بعد أن كان قد طلب من الخرطوم                 
أن تتوسط لدى حركة حماس من أجل تمكين أعضاء مؤتمر عام فتح من القطاع من حـضور فعاليـات                   

الذي انعقد في بيت لحم اال ان الخرطوم لم تنجح في مساعيها بسبب اصرار حماس على اطالق                 المؤتمر  
  .سراح معتقليها من سجون السلطة

ولم يستبعد المصدر أن تقدم الخرطوم على قيادة وساطة بين فتح وحماس إلنهاء االنقسام وذلك بـضوء                 
  .نياخضر من مصر التي تواصل مساعيها النهاء االنقسام الفلسطي

  19/8/2009القدس العربي، 
 

  جرائمب ويتهم فتح وحماس بارتكاالمجدالوي يدافع عن قرار عقد جلسة للمجلس الوطني .15
ترتكبان جرائم "اعتبر قيادي بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن حركتَي فتح وحماس  :غزة

، قال جميل "الشرق األوسط"ـوفي تصريحات ل". بحق الشعب الفلسطيني، بتشبثهما بالسلطة بأي ثمن
المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة إنه ال يوجد اختالف كبير في البرامج السياسية لكل من 

حكومة رام اهللا تطارد : "وأضاف. الحركتين، مشيرا إلى أنهما حاليا تتفقان في منع انطالق المقاومة
 األميركي كيث دايتون وفي غزة حماس نشطاء حماس في الضفة الغربية بناء على تعليمات المنسق

 .، مشددا على أنهما تسيئان إلى الشعب الفلسطيني"تطارد نشطاء فتح ردا على هذه السياسة
ودعا المجدالوي إلى إجراء االنتخابات في موعدها، مؤكدا أن ممثلي الجبهة طالبوا الوفد األمني 

دول العربية على تسهيل إجراء انتخابات المصري الذي التقوه أمس في رام اهللا بأن تعمل مصر وال
من ناحية ثانية دافع . للمجلس الوطني في البلدان العربية التي يوجد فيها الالجئون الفلسطينيون

المجدالوي عن قرار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عقد جلسة للمجلس الوطني، نافيا 
  . أن يكون عقدها تهديدا للحوار

 19/8/2009وسط، الشرق األ
  

  جواء ال تشير إلى نجاح جولة الحوار األ..  هدفها مالحقة المقاومةبالضفةاالعتقاالت : الهندي .16
عتبر محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أن االعتقاالت التي تنفذها األجهزة              :فلسطين/غزة

 وليست مرتبطة بصراع حركة فـتح مـع         األمنية في الضفة الغربية، تأتي على خلفية مالحقة المقاومة،        
". لماذا يعتقل أبناء الجهاد اإلسالمي وأبناء فتح ممن لهم عالقة بالمقاومة؟          "أضاف متسائالً    .حركة حماس 

وأكد في تصريحات صحفية أن األجواء المحيطة باألوضاع الداخليـة ال تؤشـر علـى أن األطـراف                  
وأوضـح   .ة في الخامس والعشرين من الشهر الجـاري       الفلسطينية مقبلة على جولة حوار ناجحة بالقاهر      

في غزة مـن المغـادرة      " فتح"الهندي أن استمرار االعتقال السياسي ومنع حركة حماس عناصر حركة           
  .السادس في مدينة بيت لحم زاد من عوامل التوتر بين الحركتين" فتح"لحضور مؤتمر 

   بالقاهرة في الخامس والعشرين من هذا الشهر        وشدد على أن اللقاء المزمع عقده بين حركتي فتح وحماس         
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إنهـم  "لن يختلف عن اللقاءات السابقة ألن المناخات السائدة حالياً سلبية وستلقي بظاللها على اللقاء، قائالً          
  ".يقولون من اآلن إن اللقاء قد تأجل، وحتى لو عقد فلن يأتي بأي جديد

  19/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ل في ظل حملة استئصال حماس في الضفة الحوار سيفش :ناصيف .17
األسير رأفت ناصيف أن دعوة الرئيس محمـود عبـاس           " حماس"أكد القيادي في حركة      :الضفة الغربية 

إلى االنتخابات لالحتكام إلى الشعب الفلسطيني، باتت ممجوجة؛ لفقدانها المصداقية، مشيراً إلى أن الواقع              
  .ل هذه التصريحات والدعواتالذي تفرزه ممارسات رام اهللا يكذب ك

الذي يسعى فعالً إلى الحوار وانتخابات حقيقية ونزيهة        : "وقال ناصيف في بيانٍ له سرب من سجنه، امس        
ال بد أن يسعى إلى تهيئة األجواء إلنجاح ذلك بخطوات تعزز فرص نجاح ذلك الحوار، وتعـزز الثقـة                   

  ".الالزمة للوصول إلى انتخابات وطنية شفافة
الواقع في الضفة الغربية المحتلة خالف ذلك تماما؛ فخطابات عبـاس ذاتـه خـالل               :" ف ناصيف   وأضا

مؤتمر فتح السادس الذي عقد في مدينة بيت لحم تنسف أية إمكانية إلعادة حالة الثقـة الالزمـة للتقـدم                    
ـ     (...) بالحوار االدعاءات التـي ال    ، وإلى   "الظالميين"و" االنقالبيين"فهو يعود إلى المصطلحات البائدة، ك

  ".أساس لها والمنافية للحقائق
وشدد على أن أي حوار أو انتخابات ال يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل استمرار الحملة االستئـصالية                   

وعناصـرها لإلمـالءات    " فـتح "في الضفة الغربية، وفي ظل انصياع حركـة         " حماس"ضد المقاومة و  
  .الخارجية

  19/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

     انتخابات المركزية ويتمنى عدم عودة أبوالعينين للبنانبإعادةقدح يطالب نير المم .18
اكد اللواء منير المقدح قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان ان انتخابات اللجنـة المركزيـة للمـؤتمر                

ء حـديث   جـا  .السادس لم تكن نزيهة ولم تكن شفافة حيث حيث رافقها الكثير من الشكوك والخروقـات              
  ".البوصلة"اللواء المقدح علي شاشة فضائية القدس ظهر اليوم في برنامج 

وطالب اللواء المقدح باعادة انتخابات اللجنة المركزية للمؤتمر السادس العادة الثقة للفتحاويين بـالمؤتمر              
  .ونتائجه وافرازاته

 وال  1550كزيـة والتحـضيرية هـو       مقدح ان العد الحقيقي والذي وافقت عليه اللجنة المر        الوقال اللواء   
.  عـضو  3000 عضو مؤكدا ان يوم انتخابات المركزية وصل العدد الي           1360اعرف كيف وصل الي     

  . عضو3000وتساءل المقدح من هو الذي ادخل االعداد الهائلة من االعضاء ليصل يوم االنتخابات الي 
 عـضوا،   39 عضوا، ومن التنظيم     35 وحول تمثيل لبنان اكد ان عدد اعضاء العسكريين من لبنان كان          

في حين ذهب العشرات من لبنان كزائرين للضفة ليتم اعتمادهم اعضاء بالمؤتمر، ليصل عـدد ممثلـي                 
  .  عضوا، وهذا يدعو للشك150لبنان إلى 

واستهجن اللواء مقدح حالة التزوير التى حصلت باالنتخابات، متسائال لقد حصل فى بداية الفـرز فـى                 
وايضا أكد مقدح أن األجهزة األمنية وقادتها كان لها التـدخل            .ملية التصويت عبر الهاتف   قطاع غزة وع  

  .المباشر في اإلنتخابات والفرز
وحول نجاح عضوين من لبنان بالمركزية هما عباس زكي وسلطان البوالعينين، قال المقدح إن عبـاس                

  . رجعية العليا للفلسطينيين في لبنانزكي هو صمام األمان للمخيمات الفلسطينينة في لبنان، وهو الم
. وحول أبوالعينين، قال المقدح إن هناك لجان تحقيق حول اغتيال اللواء كمال مدحت، ويجب أن تـستمر                

وأعرب مقدح عن أمله بأن يبقى سـلطان        . وأكد أنه يجب رفع الغطاء عن أي مسؤول متورط بالجريمة         
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لساحة اللبنانيه لن يكـون مفيـدا علـى صـعيد الوحـدة             أبو العينين فى الضفة الغربية ألن وجودة فى ا        
  . الفلسطينية

  18/8/2009المستقبل العربي، 
  

  "معادلة انتظار" يتحدث عن اإلسكانووزير .. ستيطانالمؤقت لأنباء عن تجميد  .19
أثارت أنباء أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود           :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

اراك ووزير اإلسكان أريئيل أتياس اتفقوا على تجميد فعلي في أعمال بناء في الكتل االسـتيطانية فـي                  ب
، ردود فعل غاضبة في أوساط قادة المستوطنين       2010الضفة الغربية وفي القدس الشرقية حتى بداية عام         

تنذر هذه األنباء بخـالف     كما  . الذين هددوا بتقصير عمر الحكومة في حال وافقت فعالً على تجميد البناء           
شديد داخل الحكومة على خلفية اتهام الوزراء المتشددين لباراك بتبني سياسة متشددة إزاء المـستوطنين               

  .  بؤرة استيطانية عشوائية غير قانونية في أنحاء الضفة23من خالل إعالنه أن الجيش سيخلي 
في حال تبنّت سياسة زعيمـة      "تكون معدودة   إن أيام هذه الحكومة س    " أريئيل"وقال رئيس بلدية مستوطنة     

وجاء هذا التهديد على رغـم أن مكتـب رئـيس الحكومـة             ". حزب كديما تسيبي ليفني وأقطاب اليسار     
أمس، بوجـود اتفـاق بـين       " يديعوت أحرونوت "اإلسرائيلية نفى ما جاء في الموقع االلكتروني لصحيفة         

  . طلع العام المقبلنتانياهو وباراك وأتياس على تجميد البناء حتى م
وقالت الصحيفة إن االتفاق بين الثالثة تم على رغم الضغوط التي مارسها وزراء يمينيون متشددون على                

لكن . وزارة اإلسكان لنشر عطاءات للبناء في المستوطنات في الضفة وفي األحياء االستيطانية في القدس             
فض الضغوط ولم ينشر أي عطاء منـذ تـشكيل          الدينية المتشددة، ر  " شاس"أتياس، وهو أحد قادة حركة      

  . الحكومة الحالية قبل نحو خمسة أشهر
وقال أتياس لإلذاعة العامة أمس ال يوجد اتفاق على تجميد أعمال البناء في الكتل االستيطانية، لكن هناك                 

وأضاف انه  ". إلثبات استعداد إسرائيل لدفع العملية السياسية     "يجب عرضها على واشنطن     " معادلة انتظار "
  . ال يعتقد انه يجب اآلن إثارة حنق األميركيين من خالل البدء في تنفيذ أعمال بناء جديدة في المستوطنات

ستمكّن اإلدارة األميركية من الحصول على      " معادلة االنتظار "ونقل عن أتياس قوله لوزراء من اليمين أن         
عالقات مع إسرائيل وإطالق عمليـة سياسـية        بوادر نية حسنة من العالم العربي تتمثل بخطوات تطبيع          

إقليمية، مضيفاً أن من شأن هذا الموقف اإلسرائيلي التمهيد العتراف الواليات المتحدة والمجتمع الـدولي               
  . في المستقبل بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية والكتل االستيطانية في إطار لتسوية الدائمة

ان االتفاق يكـشف الوجـه الحقيقـي لمطـاردي          " شومرون"طاني  وقال رئيس المجلس اإلقليمي االستي    
تحت طائل الحفاظ على القانون، يتم التخلي عن مواصلة االسـتيطان فـي يهـودا               : "االستيطان، مضيفاً 

ومن يعمل ضد االستيطان يبغِ المس بالقدس ولن نقبل بهذا الواقـع            ... وحتى القدس   ) الضفة(والسامرة  
  ". المشوه
الخطوة الخطيرة  "في الضفة الوزراء والنواب إلى العمل فوراً لعرقلة         "  يشع –مستوطنات  مجلس ال "ودعا  

، "التي ينوي رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع واإلسكان اإلقدام عليها المتمثلة بتجميد نشر عطاءات للبنـاء              
هـذا  : "وقـال . بداعي أنها تتنافى ورغبة الناخب اإلسرائيلي والتزامات رئيس الحكومة عشية االنتخابات          

من المؤسـف أن نحـصل علـى        "ان  " مستوطنات بنيامين "وقالت لجنة   ". خنوع تام لإلمالءات األميركية   
  ".نتانياهو القديم الذي ينحني أمام الضغوط األميركية

حتـى فـي حـال أوقفـت        "اليسارية المناهضة لالستيطان انه     " السالم اآلن "من جهتها، أوضحت حركة     
 في المئة على األقل من أعمـال البنـاء فـي            60اجات العروض لبناء جديد، فإن      الحكومة تماماً استدر  

  ". المستوطنات ستستمر في أكثر من ألف وحدة سكنية قيد البناء
  19/8/2009الحياة، 
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  وزير إسرائيلي يبحث في األردن إعادة تشغيل الخط الحجازي الذي يربط حيفا بالسعودية .20

عبرية النقاب عن قيام وزير في الحكومة اإلسرائيلية بزيارة رسمية كشفت وسائل اإلعالم ال -الناصرة 
إلى مدينة العقبة األردنية، لبحث إمكانية إعادة تشغيل الخط الحجازي للقطارات، والذي يربط بين مدينة 

  .والمملكة العربية السعودية مروراً باألردن) 1948شمال فلسطين المحتلة سنة (حيفا 
ة في نشرتها الصباحية إن نائب وزير تطوير النقب والجليل في الحكومة اإلسرائيلية وقالت اإلذاعة العبري

  .أيوب قرا سيلتقي اليوم محافظ مدينة العقبة األردني ليبحث معه عدة مشاريع مشتركة للبلدين
وأضافت تقول إن من بين ما سيتم بحثه فكرة مشروع ينص على إعادة تشغيل الخط الحجازي التاريخي 

 الحديدية انطالقاً من مدينة حيفا مروراً في بيسان والعقبة وصوالً إلى أراضي المملكة العربية للسكك
  .السعودية

 19/8/2009 قدس برس
  

   تصاعد العنف الداخلي في الكيان يرفع عدد طلبات ترخيص السالح:اإلسرائيلية"الداخلية  .21
الذين قدموا طلبات " اإلسرائيليين"ان عدد " ةاإلسرائيلي"قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية : آي. بي. يو

للحصول على ترخيص لحمل السالح قد تضاعف في اآلونة األخيرة بسبب شعورهم بانعدام األمن 
  ".إسرائيل"الشخصي، بعد تزايد أعمال العنف في 

أمس عن مدير قسم ترخيص األسلحة في وزارة الداخلية يعقوب عميت قوله إن " هآرتس"ونقلت صحيفة 
ثمة ارتفاعاً كبيراً للغاية مقارنة مع ما اعتدنا عليه ووتيرة تقديم الطلبات للحصول على ترخيص لحمل "

وأضاف انه يتم تقديم نحو ألف طلب للحصول على تراخيص حمل السالح في ". السالح ترتفع كل يوم
  . الماضية طلب في العام الواحد خالل السنوات500العام الواحد، بينما كان يتم تقديم نحو 

برفض (األمر ال يتعلق بتقديم الطلبات فقط وإنما ارتفع عدد المستأنفين على القرارات "ولفت إلى ان 
والذين يشعرون أن الرد الذي تلقوه ال يتناسب مع توقعاتهم، وإذا كان ) طلبات الحصول على الرخصة

  ".نفاً مستأ250 مستأنفاً في السنوات الماضية فقد وصلنا اآلن إلى 50هناك 
  19/8/2009الخليج، 

  
   جنود إسرائيليين في انفجار قنبلة خالل تدريب عسكريثالثةإصابة  .22

أصيب ثالثة جنود إسرائيليين على األقل، بجروح مختلفة، جراء انفجار قنبلة خالل تدريب  - الناصرة
كري عسكري كانوا يقومون به في جهة غير معلنة من الضفة الغربية، بحسب ما أعلنه مصدر عس

  .إسرائيلي لإلذاعة العبرية
. وقال المصدر إن ثالثة جنود أصيبوا من جيش االحتالل بجروح بين طفيفة ومتوسطة في الضفة الغربية

وبين أن اإلصابات حدثت من جراء انفجار قنبلة خالل تدريب عسكري في الضفة الغربية دون ذكر 
  .الموقع

ادث، حيث سيشكل لجنة تحقيق في األمر، ال سيما في أضافت أن الجيش اإلسرائيلي يتقصى ظروف الح
ظل تكرار الحوادث التي تقع خالل التدريبات العسكرية، والتي كان آخرها إصابة عدد من الجنود 

  .بجروح خطيرة جراء انقالب دبابة خالل تدريب عسكري في الجوالن قبل نحو أسبوعين
  19/8/2009 قدس برس
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  "إسرائيل"ـديدا مضاد للصواريخ ل تطور نظاما ج"ريثيون"شركة  .23
 قالت شركة ريثيون أكبر مصنعي الصواريخ في العالم انها تعكف على -) رويترز ("االباما" -هانتسفيل

 دفاعات اسرائيل المضادة للصواريخ االيرانية بحلول عام -في حال نشره-تطوير نظام جديد سيدعم 
2013.   

وهو ركيزة لنظام ) 3-اس ام(ضية من نظام ريثيون الحالي وتهدف الخطة الى ايجاد نسخة في قواعد ار
وسيستخدم ايضا أجهزة رادار بعيدة المدى من صنع ريثيون . الدفاع الصاروخي االمريكي من البحر

  .منشورة بالفعل في اسرائيل واليابان ضمن نظام دفاعي امريكي اخر مضاد للصواريخ
 يزود اسرائيل بحل على المدى القصير لمواجهة قد"المقترح ) 3-اس ام(وقالت ريثيون ان نظام 

  ."الصواريخ الباليستية من ايران
اذا وصل البرنامج الى "وأبلغ مايكل بوين نائب رئيس ريثيون للدفاع الصاروخي المتطور رويترز 

  ."ستبلغ أكثر من مليار دوالر... مرحلة االنتاج وجرى نشره عالميا مع حلفاء دوليين فان القيمة المحتملة
 اذا تلقى تمويال كافيا 2013قد يصبح قيد التشغيل بحلول ) 3-اس ام(وقال مسؤولون بالشركة ان نظام 

  ).البنتاجون(من وزارة الدفاع االمريكية 
ويجرى تطويره لتستخدمه السفن . صاروخ مضاد للصواريخ القصيرة الي المتوسطة المدى/ 3-اس ام/و

لصواريخ الباليستية الذي تصنعه شركة لوكهيد مارتن وخضع المجهزة بنظام أجيس الدفاعي المضاد ل
  . اختبارا العتراض وتدمير اهداف في الجو15بالفعل لما يصل الي 

 19/8/2009وكالة رويترز، 
 

  "تثبت تطوير إيران أسلحة نووية"تل أبيب تتهم األمم المتحدة بإخفاء أدلة جديدة  .24
، "أدلة جديدة"هيئة األمم المتحدة بإخفاء ما اعتبرته اتهمت تل أبيب، بصورة غير رسمية،  - الناصرة

  .قالت إنها تُثبت قيام إيران بتطوير أسلحة نووية
 العبرية في عددها الصادر اليوم عن موظفين إسرائيليين كبار يهتمون بالمجال "هآرتس"ونقلت صحيفة 

نذ أشهر، وكتبت في ملحق سري إن هذه األدلة الجديدة معروفة م: "النووي االيراني ودبلوماسيين غربيين
  .، حسب اعتقادهم"وضعه رئيس المفتشين الدوليين في إيران

لم يتم دمج هذا الملحق بأي من التقارير األممية بخصوص إيران، "وأشار هؤالء للصحيفة نفسها إلى أنه 
  .قالوا، كما "بل قام مسؤولون كبار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحذف تفاصيل من التقرير

ولفتت الصحيفة العبرية النظر إلى أن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التعقيب 
  .على هذا األمر، إال أنه لم ينفه

 19/8/2009 قدس برس

  
   االحتالل يخطط لتقسيم األقصى بين المسلمين واليهود: "األقصىمؤسسة " .25

 في  قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث      ، أن محتلةالقدس ال  من   19/8/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
إن المؤسسة اإلسرائيلية باتت في هذه األيام تسعى إلى تحقيق حلمها ببناء الهيكـل              :"بيان لها صدر أمس     

 .الثالث المزعوم على حساب األقصى، ويتضح ذلك من خالل عدة شواهد أوردتها المؤسسة في بيانهـا               
اآلراء والتعـاليم الدينيـة     "و" الفتاوى الدينية اليهوديـة   " زيادة منسوب    ولوحظ في اآلونة األخيرة أيضا،    

مما يسمى بالمرجعيات الدينية وقيادات الجماعات اليهودية الداعية إلى اقتحـام األقـصى وأداء              " اليهودية
  .الشعائر الدينية والطقوس التلمودية
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لتنفيذ متدرج لمخطـط تقـسيم المـسجد        وأشار بيان المؤسسة إلى أن المؤسسة اإلسرائيلية تستعد حاليا          
ودللت المؤسـسة علـى    .األقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل        

ذلك بشواهد منها، إغالقات ليلية ألجزاء من المسجد األقصى، تمتد ما بين مـصلى النـساء والمتحـف                  
منطقة البوابات العمالقة للمصلى المرواني والمنطقة      اإلسالمي غرباً، مروراً بمسطح المصلى المرواني و      

  .المشجرة شرقاً
إلى جانب ذلك، قام االحتالل بنصب شبكات كهرومغناطيسية تعمل باألشعة في منـاطق فـي المـسجد                 

وكشفت مؤسـسة    .األقصى، تمكنها من عزل هذه المناطق في المسجد األقصى المبارك، وفق المؤسسة           
إلسرائيلية االحتاللية تحويل مساحات واسعة من األقصى إلى ساحات و متنزه           األقصى عن نية المؤسسة ا    

  .وأماكن عامة تابعة لبلدية االحتالل في القدس
  سيطرة كاملة

وبحسب المؤسسة، فإن إدخال آالف السياح األجانب يومياً وعشرات اآلالف سنوياً إلى األقصى، يؤكـد               
 شبه عراة يتجولون بحراسة قوات االحـتالل اإلسـرائيلي          هذه النية، بحيث ينتشر آالف السياح األجانب      

كما تقوم قوات االحتالل بمنع سدنة األقصى من استعمال الميـاه داخـل المـسجد                .كأنهم في متنزه عام   
  .وساحاته، بادعاء أن هذه ساحات عامة تابعة للبلدية

  جسر عسكري
اب المغاربة، يمكنها من إدخال آالف      وكانت قوات االحتالل قد أعلنت عن بناء جسر عسكري كبير عند ب           

ويرافق كل ذلك أعمـال      .عناصر القوات اإلسرائيلية واآلليات العسكرية دفعة واحدة إلى داخل األقصى         
حفريات وتنقيب وحفر أنفاق منذ اليوم األول لالحتالل وحتى اليوم، تحت المسجد األقصى وفي محيطـه                

  .فاقالقريب، حتى تشكلت اآلن شبكة كبيرة من األن
كما تم إقرار مخطط إسرائيلي والشروع بتنفيذه يقضي بإحاطة المسجد األقصى بسبع حـدائق توراتيـة                

  . تحت مسمى حدائق وبساتين ومتنزهات عامة
ويشير بيان المؤسسة إلى تصاعد الحفريات تحت بيوت أهل القدس في البلدة القديمـة، ممـا أدى إلـى                   

  . األهل في بعض األحيان بترك المنزل خشية االنهيارتصدعات وتشققات واسعة فيها باتت تهدد 
كما تم االستيالء على عشرات العقارات المقدسية في البلدة القديمـة بالقـدس، خاصـة تلـك القريبـة                   
والمالصقة للمسجد األقصى المبارك، وتحويل هذه العقارات الفلسطينية المقدسية إلـى بـؤر اسـتيطانية               

  .األقصىتشكل خطراً مباشراً على وجود 
" مؤسسة األقصى للوقف والتراث" من القدس المحتلة أن 19/8/2009، قدس برسوكالة  وأضافت
في الشرطة اإلسرائيلية بإجراء تدريب على تسلّق جدران المسجد " وحدة التسلّق الخاصة"من قيام حذرت 

  .حسب تحذيرها، "تأتي في إطار السيطرة على المسجد وحصاره"األقصى، مؤكدةً أن هذه الممارسات 
إن هذا التدريب إشارة واضحة إلى "نسخة منه " قدس برس"وقالت المؤسسة في بيان عاجل لها، وصل 

  ".ما تسعى المؤسسة الصهيونية إليه من تهويد للمسجد ومدينته
 من أفراد القوات الخاصة 20بنحو ) 18/8الثالثاء (فوجئنا مساء : "ونقلت عن شهود عيان قولهم

اإلسرائيلية يقومون بنصب ساللم على جدران المسجد األقصى من الخارج، وبالتحديد على جدار مسجد 
 هذا الجدار النساء، وهو أحد جدران المسجد من الجهة الغربية الجنوبية، ويجرون تدريبات للتسلق على

 للوقف األقصىوحسب روايات الشهود لمؤسسة  ". من الخارج، صعوداً ونزوالً من منطقة المغاربة
  .والتراث؛ فقد استمر التدريب العسكرية طوال ساعة كاملة
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   1500 أسيرا استشهدوا نتيجة اإلهمال الطبي وعدد المرضى أكثر من 47": نادي األسير" .26
 أسير مريض في سجون 1500 أكثر من إن أمس تقرير له نادي األسير في قال ): بترا( –رام اهللا 

االحتالل يتعرضون يومياً للموت البطيء بسبب اإلهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه السلطات 
ودلل النادي على سياسات اإلهمال الطبي من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية من  .اإلسرائيلية بحقهم

 الخنازير، الذي انتقل إلى األسرى عن أنفلونزابمرض " عوفر" في سجن األسرىخالل إصابة عدد من 
طريق السجانين ، مشيرا إلى ان إدارة المعتقل تعاملت مع الموضوع بنوع من االهمال الى ان استفحل 

  . أسرى في حالة حرجة4 أسيرا ، منهم 24المرض بهم واصاب 
سرى داخل السجون اإلسرائيلية وأن عدد األسرى الذين وبين النادي ان األمراض فتكت بالعديد من األ

 أسيرا استشهدوا منذ 197 أسيرا من مجمل 47 الطبي بلغ اإلهمالاستشهدوا في سجون االحتالل نتيجة 
 28 في سجون االحتالل كان أولهم األسير خليل الرشايدة من بيت لحم والذي اعتقل يوم 1967العام 

قدم له العالج ، فيما كان آخرهم األسير جمعه إسماعيل من القدس  وتعرض لنوبه ولم ي1968نيسان 
  2008 األول كانون 23استشهد بتاريخ 

 احمد األسير أسيرا تم قتلهم بدم بارد فور اعتقالهم وأول من استشهد منهم 73 النادي أن وأضاف
تشهد منهم ، وآخر من اس1967 حزيران 8النويري وخليل كامل وزكي هاشم من مخيم النصيرات في 

  2008 كانون الثاني 7فواز عوني فريحات من بلدة اليامون في جنين بتاريخ 
19/8/2009الدستور،   

  
  جنين في  دونماً من أراضي يعبد 115االحتالل يقرر مصادرة  .27

 دونماً مـن    115أبلغت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، الجهات الفلسطينية قرارها بمصادرة           :جنين
    .عبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية لصالح مستوطنة شاكيد المجاورةأراضي قرية ي

إن منطقة يعبد تتعـرض لمخطـط       " :المحلية" صفا"وقال رئيس بلدية يعبد المهندس وليد العبادي لوكالة         
استيطاني يستهدف االستيالء على أراضي القرية والقرى المحيطة بها، خاصة أن هـذه ليـست المـرة                 

    ".لى التي تتعرض فيها أراضي يعبد وقضاها للمصادرة أو التهديد بالمصادرةاألو
وأكد العبادي أن جميع المزارعين الذين صودرت أراضيهم يمتلكون أوراقـاً ثبوتيـة سـليمة، وأنهـم                 

  .سيلجؤون إلى القضاء من أجل وقف القرار
19/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
 نياً في الضفة  فلسطي27 يعتقل في يوم واحداالحتالل  .28

صعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلية خالل الساعات األربع والعشرين الماضية من حمالت  :رام اهللا
الدهم واالعتقاالت في صفوف المواطنين في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية، حيث اعتقلت 

  . ساعة أكثر من سبعة وعشرين فلسطينيا24ًخالل 
19/8/2009قدس برس،   

 
  االحتالل يجرف أراضي ويعتقل صياداً ونجله في غزة .29

، وسط قطاع غزة، فيما أمسقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات االحتالل توغلت،  : رائد الفي-غزة
  وقال سكان في  .اعتقل االحتالل صياداً ونجله وصادرت قاربهما قبالة شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع
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ن الجرافات وأحتالل تساندها دبابات وجرافات توغلت شمال شرقي المخيم مخيم البريج إن قوات اال
   .شرعت على الفور في جرف مساحات من األراضي الزراعية

  19/8/2009الخليج، 
  

 انتهاء أزمة معتمري غزة العالقين في مطار القاهرة: وزارة األوقاف في غزة .30
الدينية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة أكد الدكتور طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون : غزة

وكانت السلطات المصرية  .انتهاء مشكلة المعتمرين من قطاع غزة العالقين في مطار القاهرة الدولي
 معتمراً فلسطينيا من قطاع غزة ضمن وفود المعتمرين التي خرجت خالل األيام 142أعاقت سفر حوالي 

وقال أبو شعر  .لك النتهاء التأشيرات على جوازات سفرهم معتمر، وذ2400الماضية والبالغ عددهم 
اآلن انتهت مشكلة المعتمرين العالقين من قطاع غزة في مطار القاهرة، وبدأت ": "قدس برس"لوكالة 

 تأشيرة، وجاري 116سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بتجديد التأشيرات، حيث جددت حاليا 
  . معتمر142 استكمال الباقي لحوالي

إلى ) 18/8(وأعرب أبو شعر عن أمله أن يتمكن المعتمرون العالقون من السفر مساء اليوم الثالثاء 
مطار جدة الدولي، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات عبر السلطات المصرية وشركة مصر للطيران الناقلة 

 كافة المعتمرين من قطاع غزة قد وأشار إلى أنه بذلك يكون .لهم اللتحاقهم ببقية المعتمرين في القطاع
  .غادروا القطاع في طريقهم إلى الديار الحجازية ألداء مناسك المعمرة

18/8/2009قدس برس،   
  

  اإلسرائيليون يتاجرون بأعضاء الشهداء الفلسطينيين: صحيفة سويدية .31
ون بـسرقة أعـضاء      يقوم اإلسرائيليأكدت صحيفة افتونبلد السويدية األوسع انتشاراً بأن جنود االحتالل          

ووفقاً للتقرير التي نشرته الصحيفة اليوم الثالثاء فقد أكد فلـسطينيون            .الشهداء الفلسطينيين للمتاجرة بها   
 .بان جنود االحتالل اإلسرائيلي يقتلون أبنائهم ويستلمون الجثث بعد أن اخذوا منها أعضائهم للمتاجرة بها              

تقال السلطات األمريكية قبل أسابيع حاخمـات مـن شـاس    اع) دونلد بوستروم(وقد استخدم معد التقرير    
   .يتاجرون بأعضاء البشر في نيوجرسي

وقد أثار التقرير غضب إسرائيل وجاء على لسان الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية يغئال فلمون قولـه                
ولم احتجاجا  بأن التقرير يعتبر عار علي الصحافة السويدية وان إسرائيل ستسلم عبر سفيرها في ستوكوه             

 .شديد اللهجة ضد التقرير المناهض إلسرائيل والسامية
18/8/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية،   

  
 االحتالل ُيفرج عن ثالثة معتقلين من غزة  .32

، عن ثالثة فلسطينيين من عائلة عياد )18/8(أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء  :غزة
وذلك بعد قرار إحدى محاكم االحتالل اإلسرائيلي " مقاتلين غير شرعيين"يهم من غزة ممن أطلقت عل

  .اليوم إطالق سراحهم
18/8/2009قدس برس،   
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  الحملة األوربية لرفع الحصار تندد بمنع مصر لوفد الصحة الفلسطيني من زيارة سويسرا .33
 في سويسرا بشدة قيام السلطات وجمعية الحقوق للجميع" الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"انتقد 

المصرية بمنع وفد وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من زيارة سويسرا عبر معبر رفح الحدودي 
  .مع مصر

وقال أنور الغربي، رئيس جمعية الحقوق للجميع، والعضو المؤسس في الحملة األوروبية، في تصريح 
سماح السلطات المصرية بمغادرة وزير الصحة نأسف لعدم : "نسخة منه" قدس برس"مكتوب، وصل 

الفلسطيني الدكتور باسم النعيم والوفد المرافق له قطاع غزة، حيث كان من المقرر أن يزور سويسرا 
ليعرض األوضاع الصحية في غزة ويطلع على المشروعات اإلنمائية في المجال الصحي التي ستنفذ 

  ".بمشاركة عدد من الجمعيات السويسرية
18/8/2009برس، قدس   

  
   في وجه االحتالل "تقوية شوكتهم"أطفال غزة يتجهون للرياضات القتالية لـ : تقرير .34

 غزة الى الرياضات القتالية العنيفة منذ الحرب االسرائيلية         أطفاليتجه عدد متزايد من     ): ا ف ب  ( –غزة  
يغ العنف الكامن لديهم منذ      الرغبة في تفر   إلى نفسيون   أخصائيوناالخيرة على القطاع في ظاهرة عزاها       

الـذي كـان    ) تسعة اعوام (وقال صالح المصري     . في ظل عجزهم   واألمانالنزاع وتحقيق شعور بالقوة     
في بلدة بيت الهيـا     " التنين االحمر "يقف على قطع من الزجاج المكسر ضمن تدريبات رياضية في نادي            

تـسعة  (اما نشأت ابو هربيـد       ".اليهود ووطني من    وأهلي عن نفسي    ألدافعهذه الرياضة تجعلني قوي     "
 أقوياءالجميع سيخاف منا الننا     .  في الكونغ فو   أبطاال نصبح   أن بعد   إيذاءنالن يستطيع احد    "فيقول  ) أعوام

  ".وشجعان
الذي استلقى بجسده على لوحة خشبية ثبتت       ) عاما( 15 الى زميله صالح السوالجة      باهتمامويلتفت الطفل   

الحديدية الحادة وعلى صدره يقف اثنان من زمالئه وسط تصفيق من عـشرات             عليها عشرات المسامير    
الكونغ فو   "أنويقول الفتى وهو يستعد لالستلقاء على مجموعة من السكاكين الكبيرة            . المتدربين األطفال

 فـي   مسئولويؤكد   ".تقوي الجسد وتعزز الثقة بالنفس وتجعلني قادرا على حماية نفسي من اي شئ كان             
 الرياضي على هذه الرياضات القتالية تضاعف بعد الحرب         اإلقبالالكونغ فو والكاراتيه في غزة ان       اتحاد  

  . خصوصا ان هذه الرياضات تعتبر وسيلة تفريغ نفسياألطفال السيما من قبل اإلسرائيلية
  19/8/2009الدستور، 

 
  تعجيل إعـادة اإلعمارالمسئولينالبارد يناشدون مخيم نهر أبناء  .35

وجه أبناء مخيم نهر البارد نداء مفتوحاً ناشدوا فيه مجلس شورى الدولة العمل على إنهاء : البارد
 اعمار المخيم بجزئه إعادةمعاناتهم المستمرة منذ ما يزيد عن عامين وثالثة أشهر من خالل الشروع في 

وجاء في .كومة اللبنانيةعمار انسجاماً مع قرار الح اإلإعادةالقديم وإنهاء ملف اآلثار للتسريع في عملية 
 أسوة معالجة هذا الملف إلىإن أبناء مخيم نهر البارد يتطلعون من مجلس شورى الدولة ": النداء

بالمعالجات التي جرت لألمكنة االثرية المكتشفة في العديد من المناطق اللبنانية اثناء انجاز مشاريع البناء 
 ."واعادة التأهيل

للجبهة الديمقرطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في منطقة الشمال اركان وتمنى عضو اللجنة المركزية 
 المخيم وهم مقبلون على معاناة اضافية بسبب اقتراب فصل أبناءبدر على الجنرال عون االستماع لمعاناة 

الشتاء، من خالل استقباله لوفد من قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان في مخيم نهر البارد ومنــطقة 
 .أبنائه إعماره وإنهاء معاناة إعادةال لبحث ملف المخيم ومشروع الشم

 19/8/2009السفير، 
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 إنقاذ مرضى غزة من الموت" الصحة العالمية" تناشد "الحكومية لكسر الحصاراللجنة " .36

بإنقاذ مرضى " الصحة العالمية"طالبت اللجنة الحكومة الفلسطينية لكسر الحصار عن غزة منظمة : غزة
من الموت المحقق بسبب الحصار الصهيوني المفروض بصورة مشددة منذ أكثر من عامين "ة قطاع غز

للخروج من حالة "نسخة منه المنظمة " قدس برس"ودعت اللجنة في بيان مكتوب وصل  ".ونصف العام
الصمت الرهيب، والضغط على االحتالل إلنهاء الحصار وفتح المعابر ألعداد كبيرة من المرضى الذين 

  ".تاجون للعالج بالخارجيح
وحملت اللجنة المنظمة الدولية مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا الحصار باعتبارها السلطة التوجيهية 

وطالبت بتأدية دورها القيادي في  .والتنسيقية ضمن منظومة األمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي
ل على خدمات الرعاية الصحية للمرضى معالجة المسائل الصحية العالمية، وضمان المساواة في الحصو

  .في قطاع غزة، والمرضى اآلخرين في العالم
18/8/2009قدس برس،   

  
 تراق اإلسرائيلي األكبر واألخطرخاال: محطة إنترنت إسرائيلية في لبنان .37

 إسرائيلية تزود خدمات االتصال باالنترنت انترنتكشف النقاب في العاصمة اللبنانية عن محطة : بيروت
ؤسسات حكومية وسياسيين ورجال أمن لبنانيين، ما يعني أن كافة المشتركين ورسائلهم كانت مخترقة لم

الخرق اإلسرائيلي األكبر واألخطر في "عملية بأنها ال وتعد هذه. من قبل أجهزة المخابرات اإلسرائيلية
 ."مكنة في تاريخ لبنان أكبر فضيحة استخبارية م"، فيما وصفها مسؤولون لبنانيون بأنها "تاريخ لبنان

18/8/2009            األخبار،   
  

  مبارك يحذر من إضاعة الوقت وأوباما يرى تحركا باالتجاه الصحيح لتحقيق السالم .38
أنهى الرئيس المصري حسني مبارك زيارته إلى واشنطن، أمس، بلقاء مطول :  مينا العريبي-واشنطن 

ي أعقابه على أهمية العمل على إحالل السالم في الشرق مع الرئيس األميركي باراك أوباما، شددا ف
على األرض بين إسرائيل والفلسطينيين، " تحرك إيجابي"وبينما عبر أوباما عن تفاؤله إزاء . األوسط

خاصة مع رفع بعض الحواجز اإلسرائيلية وتحسين القدرات األمنية الفلسطينية، حذر مبارك من أن 
وقال مبارك إنهما ركزا على . في المنطقة" عنف متصاعد"م سيؤدي إلى في تحقيق السال" إضاعة الوقت"

، "ألنها القضية الجوهرية، تؤثر على العالم والمنطقة والغرب والواليات المتحدة"القضية الفلسطينية 
  . متعهدا بالعمل مع الواليات المتحدة لحل القضية

لة على جميع الجهات للتحرك من الوضع الراهن كيفية إطالق عملية فعا"وقال أوباما إنه بحث مع مبارك 
وردا على سؤال حول تقارير ". الذي ال يخدم الشعب اإلسرائيلي وال الشعب الفلسطيني وال المنطقة كلها

هناك تحرك باالتجاه : "تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية لن تسمح بوحدات استيطانية جديدة، قال أوباما
ية وأنا أقول إن على كل األطراف أن تتخذ خطوات صلبة الستئناف الصحيح وقد جئت منذ البدا

أعتقد أن : "، مضيفا"مفاوضات جادة إلنهاء نزاع طويل ليس من مصلحة الشعب اإلسرائيلي أو جيرانه
  ". الحكومة اإلسرائيلية أخذت المحادثات على محمل الجد

يين للتوصل إلى حل نهائي للقضية ومن جهته، قال مبارك إنه يتواصل مع الفلسطينيين واإلسرائيل
 سنة وال يمكن أن نضيع المزيد من الوقت قبل أن 60لقد استمرت هذه القضية لـ: "الفلسطينية، قائال

".  أعوام10يتصاعد العنف، والعنف قد تصاعد، فمستوى العنف اآلن أكثر بكثير مما كان عليه قبل 
ال لي اإلسرائيليون ربما يمكنك الحديث عن حل لقد ق: "وأضاف أن الحل يجب أن يكون دائما، موضحا
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ولكن قلت لهم انسوا الحل المؤقت والحدود المؤقتة، ولهذا جئت هنا اليوم، ألتحدث مع الرئيس .. مؤقت
  ". أوباما وإذا كان يمكننا التحرك إلى األمام في هذه القضية إلعطاء الناس المزيد من األمل والثقة

أعتقد بأنه من "ما زالت عالقة وجوهرية، ولكنه أردف قائال " جئين والحدودقضية القدس والال"وتابع أن 
الممكن أن نتوصل إلى حل ألن الشعب العربي يريد السالم وأن يعيش حياة أفضل، والشعب اإلسرائيلي 

  ". أيضا يريد السالم واالستقرار في حياته
ما تغير هو وجود وعي متزايد من قبل ولكن ) تحقيق السالم(سيكون من الصعب "واتفق مع أوباما بأنه 

الفلسطينيين بأن إسرائيل لن تختفي وأنها واقع عليهم التعامل معه، ووعي من طرف اإلسرائيليين أن 
 ". أمنهم على المدى البعيد يعتمد على حل مع الفلسطينيين وفي النهاية حل مع الجيران العرب
  19/8/2009الشرق األوسط، 

  
  واحد من جنودناوشاليط "... رجل سالم"وبي اليهودي ان نتنياهو مبارك قال لزعماء الل .39

قالت القناة الثانية التجارية في التلفزيون اإلسرائيلي، إن الرئيس المصري :  زهير اندراوس-الناصرة 
حسني مبارك التقى مساء أول من أمس، االثنين، في واشنطن ثمانية من قادة اليهود في الواليات 

معهم عملية السالم في الشرق األوسط، والمفاوضات إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المتحدة، وناقش 
وقال مراسل القناة في . األسير في قطاع غزة غلعاد شليط، الذي قال إنّه بالنسبة لنا، هو واحد من جنودنا

ن نتنياهو، واشنطن، أهارون بارنيع، إن الرئيس مبارك كال المديح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي
وقال في هذا السياق إن نتنياهو هو رجل سالم ويريد تحقيق السالم، على حد تعبيره، وساق المراسل 
اإلسرائيلي قائالً إن الرئيس مبارك كان حذراً للغاية عندما تطرق للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، الفتاً 

أضاف بارنيع قائالً إن اللقاء جرى بمبادرة و. إلى أنّه يجب انتظار التطورات على األرض وعدم التسرع
الجانب المصري، وحضره وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، 

  . والسفير المصري في واشنطن
وأكد المراسل اإلسرائيلي في سياق تقريره على أن توجه الرئيس المصري تجاه الحكومة اإلسرائيلية كان 

يا بشكل مفاجئ، وتضمن كلمات إيجابية تجاه رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، والرئيس اإلسرائيلي إيجاب
شمعون بيريس، ووزير األمن إيهود باراك، من ناحيتهم، قالوا القادة اليهود للرئيس المصري إنهم 

لرغبة المتصاعدة في والفلسطينيين، إال أنّه يجب التعبير عن ا" إسرائيل"شركاؤه في رؤيته للسالم بين 
  .برسالة مباشرة إلى الحكومة اإلسرائيلية، على حد تعبيرهم" إسرائيل"العالم العربي لتطبيع العالقات مع 

  19/8/2009القدس العربي، 
  

  مصر تتوقع خطة سالم أميركية خالل أسابيع تتبناها الرباعية وتركز على المسار الفلسطيني .40
باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد، في مؤتمر صحافي، تحدث الناطق :  جويس كرم-واشنطن 

، مضيفاً أن مبارك طرح على "خطة سالم أميركية تتبلور اآلن وستطرح كما قيل لنا الشهر المقبل"عن 
  و. الجانب األميركي عناصر الرؤية المصرية للحل للمساهمة والمساعدة في بلورة الخطة األميركية

 عن احتمال اعالن الخطة في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، لم يستبعد "الحياة"في سؤال لـ 
عواد هذا التوجه، انما أكد أن الكثير سيعتمد على المسار الذي تتخذه استشارات ميتشل في األسابيع 

  . المقبلة ولقائه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في لندن األسبوع المقبل
ى أن الخطة األميركية تستلزم عوامل عدة ليكفل لها النجاح، وأن الرئيس المصري تعهد وأشار ال

المساعدة في متابعة المفاوضات، كما ركز على محورية أن يكون هناك دور أميركي قوي وفاعل في 
االدارة األميركية وعدت بخطة اميركية كونها طرفاً من أطراف "واضاف عواد ان . قيادة العملية

ستخرج من مشاورات ميتشل وستكون مدعومة من الرباعية "، مشيراً الى أن هذه الخطة "اعيةالرب
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وستحظى بتأييد المجتمع الدولي، ونأمل في أن تأتي مع المصلحة العربية والفلسطينية، ونحن هنا للبحث 
  ". في العناصر التفصيلية إلنجاح هذه الخطة عند اعالنها الشهر المقبل

في مقابل تجميد االستيطان وتمهيداً " إسرائيل"يركي بخطوات عربية باالنفتاح على وعن المطلب األم
: اال أنه استطرد. للمفاوضات، أكد عواد أن مصر تلتزم المبادرة العربية، وأن التطبيع ليس قبل السالم

مفاوضات ان اتخذت اسرائيل خطوات منها الوقف الكامل لالستيطان وبينها النمو الطبيعي والعودة الى "
على الحل النهائي من حيث انتهت مع حكومة ايهود أولمرت، واذا تم الحديث عن دولة فلسطينية بحدود 

  ". دائمة وليست موقتة، كل هذا من شأنه أن يشجع بعض الدول العربية على بدء اإليماءات تجاه اسرائيل
بعض الدول "، موضحاً ان "يع أو نطيقلدينا رأي عام ال بد أن نحترمه، ال تطالبونا بأكثر ما نستط: "وقال

العربية يمكنها اتخاذ بعض الخطوات انما هذا أيضاً ال يمكن اال اذا قامت اسرائيل بوقف االستيطان 
  ". ان الكرة في الملعب االسرائيلي... ومبادرات للعودة الى المفاوضات 

أسس السالم معروفة : "لوحذر الجانب المصري من النهج المتدرج أو أسلوب الخطوة الخطوة، وقا
لبنان (واستبعد عواد انطالق المفاوضات على المسارات الثالتة ". ومعالم الوضع النهائي واضحة

أعتقد جازماً أن : "بل حصرها بالمسار الفلسطيني، واضاف) وسورية الى جانب المسار الفلسطيني
أو لبنان سيعارض ما يجب أن األشقاء في سورية سيشاركوننا هذا التوجه، وما من عربي في سورية 

  ". المسار الفلسطيني وانهاء معاناته هو لب الصراع: نبدأ به
 19/8/2009الحياة، 

  
  إسرائيلية لتفادي حدوث أزمة دبلوماسية عقب إصابة جندي مصري-اتصاالت مصرية .41

صري، الـذي   كذبت تقارير إعالمية إسرائيلية الرواية العسكرية، بأن إطالق النار على الجندي الم            :غزة
وأشـارت إلـى أن      .أصيب بنيران إسرائيلية، ليل األحد، في المنطقة الحدودية، جاء عن طريق الخطـأ            

مندوبين مصريين وصلوا إلى موقع الحادث، للتحقيق في مالبساته ومنع وقـوع أحـداث مـشابهة فـي           
  .بين الجانبين مصرية؛ تفاديا لحدوث أزمة دبلوماسية –المستقبل، كاشفة عن اتصاالت إسرائيلية 

ترغب في أال يضر الحادث بعالقاتها االستراتيجية مع مصر، خاصة وأنه يأتي            ) إسرائيل(وأوضحت أن   
بعد شهور من التنسيق األمني المتزايد بين تل أبيب والقاهرة، وموافقة مصر على عبور سـفن حربيـة                  

  .إليرانيإسرائيلية قناة السويس، بهدف إجراء مناورات بحرية، لمواجهة الخطر ا
من جانبه، كذّب الجندي المصري، مزاعم الجيش اإلسرائيلي حول تعرضه إلطالق نار نتيجة خطأ، وأكد               
أنه لم يطلق طلقة واحدة من سالحه، وأن أفراد الدورية اقتربوا منه على بعـد أمتـار، وأطلقـوا عليـه          

ونفـى   .ود المـصريين  الرصاص بدم بارد قاصدين قتله، رغم علم الدورية أنه أحد جنود حرس الحـد             
الجندي الذي نقل إلى مستشفى العريش للعالج، وسينقل الحقا إلى أحد مستـشفيات القـاهرة السـتكمال                 

  .العالج، وجود أي مهربين بالمنطقة لحظة إطالق اإلسرائيليين النار عليه
  19/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  أنفاق لتهريب البضائع 5العثور على طن متفجرات في سيناء قرب الحدود مع غزة وضبط  .42

القاهرة عن مراسلها محمد أبوعيطة، أن الشرطة المصرية عثرت على  من 19/8/2009 الخليج، ذكرت
مستودع متفجرات بساحل رفح على مسافة خمسمائة متر من الحدود المصرية مع قطاع غزة في منطقة 

و طن من مادة تي إن تي ، وقال مصدر أمني مصري إن الكمية المضبوطة تقدر بنح"األحراش"تدعى 
 كيسا ولم يتم العثور على المسؤول عن هذه الشحنة التي رجحت أجهزة األمن المصرية 18معبأة في 

  .أنها كانت معدة للتهريب إلى قطاع غزة
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إنها تمكنـت   "  :مصادر أمنية مصرية قالت أمس    ، أن   رفح من   19/8/2009صحيفة فلسطين،    واضافت
وذكـرت المـصادر أن أجهـزة األمـن      ".تربط بين قطاع غزة ومصر من ضبط خمسة أنفاق للتهريب      

وأعلنت الـسلطات المـصرية أنهـا        .اكتشفت األنفاق الخمسة خالل حملة تمشيط في المنطقة الحدودية        
 نفقاً للتهريب بين مصر وقطاع غزة، باإلضافة إلـى ضـبط            350ضبطت خالل العام الجاري أكثر من       

 والمواد الغذائية قبل تهريبها للقطاع عبر األنفاق تقدر قيمتها بماليـين            كميات كبيرة من البضائع والوقود    
  .الدوالرات

  
  الجامعة العربية تنتقد زيارة عضو الكونجرس إلى القدس .43

انتقدت جامعة الدول العربية الزيارة التي قام بها أحد أعضاء الكونجرس األمريكي مع : القاهرة
، داعية المجتمع الدولي "االستفزازية"تيطان فيها، ووصفتها بـمستوطنين إلى القدس المحتلة لدعم االس

التحرك والدفاع عن المسجد األقصى ووضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية "واألمتين العربية واإلسالمية إلى 
جاء ذلك في تصريحات صحافية أمس لألمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي ". الخطيرة بحقه
ة بالجامعة السفير محمد صبيح بمناسبة ذكرى مرور أربعين سنة على إحراق المسجد العربية المحتل

  . األقصى
  19/8/2009الخليج، 

 
 علق آماال كبيرة على مؤتمر موسكو بشأن الشرق األوسطي ال ميدفيديف .44

أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اإلسرائيلي : الوكاالت
عون بيريز، أمس، أن موسكو ال تعلق آماال كبيرة على مؤتمر موسكو بشأن الشرق األوسط ولكنها شم

إسرائيل تسعى حقا إلى إقامة عالقات سلمية "وقال ميدفيديف إن ". مفيداً لتنشيط المفاوضات"تعتبره 
ق هذه ، موضحا أن تحقي"ومستقرة مع جيرانها، وتتجه نحو ممارسة سياسة تندرج في هذا السياق

من الضروري التخلي عن سيناريوهات المواجهة، والتحدث "وأضاف ". يتطلب عمال كبيرا جدا"األهداف 
ومن الضروري التخلي عن اإلجراءات األحادية الجانب، وأقصد بهذا كافة أطراف . بلهجة هادئة

ل إهانة مباشرة محاوالت نفي الهولوكوست تشك"واعتبر ميدفيديف وبيريز، في بيان مشترك أن ". النزاع
  ".لكافة ضحايا الحرب العالمية الثانية ولكل من كافح الفاشية

  19/8/2009السفير، 
  

  للتسوية" مبادرة دولية"ساركوزي يدعو لـ  .45
شدد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لدى استقباله، أمس، العاهل األردني عبد اهللا الثاني، : ب.ف.ا

  .والفلسطينيين" االسرائيليين"بين " ديناميكية حقيقية للتسوية"حداث إل" مبادرة دولية"على ضرورة اطالق 
  19/8/2009الخليج، 

 
   الشهرية"ريدرز دايجست"إفالس مجلة  .46

 األوسع انتشاراً بـين المجـالت       "ريدرز دايجست " أعلنت الشركة الناشرة لمجلة      ):أ ف ب  ( –واشنطن  
انون اإلفالس األميركي باالتفـاق مـع دائنيهـا         الشهرية في العالم، انها تنوي وضع نفسها تحت حماية ق         

 جدولة الديون ينص على تحويـل       إعادة اتفاق   أن "ريدرز دايجست اسوسييشن  "وأفادت شركة    .الرئيسيين
  .  سنداتإلى بليون دوالر 1,6 من دينها البالغ "جزء كبير"

لكن هذا األمر يشمل     .ينهاويسمح قانون اإلفالس األميركي لشركة ما بإعادة جدولة ديونها بمنأى عن دائ           
ريـدرز  "وقالت رئيسة مجلس ادارة      . في الواليات المتحدة وليس في الخارج      "ريدرز دايجست "نشاطات  
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الشركة لديها منتجات وماركات قوية وهي تسيطر على السوق في بلدان عدة            " ماري بيرنر إن     "دايجست
) مـارس ( القابضة اشـترت فـي آذار        " وود ريبل"وكانت شركة    ."في العالم ولديها خطة متينة للمستقبل     

 50 مجلة، بينها    94وتصدر الشركة    . ومقرها في بليزنتفيل في والية نيويورك      "ريدرز دايجست " 2007
  ."ريدرز دايجست"نسخة مختلفة من مجلتها الرئيسة 

19/8/2009الحياة،   
  

  رسالة الى الملك عبداهللا بن عبدالعزيز .47
  داود الشريان

لن ينسى التاريخ مبادرتكم المستقلة والشجاعة، في       . يفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز    خادم الحرمين الشر  
و » فـتح « للتوفيق بين الفلسطينيين، وإصالح العالقـة بـين حركتـي            2007) فبراير(الثامن من شباط    

، وأكـدت علـى حرمـة الـدم         »اتفاق مكة «، التي أسفرت عن اتفاق تاريخي مهم عرف بـ          »حماس«
 والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحـتالل، والـسعي              الفلسطيني،

لتحقيق األهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات             
  .السياسية في الساحة الفلسطينية

لسطينية، وتأكيد شراكة سياسـية علـى       في مكة أسفر االتفاق عن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ف          
أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى قاعدة التعددية الـسياسية وفـق اتفـاق           

لكن بعض دول الغرب لم يكن سعيداً بهذا االتفاق ألنه تضمن االعتـراف بحركـة               . معتمد بين الطرفين  
 على طريقة ذهب أهل الـدثور بـاألجور، وشـعر ان            ، وبعض دول المنطقة نظر الى االتفاق      »حماس«

السعودية سحبت الورقة الفلسطينية من نفوذه ومناوراته، وخالل وقت قصير جـرى العبـث باالتفـاق                
، إلرضاء الـبعض، وعـاد الفلـسطينيون الـى          »مكة«التاريخي، وتنكرت المنظمات الفلسطينية التفاق      

  .على غزةالخالفات واالقتتال، وانتهى المشهد بالحرب 
، ويعيش أهل غـزة مأسـاة       »اتفاق مكة «اليوم يا خادم الحرمين يدفع الشعب الفلسطيني ثمن التآمر على           

التي تتـولى إيـواء     » األونروا«انسانية مفجعة، وهم مهددون بالموت جوعاً ومرضاً، وقد أعلنت منظمة           
 لكـي تـستطيع ان تفـي         مليون دوالر  181وإطعام وعالج الشعب الفلسطيني المشرد عن حاجتها الى         
  .بحاجات الشعب الفلسطيني في غزة وتنقذه من مجاعة محققة

» اتفاق مكـة «ان كل من يعرف عبداهللا بن عبدالعزيز عن قرب، يدرك تماماً، ان مبادرتكم التاريخية في          
ء كانت تهدف لحماية أمن وكرامة الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة، ولهذا نتمنى عليكم تلبية نـدا               

وتأمين حاجة الفلسطينيين الذين يستقبلون شهر رمضان وهم جوعى، فموقف          » األونرا«وصرخة منظمة   
نتمنـى يـا خـادم الحـرمين ان تحمـي           . المملكة كان على الدوام شهماً وكريماً مع الشعب الفلسطيني        

ي غزة، وتـأمر    نتمنى ان تتخذ قراراً بتأمين حاجة المشردين ف       . »اتفاق مكة «الفلسطينيين كما فعلت في     
  .ليس لفك الكربة سواك.  مليون دوالر لشعب غزة181بدفع مبلغ 

  19/8/2009الحياة، 
  

  حكاية اإلمارة اإلسالمية والقاعدة في قطاع غزة  .48
   ياسر الزعاترة  
كأن قطاع غزة ال تكفيه المصائب التي يعيشها في ظل الحصار اإلسرائيلي العربي، حتى تُعلن فيه إمارة                 

 رفح تكفّر حماس ومن يشاركون في االنتخابات، وتطالب كتائبها وشرطتها بمبايعة األميـر              إسالمية من 
عنـدما دخلـت    . الشيخ عبداللطيف موسى، عليه وعلى من قتلوا في االشتباكات من الطرفين رحمة اهللا            

عنـا أن  حماس االنتخابات توقعنا شيئا كهذا، لكن الموقف يبدو أكثر سوءاً في واقع الحال، ففي حـين توق               
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تميل قطاعات من الشبان إلى رفض العملية السياسية وأي شكل من أشكال التهدئة وتصر علـى العمـل                  
المسلح ضد االحتالل، مع ميل بعضها إلى نموذج القاعدة، ها إننا نفاجأ بمجموعات أكثر تطرفا، تمارس                

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

مجموعات السلفية الجهادية في قطاع غزة هي األكثر تشددا على ما يبدو بين             . يصب فيها أحد من جنوده    
» الوكالـة «حتالل من أجل الحـصول علـى        تجليات التيار، وفي حين كان عليها التركيز على حرب اال         

الفلسطينية لتنظيم القاعدة الذي يعيش أزمة الغياب عن هذه الساحة األكثر أهمية، بحـسب مـا اعتـرف                  
الشيخ أبومحمد المقدسي حين انتقد التقصير على هذا الصعيد، ها هو يذهب في اتجاهـات               ) منظر التيار (

طبعاً لم تقصر بعض المواقع الجهادية في تتبع الحدث         . تاللسيئة تزعزع االستقرار الداخلي وتخدم االح     
وهجاء حماس، مع أن الضحايا كانوا من الطرفين، ومع أن مجموعة الشيخ عبداللطيف كانـت البادئـة                 
بقتلها الوسطاء الذين أرسلتهم حماس، لكن بعض العقالء كان لهم رأي آخر، كما هو حال الـشيخ حامـد     

الجهادية في الكويت، بينما كان موقف الشيخ أبومحمد المقدسي حـاداً حيـال             العلي أحد منظري السلفية     
حماس، خالفا للمتوقع منه بعد مراجعاته األخيرة التي رفض فيها الكثير من األعمال التي تنسب للتيـار،                 

  . وإن بقي على موقفه من األنظمة والديمقراطية
 للرجل أي تاريخ في مقارعة االحـتالل، إذ         ليس(مجموعة عبداللطيف موسى ليست الوحيدة في القطاع        

، بـل ثمـة     )كان سلفيا تقليديا يشتغل في طلب العلم الشرعي وله عيادة لتخريج الجن ومعالجة الـسحر              
القاعدة، من بينها جيش األمة، جيش اإلسـالم، سـيوف          » وكالة«مجموعات عدة تتنافس للحصول على      

وعات تعاني خلالً في البوصلة، ولـذلك فهـي سـهلة           المهم أن أكثر هذه المجم    . الحق، ومسميات أخرى  
االختراق من قبل جهات تريد استهداف حماس وشطب أهم إنجاز لها ممثال في االستقرار األمني، مع أن                 

ولو ركزوا على استهداف االحتالل لما كان ثمة        . الكثير من شبان تلك المجموعات ال ينقصهم اإلخالص       
 ذلك بسبب السياج األمني، وربما العتبارات تتعلق بارتباطات قياداتهم          مشكلة معهم، لكنهم، ربما لصعوبة    

وليسوا جميعا مرتبطين بجهات مشبوهة، يفجرون طاقاتهم في الداخل، سواء بعمليات كالتي أشرنا إليها،              
فهمهم للتطبيق المـذكور    (أم عبر المزايدة على حماس التي ال تطبق برأيهم الشريعة والحدود اإلسالمية             

ر إلى حد كبير، وال يأخذ في االعتبار طبيعة الظروف المحيطة، وهو ال يتجاوز الشكليات الخارجية                قاص
مثل فرض اللباس وتطبيق الحدود إلى غير ذلك مما عرف في أفغانستان على سبيل المثال، فضال عـن                  

  ). ممارسات دولة العراق اإلسالمية في منطقة األنبار في العراق
سبة لحماس، إذ إن التعامل األمني مع الظاهرة ليس كافياً، بل ال ينبغي أن يعطـى                هي مشكلة كبيرة بالن   

األولوية، وطريقة التصدي للحدث األخير لم تكن صائبة، حتى لو قيل إن الحوار الفكري لم يجـد نفعـا                   
طوال الشهور الماضية، ومن األفضل للحركة أن تستعين ببعض العلماء من خارج فلسطين، ممن يمكـن   

 يسمع لهم هؤالء، وأظن أن هناك كثيرين يمكن أن يتواصلوا معهم ويقنعوا المخلصين منهم بخطأ مـا                  أن
لم ) مع الفارق الكبير  (يفعلون في وضع مثل وضع غزة، مع تذكيرهم بأن تجربة دولة العراق اإلسالمية              

  . تنجح وتسببت في تراجع القاعدة بعد الصدام مع فعاليات المجتمع العراقي
ع الغزي، وإن انطوى بعض تدينه على قدر من التشدد، إال أنه ال يحتمـل هـذا المـستوى مـن                     المجتم

التطرف، السيما إذا أراد فرض رؤيته بالقوة على الناس، وإذا كانت بعض الممارسـات الهامـشية ذات                 
 العالقة بالحرية الشخصية من جانب حكومة حماس قد القت كل تلك األصداء السيئة، فكيف بمـن يريـد            

فرض منطق طالبان على الناس في القطاع، مع احترامنا لهذه األخيرة كتعبير عن واقع اجتمـاعي فـي                  
  أفغانستان كان قابال للتطور بمرور الوقت لو منح الفرصة؟ 
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هذا المأزق هو واحد من المآزق الكثيرة التي واجهتها وستواجهها حماس بعد تورطها في انتخابات سلطة                
رتب عليها بعد ذلك، ما يعني حاجتها إلى الكثير من الحكمة حتى تخرج منها بأقـل         تحت االحتالل، وما ت   

  . الخسائر
  19/8/2009العرب، قطر، 

  
  هل يتقدم أوباما إلى األمام أم يبدأ هروبه الكبير؟ .49

  حسن نافعة
م بعد انقطاع طال خمس سنوات عن زيارة سنوية كان قد اعتاد القيام بها سنوياً منذ توليه الـسلطة عـا                   

، عاد الرئيس مبارك لزيارة واشنطن هذا األسبوع في ظروف دولية وإقليمية تبدو مختلفة بعد أن                 1981
. جرت مياه كثيرة خالل السنوات الخمس المنصرمة في أنهار واشـنطن والقـاهرة والعـالم والمنطقـة                

ـ              ت مـن بقايـا     فواشنطن تغيرت كثيراً خالل هذه الفترة بعد أن تصدع مشروع المحافظين الجدد وانطلق
وألن . حطامه ثورة سلمية دفعت إلى البيت األبيض بشاب أميركي مثقف من أصـول أفريقيـة مـسلمة                

مستقبل هذا الشاب يبدو أمامه وليس خلفه فمن الطبيعي أن تدور في رأسه أحالم عريضة لتغيير أميركـا              
اً سياسياً تمت السيطرة عليه     والقاهرة بدورها تغيرت كثيراً خالل الفترة نفسها حيث شهدت حراك         . والعالم

  .مما أجهض أحالم التغيير ولو إلى حين
وألن الرئيس مبارك رجل مخضرم تخطى الثمانين، ويبدو من ثم في خريف العمر، فمـن الطبيعـي أن                  

. يحمل تاريخه وراءه وأن تكون عملية انتقال السلطة من بعده هي أكثر ما يشغل اهتمامه في هذه اللحظة                 
مي نفسه تغير، بسقوط مشروع المحافظين الجدد وانكشاف عجز وحدود القـوة العـسكرية              والنظام العال 

األميركية واندالع أزمة مالية واقتصادية عالمية كادت تهدد بنية النظام الرأسمالي نفسه وبروز طموحات              
  .سياسية لروسيا واقتصادية للصين

 واندلعت فيها خالل الفترة نفـسها حـروب         وأخيراً وليس آخراً فقد تغيرت منطقة الشرق األوسط كثيراً        
وتعمقت صراعات أفرزت حالة فريدة من االستقطاب بين مشروعين للهيمنة على المنطقة أحدهما تقوده              

في سياق كهذا يمكن القول إن زيارة الرئيس مبارك لواشنطن هذه المـرة             ! إسرائيل واآلخر تقوده إيران   
ط لمرحلة جديدة من العالقات الثنائية بين مـصر وأميركـا           تستمد أهميتها ليس فقط من كونها تؤسس فق       

عقب مرحلة من التوتر طالت لسنوات ولكن أيضاً من كونها تأتي في نهاية سلسلة طويلة من اللقـاءات                  
جمعت الرئيس األميركي أوباما مع عدد كبير من زعماء المنطقة المعنيين بالصراع العربي اإلسـرائيلي               

وأياً كان  . ق خطة أميركية جديدة لتسوية هذا الصراع أو لفرضه إن لزم األمر           الستطالع رأيهم قبل إطال   
األمر، فليس بوسع أحد أن يجادل في وجود رغبة حقيقية لدى اإلدارة األميركية الجديدة للسعي إليجـاد                 

وهناك مؤشرات كثيرة تدل ليس فقط على وجود هذه الرغبة          . تسوية مقبولة للصراع العربي اإلسرائيلي    
  .إنما أيضاً على توافر جدية، تبدو غير مسبوقة، في التعاطي مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويةو

ففي حدود علمنا لم يحدث من قبل في تاريخ الواليات المتحدة أن بدأ رئيس أميركـي واليتـه األولـى                    
إقدامـه علـى اتخـاذ      بالتعبير بمثل هذا الوضوح عن اهتمامه بالصراع العربي اإلسرائيلي، ناهيك عن            

لذا كان من الطبيعي أن يلفـت       . خطوات إجرائية وضعته في ما يشبه المواجهة مع الحكومة اإلسرائيلية         
أنظار المراقبين بشدة قيام الرئيس أوباما فور دخوله البيت األبيض بتعيين جورج ميتشل مبعوثاً شخصياً               

طالبة إسرائيل بوقف كل أنشطتها االستيطانية في       له وإقدامه على توجيه انتقاد علني لسياسة االستيطان وم        
األراضي المحتلة، ورأوا في هذه الخطوات دليالً قاطعاً على أن تغيراً جوهرياً طرأ علـى نهـج اإلدارة                  

غير أن التعبير عن حسن النوايا شيء والقدرة علـى ترجمـة            . األميركية في التعامل مع قضايا المنطقة     
  .يء آخرالنوايا إلى حقائق ملموسة ش
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وإذا كان أوباما قد نجح في إثبات حسن نيته إال أن االنطباع السائد أنه عجز حتى اآلن عن إثبات قدرته                    
إذ يشير تطور األحداث إلى أن نتانياهو نجح ليس فقط في وقف            . على تغيير ما يجري على أرض الواقع      

 الجهود الرامية إلى تهيئة األوضـاع       قوة اندفاع أوباما في اتجاه البحث عن تسوية نهائية وشاملة وعرقلة          
لبدء عملية تفاوضية أكثر جدية، وإنما أيضاً في تشتيت هذه الجهـود وتوجيههـا نحـو دروب وعـرة                   

  :ومسارات خاطئة ومضللة، بدليل
 رفض نتانياهو االستجابة لطلب أوباما وقف النشاط االستيطاني ونجاحه في استنفار القوى المواليـة               -1

لواليات المتحدة، خصوصاً في الكونغرس وفي وسائل اإلعالم ومراكز البحوث الموالية           إلسرائيل داخل ا  
للحركة الصهيونية، وتحريضها على استخدام كل ما في حوزتها من وسائل االبتزاز لثني أوبامـا عـن                 
ممارسة أي نوع من الضغوط على إسرائيل، مع الحرص في الوقت نفسه علـى تجنـب الـدخول فـي      

  .ة معه وتأجيل القيام بعملية استعراض صريح للقوة إلى وقت الحقمواجهة مباشر
 سعي نتانياهو، والقوى المتحالفة معه داخل وخارج الواليات المتحدة، لتشتيت جهود أوباما وسـحبها               -2

إلى دروب ومسالك فرعية إلثبات أن االستيطان ليس هو العقبة األساسية في طريق التسوية وأن العقبات                
 العربية وطموحات إيران اإلقليمية،     - الفلسطينية والصراعات العربية     -لخالفات الفلسطينية   األخرى، كا 

  .تبدو أكثر خطورة وأكثر مدعاة للقلق
 التظاهر باتخاذ موقف مرن من قضية االستيطان مع السعي في الوقت نفسه للحصول على ثمن باهظ                 -3

التي لم تبرم اتفافات سالم مع إسرائيل، خصوصاً دول         في مقابل وقفه موقتاً، كالتطبيع مع الدول العربية         
وألن أوباما يدرك أنه ليس من مصلحته الدخول في مواجهة مع قوى اللوبي الصهيوني، علـى                . الخليج

األقل في هذه المرحلة المبكرة من واليته، فمن الواضح أنه فضل إحناء رأسه للعاصفة في الوقت الراهن                 
لكن المـشكلة   .  الوقت للسماح لكل األطراف المعنية بإعادة ترتيب أوراقها        والعمل على شراء المزيد من    

أنه بدأ يدرك في الوقت نفسه أن الوقت لم يعد في مصلحته وأنه ما لم يتمكن من تحقيق نتائج حاسمة في                     
اتجاه البحث عن تسوية شاملة ونهائية خالل فترة زمنية معقولة، أقصاها نهاية العـام المقبـل، فـستفلت           

لفرصة من يديه إلى األبد، مثلما أفلتت من قبل من يدي كارتر، وهو ما قد يعرضه للمخاطرة بمـستقبله                   ا
  .السياسي كله ويجعل من خسارته في انتخابات الرئاسة المقبلة أمراً شبه مؤكد

م لذا لم يكن مستغرباً أن تؤكد بعض التقارير والتحليالت السياسية التي نشرت أخيراً في وسائل اإلعـال                
وألن بيغن لم يغفر لكارتر مطلقـاً       . األميركية على أن أوباما أصبح معرضاً لنفس مصير الرئيس كارتر         

ما تصور أنها ضغوط مارسها عليه في كامب ديفيد للتوصل إلى معاهدة سالم مع مصر، فإن الكثير من                  
 دون إعادة انتخـاب كـارتر   التقارير الصادرة حديثاً عادت لتؤكد أن بيغن كان قد ألقى بكل ثقله للحيلولة      

ويبدو أن بيغن كان على يقين من أن كارتر ينوي في فترة واليته الثانية ممارسة أكبر                . لفترة والية ثانية  
قدر ممكن من الضغوط لحمل إسرائيل على قبول تسوية على المسارات األخرى بالشروط نفسها التـي                

  .لى استعداد للتسليم به تحت أي ظرفقبلت بها على المسار المصري، وهو ما لم يكن بيغن ع
في سياق كهذا يبدو واضحاً تماماً أن مهمة أوباما في البحث عن صيغة مقبولة للتسوية لن تكون سـهلة                   

التي جرت للتوصل إلى مثل هذه التسوية، والتي طالت         » العملية«فالدروس المستفادة من    . على اإلطالق 
الم الحقيقي بات مرهوناً بـشمولية التـسوية، وأن أي تقـدم            ألكثر من ثلث قرن حتى اآلن، تثبت أن الس        

جزئي على أي مسار من المسارات قد ال يمثل بالضرورة، وفي جميع األحوال، خطـوة فـي االتجـاه                   
. وألن أوباما ال يريد أن يلقى مصير كارتر نفسه فليس أمامه سوى االختيار بين أحد سـبيلين                . الصحيح
  :األول

، وبأقصى سرعة ممكنة، على طريق البحث عن تسوية شاملة حتى لو اضـطر              يدفعه نحو المضي قدماً   
فيغريـه بالتمهـل    : أما الثاني . لبلورة تصور أميركي للحل والسعي لفرضه على األطراف المعنية كافة         

والحذر حتى لو اضطر في نهاية المطاف إلى النكوص والتراجع تجنباً للمواجهة مع اللوبي الـصهيوني                
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وعلـى أي   . ح به في انتخابات الرئاسة المقبلة مثلما أطاحت بالرئيس جيمي كارتر من قبل            والتي قد تطي  
  .حال فليس من المستبعد أن تسير الجهود في الخطين بالتوازي معاً

جديـدة  » عملية سياسية«فبعد أن وقع ميتشل في المحظور وبدأ يضل طريقه بالسير في اتجاه البحث عن   
 تربط بين وقف االستيطان والتطبيع، وهو ما اعتبره كثيـرون فـي الواليـات               تبدأ بإجراءات لبناء الثقة   

المتحدة نفسها انحرافاً عن الطريق المستقيم لن يقود إال إلى متاهة جديدة، بدأ البعض يدفع في اتجاه بلورة                  
 مشكلة من جيمي كـارتر    » لجنة حكماء «ويبدو أن   . حل أميركي يتم فرضه بالتعاون مع المجتمع الدولي       

وجيمس بيكر وبرينت سكوكروفت وزبيغنيو بريجنسكي، قد فرغت لتوها من وضع اللمـسات األخيـرة               
  :لخطة أميركية للتسوية تقوم على

  .67 دولة فلسطينية منزوعة السالح داخل حدود ال تتطابق بالضرورة مع حدود -1
  . االعتراف بالقدس عاصمة للدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية-2
  .ضية الالجئين على أساس التعويض والتوطين وليس العودة تسوية ق-3
 ضم الكتل االستيطانية الكبرى المتاخمة للدولة اإلسرائيلية وتعويض الفلسطينيين من خـالل عمليـة               -4

ومن الواضح أن الرؤية التي تعكسها هذه الخطة هي أقصى ما يمكـن أن              . متفق عليها لتبادل األراضي   
وحتى بافتراض أنه يمكن إلدارة أوباما أن تتبناهـا وتطرحهـا كخطـة             . سويةيطرح أميركياً كأساس للت   

أميركية رسمية للتسوية وأن تسعى بهمة وحزم لفرضها على جميع األطراف بالتعاون مع األمم المتحدة                
والقوى الدولية الكبرى، وهو أمر مشكوك فيه، إال أنني أعتقد جازماً أنه لن يقـدر النجـاح مطلقـاً ألي                    

وإذا أرادت الواليات المتحدة أن تطرح خطة قابلة        .  ال تتضمن حالً حقيقياً وعادالً لقضية الالجئين       تسوية
للفرض على أطراف الصراع فعليها أن تتبنى خطة سياسية مستوحاة من اعتبارات القانون الدولي وليس               

إن أي  . ة للتسويق إسـرائيلياً   خطة مبنية على اعتبارات دينية تلمودية مستوحاة مما يعتقد أميركياً أنها قابل           
خطة تبنى على فكرة التسليم بضم الكتل االستيطانية الكبرى إلسرائيل ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين              

  .هي خطة أقل ما يقال فيها أنها ترجح كفة االعتبارات الدينية على كفة االعتبارات السياسية
واجتماعي ممتد، فمن الضروري أن تبنى التسوية       وألنه يستحيل التوصل إلى حلول دينية لصراع سياسي         

ولن تكون هناك تسوية سياسية للصراع في الشرق األوسط، قائمة علـى            . على أسس سياسية وليس دينية    
  :حل الدولتين، إال إذا اقتنعت إسرائيل بأن عليها االختيار بين بديلين ال ثالث لهما

للدولة اإلسرائيلية وعودة الالجئين الفلسطينيين إلـى        من دون أي تعديل كحدود نهائية        67القبول بحدود   
ديارهم، أو القبول بالحدود المنصوص عليها في قرار التقسيم مع حصر عودة الالجئين الفلسطينيين فـي                

أما أي حل آخر فسيواجه بالرفض مـن        . هذه الحالة داخل حدود الدولة المخصصة للعرب في هذا القرار         
وألن أوباما لن يستغرق وقتاً طويالً آخر قبل أن يكتشف أن مقومات التسوية             . نالقوى الدينية على الجانبي   

الشاملة والنهائية للصراع العربي اإلسرائيلي لم تنضج بعد أتوقع أن تبدأ إدارته منذ اآلن في إعداد خطة                 
وأرجو على أي حال أن أكون مخطئـاً فـي هـذا            !. من التسوية وليس خطة التسوية    » الهروب الكبير «

  !االستنتاج
  19/8/2009الحياة، 

  
  االنشقاق في فتح  .50

  منير شفيق  
على الرغم من الموقف المخزي الذي اتخذته صحف وقنوات فضائية عربية من المؤتمر السادس لحركة               
فتح من حيث غض النظر عن عقده تحت االحتالل والطرق الملتوية والقهرية التي فرضت عقده في بيت                 

افة بضع مئات من األعضاء الجدد قبل ساعات من انعقاده، ومـن دون موافقـة            لحم، ثم سكوتها عن إض    
بـل أضـيف    .  عضو كان يفترض بهم أن يكونوا أعضاء المؤتمر        1500اللجنة التحضيرية عند اختيار     
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أما الشرط الوحيد لكل هذه اإلضافات فكـان توقيـع محمـود      . العشرات في أثناء انعقاد جلسات المؤتمر     
  . ة له في المؤتمر سوى كونه عضواً فيه بعد إعالن افتتاحهعباس الذي ال صف

وقد اسـتمر تبلّـد هـذا الـشعور، أو          . هذا كله، لم يهز تلك الصحف والقنوات ولم تتخذ منه موقفاً نقدياً           
التواطؤ في األدقّ، في أثناء إدارة أعمال المؤتمر، حيث لم يعرف نقاشاً حقيقياً ألية قضية، وإنما عـرف                  

ثـم جـاءت لحظـة      . ع الكثير منها، وأنزل بعض األعضاء من المنبر، في أثناء إلقاء كلماتهم           خطباً قوط 
مباغتة المؤتمر من قبل رئاسته باقتراح انتخاب محمود عباس رئيساً لحركة فتح قبل أن يثبت عضواً في                 

 جهة وجود رئـيس     واألهم قبل أن يغير النظام الداخلي لحركة فتح من        . اللجنة المركزية من قبل المؤتمر    
لها، وكيفية اختياره، وما صالحياته، وما صالحيات اللجنة المركزية والمجلـس الثـوري إزاء رئـيس                

  الحركة المنتخب من المؤتمر مثلهما؟ 
هذا ولم يقتصر هذا التغافل من قبل تلك الصحف والقنوات على السكوت عن، أو التواطؤ مع، كـل مـا                    

 المذكورة حتى يمتد هذا الصمت، وذلك التواطؤ، إلى تدعيم عمليـة            ارتكبه محمود عباس من المخالفات    
ويكفـي  . انتخاب اللجنة المركزية، بالرغم مما رافقها من مخالفات وعمليات تزوير، أو تحوير في النتائج 

شهادة على ذلك ما قاله أحمد قريع من نقد للعملية االنتخابية برمتها، وقد شكك فيها تشكيكاً لم يتقدم أحـد                    
بإطراء أحمد قريع وإغرائه بأن منصباً ينتظـره، هـو     " الرئيس"من فريق محمود عباس لدحضه واكتفى       

ولكن كان رده على تصريح قريع بأن من حقه إبداء          . وكل من سقط في االنتخابات، أو راح يحتج عليها        
وهـذا  . النظـر وبهذا يصبح التزوير مثل وجهة      . وهدفه أن من حق اآلخرين عدم اإلصغاء لرأيه       . رأيه

  . أو ديمقراطية وحضارية" الرئيس"طبعاً يجب اعتباره تنازالً من 
وجاء تعيين المجلس الثوري، ودعك مما حملته صناديق االقتراع بعد ثالثة أو أربعة أيام مـن انتخابـه،                  

  . ، كما يحلو للبعض أن يسميها"المرحلة"أو على قياس " رئيس الحركة"على قياس 
 عرفه المؤتمر السادس لحركة فتح كان ال بد من أن يتـدافع الـسؤال علـى ألـسنة                   أمام كل هذا الذي   

هل ستنشق فتح؟ بل إن محمود عباس نفسه بعد انتهاء المؤتمر، أو في األدقّ بعد اإلعالن عن                 : الكثيرين
رقـم عـصي علـى      "وبأنهـا   " فتح ال تنشق  "نتائج انتخاب اللجنة المركزية رد على السؤال، مؤكداً بأن          

  ". االنشقاق
وهنالك من رد على السؤال بأن فتح ستحافظ على وحدتها مهما كانت الخالفات واسعة وعميقـة نتيجـة                  

  . المؤتمر السادس، وما جرى في عملية عقده وإدارته وانتخابات لجنته المركزية ومجلسه الثوري
بدأ حين انقلب محمود عباس     فاالنشقاق حصل فعالً وقد     . على أن الجواب عن السؤال ال يحتاج إلى تدقيق        

  . وفريقه على الشهيد ياسر عرفات وهو في األسر والقضية معروفة وليست بحاجة إلى إثبات
وهو مجرد عضو في اللجنة المركزية، وال أهمية أللقابه في السلطة،           (ثم إن ما حصل مع محمود عباس        

 بال مؤتمر وال ما يحزنون عنـدما حـّل          أو منظمة التحرير، أو بعض من حاول تسميته قائداً عاماً لفتح          
اللجنة التحضيرية، وفي فرض عقد المؤتمر في بيت لحم وفي السيطرة عليه من خالل تعويمه بأكثر من                 

 عضو، فضالً عن انتشار القوات األمنية التي بناها كيث دايتون، وإلى جانب ما جرى في الـتحكم                  800
كان انشقاقاً صارخاً على فتح أو في األدق،        ) لمجلس الثوري في أغلب نتائج انتخابات اللجنة المركزية وا      

  .عليها ابتداء من االنقالب على ياسر عرفات) ولو من دون إعالن البالغ رقم واحد(انقالباً، عملياً 
الذي حدث في فتح بعد المؤتمر السادس هو تحولها إلى فتح خط محمود عباس وهو مخالف لخـط فـتح             

أوسلو، ودعك من فتح المنطلقات والرصاصة األولى وتقاليدها بما في ذلـك مـا       ياسر عرفات بعد اتفاق     
ففتح اآلن في طريقها لتصبح شيئاً آخر تماماً عن فتح          . عرفته من تعددية، وتسامح داخلي، وقانون محبة      

  . المعروفة حتى استشهاد ياسر عرفات، بل حتى انعقاد المؤتمر السادس
هو واقع بعد المؤتمر أكثر منه قبله، ولكنه ليس انشقاق المعارضـين لخـط              لهذا فاالنشقاق وقع عملياً و    

من يمشِ كما ُأريد فأهالً وسهالً، ومن ال يريد         : "فإذا كان شعاره اآلن   . عباس، وإنما انشقاقه هو على فتح     
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 أو يصبح متقاعداً براتب أفضل من راتبه الحالي، فهذا يعني أن فتح التـي يـسَأل هـل                 " فليشرب البحر 
والمهمشون والمقهـورون حالـة     . فالمحولون إلى التقاعد حالة انشقاق صامت     . ستنشق؟ في حالة انشقاق   

وهو مصير الكثيرين ممن دخلوا المؤتمر وفي أملهم إنقاذ فتح، أو استعادة فتح مما حّل بها                . انشقاق مجمد 
 سيكثرون كالفطر داخل فتح في      ،"والموت بغيظهم "فالمرشحون إلى التقاعد والتهميش     . من تفسخ وانهيار  

  . قابل األيام
فاالنشقاق بمعنى اإلعالن والتشكّل كقوة مقابلة لخط محمود عباس وفريقه، فمسألة محكومـة بتطـورات               

  .  عاجزاً أم صارخاً متوثباً-بمعنى هل سيبقى صامتاً. الوضع العربي وما سيفعله ميتشل
 19/8/2009العرب، قطر، 
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