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  دعو لمحاسبة المقصرين المسيئين لفتح والمسؤولين عن االنتكاسات البرغوثي يمروان  .1

مناقـشة  "الى  ) فتح(، المؤتمر العام السادس لحركة      )فتح(دعا النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة        
كافة القضايا ومراجعة كافة المحطات السابقة بكل شجاعة وموضوعية، وبكل صراحة وصدق، واالقدام             

قصرين، ومن أساءوا لحركتنا بسلوكهم، الذين يتحملون المـسؤولية عـن التراجعـات             على محاسبة الم  
واالنتكاسات والهزائم التي تعرضت لها الحركة، وذلك في اطار بعيد عن األحقاد والكراهية، وبعيداً عن               

" ويـة الجه"تصفية الحسابات الشخصية والمصالح األنانية والضيقة، وبعيداً عن عقلية االقصاء والنزعات            
اجراء نقاش عميق وشجاع يتعلق بعالقة حركة فتح بمنظمـة التحريـر ومؤسـساتها وبالـسلطة                " والى

الوطنية، وأهمية بناء مؤسسات مستقلة للحركة وعدم الذوبان في المنظمة والسلطة، وضـرورة احـداث               
  ".وطنتطوير جذري في النظام الداخلي ليواكب طبيعة التغيرات وخاصة أن الحركة تتواجد في ال

نحذر من تكرار ما جرى مع تنظيم الوطن ومع التنظيم في           : "وقال في كلمة وجهها للمؤتمر من زنزانته      
الخارج ولذلك ندعو لتمثيل اصيل لحركتنا خارج الوطن في اللجنة المركزية وفي الثوري وندعو لشراكة               

حان الوقت الحـداث تـوازن      لقد  " واضاف"حقيقية وليس لتمثيل رمزي ال قيمة له وال اثر له في القرار           
من زنزانتي المظلمة أبـارك     : وأضاف". خالق ومبدع في الحركة وفي كافة هيئاتها في الداخل والخارج         

  .لكم انعقاد المؤتمر وأشد على أياديكم باسم ومن وسط عشرة آالف أسير وأسيرة
جراء مراجعة شـجاعة  للنقاش الصريح والصادق والديمقراطي، وذلك بهدف ا"ودعا في كلمة له المؤتمر   

وجريئة للعقدين الماضيين دون الغرق في التفاصيل والمناكفات، والى استشراف المستقبل واحداث تغيير             
  ".حقيقي، والى اتخاذ قرارات سياسات

انطالقاً من اننا ما زلنا نعيش مرحلة التحرر الوطني، وباعتبار حركة فتح قائـدة            "ففي الشأن السياسي قال   
لفلسطيني، فإنها تعتبر ان المهمة االساسية والرئيسية واألولى والمقدسة للشعب الفلسطيني           لحركة التحرر ا  

في الوطن والشتات هي مواصلة النضال الوطني النهاء االحتالل االسرائيلي واالسـتيطان واالنـسحاب              
الدولـة  ، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية المحتلـة، واقامـة            1967الشامل لحدود الرابع من حزيران      

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الالجئين في ممارسـة حقهـم طبقـاً                
  ".، وتحرير جميع االسرى والمعتقلين194للقرار الدولي 
مقاومة االحتالل االسرائيلي هي واجب وطني وهي حق مشروع كفلته الشرائع السماوية،            "وشدد على ان    

 والقانون الدولي، وان هذه المقاومة تنتهي فقط بانتهاء االحتالل وانجاز شعبنا لحقوقـه              والشرعية الدولية 
اعتبار الوحدة الوطنية مبدأ وطنيا فتحاويا وضرورة ال غنى عنها خاصة في مرحلـة              "الوطنية داعيا الى    
  "....التحرر الوطني،

ة أماكن تواجده وقائـدة نـضاله       هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كاف      ) ف. ت. م(أن  "وأكد على   
. ت. م(الوطني، ومرجعيته السياسية والتفاوضية، والترحيب بدخول ومشاركة حماس والجهاد لمؤسسات           

 انتخابات لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكـن فـي الـداخل              إجراء، وضرورة   )ف
اعتبار وثيقة األسرى    "إلىداعيا  " نتخاب عضواً والتوافق حيثما تعذر اال     350والخارج وبما ال يزيد عن      

  ".وثيقة الوفاق الوطني جزءا ال يتجزأ من البرنامج السياسي لحركة فتح
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 علـى اجـراء     واإلصـرار التمسك بالخيار الديمقراطي كأساس للنظام السياسي الفلـسطيني          "إلىودعا  
 القـانون االساسـي للـسلطة       االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بشكل دوري وفي اطار ما قرره         

الوطنية والقوانين المعمول بها، والتمسك بمبادئ وأسس النظام الديمقراطي وفي مقدمتها بند تحريم العنف              
في حل االشكاالت والخالفات والنزاعات الداخلية، واالصرار على الحوار خياراً وحيداً وتحـريم الـدم               

  "....الفلسطيني،
مؤسسة أمنية وطنية ومهنية، عصرية وحديثة، تتولى مهمـة الـدفاع عـن             بناء  "كما دعا البرغوثي الى     

الشعب والوطن والحفاظ على االمن والنظام واالستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصـة، مؤسـسة              
أمنية بعيدة عن النزاعات الفصائلية وال تتدخل في الشأن السياسي والنزاعـات أو الخالفـات الداخليـة                 

وتخضع للمستوى السياسي الشرعي والمنتخب طبقاً لما يحدده القانون األساسـي وتعمـل             الديمقراطية،  
بموجبه وبموجب القوانين المعمول بها، وتحمي السلطة الوطنية الفلسطينية والمصالح الوطنية، وتعمل في             

ت واآلليـات   اطار سيادة القانون، وتنفذ قرارات الجهاز القضائي والمحاكم، ويتوجب تقديم كافة االمكانيا           
  ".التي تمكن المؤسسة األمنية من القيام بمهامها الوطنية والمهنية

اعتبار السلطة الوطنية نواة الدولة المستقلة، وانجازاً وطنياً حققه شعبنا بفضل تضحياته على             "وشدد على   
 مدار العقود الماضية وبفضل صموده العظيم، وضرورة حماية هذا االنجاز الـوطني، وتكـريس بنـاء               

مؤسسات السلطة كمؤسسات مؤهلة الدارة الدولة الفلسطينية، واعتبار السلطة الوطنيـة ملكـا للـشعب               
  ".الفلسطيني بأسر وفي خدمته، يقوم مبدأ التوظيف فيها على اساس القانون وتكافؤ الفرص

مل لحـدود   االلتزام بمبدأ انهاء االحتالل واالنسحاب الشا     "وفيما يخص المفاوضات فقد دعا البرغوثي الى        
 بما في ذلك مدينة القدس، واالعتراف الصريح الواضح بقـرارات الـشرعية             1967الرابع من حزيران    

الوقف الشامل والفوري   "مشددا على   " الدولية ومرجعيتها الية مفاوضات في اطار االلتزام بالقانون الدولي        
قـدس ووقـف هـدم البيـوت        لكافة النشاطات االستيطانية ومصادرة االراضي، ووقف االستيطان في ال        

االعتراف الرسمي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره         "و" ومصادرتها ووقف عملية تهويد المدينة    
 ورحيل كافـة    1967بما في ذلك حقه في اقامة دولتة المستقلة كاملة السيادة على االراضي المحتلة عام               

انهـاء  "و" 194دة طبقـا للقـرار الـدولي    المستوطنين واخالء كافة المستوطنات وحق الالجئين في العو  
الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وازالة الحواجز ووقف االقتحامـات واالعتقـاالت واعـادة              

االلتزام بـاالفراج عـن     "و"مناطق السلطة الوطنية للمسؤولية الفلسطينية وانهاء الحصار على قطاع غزة         
  ".دة سنة من تاريخ استئناف المفاوضاتجميع االسرى والمعتقليين في اطار جدول زمني لم

في حال التزام اسرائيل بالمبادئ المذكورة يتم استئناف المفاوضات فقط من النقطـة التـي انتهـت                 "وقال
اليها، والرفض المطلق للعودة للوراء على ان تتعلق المفاوضات بترتيبات االنسحاب االسرائيلي ولـيس              

  ".ف المفاوضات ستة اشهر للوصول التفاق انهاء االحتاللالتفاوض على المبدأ، شريطة ان يكون سق
كثيرا ممن يتباكون اليوم على حال فتح اسهموا في اضـعافها           "فقد اكد على ان     ) فتح(وفيما يتعلق بحركة    

وفي ترهلها وفي تعطيل المؤتمرات الحركية، وفي تعطيل المؤتمر السادس، مراكزهم في السلطة كانـت               
ان من غير المعقول االعتقاد انه يمكن ان تعطل المؤتمرات وتعطـل            "وقال"الحركة  اهم بالنسبة اليهم من     

الحياة الداخلية، تحصل على حركة قوية وتنظيم متماسك، كما ان حال اللجنة المركزيـة التـي غابـت                  
اجتماعاتها لفترة طويلة، وغابت عن الساحة واصدرت مواقف متناقضة في ازمات مفصلية، وانقـسمت              

وغـذا  .  من المحطات، وقدمت خطابا سياسيا واعالميا ضعيفا ومتناقضا ومنقسما وغير موحد           في العديد 
العديد من اعضائها حالة المحاور وبث االشاعات والتحالفات، وغاب عنهم انهم الخلية االولى التـي اذا                

جنة المركزية  وبعد عشرين عاما من شغلها لمهامها فقد كانت النتيجة ان الل          . توحدت تتوحد الحركة خلفها   
الى جانب المجلس الثوري تتحمل المسؤولية عن النكسات والهزائم التي لحقت بالحركة وفـي مقـدمتها                

  ".خسارة االنتخابات التشريعية والمحلية وكذلك انهيار السلطة وهزيمتها في غزة
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تحملـت  انتشرت ظواهر يعرفها الجميع في الحركة بسبب غياب المؤسسات الحركية، و          " وشدد على انه  
الحركة وزر ظاهرة الفساد في السلطة الفلسطينية، بغض النظر عن اغراض بعض الجهات في تـضخيم                
هذا الفساد وتوظيفه لمحاربة الحركة، اال ان هذا يجب ان ال يدفعنا للتغطية علـى حقيقـة ان مبـادىء                    

  ". مطلقاالمحاسبة والمساءلة ومن اين لك هذا؟؟ والكسب غير المشروع، لم تجد اية معالجات
بالمناسبة فنحن شعب صغير العدد نسبيا وفي الحركة كثيرون يعرفون بعضهم الـبعض، كمـا ان                " وقال

وفجـأة اصـبحنا نـرى      . دخول معظم الناس في الحركة وحتى وقت قريب كان متشابها او مختلفا قليال            
لك الفلل والبيوت   ونسمع ونشاهد بل ونعرف كوادر وقيادات لم تمتلك يوما سوى مخصصها وكفايتها وتمت            

الكبيرة والسيارات الفخمة ومواكب المرافقين ومصروفات شخصية تصرف على تنظيم بكامله في احدى             
المحافظات او عدد منها، والمشكلة الحقيقية ليست في وجود ظـاهرة الفـساد المـالي او الـسياسي او                   

النسان والمجتمعـات والـدول     التفاوضي او االداري او االعالمي او السلوكي فقط حيث ترتبط بوجود ا           
واالحزاب والحركات وال يوجد مجتمع او حزب او حركة او دولة تخلو من مظاهر الفساد، ولكن الفارق                 
ان هنالك حركات ودوالً تحاسب واخرى تغض النظر وال تحاسب لدرجة يصبح فيها الفساد ذا مكانة بدل                 

  ".ان يحاسب ويدفع الثمن في اطار النظام والقانون
ومن المؤسف ان الحركة تتذرع انها ال تمتلك المال لتصرف مخصصا للشهداء العظام الـذين               " فواضا

يصرف السرهم بضع مئات من الشواقل للصرف على عائلة كاملة وكذلك اسـرى الحركـة الـذين ال                  
يصرف لهم شيء من الحركة، بينما الفصائل االخرى تصرف بشكل منتظم السرها في كـل الظـروف                 

  ".اتورغم الصعوب
ان االخطر من ذلك كله هو التقصير بل القصور في رؤية القيادة لمهماتها فحين تواجدت هـذه                 "واعتبر  

القيادة خارج الوطن، اهملت الوطن ولم ينل من االمكانات والموازنات ما يوازي موازنة او مـصروفات    
تلة هو فتات ونخجـل     بعض المسؤولين، وحتى اندالع االنتفاضة االولى فان ما كان يصل لالرض المح           

واالخطر ان القيادة عنـدما     . وما بعد اندالع االنتفاضة تحسن االمر قليال ولكنه بقي مأساويا         . الحديث فيه 
وعندما عادت للوطن اهملت الجسم الحركي      . تخرج من ساحة الى اخرى تهمل االولى وتغرق في الثانية         
تهميش التنظيم ومؤسـسات الحركـة خـارج        والتنظيم ومؤسسات الحركة ومناضليها ومقاتليها بل وتم        

  ".الوطن، ولم يتم ذلك لحساب رعاية الحركة والتنظيم في الداخل بل في الغرق في السلطة
االمر االخر الذي تجاهلته اللجنة المركزية ومؤسسات الحركـة عمومـا، هـو العالقـة               "وقال البرغوثي 

في مؤسسات الحركة ابتداء من المؤتمر العام       التنظيمية باالرض المحتلة، حيث تجاهلت اي تمثيل للداخل         
ومروراً بالمجلس الثوري وانتهاء باللجنة المركزية، والتمثيل ليس المقصود فيه التمثيل للتمثيل ولكن بما              
يمثله من تواصل وتشاور وشراكة في صنع القرار وفـي معرفـة الحقـائق وباعتبـاره حقـا طبيعيـا                    

  ".ومشروعا
ي الحركة في المجلس التشريعي، فمن المفروض وضع آلية متفق عليهـا            بخصوص اختيار مرشح  " وقال

تترك المجال لكل أخ للترشح في انتخابات داخلية على مستوى كل دائرة يختارها المرشح، على أن تكون                 
الهيئة العامة االنتخابية في كل دائرة، هي أعضاء مؤتمر االقليم آلخر مؤتمر، حيث يقوم أعضاء المؤتمر                

ون والذين لهم سجل وسددوا االشتراكات ولديهم بطاقات، بانتخاب واختيار المرشحين، وتقوم بعد             المعروف
ذلك اللجنة المركزية بترتيب قوائم الترشيح الخاصة بالحركة وعرضها على المجلس الثوري للتـصويت              

 أية آليـة    عليها، وبعد ذلك يحظر على أي مرشح من الحركة أن يرشح نفسه خارج القوائم الرسمية، أو               
أخرى يتم اقتراحها ربما الحقاً واقرارها في المجلس الثوري، المهم اقرار آلية واضحة ومتفـق عليهـا                 
ومرضية، واألهم ديمقراطية تمنح حق التنافس في االنتخابات الداخلية وتفرض وتوجب االلتـزام بعـد               

  ". ذلك



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1514:         العدد       4/8/2009الثالثاء  :التاريخ

لين للقيام بالمهمات الصعبة والثقيلة     ودعا المؤتمر الى انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري قادرين ومؤه         
بهمة عالية وحيوية فائقة، وآمل أن ينتخب المؤتمر القيادات التي يثق انها مؤتمنة على دمـاء الـشهداء                  
وعذابات األسرى وأنات الجرحى وعلى الثوابت الوطنية، قيادات تمنح حركتنا مزيدا من الثقة لدى شعبنا               

ل وطني وفتحاوي ونضالي نظيف، وذات أيد نظيفة، قيادات تتمتع          ولدى قواعد الحركة، قيادات ذات سج     
بالتجربة الوطنية والنضالية والتنظيمية والمهنية، واألهم قيادات مستعدة أن تتقدم الصفوف وتقدم النموذج             
المشرف في االقدام والشجاعة واالستعداد للتضحية، ألن القيادة في فتح مشروع شهادة وانتصار وليست              

ستثمارا، وآمل أن يختار المؤتمر قيادة تغطي مساحات الحركة الواسعة جغرافيـاً واجتماعيـاً              منصبا وا 
  .ونضالياً وقطاعياً ولكافة األجيال

وفي الختام جدد العهد والقسم لشعبنا وللفتحاويين في كل مكان، أن تظل راية المقاومة مرفوعـة، ولـن                  
واألسرى،، درب فتح،، درب النضال والكفـاح،       تسقط حتى يسقط االحتالل، وأن نواصل درب الشهداء         

أقول للعالم بأسره أن اليوم األخير في عهد االحتالل هو اليوم األول للسالم في المنطقـة فـال                  : وأضاف
  .سالم وال أمن وال استقرار اال برحيل االحتالل والمستوطنين

  4/8/2009الحياة الجديدة، 
  

   من غزةفتحرسمية من دون مشاركة أعضاء أن المؤتمر السادس سيعقد بصفة يؤكد عباس  .2
 قال الرئيس محمود عباس خالل حفل االستقبال الذي أقامه ترحيباً ":وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 

، وأعرب "لن يثني عزيمتنا عن عقد المؤتمر" إن موقف حماس  السادس لحركة فتحبالمشاركين بالمؤتمر
أن نصل معهم إلى سالم لنبني مستقبل دولتنا تعيش إلى ) إلسرائيليونا(أن يتيح لنا جيراننا "عن األمل 

وأعلن الرئيس محمود عباس أن المؤتمر السادس سيعقد بصفة رسمية  ".بأمن واستقرار" دولتهم"جانب 
إن "وقال للصحافيين لدى وصوله إلى مدينة بيت لحم . من دون مشاركة أعضاء الحركة من غزة

  .، وذلك إثر منع حماس سفر أعضاء فتح في غزة"زةالمؤتمر سيعقد من دون غ
وقال عباس مخاطباً كوادر فتح الذين قدموا من عدة دول عربية وغربية إلى جانب القادة من الضفة 

ما نرجوه بجهودكم هو أن يخرج هذا المؤتمر بالنتائج المرجوة منه، ليس فقط ألبناء "وبعض قادة غزة 
نحن شعب يريد الحق على "وقال ". واألمة العربية وأصدقاؤنا في العالمفتح وإنما لكل الشعب الفلسطيني 

  ".أساس الشرعية الدولية، ونحن شعب مؤمن بالسالم وبطريق التفاوض للوصول إلى السالم
  4/8/2009الخليج، 

  
   مفاوضات سرية يديرها عباس مع حكومة نتنياهو من وراء ظهر التنفيذية": العربيالمستقبل" .3

فلسطينية موثوقة عن أن مفاوضات سرية تجري حاليا بين السلطة الفلسطينية وبنيامين كشفت مصادر 
وقالت  .، من خالل مبعوثين وممثلين للسلطة والحكومة اإلسرائيلية"إسرائيل"نتنياهو، رئيس حكومة 

 وأمريكا وأوروباسرائيلية تعقد اجتماعات متتالية في تل أبيب إ -كية يمرأ -المصادر إن طواقم فلسطينية 
تحت يافطة وثيقة جنيف، التي توصل لها ياسر عبد ربه على رأس وفد فلسطيني غير رسمي، كان 

  .يحظى بموافقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك أثناء فترة حصاره في المقاطعة بمدينة رام اهللا
مع الحكومة واعتبرت المصادر أن كل التصريحات المعاكسة التي تصدر وترفض استئناف المفاوضات 

  .االستهالكاإلسرائيلية الحالية هي من قبيل 
وتشير المصادر كذلك إلى أن عقد ونجاح المؤتمر العام لحركة فتح، أصبح يمثل مصلحة استراتيجية 

  .إسرائيليين عليا، وفقا لتصريحات علنية لمسؤولين إسرائيلية
 أوروبيةخرا، وقد تزورها طواقم  زار غزة مؤأعضاء من ثمانية أمريكياوأضافت المصادر أن طاقما 

  .خالل األيام القليلة المقبلة
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المصادر ذكرت أن عباس أبلغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في آخر اجتماع لها بوجود مفاوضات، 
وحين طلب منه وضع اللجنة في صورة .  يتضمن رؤية حكومة نتنياهوإسرائيلياًوأنه تلقى عرضا 

 بأنه سيوزع نسخا منه على أعضاء اللجنة، التي تعتبر مرجعية المفاوضات باالعرض اإلسرائيلي، أج
  . اللجنة في صورة أية معلوماتأعضاءمن الناحية الرسمية، لكنه لم يفعل، ولم يضع 

  3/8/2009موقع المستقبل العربي، 
  

  حركة حماس استحقت لقب المصيبة الكبرى: زكي .4
، وصف منع حماس كوادر "حدث وتعليق" برنامج وصف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لفتح في

مؤتمر بال غزة هو مصيبة " :وقال زكي .فتح من مغادرة قطاع غزة لحضور المؤتمر بالمصيبة الكبيرة
ألن هذا المؤتمر تجتمع فيه ) المصيبة الكبرى( االسم الحركي لحماس سيصبح أنكبرى والسبب في هذا 

  ".األرضيةالكرة 
 :بقوله. حركة يسعون عبر المؤتمر السادس إلى جعل فتح، أقوى وأكثر انضباطاكما وأكد أن أعضاء ال

كما نريد أن تتوفر . حركة لهم، أو حركة مشاع نريد مواصفات دقيقة لحركة فتح وليس حركة من ال"
  ".داخل فتح كل مقومات القوة واالنضباط، وال تبقى الفوضى مسيطرة عليها

لحركة وتشكيل أكاديميات لها وتنظيم العمل، حتى تستطيع نسعى لتأسيس نظرية ل" :وأضاف زكي
  ".مواجهة تحديات كبيرة باعتبارها مسؤولة عن المشروع الوطني الكبير

  3/8/2009روسيا اليوم، 
  

  األطراف الضاغطة قدرت أهمية االستجابة لطلب حماس اإلفراج عن معتقليها السياسيين: رزقة .5
على الضغوط التي تعرضت لها للسماح لعناصر حركة فتح ردت حركة حماس : ضياء الكحلوت -غزة 

  . بضغوط مضادة،بالسفر لحضور مؤتمر حركتهم السادس بالضفة الغربية
 طلبت حماس مقابل السماح لعناصر فتح بالسفر لبيت لحم، بضرورة إطالق معتقليها ،وفي هذا السياق

صة غزة من جوازات السفر المقطوعة  إضافة لتوصيل ح،السياسيين من سجون األمن الفلسطيني بالضفة
وعلمت الجزيرة نت من مصادر في حماس أن كل من مارس ضغوطا على  .منذ ما يقارب ثالثة أعوام

الحركة لدفعها للتراجع عن قرارها خرج بقناعة واحدة وهي ضرورة االستجابة لشروط الحركة وأن 
  .االعتقال السياسي مشكلة تهدد المصالحة الوطنية بأكملها

يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة أن المسألة ال زالت .وأكد د
ألن أيا من الضاغطين لم يستطع الضغط على السلطة الفلسطينية إلطالق "عالقة وأن الجهود لم تتقدم 
فياض واألجهزة واتهم رزقة في حديث خاص للجزيرة نت حكومة سالم  ".معتقلي حماس بالضفة الغربية

األمنية التابعة لها في الضفة بالمسؤولية عن عدم توصل الجهود لحل مقبول يقضى بالسماح لعناصر فتح 
بمغادرة غزة، لكنه لم يعف حركة فتح من ذلك مؤكداً أنها تستطيع دفع حكومة فياض إلطالق معتقلي 

عن معتقلي حماس السياسيين بالضفة تهرب فتح من اإلفراج "واعتبر رزقة أن  .حماس لكنها لم تقم بذلك
غير مقبول بالمطلق ألنها هي الحاضن الشرعي لحكومة فياض عبر الرئيس محمود عباس  زعيم 

ونفى المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة بغزة ممارسة أي من األطراف لغة التهديد مع  ".الحركة
ل األطراف العربية وغير العربية قدرت أهمية حماس لدفعها للتراجع عن موقفها األخير، مؤكداً أن ك
  .االستجابة لطلب حماس اإلفراج عن معتقليها السياسيين

بذلت جهودا كبيرة إلقناع السلطة بإطالق معتقلي حماس من سجونها، لكنها "وأشار رزقة إلى أن مصر 
جميع يريد حل المشكلة ووجهت بتعنت من السلطة وفتح لرفضهم االستجابة لهذه الجهود، منوهاً إلى أن ال

 معتقال 1150يرون أن مطالب حماس حقيقية وصحيحة حيث إن ) الضاغطون(هم "وأضاف  ".بالتوازن
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"  يريدون المغادرة فلتحل األولى حتى يتسنى حل الثانية وإنهاء الخالف470في سجون الضفة، وهنا 
ل بنا أن هذه مشاركة في الحصار كما أن مشكلة جوازات السفر كبيرة حيث أظهرنا لكل من اتص"متابعاً 

  ".وتشديد له
ورفض رزقة القول بأن حماس تسعى لمصالح خاصة من خالل هذا الموقف، لكنه أوضح أنها تريد 
ترسية العالقات السياسية والشراكة على أسسها السليمة، مؤكداً أن حماس تسعى لتصحيح مفهوم الشراكة 

  ".يء دون أن تعطي اآلخر أي شيءترغب في أخذ كل ش"لدى فتح التي قال إنها 
اإلفراج عن معتقليها ووقف "وربط المستشار السياسي إلسماعيل هنية مكسب حماس من القضية بـ

  ".االنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل أجهزة أمن السلطة
  3/8/2009نت، .الجزيرة

  
  ستثناء رواتب الموظفينالسلطة قررت وقف كافة األموال التي تدفعها إلى غزة با:  فتحاويةمصادر .6

، أن القيادة الفلسطينية "الشرق األوسط"أكدت مصادر مسؤولة في حركة فتح لـ:  كفاح زبون- بيت لحم
قررت وقف كافة األموال التي تدفعها إلى قطاع غزة من ميزانية السلطة باستثناء رواتب الموظفين 

اء أول من أمس في اجتماع طارئ للقيادة وبحسب هذه المصادر، فإن هذا القرار أخذ مس .التابعين لها
وقالت المصادر، إن السلطة تمول االنقالب في القطاع، وتدفع . الفلسطينية، دعا له الرئيس محمود عباس

 .لإلسرائيليين بدل كهرباء وماء ووقود، بينما تجلس قيادة حماس بانتظار أن تصلها هذه اإلمدادات
 "الشرق األوسط"ل من السرية على هذه القرارات، وحين سألت وحاولت قيادات حركة فتح أن تلقي بظال

 .قياديين التقتهم في فنادق بيت لحم، قالوا إن مثل هذه القرارات ستعلن في نهاية المؤتمر
ستتخذ إجراءات على أعلى ": ورد عبد اهللا عبد اهللا، رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي قائال

 ." وسنحرص على أال يدفع المواطن الغزي الثمنمستوى ال تتوقعها حماس،
وألمح عباس زكي، سفير السلطة في بيروت، وهو مرشح للجنة المركزية لفتح، إلى أن مثل هذا القرار 

إن السلطة قد تكون بسذاجتها قد مولت االنقالب، ال تنسوا "سيتخذ، بقوله للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، 
من ميزانية السلطة لقطاع غزة، وهذا لن يبقى طالما % 58 ونعطي  ألف موظف77أننا نصرف رواتب 

أقول لحماس إذا رأيت أنياب الليث بارزة، فال "، متابعا "أن حماس ال تفهم أصول اللعبة والعمل الوطني
 ."تظنن أن الليث يبتسم

ولي عليه، نحن ندفع ثمن باهظا لإلسرائيليين مقابل كل شيء يدخل غزة، وحماس تست"وتابعت المصادر 
ثم نتهم أننا نشارك في الحصار، أعتقد أن هذه المهزلة يجب أن تنتهي، وعلى حماس أن تتحمل 

  ." عنهمسؤولةمسؤوليتها تجاه الشعب الذي نصبت نفسها 
 4/8/2009الشرق األوسط، 

  
  حب بعقد المؤتمر السادس لحركة فتح على أرض الوطن فياض ترحكومة .7

 برئاسة رئيس أمس خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا  أعرب مجلس الوزراء،:رام اهللا
سالم فياض، عن أمله في أن يشكل انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح والذي يعقد في مدينة . الوزراء د

بيت لحم، رافعة الستنهاض دور الحركة والمساهمة في تصدي الحركة الوطنية ومنظمة التحرير 
ماثلة أمام شعبنا وكذلك حماية الديمقراطية الفلسطينية، والنظام الديمقراطي الفلسطيني للمهمات األساسية ال

  .من خالل االنتخابات العامة، التي تشكل حقاً وطنياً ودستورياً للمواطنين ال يجوز تجاوزه
  .وفي هذا المجال رحب المجلس بحضور قيادات وكوادر حركة فتح إلى أرض الوطن
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 إصرار حماس على منع مندوبي مؤتمر فتح في قطاع غزة من المشاركة في واستنكر المجلس بشدة
 االنقسامالمؤتمر، وما يحمله هذا األمر من مخاطر جدية على وحدة الوطن، وتكريس المزيد من 

  .الوطني، واالعتداء على الديمقراطية الفلسطينية والحريات العامة
اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لالعتراف بدولة وجدد المجلس رفضه للشروط التي يضعها رئيس الوزر
استنكر مجلس الوزراء إقدام سلطات االحتالل  و.فلسطينية كدولة قومية للشعب الفلسطيني على حد تعبيره

 صباح أمس ]في القدس [على إخالء ومصادرة منزلي عائلتي حنون والغاوي في حي الشيخ جراح
  . عنصرية، بتواطؤ وتشجيع من حكومة االحتالللصالح مستوطنين متطرفين ضمن عملية سلب

  .استنكر مجلس الوزراء استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزةكما 
 4/8/2009الحياة الجديدة، 

  
 وجود الفلسطينيين وحقهم في القدس بات في خطر شديد: نائب مقدسي .8

 من أن ،البرلمانية" التغيير واإلصالح" من كتلة  األسير حذّر أحمد عطون النائب المقدسي:القدس المحتلة
بصمود أهالي "وأشاد عطون  ".بات في خطر شديد"حق الفلسطينيين المقدسيين ووجودهم على أرضهم 

حي الشيخ جراح في مدينة القدس ومساندتهم لعائلة حنون التي تعرض منزلها في الحي لهجوم من قبل 
إن معركة المقدسيين مع االستيطان أصبحت : " عطونوقال ".المغتصبين الذين حاولوا االستيالء عليه

صراع وجود يتطلب الصمود في كل بقعة أرض والثبات على المواقف رغم كل الصعوبات مؤكدا أن 
  .، حسب تحذيره"حق المقدسيين ووجودهم على أرضهم بات في خطر شديد

ي حصلت في حي الشيخ إذا لم يتحد المقدسيون بالصورة الت"وأكد في تصريح صحفي مكتوب له أنه 
  .ال، كما ق"جراح سيكون من السهل على االحتالل اقتالعهم من أرضهم واحداً واحداً

  3/8/2009 قدس برس،
 

 المؤسسات التعليمية الرسمية" وقف تسييس"وزارة التربية تدعو إلى : غزة .9
" س المؤسسة التعليميةتسيي" أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة رفضها المطلق لنهج :غزة

تهدد "سياسة الفصل الوظيفي لمدرسي الضفة "، مشددة على أن "إن حكومة رام اهللا تتبعه"الذي قالت 
وقالت الوزارة في بيان  ".اللحمة بين شقي الوطن، وتقوض دعائم المجتمع الفلسطيني، وتضعف صموده

 الوظيفي التي تُمارس بحق نؤكد رفضنا لجريمة اإلقصاء: "نسخة منه" قدس برس"مكتوب وصل 
المعلمين في الضفة الغربية على خلفيات انتماءاتهم السياسية، ونستنكر بشدة هذه السياسة التي تتقاطع مع 

  ".سياسة االحتالل الرامية لزرع بذور الفتنة في المجتمع الفلسطيني
 خالل الشهر  380ى وأشارت إلى أن فصل أكثر من مئة وعشرة موظفين في األيام األخيرة، إضافة إل

جريمة ترتكب بحق المجتمع الفلسطيني، وتجسد حالة انهيار أخالقي وتخبط يضر "األخير، هي 
  ".بالمصلحة العليا للوطن

ودعت وزارة التربية والتعليم منظمات حقوق اإلنسان ومؤسسات العمل المدني، إلى اتخاذ خطوات جادة 
ظاً على المسيرة التعليمية والنسيج االجتماعي والهوية لوقف التدهور الالأخالقي بحق المعلمين حفا"

  ".الفلسطينية أمام محاوالت االحتالل طمس وتخريب القضية الفلسطينية
سيدفعنا التخاذ كافة اإلجراءات "وأوضحت أن االستمرار في هذه الممارسات وعدم التراجع عنها 

  .، حسب تعبير البيان" ورفع الظلم عنهمالضرورية التي من شأنها توفير الحماية والسالمة للمعلمين
  3/8/2009 قدس برس،
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   ماليين دوالر6توقع مع السويد اتفاقية منحة قيمتها الفلسطينية السلطة  .10

سالم فياض مع القنصل السويدي العام في القدس نيل الياسون، نيابة عن . وقع رئيس الوزراء د: رام اهللا
 ماليين 6 مليون كورون أي ما يعادل 50، اتفاقية منحة بقيمة )SIDA(الوكالة السويدية للتنمية الدولية 

 - وسيحول هذا المبلغ من خالل اآللية الفلسطينية  .دوالر، وذلك في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام اهللا
  .، حيث سيخصص لدعم رواتب الموظفين الحكوميين"بيغاس"األوروبية 

ي على مساندة حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها  الحكومة السويدية والشعب السويدفياضوشكر 
، 67 دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود إقامةقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في 

وكذلك على الدعم المستمر الذي تقدمه السويد للشعب الفلسطيني، وسلطته الوطنية بشكل مباشر أو من 
ين السلطة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ويساهم في بناء خالل االتحاد األوروبي، لتمك

كما أعرب عن أمله في استمرار الدعم  .مؤسسات الدولة القادرة على تقديم الخدمات األساسية للمواطنين
صة السياسي للمملكة السويدية، والقيام بدور أكثر فعالية بصفتها الرئيس الحالي لالتحاد األوروبي، وخا

 بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خارطة الطريق، وصوالً إلى "إسرائيل" بإلزامفيما يتعلق 
  .، بما فيها القدس الشرقية1967 االحتالل عن األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام إنهاء

يني وسلطته الوطنية، مشيراً من جانبه أكد الياسون، التزام بالده، واالتحاد األوروبي بدعم الشعب الفلسط
 في القدس، والتي كان آخرها طرد اإلسرائيليةإلى أن االتحاد األوروبي سيصدر بياناً بشأن الممارسات 

 عملية السالم، إلحياءعائلتين فلسطينيتين من منزليهما يوم أمس، ما من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة 
  .67 حل الدولتين على حدود إلىوالوصول 

 4/8/2009يام، فلسطين، األ
  

   مدافن الشهداء بمشاركة لبنانية وفلسطينيةإلىتشييع شفيق الحوت : بيروت .11
 شيع أمس في مسجد اإلمام علي في بيروت، الكاتب والقيادي الفلسطيني شفيق الحوت في مأتم :بيروت
سؤول لجنة الحوار  فؤاد السنيورة م اللبنانيةوحضر التشييع ممثل رئيس حكومة تصريف األعمال. حاشد
 "اللقاء الديموقراطي" الفلسطيني السفير خليل مكاوي، النائب عالء الدين ترو ممثالً رئيس -اللبناني

النيابي وليد جنبالط، النائب عماد الحوت، ممثل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عضو اللجنة 
 الرب، ممثل حركة حماس أبو مصطفى الرحمن، مستشار عباس التنفيذية في منظمة التحرير اسعد عبد

 .في لبنان علي بركة، وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية واإلعالمية وممثلين للفصائل الفلسطينية
وحمل المشاركون األعالم اللبنانية والفلسطينية ورايات الفصائل الفلسطينية وصور الرئيس الراحل ياسر 

ش على األكف وتوجهت الجنازة إلى مدافن شهداء الثورة وحمل النع .عرفات، وعباس وصور الفقيد
  .الفلسطينية في شاتيال حيث ووري الثرى

وألقى نقيب المحررين ملحم كرم كلمة اتحاد الصحافيين العرب أمام المشيعين، ونقل فيها تعازي االتحاد 
 فيك يا رفيق المهنة أقولذا ما": وقال. "عائلة الفقيد والقيادة الفلسطينية وشعبها المقاوم أينما وجد" إلى

كل لحظة في حياته كانت . والعمر والنضال، نام ليل القوم وعينه غربة ما كانت نهزة وال كان إغماض
نضاالً ومقاومة، كتب من اجل القضية، من اجل كرامة العرب، ومن اجل األرض المقدسة التي عمل كل 

  ."حياته من اجل استعادتها
. تصاالً هاتفياً بسفير فلسطين عباس زكي معزياً برحيل الحوتاالبعلبكي وأجرى نقيب الصحافة محمد 

بغياب الزميل العزيز شفيق الحوت فقد العالم العربي علماً من أعالم النضال القومي ضد ": وقال البعلبكي
، عبر مشاركته مشاركة فعالة في منظمة التحرير الفلسطينية، وعبر كل ما كتبه اإلسرائيليالعدو 
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 دفاعاً عن القضية الفلسطينية التي كانت وستبقى واإلخالصافي المع وبمداد الصدق والشجاعة كصح
  ."األولىقضية العرب المركزية 

  4/8/2009الحياة، 
  

  سمير غوشة ياننعت يةفلسطينالرئاسة ومنظمة التحرير ال .12
التحرير الفلسطينية نعى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة :  حسام عز الدين-رام اهللا 

 وقال الرئيس سمير غوشة،. األمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د
إن جماهير شعبنا اليوم وكل قواه الوطنية تخسر برحيل المناضل سمير غوشة " في بيان النعي عباس

  ".قرار الوطني المستقلقائداً سياسياً مقداماً ومكافحاً عنيداً ومدافعاً عن ال
العقل النير وصاحب الموقف المتوازن المسؤول، وصمام "ووصفت القيادة الفلسطينية غوشة، بأنه كان 

  ".أمان، كي تبقى منظمة التحرير الفلسطينية اإلطار الوطني الشامل والموحد لكل أبناء شعبنا الفلسطيني
ها الرئيس محمود عباس تتقدم بالتعازي الحارة إلى إن اللجنة التنفيذية وعلى رأس"وجاء في بيان النعي 

عائلة الفقيد الكبير وإلى رفاقه المناضلين في جميع الميادين والساحات وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني في 
الداخل والخارج على هذه الخسارة الكبيرة، مؤكدين لك يا سمير ولجميع قوافل المناضلين والشهداء الذين 

ن رسالتك الوطنية الراسخة سوف تبقى وتحافظ عليها األجيال من بعدك، وستبقى ذكرى رحلوا من قبلك أ
 منارات الشعب الفلسطيني، وعنوانا كبيرا من إحدىسمير غوشة القائد الوطني والديمقراطي البارز 

  ".عناوين البطولة والصمود والتصميم على نيل الحقوق
ة القدس، تقديراً لدوره الريادي في النضال الوطني واصدر الرئيس عباس قرارا بمنح غوشة وسام نجم

الفلسطيني وحماية الهوية الوطنية والتمثيل الشرعي والوحيد لمنظمة التحرير وتمكين الشعب الفلسطيني 
 .من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 4/8/2009 األيام، فلسطين،
  

  "المركزية" من مئة يتنافسون على عضوية وأكثرقيادات غزة تقاطع : فتحل  السادسالمؤتمر .13
ووليـد  ، وعـن     واشرف الهور غزة   ، عمان  من بسام البدارين عن  ،  4/8/2009القدس العربي،   ذكرت  
ـ         ، أن   بيت لحم  من   عوض  ان" القـدس العربـي   "قيادي مخضرم في حركة فتح قال عبر اتصال هاتفي ل

الحركـة  " عـواجيز "الصراع شديد والتزاحم كبير على مواقع الصف االول مالحظا بان نسبة كبيرة من              
وحرسها القديم تتواجد بكثافة وعلى مدار الساعة في اروقة الفندق حتى تبقى في دائرة الترشيح، مالحظا                

شـعار سياسـي او     بان الصراع الساخن على مقاعد المركزية والمجلس الثوري ال يصاحبه والول مرة             
  .تنافس على البرامج السياسية بقدر ما يتعلق االمر بالمنافع واالمتيازات

وحسب االجواء التي رصدت غرق الجميع في دوامة الترشيح ولم تناقش حتى اآلن في الجلـسات غيـر     
ت الرسمية للمؤتمر اي من القضايا االساسية والجوهرية وكل االضواء والنقاشات منصرفة على ترشيحا            

  .المقاعد للمركزية والثوري
وتؤشر بوصلة الترشيحات حتى اآلن الى ان ثالثة مقاعد على االغلب ستحسم بالتزكية وسيجلس عليهـا                

) ابـو االديـب   (وابو ماهر غنيم وسليم الزعنون      ) ابو مازن (في اللجنة المركزية كل من محمود عباس        
خارج سياق التنافس، فيما يبدو ان جميع االعضاء        وهؤالء الثالثة صنفوا مبكرا بانهم مرشحون بالتزكية و       

القدامى في اللجنة المركزية باستثناء فاروق القدومي ومحمد جهاد جددوا ترشيحهم ويزاحمـون رمـوز               
  .التيارات الشابة او تلك الرموز التي يحاول الرئيس عباس ادخالها للعبة

ـ     في وجهات النظر يسيطر علـى اجنـدة        ، ان هناك تضاربا     "القدس العربي "وقال مسؤول بحركة فتح ل
المؤتمر، وان هناك تيارا من حركة فتح يريد محاسبة قيادات الحركة التي فرت من غزة عقب اسـتيالء                  
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حركة حماس على القطاع، معتبرا ان قرار عدم مشاركة هؤالء في فعاليات المؤتمر، تجنبـا للمـساءلة                 
في القطاع، وليس تضامنا مع من منعـتهم حركـة          والمحاسبة من اعضاء الحركة الباقين لهم عما حدث         

  .حماس من المغادرة حسب تعبير المسؤول
ـ       ان هناك مسؤولين في الحركة يسعون لتغييـب        " القدس العربي "وقال مسؤول في الحركة بقطاع غزة ل

  .كوادر القطاع عن حضور المؤتمر، مستغلين بذلك منع حركة حماس لهم من السفر
ـ        وقال النائب أشرف جمعة    ان قيادات الحركـة   " القدس العربي " عضو مؤتمر حركة فتح من قطاع غزة ل

المتآمرين على غزة من قيادات حركـة       "، ستنشر خاللها أسماء     "قائمة سوداء "وكوادرها في غزة أعدت     
، القيادات التي عملت على استثناء منح كوادر      "المتآمرين"، الفتاً إلى أن هذه القائمة ستضم إلى جانب          "فتح
  .ن الحركة في غزة عضوية المؤتمر، إضافة إلى أسماء أي عضو من غزة يثبت حضوره للمؤتمرم

وأكد جمعة وجود قيادات مؤثرة في الحركة من الضفة الغربية وأقاليم الخارج، تـساند وجهـات نظـر                  
غـزة  أعضاء غزة، الفتاً إلى أن عددا منهم أبدى استعداده خالل اتصاالت أجراها مع قيادة الحركة في                 

  .لالستنكاف عن حضور جلسات المؤتمر، تضامناً مع غزة
وكانت قيادة الحركة العليا ربطت في وقت سابق، بين عقد المؤتمر وحضور أعضاء المؤتمر من قطـاع        
غزة، قبل أن تعدل عن هذا القرار، عقب فشل الوساطات العربية والدولية التي تدخلت لدى حركة حماس                 

  . إلى الضفة الغربيةللسماح ألعضاء غزة بالسفر
ودعا جمعة أعضاء المجلس الثوري لتحديد نسبة عددية لقطاع غزة في اللجنـة المركزيـة والمجلـس                 

يقتصر على كوادر غزة، يعقد حين تسمح الظروف        " ضمن مؤتمر مصغر  "الثوري، يجرى انتخابها الحقاً     
ل تكليـف قيـادات مـن       بذلك، وشدد على أن أي قرار سيصدره المجلس الثوري بخالف ذلك، من خال            

  ".أمرا غير مقبول"سيكون " قيادة طوارئ"القطاع في المجلس الثوري واللجنة المركزية، أو تشكيل 
التي ستجري مناقشتها خالل اجتماع المجلـس الثـوري، والخاصـة           " المواضيع الساخنة "وأكد جمعة أن    

يجـب  " قبضة حركة حمـاس،  بملفات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وملف سقوط قطاع غزة في     
  ".مناقشتها بحضور كوادر وأعضاء المؤتمر من غزة، مثلهم مثل باقي القيادات من الضفة والخارج

، خالل فتح ملفات اغتيال عرفات، وسقوط غزة، وأمـوال          "جلسات نارية "ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر      
 المناطق الفلـسطينية ألول مـرة،       فتح في الخارج، خاصة مع وجود قيادات فتحاوية من الخارج دخلت          

وأخرى من الداخل، يتقاطع بعضهم في التفكير في عدة مواضيع، ويختلف آخرون في وجهات نظـرهم                
  .في مواضيع عدة

لتكون فرصـة   "موضوع غياب قيادات غزة عن المؤتمر،       " استغالل البعض "ولم يخف جمعة خشيته من      
  ". في يد حماسسانحة لهم للتهرب من مسؤوليتهم تجاه سقوط غزة

، الفتاً إلى أن تنازل قيادات      "نحن نرفض أن تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الموضوع لغزة فقط          "وقال  
، وذكر أن   "يجب أن ال يستغل من البعض لتحميلها مزيدا من األعباء         "غزة عن حقها في حضور المؤتمر       

  .ة لن تكون حاضرة في المؤتمرموضوع سقوط غزة في يد حماس يحتاج إلجابات من قيادات من الحرك
ان قيادة فتح الحالية    " القدس العربي "وفي السياق قال إبراهيم أبو النجا عضو قيادة فتح العليا في غزة لـ              

  .في القطاع ال تتحمل مسؤولية سقوط غزة في قبضة حماس
ذا ثبت تقاعسهم   ممكن أن يخضعوا الحقا لمساءلة تنظيمية، إ      "وأشار إلى أن مسؤولين سابقين في الحركة        

، مشيراً إلى أنه خالل المؤتمر السادس ستتم مناقشة جميع الملفات الخالفيـة، ورأى أبـو                "في هذا الملف  
النجا أن أحداً من قيادات الحركة ال يستفيد من عدم حضور غزة، مشيراً إلى أن عدم الحضور تم عقـب                    

بط بين خروج معتقلين مـن الـضفة،       فشل جميع الوساطات مع حركة حماس، لثنيها عن موقفها الذي ير          
  .وسفر كوادر غزة
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ـ         ان قرار حركة فتح بعقد المؤتمر بـدون        " القدس العربي "ومن جهته قال مسؤول في الحركة من غزة ل
مشاركة غزة، لرفض حماس لغاية اللحظة خروجهم إلى الضفة الغربية، دعاهم إلـى التوصـل لقـرار                 

  ".مقاطعة المؤتمر"باإلجماع يقضي بـ
 قرار قيادة غزة بالمقاطعة بتوافق بين أقطاب الحركة الكبار، رغم االختالفات الشديدة بينهم فـي                وحظي

وجهات النظر، خاصة وأن هذه األقطاب التي اتفقت على المقاطعة لم تتفق فيما بينها على تشكيل قائمـة                  
ي المشاركة في   ، كانت تنو  "كوت"موحدة لخوض االنتخابات، وشكل عدد منهم محاور مختلفة على شكل           

  .االنتخابات الداخلية بشكل منفرد
وأكد المسؤول الفتحاوي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قرار المقاطعة يسانده أيضاً قيادات فتح من غـزة                  

  .المتواجدة منذ سيطرة حماس على القطاع في الضفة الغربية ومصر
عديدة رجحت ان تتم  مصادر ، أنبيت لحممن محمد يونس  عن، 4/8/2009الحياة، وأضافت 
ان من بين " الحياة"علمت و، "فيديو كونفرنس" عبر نظام الـ  أعضاء المؤتمر السادس في غزةمشاركتهم
 المطروحة عقد مؤتمر تكميلي في القطاع، يخصص بموجبه لمرشحين من القطاع ثلث مقاعد األفكار

ى زيادة عدد ممثلي الحركة في كما ينص االقتراح عل. اللجنة المركزية وثلث مقاعد المجلس الثوري
محمد دحالن " ويرجح ان يرشح القائد الفتحاوي.  عضوا820 الى 670قطاع غزة في المؤتمر العام من 

  . نفسه، في حال اقرار هذا االقتراح، في مؤتمر قطاع غزة، ما يضمن له فوزاً ساحقاً
والشخصيات المؤثرة في المؤتمر، وتكثفت في الساعات االخيرة االتصاالت بين مراكز القوى والمحاور 
وكان عضو اللجنة المركزية حكم . واسفرت عن تراجع عدد المرشحين للجنة المركزية بصورة ملحوظة

  .بلعاوي اعلن امس استقالته من اللجنة احتجاجاً على ما قال انه زيادة كبيرة في عضوية المؤتمر
 ان التحالف  قالت"فتح"ر مطلعة في حركة مصاد  أن، من القدس،4/8/2009الراي، الكويت، وجاء في 

 عضو في 600 ما يقارب أضافوعثمان ابوغربية قد " أبوعالء"الذي يقف على رأسه أحمد قريع 
المؤتمر السادس الذي يعقد اليوم في بيت لحم بشكل يخالف االتفاق الذي اقرته اللجنة التحضيرية في 

  .ت تكتلية خاصةوقت سابق بعيدا عن المعايير التنظيمية ولحسابا
واضافت المصادر ان غالبية من تمت اضافتهم هم من ابناء الضفة الغربية متجاهلين ابناء الخارج 

 في المئة من عضوية 60وقطاع غزة، بحيث اصبحت حصة الضفة الغربية في المؤتمر تمثل اكثر من 
 عضوا 620 قطاع غزة  عضو من االجمالي العام، بينما كان نصيب1300المؤتمر العام اي ما يعادل 

 عضوا 320والشتات الذي يمثل غالبية الفلسطينيين الذين تحملوا اعباء الثورة والحرمان لم يمثلوا اال بـ 
  .فقط

ويعكس هذا التغيير في االرقام رؤية سياسية يتم االعداد لها بتوافق شبه اقليمي استعدادا القامة دولة 
رح رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو وبعض القادة الفلسطينيين فلسطينية موقتة في الضفة الغربية، كما ط

  ".حماس"المتالقين بأهدافهم مع حركة 
  

  وتأجيل االنتخابات " قيادة طوارئ"رس مقترح تكليف المؤتمر السادس يد":  العربيالقدس" .14
تسع أن قيادة فتح تناقش أكثر من " القدس العربي"علمت : غزة ـ بيت لحم ـ اشرف الهور ووليد عوض  

، تتـولى   "قيادة طوارئ "اقتراحات للتغلب على مشكلة عدم حضور قيادات الحركة من غزة، منها تشكيل             
  .زمام قيادة الحركة خالل عام، كبديل عن اللجنة المركزية

وقال عضو في المجلس الثوري ان مجلسه، واللجنة المركزية أعلى قيادة فـي الحركـة تنـاقش تـسعة      
ر حماس بمنع خروج أعضاء الحركة من غزة، خاصة بعد قرار قيادة غـزة              اقتراحات، للتغلب على قرا   

  .مقاطعتها للمؤتمر
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وذكر أن من بين االقتراحات إعطاء حصة لغزة، أو تأجيل انتخاباتها لما بعد المؤتمر، لكنه أشار إلى أن                  
ـ    حركة لمـدة   التوافق بين أعضاء المؤتمر على تشكيل قيادة طوارئ، تدير ال         "أقوى االقتراحات يقضي ب

  .عام، قبل عقد مؤتمر عام جديد، بعدد مقلص يتم خالله انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري
 مشارك، ستصعب مـن     2200وأكد العضو أن زيارة عدد المشاركين في المؤتمر الذي وصل الى نحو             

  .مرحلة المقبلةمهمة مناقشة قضايا الحركة الداخلية، واالتفاق على برنامج ونظام الحركة األساسيين في ال
  4/8/2009القدس العربي، 

  
 إلى الضفة" فتح" تنفي تلقيها عرضاً باإلفراج عن كافة معتقليها مقابل سفر أعضاء حماس .15

نفت حركة حماس تلقيها عرضاً من حركة فتح باإلفراج عن كل معتقليها في سجون السلطة : غزة
في غزة للمشاركة في مؤتمرها السادس " تحف"الفلسطينية بالضفة الغربية مقابل السماح بسفر أعضاء 

  .المقرر عقده يوم غد الثالثاء
نبيل شعث " فتح"وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، تعقيباً على تصريحات القيادي في 

  .، حسب تأكيده"إن حركة حماس لم تتلق أي عرض بهذا الشكل: "المتعلق بهذا العرض
" حماس"نسخة منه، أن أقصى ما عرض على " قدس برس "وأضاف في تصريح صحفي مكتوب، وصل

 قبل بدء المؤتمر - دون إعطاء مزيد من التفاصيل-هو اإلفراج عن عدد محدود من معتقلي الحركة 
لم نقبل بهذا : "، باإلضافة إلى اإلفراج عن عدد آخر فيما بعد، وأوضح بقوله"فتح"مقابل السماح بسفر وفد 
  .، كما قال"، وال نثق بها مطلقًا"فتح"ة العرض؛ ألننا جربنا حرك

رفضت عرضاً " حماس"إن " العربية"وكان القيادي في حركة فتح نبيل شعث قد قال في مقابلة له مع قناة 
  .من غزة" فتح"بإطالق سراح كل معتقليها في الضفة مقابل السماح بسفر أعضاء 

 3/8/2009قدس برس، 
  

  ف حماس من مسألة مغادرة أعضاء فتحأطراف دولية تتفهم موق: المصريمشير  .16
كشف مشير المصري القيادي بحماس أن األطراف الدولية التي ساهمت في :  ضياء الكحلوت- غزة

الوساطة لدى الحماس إلقناعها بالسماح ألعضاء فتح للخروج من غزة والمشاركة في مؤتمر فتح 
ف خروج أعضاء فتح بتبييض سجون السادس باتت أكثر قناعة وتفهما لموقف حماس والقاضي بربط مل

الضفة الغربية من المجاهدين والمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء ملف االعتقال السياسي ومنح 
 .غزة حصتها من جوازات السفر والتي تطبع في رام اهللا

 نسخة منه، أن قرار خروج أعضاء فتح قرار فتحاوي" العرب"واعتبر المصري في تصريح تسلمت 
 .، موضحا أن مطالب حماس عادلة وشرعية وأنه بمجرد اإلفراج عن المعتقلين تنتهي األزمة%100

  4/8/2009العرب، قطر، 
  

  تبصر النور في بيت لحم"  عباس-فتح ": تقرير .17
توصيف دقيق  . ، هكذا قال محمد دحالن قبل أيام      "فتح بعد المؤتمر لن تكون كما كانت قبله       ": حسام كنفاني 
مؤتمر سيحدث نقلة تنظيمية نوعية في الحركة المفكّكة، بل ألنه سينقلها بكاملها إلـى تحـت                ليس ألن ال  

، أو ما يمكـن     "حزب سلطة "مظلة الرئيس الفلسطيني بعد إقصاء مجموعة من الكوادر فيها، ويحولها إلى            
  ، الذي يسعى إلى الهيمنة على الحركة"ـ محمود عباس فتح"تسميته 

 لم تعقد إلّا    1963الحركة التي تأسست عام     . إلى االنعقاد " فتح"لغياب، يعود مؤتمر    بعد عشرين عاماً من ا    
خمسة مؤتمرات، ليكون التجمع الحالي في بيت لحم السادس، لكن أهميتّه قد تكـون موازيـة للمـؤتمر                  

ل بعد النكبات والنكسات التي مرت بهـا طـوا        " إعادة تأسيس "األول، وال سيما أن الكثير يراهنون على        
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، 2006العشرين عاماً الماضية، وكانت آخرها خسارة صدارة المشهد الفلسطيني، خالل انتخابات عـام              
الفصيل الفلسطيني الثاني، بعدما تفردت بالقرار الفلـسطيني منـذ          " فتح"، لتصبح   "حماس"لمصلحة حركة   

  .1969ام ، رئاسة منظمة التحرير ع)أبو عمار(تسلّم قائدها، الزعيم الراحل ياسر عرفات 
. اليوم، والغاية األساس من المؤتمر السادس     " الفتحاويين"العودة إلى الصدارة الفلسطينية هي هاجس القادة        

عودة تتطلّب إعادة هيكلة الوضع الداخلي التنظيمي في الحركة، وهو ما سيأخذ الجانـب األكبـر مـن                  
طني، الذي قد ال يحظـى باالهتمـام        النقاشات، بغض النظر عن البرنامج السياسي، أو برنامج العمل الو         

، وال سيما أن    "دمج األجيال "، والعمل على    "الفتحاوي"الكافي، بقدر االهتمام بإعادة ترتيب البيت الداخلي        
  .أي تجديد لم يطرأ على المجلسين المركزي والثوري للحركة منذ عشرين عاماً

ن المفترض أن يكون توحيدياً للتيارات الكثيرة       مؤتمر م . اليوم" الفتحاوي"تحت هذا العنوان، يعقد الموتمر      
لكـن تحقيـق هـذه      . من تشرذمها " فتح"المتناقضة والمتصارعة للحركة، عبر خلق هيكلية جديدة تُخرج         

  الغاية لن يكون بالسهولة التي
يم، ، وال سيما أن ما هو معد للهيكلة الجديدة، سيثير حفيظة ممثلي الكثير مـن األقـال                "الفتحاويون"يريدها  

وينذر بحركات انشقاق جديدة؛ فما جرى اإلعداد له، وال سيما لجهة عقد المؤتمر في الداخل الفلـسطيني                 
ـ       تكون بكاملها تحت سلطة الرئيس محمود عبـاس،        " فتح"واختيار الحاضرين بعناية، ينبئ بوالدة جديدة ل

ـ       "ـ عباس  فتح"أو بمعنى آخر تأسيس حركة       ادة التـاريخيين الـذين     ، بعد التخلّص من مجموعة من الق
  ".فتح"عارضوا أبو مازن خالل فترة خالفته ألبو عمار على رأس السلطة وحركة 

مجموعة من الخطوات قام بها أبو مازن لتسهيل عملية إعادة الهيكلة تلك، وانتخـاب مجلـس مركـزي                  
حـسوبين  ومجلس ثوري، يكون له فيهما نصيب األسد، ويضمن والء من فيهما، حتى وإن لم يكونـوا م                

، كما كان   1550الخطوة األولى في مهمة عباس كانت رفع عدد المشاركين في المؤتمر من             . على تياره 
غـزة،  " فتحاويي"، بذريعة تعويض غياب    2250، ثم إلى    1700مقرراً خالل االجتماعات اإلعدادية، إلى      

  . عضو400الذين يقدر عددهم بـ 
   عودة دحالن■

أتي الحلف القديم ـ المستجد بينه وبين الرئيس الـسابق لجهـاز األمـن     في إطار دعم مساعي عباس، ي
أنه يمتلك الكتلـة األكثـر      " األخبار"الوقائي في قطاع غزة، محمد دحالن، الذي تؤكّد مصادر مطلعة لـ            

وتشير المصادر نفسها إلى أن عديد كتلة دحالن كان يـراوح بـين             . تنظيماً وحركة بين أعضاء المؤتمر    
  .2250 عضو قبل زيادة عديد المشاركين إلى 400و عضواً 350

بشأن منع المشاركين في المـؤتمر مـن        " حماس"و" فتح"وتؤكد مصادر فلسطينية أن أساس األزمة بين        
مغادرة قطاع غزة، يصب في خانة عدم السماح بتقوية دحالن، الخصم األساسي للحركة اإلسالمية فـي                

  .ة األساسية لدحالن تقوم أساساً في قطاع غزةالسلطة الفلسطينية، وال سيما أن القو
، على  "الفتحاويين"قد يؤدي إلى رد فعل معاكس بين        " الحمساوي"غير أن المصادر نفسها تؤكد أن المنع        

من جانب الحركة اإلسالمية، التي باتت ألد خصوم، إن         " المستهدف"اعتبار أن دحالن بدأ يظهر في شكل        
  ".الفتحاويين"لم يكن أعداء، 

وتشير المصادر نفسها إلى أن ما راج في فترة سابقة عن خالف بين عباس ودحالن في أعقاب الحـسم                   
في قطاع غزة، وتحميل دحالن مسؤوليته، لم يدم طويالً، ليعـود التحـالف بـين               " الحمساوي"العسكري  

، "فـتح " ألمين سر    ، وال سيما بعد االتهامات األخيرة     "تحالف أساسي "الرجلين، الذي تصفه المصادر بأنه      
  .فاروق القدومي، الذي جمع أبو مازن وأبو فادي في مؤامرة اغتيال أبو عمار

ـ   بخمسة أعضاء، من   " فتح"أن كتلة دحالن تعد لدخول اللجنة المركزية لحركة         " األخبار"وتؤكد مصادر ل
ن نفسه، هم سعدي    وتشير إلى أن هؤالء، إضافةً إلى دحال      .  الذين يكونون اللجنة   21أصل األعضاء الـ    
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كذلك، فإن دحالن يسعى إلى حصة غيـر        . الكرنز وعبد الرحمن حمد وصخر بسيسو وسمير مشهراوي       
  . عضوا120ًقليلة من المجلس الثوري للحركة، الذي يتألف من 

  "مجموعة الخليل" ■
نـة  ، بدأت تعمـل لتـأمين مواقعهـا فـي اللج          "مجموعة الخليل "كما أن هناك مجموعة أطلق عليها اسم        

وتشير المصادر إلـى أن     . ورغم عدم ارتباط أعضائها، إال أن غايتهم تصب في االتجاه نفسه          . المركزية
أحد أبرز وجوه هذه المجموعة هو السفير الفلسطيني في القاهرة، نبيل عمرو، الذي يرتبط بعالقة تحالف                

 حالياً منـصب رئـيس      ومن بين أعضاء المجموعة أيضاً جبريل الرجوب، الذي يشغل        . قوية مع دحالن  
وإذا كان وصول الرجوب    . اتحاد كرة القدم الفلسطيني، بعدما كان رئيساً لألمن الوقائي في الضفة الغربية           

إلى اللجنة المركزية شبه محسوم، فإن وضع ممثل منظمة التحرير في لبنان، عباس زكي، ال يزال غير                 
لهيئة األعلى في الحركة، فقـد يعـزف عـن          واضح، وهو إذا لم يتمكن من حسم األصوات التي تؤهله ل          

  .الترشح
   عباس األقوى■

ـ   ، كما يقول بعض الحركيين المعارضين ألبـو مـازن، ال يكتفـي عبـاس               "سرقة فتح "وفي محاولته ل
، وال سيما أنه يمسك بكل خيوطه من        "األقوى في المؤتمر  "بمجموعة دحالن، إذ إن المراقبين يؤكّدون أنه        

 واألجهزة األمنية األخرى، وكتلـة المتقاعـدين وممثلـي االتحـادات الـشعبية،              خالل األمن الوطني،  
لـذلك، يقـول    . والسفارات، وبعض األقاليم التي باتت تدين بالوالء من دون أي تردد لـرئيس الـسلطة              

المراقبون إن عباس يدخل المؤتمر باعتباره األقوى واألكثر قدرة على التحكم في مساره، وبالتالي فهـو                
  . من أنه سيعاد انتخابه رئيساً للحركةمتأكد

لكن عباس، في الوقت نفسه، حريص على أن تأتي تشكيلة اللجنة المركزيـة للحركـة متجانـسة مـع                   
  .ولهذه الغاية، فإن عملية إقصاء واسعة النطاق ستشمل كل من يعارض الرئيس الفلسطيني. توجهاته

ثي، لن تشمله مقصلة أبو مازن فـي المرحلـة          في الضفة، األسير مروان البرغو    " فتح"أمين سر حركة    
الحالية، العتبارات بعده عن ميدان العمل الحركي المباشر، وبالتالي فإن مقعده فـي اللجنـة المركزيـة                 

غير أن أمين سر اللجنة المركزية، فاروق القدومي، سيكون أبرز الخارجين من اللجنة،             . سيبقى محفوظاً 
وتؤكد مصادر  . داً إلخراجه من رئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير       بمجملها، تمهي " فتح"وربما حركة   

، من دون الحاجـة  "فتح"أن إخراج القدومي من المنظمة سيكون على أساس أنه لم يعد يمثّل           " األخبار"للـ
  .إلى عقد مجلس تأديبي ألبو اللطف لمحاسبته على اتهاماته األخيرة لعباس ودحالن

 البارز الوحيد، فالحديث يدور أيضاً عن هاني الحسن، الذي شغل في مرحلة مـا               القدومي لن يكون االسم   
منصب وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، غير أن خالفات طرأت على عالقته مع أبو مازن، ما دفعه                 

كذلك، فإن حظوظ صخر حـبش ومحمـد        . إلى مغادرة رام اهللا واالستقرار في العاصمة األردنية عمان        
  .ونصر يوسف تبدو معدومة في العودة إلى اللجنة المركزيةجهاد 

   أبو ماهر وأبو عالء■
من منفاه التونسي إلـى رام اهللا وانـضمامه إلـى فريـق     ) أبو ماهر(ال شك أن عودة محمد راتب غنيم  

ئل األوا" األبوات"، وال سيما أن غنيم من ثلّة        "فتح"الرئيس الفلسطيني، قوت موقف أبو مازن داخل حركة         
وتمثّل عـودة   . ، وهو يشغل رئاسة دائرتها التنظيمية ورئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس          "فتح"لـ

غير أن عودته لن تكون مجانية، وال سيما أنه يعد          . أبو ماهر ضربة لفريق تونس، وفي مقدمته القدومي       
  .ورقة عباس الرابحة في المؤتمر

 ورام اهللا إلى أن عباس سيضمن وصول أبو ماهر إلـى اللجنـة   وتشير المعلومات المتداولة في بيت لحم   
غيـر  . المركزية للحركة لتسليمه أمانة سرها، بدالً من القدومي، وليكون بالتالي الرجل الثاني في الحركة         

، الذي قد   )أبو العالء (، أحمد قريع    "فتح"أن مثل هذا المنصب قد يثير حساسية مفوض التعئبة والتنظيم في            
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 اس إلى استرضائه بمنصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، ليخلـف             يسعى عب
، الذي يتردد أنه يعاني أزمة صحية ويعتزم التخلي عـن منـصبه فـي أول                )أبو األديب (سليم الزعنون   

  .اجتماع للمجلس الوطني
جنة تحت راية أبو مازن، الـذي       جديدة ستخرج عن المؤتمر السادس، ستكون لحركة مد       " فتحاوية"هيكلية  

  .لكن السؤال يبقى إذا كان يستطيع ذلك. سيحاول أداء دور عرفات في مسك كل المفاتيح بيده
  4/8/2009األخبار، 

  
  أبو النجا يعود إلى غزة تضامناً مع أعضاء المؤتمر السادس الذين منعوا من السفر .18

د عوض       إبراهيم أبو النجـا إلـى   " فتح"مجلس الثوري لحركة عاد عضو ال: غزة ـ بيت لحم ـ اشرف الهور وولي
 ابو النجا القيادي البارز فـي        وأعلن قطاع غزة، أمس، مفضالً عدم المشاركة في المؤتمر العام لحركته،         

حركة فتح اعلن االثنين عودته من الضفة الغربية لقطاع غزة تضامنا مع زمالئه الذين تمنعهم حماس من                 
  .مغادرة القطاع

 بالمؤتمر السادس الذي سيعقد في بيت لحم، دون مشاركة          أشاركلن  " النجا في تصريح صحافي      أبووقال  
 الحركة من قطاع غزة والمتواجدون في الضفة        أعضاء، متوقعا أن يتخذ غالبية      " فتحاوي من القطاع   400

  .الغربية هذا القرار
وادر حركة فتح والبـالغ عـددهم        حماس بخروج ك   بإقناع النجا ان كافة الجهود العربية فشلت        أبو وأعلن
اكد " فتح"هذا وكان الدكتور فيصل أبو شهال، النائب في المجلس التشريعي عن            .  عضو من القطاع   400

 آخرون  30 أشخاص، فيما سيكون     6أن نصيب قطاع غزة في عضوية اللجنة المركزية لحركته سيكون           
  .كأعضاء في المجلس الثوري

ومجلسها الثوري سيتم وفق    " فتح"ريح صحافي أن اختيار أعضاء مركزية       وبين الدكتور أبو شهال في تص     
  .آلية سرية من قبل أعضاء المؤتمر الذين يمثلون أقاليم قطاع غزة

 منصب على ضمان مشاركتهم     األعضاء المؤتمر العام لحركة فتح بان اهتمام        أعضاء العديد من    وأوضح
ثوري وذلك على حـساب مـضمون القـضايا التـي           في عضوية اللجنة المركزية للحركة او المجلس ال       

  .سيبحثها المؤتمر
لكن النائب أشرف جمعة عضو مؤتمر فتح أكد أن قيادة وكوادر فتح في غزة الذين تلقوا الطرح، بادروا                  

  .على الفور الى رفضه، ورفعوا مذكرة بذلك لقيادة الحركة
 التكليف، وطالبوا بأن تتم عملية انتقاء       وأشار جمعة إلى أن أعضاء المؤتمر من غزة أكدوا رفضهم لمبدأ          

القيادات الجديدة للحركة عن طريق االنتخابات، وذكر جمعة أيضاً أن من بين ما دعـا أعـضاء غـزة                   
لرفض المقترح، هو إصرارهم على مناقشة البرنامج السياسي والنظام األساسي للحركة مثلهم مثل بـاقي               

  .ركةاألعضاء، وليس فقط وجودهم في سدة هرم الح
وشدد جمعة في ذات الوقت أن قيادات الحركة في غزة أوصلت رسالة إلى اللجنة المركزية، مفادها بأنه                 

، الفتاً إلى أن أعضاء المؤتمر من قطاع غزة، والمتواجدين فـي            "ال مؤتمر دون حضور ومشاركة غزة     "
  .القطاعالضفة أو في الخارج، اتفقوا على عدم المشاركة في المؤتمر دون حضور أعضاء 

، سيوضع فيها أعضاء الحركة من غزة الذين خرجوا عن اإلجماع، وشـاركوا         "قائمة سوداء "وكشف عن   
  .في جلسات المؤتمر، دون قرار بذلك
أن القرار النهائي يؤكد رفض أعضاء فتح المـشاركة         " القدس العربي "من جهته أكد إبراهيم أبو النجا لـ        

  .في المؤتمر
مختلفة لمشاركة غزة، لكنه ذكر أن أيا منها لم يحسم لغاية اللحظة، وعاد أبو              وأشار إلى وجود عدة رؤى      

  .عدم المشاركة"النجا وأكد أن القرار النهائي يسير إلى 
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 قيادياً بارزاً عملوا طول الفترة      15أن هناك نحو    " القدس العربي "وعلى صلة بتحركات قيادة غزة، علمت       
ف الترشح لعضوية اللجنة المركزية للحركة، ومـن بـين هـؤالء            السابقة على بناء تحالفات داخلية، بهد     

القيادات أعضاء في المجلس الثوري، واللجنة المركزية الحالية، والمجلس التشريعي، وآخرون يـشغلون             
  .مناصب وزارية في الحكومة

 وفيما لم تتوقع ميسون علي شعث عضو مؤتمر فتح السادس الكثير من المؤتمر، معللة ذلـك بانـشغال                 
مسؤولي الحركة في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري على حساب مضمون المؤتمر قال احـد               

كلنا مرشحون لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري وعلينـا ان نحـضر            " اعضاء المؤتمر متهكما  
  . جدد لينتخبوناأعضاء

لعديد من الصفقات واالتفاقـات بـين        المؤتمر المتواجدون منذ ايام في بيت لحم عقد ا         أعضاءهذا وشهد   
  .التكتالت داخل الحركة لضمان فوز وجوه بارزة في عضوية المركزية

 ابو ماهر غنـيم     إلىورجحت مصادر داخل المؤتمر بان يكون عباس على رأس اللجنة المركزية اضافة             
افة الى الـدكتور    واحمد قريع واللواء جبريل الرجوب والنائب محمد دحالن واللواء توفيق الطيراوي اض           

  . النجاأبو وإبراهيمصائب عريقات ومحمود العالول 
ويدور الحديث بين اعضاء المؤتمر بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى الستحداث منصب قائـد               
عام لحركة فتح يكون من نصيب ابو ماهر غنيم في حين يحتفظ عباس بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية                 

  .لسطينية لحين اجراء انتخابات تشارك فيها حماس النهاء االنقسام الفلسطينيومنظمة التحرير الف
ومن جهته أكد أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح االثنين ان المؤتمر السادس للحركـة                 
سيبدأ أعماله اليوم الثالثاء في بيت لحم في حين قال المتحدث باسم الحركة فهمـي الزعـارير إن هـذا                    

تمر التاريخي الذي ينعقد بغياب ثلة من المؤسسين الشهداء والزعيم الخالد ياسر عرفـات، سـيجدد                المؤ
روح التحدي لدى الفتحاويين وتعزيز قيمهم وسلوكهم اإلبداعي كما جرت العادة في كل منعطف تاريخي               

قبل محورا غير   في مراحل الثورة الفلسطينية المعاصرة، ألننا ال نعرف طريقا غير طريق فلسطين، وال ن             
  .المحور الفلسطيني جاذبا ومستقطبا لكل طاقات الشعب الفلسطيني

  4/8/2009القدس العربي، 
  

   الحركة في الخارجأقاليم مؤتمر عام فتح يتذمرون من عدم عدالة تمثيل أعضاء .19
اعتراض معظم اعضاء المؤتمر القادمين من الخـارج  " القدس العربي"الحظت  :بيت لحم ـ وليد عوض 

ى نسبة تمثيل اقاليمهم في المؤتمر حيث اوضح احد اعضاء المؤتمر القادمين من ليبيا بان اقليمهم لـم                  عل
تعـال  "يحصل على التمثيل الذي يستحقه، فقاطعه محمد الحوراني السفير الفلسطيني في الجزائر قـائال               

 الف  50يبيا لدينا اكثر من     نحن في ل  "، فرد عليه ذلك العضو القادم من ليبيا قائال          "شوف احنا في الجزائر   
، فرد الحوراني قائال    " منتخبين 7 اعضاء من اصل     3 مدرس ولم نحصل اال على       3000فلسطيني بينهم   

الكويت التي لم يبق في اقليمهـا احـد تأخـذ     "في حين واصل ذلك العضو حديثه بانفعال قائال         " انا اسف "
  ". عضوا في المؤتمر هذا الكالم ال يجوز20حوالي 
في المؤتمر وفق ما يصطلح عليه بين كوادر فتح لمـسته           " الساحات"اض ذلك العضو على تمثيل      واعتر

 عاما هو انجـاز     20عند معظم الذين التقتهم اال انهم يصرون على ان عقد المؤتمر بعد             " القدس العربي "
  .يلبحد ذاته وان كان هناك الكثير من االخطاء التي وقعت سواء على مستوى التحضير او التمث

  4/8/2009القدس العربي، 
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   لالستجابة لالشتراطات الدوليةها جرنن يحاوالا تيارهناك.. فتح في مخاض حقيقي: خضر .20

قال القيادي البارز في فتح النائب األسير المحرر حسام خـضر رئـيس             :  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
ة محتدمة بـين تيـارين رئيـسيين داخـل          لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، ان هناك منافس        

  .المؤتمر
احد هذين التيارين يحاول جر الحركة لالستجابة لالشتراطات الدولية وتفريـغ الحركـة مـن          إنل  وفص 

هويتها النضالية والكفاحية، بينما يحاول التيار االخر الذي وصفه بصاحب الخيار الوطني الحر ان يحافظ               
  .كة تحرر وطنيعلى هوية حركة فتح الثورية كحر

وقال خضر ان من المؤسف والمحزن ان ياتي انعقاد المؤتمر في الذكرى العـشرين النعقـاد المـؤتمر                  
الخامس، حيث تم تجميد تاريخ حركة عظيمة قادت نضال الشعب الفلسطيني وبنت ثورة هي من اعظـم                 

 انجـاز المـشروع     الثورات في القرن العشرين، معتبرا ان ذلك يدل على عجز القيـادة الحاليـة عـن               
الديمقراطي في فتح وتجديد شبابها وبرامجها ورؤاها وسياساتها وكل ما يتطلبه ذلك من عمـل وابـداع                 

  .وانجاز
واكد ان هذا المؤتمر سيحدث تغييرا وان فتح االن هي في مخاض حقيقي وفي غرفة الـوالدة فامـا ان                    
تنجو االم والجنين معا واما ان تموت االم او يموت الجنين الن التحضيرات التي واكبت المـؤتمر هـي                   

  .دون مستوى الحدث التاريخي الذي يشكله عقد المؤتمر الحركي السادس
  4/8/2009 الرأي، األردن،

  
   يفرج عن القياديين في حماس فرج رمانة وحسين أبو كويكاالحتالل .21

أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني مساء اإلثنين عن القياديين فـي حركـة المقاومـة              : الضفة الغربية 
مـن  )  عامـا  37(وفرج رمانة   )  عاما 52(في الضفة الغربية الشيخ حسين أبو كويك        " حماس"اإلسالمية  

  .فظة رام اهللامحا
المركز "، تلقى   )8-3(في بيانٍ له اإلثنين     " أمامة"في الضفة الغربية    " حماس"وأكد الموقع الرسمي لحركة     

الصحراوي مـساء اليـوم، بعـد       " النقب"نسخةً منه، اإلفراج عن القياديين من سجن        " الفلسطيني لإلعالم 
م بعـد   2008-1-8ديين كانا قد اختطفـا بتـاريخ        أن القيا " أمامة"وأوضح   . شهرا 19اعتقاٍل إداري دام    

مداهمة منزليهما في محافظة رام اهللا والبيرة، وبعد يومين فقط على اختطافهما على يـد جهـاز األمـن                   
  .الوقائي

  3/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   يكرس نهب أمالك الفلسطينيين يقر قانون"الكنيست" .22
الذي يكرس عملية نهب " قانون خصخصة األراضي"لي، أمس، اإلسرائي" الكنيست"أقر : وكاالت

، في ما يمثل انتصارا لرئيس الحكومة "قانون موفاز"األراضي واألمالك الفلسطينية، الى جانب 
 . اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

بغالبية ، بالقراءة الثانية والثالثة، "دائرة أراضي إسرائيل"التي تديرها " قانون خصخصة األراضي"واقر 
وينص القانون على خصخصة األراضي . 120، من أعضاء الكنيست الـ45 صوتا في مقابل 61

الفلسطينية المصادرة وأمالك الالجئين الفلسطينيين الذين اجبروا على مغادرة وطنهم منذ نكبة العام 
1948 . 

ي أراض فلسطينية ، وه"قانون خصخصة األراضي"وكانت الحكومة اإلسرائيلية فشلت مؤخرا في تمرير 
وسارع نتنياهو إلى تهديد وزراء حزب . بملكية خاصة وعامة وأصحابها ما زالوا ينتظرون عودتهم إليها
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وذكرت صحيفة . العمل، الشريك في ائتالفه، بأنه في حال انسحبوا من جلسة الكنيست فإنه سيقيلهم
، قبيل اجتماع الكنيست، تنص على ايهود باراك توصل إلى صفقة مع نتنياهو" العمل"إن زعيم " هآرتس"

 ألف دونم من األراضي للخصخصة، وهي نصف ما كان مطروحا في مشروع القانون 400عرض 
 . األصلي

القانون الجديد "في الكنيست جمال زحالقة، في بيان، " التجمع الوطني الديموقراطي"ووصف رئيس كتلة 
 وما زالت مستمرة حتى أيامنا 1948ي بدأت عام بأنه تكريس لنهب األراضي واألمالك الفلسطينية، الت

القانون عنصري، ألنه يشترط شراء أراض في القرى الزراعية والقرى الصغيرة "وأوضح ان ". هذه
بموافقة لجان قبول مرتبطة بمنظمات يهودية صهيونية، مثل الوكالة اليهودية والمؤتمر الصهيوني 

وكذلك نتج عن القانون . راء األرض أو السكن في هذه القرىالعالمي، ما يعني استثناء العرب كليا من ش
 ألف دونم إلى 70صفقة بين الدولة العبرية والصندوق القومي اليهودي، يتم بموجبها نقل حوالى 

الجمهور العربي "وأكد أن ". الصندوق الذي يمنع بيع أو تأجير األراضي، التي يسيطر عليها، إلى العرب
 ". لقانون، وكل ما ينتج عنهال يعترف بشرعية هذا ا

كما أقر الكنيست تعديال مثيرا للجدل للقانون االنتخابي، يأمل نتنياهو أن يؤدي إلى تسهيل عملية انشقاق 
 43 صوتا، في مقابل 60بغالبية " قانون موفاز"وجرت الموافقة على . الذي يقود المعارضة" كديما"داخل 

 . ، في قراءة ثالثة وأخيرة
شاؤول موفاز باالنضمام مجددا، " كديما"هذا التعديل بشكل يسمح للرجل الثاني في قيادة وجرى تفصيل 

إلى سبعة العدد األدنى " قانون موفاز"ويخفض . بزعامة نتنياهو" الليكود"مع ستة من نواب حزبه، إلى 
 وال .للنواب الذين يسمح لهم بمغادرة حزب كبير من اجل إنشاء حزب مستقل أو االنضمام إلى آخر
وأدان . يسمح القانون الحالي باالعتراف بأي انشقاق ما لم يشارك فيه ثلث نواب الحزب على األقل

وتعبيرا . ، إدخال تعديل لمجرد تضخيم حجم الغالبية"الليكود"رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، العضو في 
 . عن اعتراضه، لم يشارك في التصويت

 4/8/2009السفير، 
  

  48يؤيدون طرد فلسطيني % 44و المستوطنات إخالءيين يعارضون من اإلسرائيل% 43 .23
 40% مـن    أكثر أنافاد استطالع للمعهد اإلسرائيلي للديموقراطية نشر أمس        :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

 43%ويعارض  .  اتفاق سالم مع الفلسطينيين    إطار مستوطنات في    أي إخالءمن اإلسرائيليين يعارضون    
 مـستوطنات   إخالء على   35% في حين يوافق     إجالء عملية   أيشملهم االستطالع   من اإلسرائيليين الذين    

  .معزولة في الضفة الغربية المحتلة في حين تضم إسرائيل المستوطنات القائمة
 الف  300 عن تأييدهم لعمليات اجالء من كافة المستوطنات حيث يقيم           األشخاص فقط من    %22 وأعرب
 مـن   80%لى اليمين للرأي العام في صفوف اليهود الـذين يمثلـون            ويؤكد االستطالع ميال ا   . إسرائيلي

 مـن   50%ويؤيـد حـوالى     . سكان إسرائيل خصوصا بين المهاجرين من االتحاد الـسوفياتي الـسابق          
 48فلـسطينيي   " تشجيع هجرة "سياسة  ) من المهاجرين من االتحاد السوفياتي السابق     % 77(اإلسرائيليين  
" الخطابات السياسية التي تدين دولة إسـرائيل      "ستجوبين انه يجب حظر      من الم  58%ويرى  . الى الخارج 
 شخصا مع هـامش     1191واجري االستطالع على عينة تمثيلية من       .  قبل خمس سنوات   48%في مقابل   

  %.2,8خطأ نسبته 
  4/8/2009الدستور، 
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  ليبرمان يعد باالستقالة إذا اتهم بالفساد .24

 الخارجية اإلسرائيلي افيجدور ليبرمان أمس باالستقالة من وعد وزير:  فرح سمير-القدس المحتلة
القانوني للحكومة هو المهم، وإذا  إن قرار المستشار: وقال للصحافيين. حال اتهامه بالفساد منصبه في

سأستقيل وسأتخلى خالل األربعة أو الخمسة أشهر المقبلة عن  قرر توجيه التهمة بعد االستماع إلي فإنني
 وأضاف لكنني على ثقة بأنني في العامين المقبلين سأكون أيضا وزيرا. الكنيست  فيعضويتي كنائب

اإلسرائيلية أوصت  وكانت الشرطة.  مقعدا20للخارجية، وفي االنتخابات المقبلة سنفوز بأكثر من 
وهذه التوصية ستعرض في األيام . ليبرمان البارحة األولى بتوجيه تهمة الفساد وتبييض األموال إلى

 مناحيم مزوز الذي سيقرر ما إذا كان سيوجه التهمة إلى الوزير القومي لمقبلة على المدعي العام للدولةا
  .المتشدد أم ال

  4/8/2009عكاظ، 
  

  2009صادرات قياسية جديدة لألسلحة اإلسرائيلية عام  .25
 امس ان قيمة صادرات إسرائيل من" جيروزاليم بوست" ذكرت صحيفة : أ ف ب-القدس المحتلة 

 وذلك للعام 2009األسلحة والتكنولوجيا العسكرية ستصل الى اكثر من ستة باليين دوالر نهاية عام 
  .الثاني على التوالي

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة الدفاع بيشاس بوشريس ان إسرائيل صدرت فعالً منذ كانون 
 5.6، و2008 بليون عام 6.3لحة في مقابل  بليون دوالر من األس3.3 ما قيمته 2009عام ) يناير(الثاني 

  .ولم تقدم الصحيفة اي تفاصيل عن هذه المبيعات او الدول المشترية. 2007بليون عام 
وبفضل هذا، اصبحت إسرائيل في صدارة قائمة الدول المصدرة للسالح بعد الواليات المتحدة واالتحاد 

في إسرائيل حيث تركز الصناعات الخاصة  الف شخص في قطاع الدفاع 40ويعمل . األوروبي وروسيا
  .والعامة خصوصاً على األنظمة اإللكترونية للمعدات العسكرية المتطورة تكنولوجيا

  4/8/2009الحياة، 
  

  "فرصة الستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة"تل أبيب تعتبر مؤتمر فتح  .26
، الذي يبدأ أعماله اليوم في مدينة "فتح "أبدت تل أبيب اهتماماً رسمياً بالمؤتمر السادس لحركة -الناصرة 

  ".يشكّل فرصة الستئناف المفاوضات السلمية"بيت لحم بجنوب الضفة الغربية، معتبرة أنه 
إن إسرائيل عملت كل ما بوسعها : "ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر إسرائيلي وصفته بأنه مسؤول قوله

يشكل "، وأضاف أن انعقاد المؤتمر "دس في بيت لحممن أجل تهيئة األوضاع النعقاد مؤتمر فتح السا
  .، كما قال"فرصة الستئناف مفاوضات السالم شريطة عدم طرح الفلسطينيين شروطا مسبقة

  4/8/2009 قدس برس
  

  نتنياهو يزور لندن وبرلين نهاية الشهر .27
 بنيامين نتانياهو أفاد مصدر في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ان رئيس الحكومة:  ا ف ب-القدس المحتلة 

وأضاف ان نتانياهو سيجري في لندن محادثات . ينوي زيارة كل من لندن وبرلين نهاية الشهر الجاري
مع رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، وسيلتقي الموفد األميركي الى الشرق األوسط جورج 

  .ميتشل، كما سيلتقي في برلين المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
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ألنه وافق " خطوة أولى مهمة"ان نتانياهو خطا ) يونيو( حزيران 15تبر كل من براون وميركل في واع
إلّا ان البلدين يحضان . على مبدأ قيام دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل حتى وان كان ذلك بشروط

  .إسرائيل على تجميد االستيطان، وهو ما ترفضه الحكومة اإلسرائيلية
  4/8/2009الحياة، 

 
  ازدياد التوتر بين تل أبيب وواشنطن بسبب االستيطان: "آرتسه" .28

، )إسرائيل(العبرية، أن التوتر بين الواليات المتحدة األميركية و       " هآرتس"أكدت صحيفة    - القدس المحتلة 
يتزايد مجدداً على خلفية عملية إخالء عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جـراح فـي القـدس                   

  .إسكان مستوطنين يهود مكانهمالمحتلة، و
إن السفارة األميركية في تل أبيب أبدت احتجاجها بشكل         : " وقال الموقع اإللكتروني التابع للصحيفة أمس     

أولي لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، وإنه من المتوقع إبداء احتجـاج مـن مـوظفين كبـار فـي اإلدارة                
ي انهالت على الحكومة اإلسـرائيلية، مـن طـرف األمـم     ولفتت الصحيفة إلى التنديدات الت    ".األمريكية

  .المتحدة وبريطانيا وغيرها، وأيضا من جانب حركات وقوى يسارية إسرائيلية
  4/8/2009صحيفة فلسطين، 

 
  تريد مفاوضات مع سوريا من دون إعادة الجوالن" إسرائيل" .29

للتفاوض مع سوريا " إسرائيل"أعرب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أمس، عن استعداد : يو بي أي
  .من دون شروط مسبقة، ومن دون إعادة هضبة الجوالن المحتلة الى دمشق

وذكرت اإلذاعة العبرية إن ليبرمان قال خالل استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس األمريكي إن 
ة مع وأضاف أن أي تسوي. مستعدة للدخول في مفاوضات مع سوريا من دون شروط مسبقة" إسرائيل"

وتابع قائال إن هضبة الجوالن . واألردن" إسرائيل"سوريا يجب أن تستند إلى نمط التسوية السلمية بين 
  . في نطاق أي تسوية" اإلسرائيلية"يجب ان تبقى تحت السيطرة 

  4/8/2009الخليج، 
  

   بوفاة شاب فلسطيني111ارتفاع عدد ضحايا األنفاق إلى  .30
دير اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الطبيب معاوية حسنين، قال م: ألفت حداد ورأفت الكيالني

وأكد أن انهيار النفق أسفر .  من نفق انهار جنوب رفحفلسطينيإن الطواقم الطبية انتشلت جثمان شاب 
أن الطواقم الطبية ما زالت تبحث عن ثالثة موضحا  .عن إصابة شابين آخرين بجراح فوق المتوسطة

ولفت إلى أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا انهيار أنفاق التهريب على  . اء انهيار النفقشبان آخرين فقدوا جر
 . شابا111ًالحدود مع مصر إلى 

3/8/2009، 48عرب  
 

  في الشارعا ليلتهمتقضيان عائلتان مقدسيتان.. بعد أن طردهما االحتالل من منزلهما .31
)  عاما50(اهر حنون  أن م،محتلة الالقدس نقال عن مراسلها من 4/8/2009الشرق األوسط، نشرت 

قضيت ليلي على الرصيف ":  قالالذي طردت السلطات اإلسرائيلية عائلته من منزلها األحد الماضي
. "قبالة منزلي أتأجج غضبا ألني ال أستطيع أن أدخله وأرى المستوطنين ينتقلون للعيش فيه ليحلوا محلنا

ونفذت  ."لقد مر الليل طويال علينا": صحافة الفرنسيةوروى بصوت اختنق تدريجيا وهو يتحدث لوكالة ال
 شخصا من منازلهم في حي 55السلطات اإلسرائيلية أمر طرد عائلتي حنون وغاوي البالغ عدد أفرادهما 
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. الشيخ جراح بعد رفض المحكمة العليا اإلسرائيلية طلب استئناف تقدمت به العائلتان لوقف تنفيذه
 ."نحاالت شيمون إنترناشونال"حكمة منظمة خاصة بالمستوطنين تُدعى وتقدمت بطلب الطرد إلى الم

 وضمتها، وفيه 1967ويعتبر حي الشيخ جراح من أهم أحياء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 
 .مقار قنصليات عدة دول مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد، في فيالت تحيط بها حدائق

وقد أعطت البلدية الضوء .  وحدة سكنية في الحي250لطات اإلسرائيلية لبناء أكثر من وتخطط الس
 .األخضر لتنفيذ هذا المشروع

شابين فلسطينيين من  ،أمس اعتقلتشرطة االحتالل،  أن 3/8/2009قدس برس، في سياق قريب ذكرت 
  . باحات المسجد األقصىبعد أن دخالسكان مدينة القدس المحتلة، 

  
  األسيرات في سجون االحتالل يتعرضن النتهاكات صارخة":  األسرى المقالةوزارة" .32

طالب محمد فرج الغول وزير األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية :  ضياء الكحلوت-غزة 
المقالة، بتقديم قادة االحتالل اإلسرائيلي للمحاكمة كمجرمي حرب بسبب ارتكابهم انتهاكات صارخة بحق 

 .فلسطينيات في سجون االحتاللاألسيرات ال
 أسيرة، منهن 65وقال الغول في مؤتمر صحافي بغزة أمس إن عدد األسيرات في سجون االحتالل بلغ 

بينما توجد أربع أسيرات من مدينة القدس وتتوزع بقية األسيرات على ، ثالث أسيرات من قطاع غزة
لمستمرة والمنظمة التي تواجهها األسيرات وتطرق الغول للمعاناة ا .محافظات الضفة الغربية المحتلة

الفلسطينيات من قبل إدارة السجون اإلسرائيلية والتي تتمثل بمنعهن من الزيارة أو تبادل الرسائل مع 
األهل وحرمانهن من إدخال مستلزماتهن من المالبس واألحذية وشرائها من كنتين السجن بأسعار 

 ساعات متأخرة من الليل والعبث باألغراض الخاصة مضاعفة، واستمرار سياسة اقتحام الغرف في
باألسيرات واستخدام سياسة العزل االنفرادي وفرض الغرامات المالية الباهظة على األسيرات تحت 

 .حجج واهية
وأكد الغول بأن أشد أنواع المعاناة هي سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، حيث إن ثلث األسيرات يعانين من 

حاالت خطيرة إضافة لعدم وجود طبيبة نسائية مختصة لرعاية شؤون األسيرات األمراض، بينهن 
المريضات، فيما ال يتوفر العالج داخل السجن سوى المسكنات فيما تلجأ األسيرات للوصفات الطبية 

 .المتوفرة من األعشاب وزيت الزيتون
 4/8/2009العرب، قطر، 

 
  ظرون اجتيازه آالف مسافر ينتوثمانية ..بدء تشغيل معبر رفح .33

أعادت مصر أمس فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام العالقين والمرضى : ردينة فارس - غزة
الفلسطينيين لمدة ثالثة أيام، وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين أن 

ن عدد العالقين بلغ أكثر من ثمانية وأضاف أ. المعبر فتح أمس وبدأ دخول حافالت المسافرين والمرضى
يذكر .  مريضا، ما يدل على األعداد الكبيرة للراغبين في السفر عبر معبر رفح650آالف شخص بينهم 

أن معبر رفح مغلق بشكل شبه دائم منذ أن أسرت مجموعات فلسطينية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط 
مراقبون األوروبيون المعبر وتوقف العمل باتفاقية وغادر ال.  على مشارف قطاع غزة2006في يونيو 

المعابر التي تنص على وجود الحرس الرئاسي التابع للسلطة الفلسطينية إلدارة المعبر، والمراقبة 
اإلسرائيلية بواسطة الكاميرات وهو ما ترفضه حركة حماس التي تطالب بالمشاركة في إدارة وأمن 

 .المعبر
4/8/2009عكاظ،   
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 ن يحرقون عشرات الدونمات في الخليلمستوطنو .34

المقامة على أراضي المواطنين " خارصينا"أقدم عشرات المستوطنين من سكان مستوطنة : الضفة الغربية
الفلسطينيين شمال شرقي الخليل، على إضرام النار في حقول مزروعة بالعنب واللوزيات تقع إلى الشرق 

أن تلك الجريمة تندرج في إطار محاوالت " ع عن األراضيالدفا"من المستوطنة، فيما ذكرت مصادر من 
 ..من قبل المستوطنين للسيطرة على مساحات إضافية من أراضي المواطنين

هو " خارصينا"االعتداء من قبل مستوطني : وقال الناشط في الدفاع عن األراضي عبد الهادي حنتش
 مستوطناً يوم الجمعة لوضع أيديهم بالقوة على 30الثاني خالل اليومين، مشيراً إلى محاولة قام بها نحو 

 دونمات بمنطقة البقعة القريبة من المستوطنة، غير أن المحاولة أفشلت بفعل تصدي المواطنين 10
 .وأصحاب األراضي المستهدفة

 4/8/2009السبيل، األردن، 
  

   في الضفة مواطنا 15االحتالل يعتقل  .35
سرائيلي أمس حملة اعتقاالت واسعة في أنحاء مختلفـة مـن           شنت قوات االحتالل اإل   :  سمر خالد  -غزة  

  .مدن وقرى الضفة الغربية، طالت أكثر من خمسة عشر مواطنا فلسطينيا
4/8/2009الرأي، األردن،   

  
  " تموز" مرة في الحرم اإلبراهيمي خالل 62االحتالل منع األذان  .36

 مرة خالل شهر    62 اإلبراهيمي الشريف    منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان في الحرم        :الخليل
  .يوليو الماضي بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من الحرم/تموز

وتجدر اإلشارة إلى أن سلطات االحتالل تعمل على إغالق الحرم الشريف، وتمنع المصلين من الوصول               
  .إليه في كافة المناسبات واألعياد اليهودية

  4/8/2009، صحيفة فلسطين
 

  خطيب المسجد األقصىحقق مع الشيخ عكرمة صبري ي االحتالل .37
قالت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، إن المخابرات اإلسرائيلية، حققت صباح اليوم : ةالقدس المحتل

عكرمة صبري،  رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى، الشيخ مع ) 3/8(االثنين 
، للمرابطة في 48همة التحريض، بعد دعوته فلسطينيي القدس واألراضي المحتلة عام ووجهت له ت

وقال  .المسجد األقصى، والتصدي للجماعات اليهودية المتطرفة، التي أعلنت نيتها اقتحام المسجد األقصى
التحريض بسبب نداءاته ألهالي مدينة  صبري، أن المحققين اإلسرائيليين وجهوا له تهمة الشيخ

الرحال إلى المسجد األقصى المبارك للتصدي للجماعات اليهودية المتطرفة،  بشد والفلسطينيين،  لقدسا
  .أعلنت نيتها أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد التي كانت

  3/8/2009قدس برس، 
  

  "القدس عاصمة الثقافة"في الدوحة ضمن فعاليات " ملتقى القدس الشبابي الرابع"افتتاح  .38
افتتح مبارك بن ناصر آل خليفة األمين العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث، أمس، ملتقى : محمد نجيب

القدس الشبابي الرابع، والذي يعقد بالدوحة بتنظيم وإشراف من مركز شباب الدوحة، ويشارك في الملتقى 
 . دولة مختلفة40 شابا من 120الذي يستمر حتى الخميس القادم بالشيراتون 
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القدس عاصمة الثقافة "وعبر عن ضرورة انعقاد هذا المؤتمر والذي يتزامن ويأتي ضمن فعاليات 
 .، بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية ورابطة شباب القدس"العربية

4/8/2009الوطن، قطر،   
  

 المقدسيةشدد على ضرورة وقف االستيطان ووقف طرد العائالت ياألردن  .39
وزيرة  شدد وزير الخارجية األردني ناصر جودة في مؤتمر صحافي مع : مينا العريبي - واشنطن

الجميع لديه مسؤولية للمساعدة في الكالم واألفعال «الخارجية األميركية هيالري كلينتون على أن 
يجب أال نعمل من أجل «: وأضاف. الواليات المتحدة إلطالق السالم» وإظهار القيادة في دعم جهود

 عليه في السابق، بل يجب أن نتقدم إلى ما كان علينا أن نصل إليه بموجب اتفاق الوصول إلى ما كنا
  . »مدريد، حدود التسوية النهائية معروفة للجميع

، مشددا على أهمية سالم »إجراءات جزئية ال تحرز السالم«وحذر الوزير األردني من االعتماد على 
وقال جودة إن في . ي باإلضافة إلى العالم العربيشامل يخدم مصالح الواليات المتحدة والمجتمع الدول

: ، مضيفا»هناك تشديد أكثر من الضروري أحيانا على اإلشارات بدال من السالم الشامل«بعض األحيان 
يجب أن نوقف األفعال الضارة، باإلضافة إلى خطوات إلعادة بناء الثقة بالمفاوضات، ومواصلة "

انوني بل أيضا ال يساعد في إعادة الثقة، واإلجراءات في االستيطان ليس فقط غير شرعي وغير ق
األراضي المحتلة وخاصة في القدس الشرقية مثل هد البيوت وطرد العائالت والحفر تحت المواقع 

وذكر جودة مجددا بالتزام الدول العربية واإلسالمية بمبادرة . "اإلسالمية والمسيحية المقدسة غير مقبول
إطالق "وطالب جودة بـ.  الجهود العربية" على إسرائيل أن تبادل2009اليوم في ": السالم العربية، قائال

  . "مفاوضات سالم جدية بجدول زمني محدد على كل المسارات من حيث ما تركت المفاوضات
4/8/2009الشرق األوسط،   

  
 "ي عربةدوا" تُعلن عن جدارية تنادي بإسقاط معاهدة " األردنيةالنقابات المهنية" .40

عن إطالق جدارية تنادي بإسقاط معاهدة وادي عربة، )3/8(أعلنت فعاليات نقابية، اليوم االثنين :انعم ،
رداً على الطروحات االسرائيلية باعتبار األردن وطناً "، 1994التي وقعت مع الجانب اإلسرائيلي سنة 

وأعدتها لجنة " دة وادي عربةمعاً السقاط معاه"وتهدف الجدارية، التي تحمل شعار  ".بديالً للفلسطينيين
تحويل "حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين االردنيين، إلى 

االحتجاج ضد المعاهدة من حالة عاطفية إلى حالة منتجة وملموسة تخاطب الوعي باخطار المعاهدة 
  .، بحسب القائمين عليها"وآثارها السلبية على األردن من خالل لوحة فنية

 لوحة 246وقال رئيس مجلس النقباء طاهر الشخشير في مؤتمر صحفي إن الجدارية، التي تتكون من 
الرد على الطروحات االسرائيلية باعتبار األردن وطناً " متر، إلى 2.5 متراً وبارتفاع 17فنية بطول 

  .، على حد ت عبيره"بديالً للفلسطينيين
3/8/2009قدس برس،   

  
 علينا واجب وطني وهو أن نجعل الشعب الفلسطيني في لبنان يعيش بكرامة: الحريريسعد  .41

ان القضية الفلسطينية كانت وال تزال في طليعة أولوياتنا، "كد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أ
نيين في ونحن لم ولن نتقاعس يوما في الدفاع عنها، ولن نألو جهدا في العمل لتحسين أوضاع الفلسطي

 . "لبنان والتوجه نحو الحوار لبناء الوفاق الضروري بين الشعبين
كالم الحريري جاء خالل استقباله امس، وفدا مشتركا من الشباب والشابات اللبنانيين والفلسطينيين 

 .المشاركين في مخيم دير المخلص الصيفي، بحضور وزيرة التربية بهية الحريري
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وطني وهو أن نجعل الشعب الفلسطيني في لبنان يعيش بكرامة، ويتمتع علينا واجب :  الحريريقالو
لقد : وتابع قائال . بحقوقه المدنية الالزمة، فمن خالل الوفاق والتفاهم نصل الى كل األهداف التي نريدها

كانت السنوات األربع الماضية صعبة جدا علينا وعلى الشعب الفلسطيني، وقد حاول البعض خاللها 
ن والقضية الفلسطينية، إال أننا مصرون على تحسين العالقات بين شعبينا، وإزالة أية شوائب خطف لبنا

تعتريها ومنع أي كان من المتاجرة بها، ألن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، ونحن نريد إرساء عالقات 
 . تكون نموذجاً للعالقات بين الشعوب العربية

 2007هذه التجربة التي بدأت في أعقاب أحداث نهر البارد عام  إن ي، الحريرمن جهتها قالت بهية
وهي مستمرة للعام الثالث على التوالي، وقد أرست عالقة مميزة بين الشباب الفلسطيني واللبناني الذين 

ومن خالل الحوار نصل الى عالقات . يقدمون تجربة غنية عن العالقة بين الشباب العربي ال بد أن تعمم
، ونتمكن من مد الجسور بين الشعبين اللبناني والفلسطيني بعد فترة طويلة من العالقات التي طيبة ومميزة

تخللتها بعض الشوائب، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي في طليعة أولويات الشعب اللبناني، وان الشعب 
 . الفلسطيني في لبنان يدرك جيدا انه يعيش تحت سقف الدولة اللبنانية

 4/8/2009السفير، 
  

   تتحضر لشن غارات سريعة على حزب اهللا داخل لبنان"إسرائيل "":وورلد تريبيون" .42
األميركية النقاب عن أن الجيش اإلسـرائيلي قـد قـام           " وورلد تريبيون   " كشفت صحيفة    :القدس المحتلة 

أن وتنقل الصحيفة في هـذا الـش      . بتكثيف تدريباته مؤخراً  إستعداداً  لخوض حرب أخرى مع حزب اهللا           
عن مسؤولين تأكيدهم على أن إسرائيل قامت بالفعل بوضع برنامج تدريبي من شـأنه أن يعـد القـوات                   
القتالية على عبور الحدود إلى داخل لبنان على وجه السرعة، ومن ثم العمل على تدمير شبكة المخـابئ                  

ـ     . واألنفاق الخاصة بحزب اهللا جنوب نهر الليطاني       ى أن هـذا البرنـامج      كما أشار هؤالء المسؤولين إل
. التدريبي كان يهدف إلى التقليص بشكل كبير من فرص الدخول في حرب مـستقبلية مـع حـزب اهللا                  

 يوماً  من    34 بعد   2006وذكّرت الصحيفة بمبادرة وقف إطالق النار التي توصل إليها كال الطرفين عام             
  .القتال

ستعدين تماماً  للحرب الماضـية، وقـد        لم نكن م  :" وتمضي الصحيفة لتنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله        
لكن هذه المرة، نعتزم مواجهة حزب اهللا، ونحن نعـرف          . استمرينا في التعلم من األمر على مدار أسابيع       

وفي سياق كشفها عن آخر االستعدادات التي اتخذتها إسرائيل فـي سـبيل             ". تحديداً  نقاط قوته وإمكاناته    
فة اللثام عن أن الجيش اإلسرائيلي قام ببناء مراكز تدريب          التحضير لخوض تلك الحرب، أماطت الصحي     

ويحتـوي كـل    . تشتمل على قرى وهمية ومناطق جبلية تشبه األجواء الموجودة بالفعل في جنوب لبنان            
مركز من هذه المراكز على منشأة حضرية وكذلك منطقة تعد نموذجاً  مماثالً  للمنطقـة الجبليـة مـن                    

  . قاطع الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنانمزارع شبعا التي تقع عند ت
4/8/2009 ،وكالة سما  

  
  "إسرائيل "لحد غادرواجيش من عناصر % 40": يديعوت" .43

 من عناصر ما ةالمائ في 40، أن نحو أمس اإلسرائيلية، "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : )أ ش أ(
 . ى حق اللجوء فيها، غادروها العميل إلسرائيل، الذين حصلوا عل"جيش لبنان الجنوبى "يعرف بـ

 من 6400وقالت إنه وفقا لما عرض أمام الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية أمس االول، فإن 
 عائلة تعدادها الكلي 600مليشيا لحد وأفراد عائالتهم الذي حصلوا على حق اللجوء بقي منهم فقط 

 . اجروا إلى دول أخرى عادوا إلى لبنان أو ه4000 شخص والباقي حوالى 2400
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 ألف 70 إلى 50ولفتت إلى أن كل عائلة من الميليشيا غادرت إسرائيل حصلت على مبلغ يترواح مابين 
 . دوالر

 4/8/2009السفير،   
  

 وتنتقد حماس.. مصر تتوقع نجاح مؤتمر فتح اليوم .44
 فتح اليوم الثالثاء أكدت مصر ثقتها بنجاح انعقاد المؤتمر العام لحركة:  عمر عبدالرازق–القاهرة 

وأهميته في استعادة القدرة على بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، وقللت من التقارير الصحافية حول 
وقال وزير الخارجية المصري أحمد . طلب تركيا الوساطة في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس

ألمر مؤسف للغاية "، مضيفاً أنه "عدهسيعقد في مو"أبو الغيط، في تصريحات صحافية أمس، إن المؤتمر 
أال يستطيع الشعب الفلسطيني أن يحقق النجاح لهذا المؤتمر الهام رغم أنه يعد أمرا أساسيا للقضية 

، في إشارة لموقف حماس الرافض لمشاركة كوادر فتح بغزة في المؤتمر إال بعد إطالق "الفلسطينية
سوف ينجح في استعادة قدرة فتح "اده بأن المؤتمر وأعرب عن اعتق. سراح معقلي الحركة في الضفة

وأكد أهمية انعقاد المؤتمر ونجاحه ". التي تمثل عنصرا بالغ األهمية في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية
وألن دخول "في هذا التوقيت الهام حيث تشهد الشهور المقبلة مفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل 

ة هذا المعترك التفاوضي وهم على قلب رجل واحد سوف يخدم القضية الفلسطينيين شعباً وحكوم
مصر تحاول أن تقنع اإلخوة في حماس وفتح لاللتقاء من أجل تحقيق "وأضاف أبو الغيط أن ". الفلسطينية

ولكن كان هناك تمسك .. هذا الهدف والسماح لرجال فتح في غزة بالمشاركة في المؤتمر العام للحركة
 وآمل أال يؤدي هذا التمسك لتعقيد الموقف في المستقبل القريب بشكل إضافي وحتى ال ..برؤية محددة

  ".نرى أوضاعاً ال نرغب في رؤيتها
  4/8/2009العرب، قطر، 

  
  مصر ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها: مبارك .45

 دمياط، ان مصر قال الرئيس المصري حسني مبارك، أمس في تصريح للصحافيين بمحافظة: الوكاالت
رفضت بقوة عرض بعض القوى الكبرى إقامة قواعد عسكرية في أراضيها أو إدخال بعض المعدات 

رفضنا عروضا من بعض القوى الكبرى بإقامة القواعد العسكرية ألننا ال "وأضاف . واألجهزة العسكرية
". ى إرادة هذا الوطننضع مستقبل مصر في أيدي األجانب، ولدينا إرادة حرة ونرفض كل ما يؤثر عل

وأوضح أن مصر ترفض سياسة القواعد األجنبية على أراضيها، مشيراً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة 
وعن . في المنطقة التي ال توجد فيها قوة أجنبية، مما يجنّبها أي تدخل أجنبي أو فرض نفوذ أجنبي عليها

طنية المصرية هي التي تحدد مسار هذه ، قال مبارك إن المصلحة الو"إسرائيل"عالقات مصر مع 
ال تستطيع إسرائيل أو غيرها أن تفرض علينا شيئاً، كما أن مصر تتخذ مع الجانب "وأضاف . العالقات

" اسرائيل"ونفى مبارك بيع الغاز لـ". اإلسرائيلي مواقف قوية وواضحة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية
ر إلى قيام الحكومة بمراجعة اتفاقيات بيع الغاز مع مختلف بأرخص األسعار كما يدعي البعض، وأشا

  .الدول وتعديلها لتحقيق أفضل األسعار
  4/8/2009الخليج، 

  
  أبو الغيط ينفي مشاركة بالده في مظلة دفاعية أمريكية بالمنطقة .46

 لهذا ال صحة إطالقا"قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في تصريحات للصحافيين اليوم، إنه 
ودعا الى إخالء . عن أن مصر تنوي المشاركة في مظلة دفاعية أمريكية بمنطقة الشرق األوسط" الكالم
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منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل واألسلحة النووية، بدالً من بحث نشر مظلة دفاعية 
  .لمواجهة الدول النووية أو الدول الساعية الى سالح نووي

  4/8/2009الخليج، 
  

   مقدسيتين لعائلتين"إسرائيل " طرد تدينلجامعة العربيةا .47
قوبل قرار إسرائيل بطرد عائلتين فلسطينيتين من القدس ومنح منازلهم لمستوطنين ضمن : القاهرة

فقد دانت الجامعة العربية في بيان طرد العائلتين، معتبرة ان هذه . مخطط تهويد المدينة برفض عربي
وحذرت من ". يهودية دولة إسرائيل"سياسات تهويد القدس وتطبيق شعار الخطوة من شأنها تعزيز 

  .خطورة هذه اإلجراءات اإلسرائيلية العنصرية، كما أدانت قرار المحكمة اإلسرائيلية في هذا الشأن
  4/8/2009الحياة، 

  
  أوغلو يدعو لوقف االستيطان .48

وقفة جادة "كمل الدين إحسان أوغلو إلى دعا األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أ: جدة
، بعد أن تزايدت االعتداءات "لألمة من أجل الدفاع عن حرماتها بالمسجد األقصى ومدينة القدس الشريف

نسخة ) إخوان أون الين(وحذَّر أوغلو، في بيانٍ له وصل . على مقدسات المسلمين في المدينة المقدسة
 ضد مدينة القدس الشريف المحتلة، والتي تزايدت في الفترة منه، من تصاعد االعتداءات الصهيونية

األخيرة بتسارع حركة بناء المغتصبات وتوسيع القائم منها، واستيالء الصهاينة على أمالك الفلسطينيين 
  .في حي الشيخ جراح وسلوان في هذا اإلطار

  3/8/2009إخوان أون الين، 
  

   العربية باألداء اإلسرائيليأمير الكويت يربط من واشنطن تنفيذ المبادرة .49
 قال أمير دولة الكويت، الشيخ صباح األحمد الصباح، في تصريحات أدلى بها اليوم االثنين، :واشنطن

إثر اجتماعه مع الرئيس باراك أوباما في البيت األبيض بالعاصمة األمريكية واشنطن، إن الجانب العربي 
وعقب االجتماع . جانب اإلسرائيلي بتنفيذها والقيام بالتزاماتهسينفذ مبادرة السالم العربية إذا ما قام ال

لقد أكدت "الذي جاء في الزيارة األولى له إلى واشنطن بعد تولِّي أوباما الرئاسة؛ أوضح أمير الكويت 
". من مصلحتنا أن يتحقق السالم"، وقال "للرئيس أوباما أننا مهتمون بتحقيق السالم في الشرق األوسط

  .مبادرة السالم العربية مع الجانب اإلسرائيلي" تحريك"ما من جانبه أن المباحثات شملت وذكر أوبا
  3/8/2009قدس برس، 

  
  إلى العودة مجلة كردية تدعو اليهود الذين غادروا كردستان .50

أثارت مجلة كردية اهتماماً كبيراً في اربيل كبرى، عاصمة اقليم كردستان العراق، :  أ ف ب-أربيل 
وقال السياسي الكردي . اليهود األكراد الى العودة الى هذه المنطقة، على رغم سخط اإلسالميينبدعوتها 

الفكرة جاءت "، ان "إاسرائيل اكراد"داود باغستاني، الذي اصدر مجلة شهرية كردية جديدة تحمل اسم 
 الذي زار وأضاف باغستاني". نتيجة الوجود الكثيف والمهم جداً لليهود من اصل كردي في إسرائيل

ويقيم نحو ". فكرة اعادة اليهود األكراد الى كردستان تفيد الفلسطينيين ايضاً"مرات عدة ان " إسرائيل"
  .حالياً" إسرائيل" الف كردي يهودي في 150

  4/8/2009الحياة، 
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  ة السعوديمن ضمنهانتلقى خالل المحادثات في المنطقة مواقف غير المواقف العلنية : ميتشل .51

ال مسؤولون أمريكيون بارزون أن اإلدارة األمريكية لباراك أوباما ستبدأ في األسابيع المقبلة ق: لندن
"  إسرائيل"والدول العربية وذلك في " إسرائيل"حملة عالقات عامة لتسويق مبادرتها الداعية للتطبيع بين 

ي محطات تلفازية عربية وستتضمن الحملة لقاءات مع الرئيس األمريكي باراك أوباما ف. والدول العربية
  . وإسرائيلية

قوله أن اإلدارة "  إسرائيل" عن مارتن انديك السفير األمريكي السابق في "نيويورك تايمز"ونقلت صحيفة 
. األمريكية تقف على منعرج مهم اآلن، مشيرا الى ان االدارة اكتفت برحالت مكوكية لميتشل للمنطقة

 تشكيل رؤيتها في وجه التشكك اإلسرائيلي وعدم التغير في وتأتي الخطة األمريكية من أجل إعادة
  ". إسرائيل"المواقف العربية تجاه 

وتأتي الخطوة االمريكية لتعزيز المهمة التي يقوم بها المبعوث الخاص جورج ميتشل الذي يدعو 
حول جوالته االطراف إلى منحه وقتا كافيا، وقال للصحيفة نفسها ان هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة 

  .المكوكية في المنطقة وان االدارة تضغط على اسرائيل من اجل وقف المستوطنات
االنطباع العام حول المحادثات انها تتركز على " أن "نيويورك تايمز" لصحيفة "نادرة"وقال في تصريحات 

 وامريكا ال "مورنحن فقط نطلب من اسرائيل القيام ببعض اال"، واصفا هذه بانها غير دقيقة "المستوطنات
  . نطالب كل االطراف بالقيام بامور"فقط بل "  إسرائيل"تطلب من 

وفي اللقاء هذا حاول ميتشل تجلية بعض االمور منها االنطباع الخاطئ االخر من ان الدول العربية 
، وهو المفهوم الذي عززه " إسرائيل"صدت الرئيس اوباما ورفضت مطالبه التي دعتهم للتطبيع مع 

  . موقف السعودي يوم الجمعة الرافض لخطوات من هذا النوعال
حصلنا على بعض الردود الجيدة، الرغبة في "واشار ميتشل خالفا لذلك الى بعض المواقف االيجابية 

وأكد أنه يتلقى مواقف اخرى غير . "التحرك، تصريحات عامة من ولي عهد البحرين والرئيس المصري
ع المسؤولين في المنطقة بمن فيهم السعوديون الذين يقول انهم عبروا عن العلنية في لقاءاته الخاصة م

ومع انه رفض مناقشة هذه االجراءات اال أن مسؤولين غيره أكدوا . اتخاذ عدد من المواقف واإلجراءات
ان االدارة تدفع باتجاه قبول الدول العربية رزمة من االجراءات تتضمن فتح مكاتب تجارية في تل ابيب 

ح لقاءات صحافية لصحافيين اسرائيليين مع القادة العرب، وهناك خطوات أخرى مثل السماح ومن
ولكن المهم هو اقناع الطرفين للتحرك . لخطوط العال اإلسرائيلية للتحليق في اجواء الدول العربية

فجوة وتشير الى ان مسؤولين امريكيين واسرائيليين يقتربون من التوصل الى اتفاق يضيق ال. سريعا
ويقول ميتشل انه حتى لو استطاع اوباما اقناع . والتوصل التفاق حول تجميد عمليات االستيطان

مؤكدا ان السؤال يظل . بوقف االستيطان فان االتفاق لن يجد اجماع وترحيب كل االطراف"  إسرائيل"
 الوجه الذي  وأشار الى ان"هل سيكون ذا معنى، وهل سيحقق كل األهداف"متعلقا بجوهر االتفاق، 

  .وصلت اليه جوالته هو نهاية ولكن ليس نهاية في ذاته فالنهاية المطلوبة هي التوصل التفاق سالم
4/8/2009القدس العربي،   

  
  جهود السالم مختلفة اليوم بسبب وجود التزام أميركي ومبادرة السالم العربية: كلينتون .52

كية هيالري كلينتون عن التزام بالدها بإحالل عبرت وزيرة الخارجية األمير:  مينا العريبي-واشنطن 
الجميع يعلم ما هو مطلوب لسالم شامل مبني على حل الدولتين، "السالم في الشرق األوسط، قائلة إن 

ولكن األمر مختلف اليوم على جهتين، أوال التزام الواليات المتحدة من أول يوم من هذه اإلدارة والقول 
االلتزام من خالل مبادرة السالم العربية التي لم تكن موجودة في التسعينات بأن هذه من أهم أولوياتنا و
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نريد كال الطرفين من أي ": وأضافت. "هذه المرة لدينا فرصة كبيرة لتحقيق السالم.. من القرن الماضي
  . "إجراءات قد تجعل عملنا أصعب في حل كل القضايا التي من الصعب حلها

 وزير الخارجية األردني ناصر جودة، واعتبر كل من كلينتون وجودة وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مع
أن طرد عائالت عربية من القدس الشرقية والعمل على بناء وحدات استيطانية في شيخ جراح أمر 

هذه التصرفات مؤسفة جدا وقد قلت في السابق إن طرد العائالت وهدم ": وقالت كلينتون. مرفوض
ال يتماشى مع الواجبات اإلسرائيلية وأناشد الحكومة اإلسرائيلية والمسؤولين المنازل في القدس الشرقية 

الخطوات األحادية الجانب من أي من ": وأضافت. "المحليين االمتناع عن هذه اإلجراءات المستفزة
نحن ": ، موضحة"الطرفين ال يمكن أن تستخدم لتحديد نتائج المفاوضات ولن يعترف بها كتغيير الواقع

جاهدين للوصول إلى طاولة المفاوضات، وعندما تبدأ المفاوضات كل األمور ستكون على طاولة نعمل 
  .وأشارت كلينتون إلى أن التحركات اإلسرائيلية األخيرة تأتي في سياق االستعداد للمفاوضات. "التفاوض

4/8/2009الشرق األوسط،   
  

 أوروبا تطالب بوقف طرد الفلسطينيين من القدس .53
أدان االتحاد األوروبي   :  الوكاالت –  أحمد عبدالهادي، أشرف الفقي       -دس المحتلة، القاهرة    واشنطن، الق 

طرد سلطات االحتالل اإلسرائيلي عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية              
  .إلى االمتناع عن أية أعمال استفزازية" إسرائيل"ودعا ، المحتلة أول من أمس

4/8/2009السعودية، الوطن،   
  

  " إسرائيل" عضواً من الكونغرس األميركي يبدؤون زيارة دعم إلى 25 .54
 من أعضاء الكونغرس األميركي 25أعلنت سفارة الواليات المتحدة في تل أبيب أن :  لندن-تل أبيب 

 " يلإسرائ"أميركان "وترعى هذه الزيارة مؤسسة . "إسرائيل"الجمهوريين بدأوا أمس زيارة دعم إلى 
، )إيباك( التعليمية الخيرية المرتبطة باللجنة األميركية اإلسرائيلية للشؤون العامة "إيديوكيشن فوندايشن

وأعلن إريك كانتور الرجل الثاني في الحزب الجمهوري في مجلس النواب الجمعة أن الزيارة تهدف إلى 
 الداعية إلى تجميد االستيطان اليهودي  في وجه الضغوط التي تمارسها إدارة باراك أوباما" إسرائيل"دعم 

 .في األراضي الفلسطينية المحتلة
إننا قلقون جدا من المنحى الذي اتخذته إدارة ": وأعلن كانتور النائب اليهودي لوكالة الصحافة الفرنسية
وباما واعتبر أن إدارة الرئيس باراك أ. "" إسرائيل"أوباما في ما يخص العالقات بين الواليات المتحدة و

 والقليل من الفلسطينيين وال تعارض بما فيه الكفاية المشاريع النووية " إسرائيل"تطلب الكثير من 
 إلى أن أعضاء الكونغرس "ليس هذا الوقت للضغط"ونوه كانتور في مقاله الذي جاء بعنوان . اإليرانية

ديمقراطية وصديقة حقيقية وحيدة ليست فقط حليفة " على أن الدولة العبرية " إسرائيل"سيعلنون مجددا في 
للواليات المتحدة في الشرق األوسط، بل هي أيضا لبنة مركزية في سياسة األمن القومي األميركي، 

 قوية ـ حدودها آمنة وشعبها غير مهدد من قبل إيران وامتداداتها اإلرهابية ـ " إسرائيل"وعندما تكون 
 ."يكون الشرق األوسط أكثر استقرارا وهدوءا

4/8/2009الشرق األوسط،   
  

 إيرلنديون يتوجهون إلى غزة على الدراجات الهوائية تضامناً مع غزة .55
يعتزم متضامنون إيرلنديون التوجه إلى قطاع غزة خالل األيام المقبلة في ختام :  ردينة فارس- غزة 

تهم التي قطعوا  من جول-وهم أربعة طالب جامعيين-ويهدف األيرلنديون . جولة على الدراجات الهوائية
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خاللها نحو ستة آالف كيلو متر، إلى دعم الفلسطينيين المحاصرين، ال سيما حديثي الوالدة وتقديم 
  . الرعاية الطبية لضحايا الحروق

4/8/2009عكاظ،   
  

  من االنشقاق إلى التالشي.. فتح .56
  بالل الحسن

نجـم  . 2009آب  /ن أغسطس ثالثة نجوم ستسطع في سماء مؤتمر حركة فتح في بيت لحم يوم الرابع م             
ساطع يحمل اسم محمود عباس أبو مازن، ونجم مشع يحمل اسم فاروق القدومي أبو اللطف، ونجم قـاتم                  

  .يحمل اسم محمد غنيم أبو ماهر
محمود عباس أبو مازن سيكون النجم المركزي والرجل الذي سيهندس المؤتمر حركة سياسـية جديـدة،            

يحمل المؤتمر اسم حركـة فـتح،       ". السلطة الوطنية الفلسطينية  "سمه  لشيء هالمي لم يتبلور كامال بعد ا      
ولكنه مؤتمر ال يمثل في هذه اللحظة سوى جزء من حركة فتح، بينما تعترض عليه أجزاء أخرى، أو أن                   

  .أجزاء أخرى ال تستطيع الوصول إليه والتفاعل معه سلبا أو إيجابا
ه النجم الذي يشاهده الجميع في المؤتمر، موجود بالقوة         فاروق القدومي أبو اللطف هو النجم الغائب ولكن       

كما تقول كتب الفلسفة، يحمل في يمينه الوثيقة التي فجرها في مـؤتمره الـصحفي فـي عمـان يـوم                     
، متهما قادة في حركة فتح بالتواطؤ مع إسرائيل على التخلص من الرئيس الراحل ياسـر                14/7/2009

  تح تحقيق رسمي بمقتله، كيف مات؟ ومن المنفذون؟ وكيف نفذوا؟عرفات، وداعيا في الوقت نفسه إلى ف
ويحمل فاروق القدومي بيده اليسرى القدرة على تجسيد االنشقاق في الحركة، فهو يعتبر أن االنشقاق قـد                 
بدأ وتبلور على يدي محمود عباس عندما قرر منفردا عقد مؤتمر جزئي لحركة فتح في ظل االحـتالل،                  

  .اقع مؤتمرا يمثل حركة فتح كلهاواعتبره خالفا للو
وهو يملك القدرة على القيام بالحركة المضادة لحركة محمود عباس، فيعلن في اجتماع أو في مهرجان أو                 
في مؤتمر ما تبلور قيادة جديدة لحركة فتح، ويتحول االنشقاق بذلك إلى أمر واقع، تعبـر عنـه هياكـل                    

  .ق بمقتل عرفاتتنظيمية، ثم تبدأ حرب المطالبة بفتح التحقي
محمد غنيم أبو ماهر هو النجم الثالث المتواجد في الصورة، يراه الجميع، ولكنه نجم خافـت الـضوء ال                   

إنه جزء أساسي من توازن النجوم الثالثة وال يمكن االستغناء عنه، لقـد كـان               . يبهر نظر المحدقين إليه   
فه مؤيدا لمحمود عباس وتوجهاتـه      المرجع التنظيمي في لحظات الخالف، ولكنه كشف بسرعة عن موق         

، حيث كان المعارضون يعتبرونه معهم، وفاجأهم بأنه        1993تماما كما فعل أيام توقيع اتفاق أوسلو عام         (
  ).ضالع مع الطرف اآلخر

مـسؤول التعبئـة    (وهو لذلك سيكون الخصم الحقيقي لفاروق القدومي، ألنه وبحكم عالقاته التنظيميـة             
، يستطيع أن يواجه تحركات القدومي لبلورة الجسم التنظيمي         )منذ سنوات طويلة  والتنظيم في حركة فتح     

المضاد، ويستطيع بالمقابل أن يكون الرجل األساس في إنجاح مخطط محمود عباس أو فـرض العزلـة                 
  .الجغرافية عليه

 صراع هؤالء الرجال الثالثة مباشرة أو عبر التصريحات والمؤتمرات الصحفية سـوف يكـون المـادة               
األساسية داخل مؤتمر فتح في بيت لحم، والمادة األساسية خارج مؤتمر فتح وداخل كل تنظيم للحركة في                 

  .بلد عربي أو في بلد أوروبي أو حيث يتواجد تنظيم للحركة
المظهر األساسي والراهن لهذا الصراع ينبئ عن تبلور االنشقاق داخل الحركة، وهو أمر منطقي ويمكن               

عنده، ولكن األمور قد تتطور باتجاه آخر يسير نحو التالشي، تالشي حركـة فـتح،              للتطورات أن ترسو    
ويكون االنشقاق في هذه الحالة خطوة أولى باتجاه التالشي، حيث يبدأ انشقاق ثم يتلوه انشقاق ثان وثالث،                 

و اليأس  وقد يتوافق ذلك مع تفتت من نوع آخر، حيث يدفع القرف أ           . ليكون التالشي هو الحصيلة النهائية    
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الكثير من الكوادر نحو االبتعاد عن العمل الحركي واالنزواء بعيدا عن كل نشاط، وهي حالة مألوفة في                 
  .تاريخ االنشقاقات الحزبية

-سـوريا (وال بد هنا أيضا من مراقبة مواقف بعض الدول العربية القادرة على الفعل في هـذه الحالـة                   
ن أو تمول أو تستضيف، وإذا ظهرت مثل هذه الصورة          ، فهي تستطيع أن تشجع أو تحتض      )مصر-األردن

  .فإنها ستساعد على بلورة حالة التالشي تحت ستار حاالت االنشقاق
وبينمـا كانـت    . أو تتالشى حركة فتح التاريخية، ويبرز في الواجهة تنظيم جديد يحمل اسم فتح            .. تنشق

م فتح الوليد هذا له أهداف ومهام ووسائل        لحركة فتح التاريخية أهدافها ومهامها ووسائل عملها، فإن تنظي        
وهو تنظيم يسعى ويعمل من أجل األهـداف  . عمل جديدة ومختلفة، بل وربما تكون نقيضا لفتح التاريخية        

  :التالية
إنهاء الوجود المادي للعمل الفلسطيني المقاوم لالحتالل، سواء حمل اسم حركة فتح أو كتائب              : هدف أول 

ي آخر، وذلك كشرط مسبق تتمسك به إسرائيل، ثم تنظر بعد ذلك لما سـتعطيه              األقصى أو أي تنظيم فدائ    
لقد ولد هذا المطلب على يد الرئيس األميركي السابق جورج بوش، وذلك في الوثيقة التـي                . للفلسطينيين
، وتضمنت دعوته إلنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وأصبحت تعـرف             2002أعلنها عام   
  ".وعد بوش"إعالميا بـ

، وأن ينتخبـوا قيـادة   "العنف"وقد تضمن هذا الوعد الطلب من الفلسطينيين أن يغيروا أنفسهم وأن ينبذوا         
 فـي نيويـورك وواشـنطن،       11/9/2001وحين قامت أحداث    . جديدة تنبذ العنف هي أيضا بل وتقاومه      

 إسرائيل آنذاك بحربه    وأطلق الرئيس بوش شعار الحرب على اإلرهاب، قام أرييل شارون رئيس وزراء           
  .الفلسطينيين، ووافقه بوش على ذلك" إرهاب"التي أعاد فيها احتالل الضفة الغربية، واعتبرها حربا ضد 

ولكـن  . كان الرئيس عرفات يرفض هذه المفاهيم األميركية وتعرض بسبب ذلـك للحـصار والتـسميم              
ة، وبدأت هنا تصريحات رسمية تعتبر      المواقف تغيرت بعد وفاته، وبعد تسلم الرئيس محمود عباس للسلط         

مقاومة االحتالل عمال عبثيا، وتطورت هذه المواقف إلى حد االتصال بالمقاتلين وإغرائهم بأنهم إذا سلموا            
أنفسهم للسلطة، وتخلوا عن العمل الفدائي فإن السلطة ستحصل لهم على شهادة حسن سلوك من الجـيش                 

 ثم تطورت األمور أكثر، فصدر مرسوم رئاسي يعتبـر كـل            .اإلسرائيلي، وتكف إسرائيل عن مالحقتهم    
واعتقل باالستناد إلى ذلـك أعـضاء       . غير الشرعية، ويجب بالتالي حلها    " المليشيا"تنظيم فدائي نوعا من     

  .المليشيا الذين واصلوا عملهم وحوكموا وسجنوا بتهمة اقتناء سالح غير شرعي
و أمنية، وكان ال بد في النهاية من إيجاد إطار سياسي           لقد حصل كل هذا على األرض وبقرارات إدارية أ        

ومهمـة مـا يـسمى      . كان ال بد من ترجمة الفعل األمني داخل إطار سياسي         . يشرعن هذه القضايا كلها   
فيكون اإلطار السياسي هو    . مؤتمر فتح أن يشرف على والدة هذا اإلطار السياسي، هو وكوادره وقياداته           

ج اإلطار السياسي هو بناء اإلدارة واالقتصاد ولـيس مهمـات التحـرر             ، ويكون برنام  )حزب السلطة (
  .الوطني

بناء أمن فلسطيني من نوع جديد يتولى حماية التجربة الجديدة، لقد تكونـت أجهـزة األمـن                 : هدف ثان 
من عناصر ومقاتلي الثورة الفلسطينية، وكان العاملون في أي فصيل أمنـي            ) بخيرها وشرها (الفلسطينية  

ن رصيدا نضاليا يخصهم، ويعرفون أن أي فصيل أمني آخر يمتلك رصيدا مماثال، وقـد عملـوا                 يمتلكو
ونتج عن ذلك أن العاملين في أجهزة األمن يتفاعلون         . جميعا من أجل مساعدة شعبهم وإيصاله إلى أهدافه       

  .ه بالسالحمع قضايا شعبهم، ويتعاملون بحذر مع الجيش اإلسرائيلي، وال يتورعون عن مواجهة اعتداءات
وبدهي أن هذا كله ال بد أن يتغير مع تغير الخط اإلستراتيجي للتنظيم الحاكم، فحين تصبح المقاومة عمال                  
عبثيا فإن األجهزة األمنية التي ولدت من رحم الثورة الفلسطينية ال تصلح للمرحلة الجديدة، وال بد مـن                  

 وقد ولدت من أجل ذلك حالة تعاون مثالية بـين           .استيالد أجهزة أمنية جديدة تؤدي المهام المطلوبة منها       
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السلطة واإلدارة األميركية، السلطة توفر المتطوعين الجدد، واإلدارة األميركيـة تتـولى تـوفير المـال         
  .ويتولى التخطيط لهذه العملية واإلشراف عليها وتنفيذها الجنرال األميركي كيث دايتون. والسالح

في بنية اإلدارة الفلسطينية، واألجهزة اإلدارية الفلـسطينية، سـواء          هو إحداث تغيير عميق     : هدف ثالث 
والوسيلة المثلى لذلك هي إقـصاء      . كانت أجهزة أمن أو أجهزة تعليمية أو أجهزة تعليمية داخل الوزارات          

كل الموظفين واإلداريين والمعلمين والعاملين الذين جاؤوا إلى اإلدارة من داخـل مؤسـسات المقاومـة                
ية، أو سبق لهم وكانوا على صلة ما تنظيمية أو فكرية أو نضالية أو إدارية مع تلك المؤسسات،                  الفلسطين

وذلك من أجل بناء مؤسسات إدارية جديدة ال عالقة لها مع فكر المقاومة المسلحة وال تجربة لها أبدا في                   
  .مواجهة االحتالل

قصاء كل من بلغ الستين من العمـر مـن   وقد صدر من أجل تطبيق هذا الهدف قانون التقاعد الذي بدأ بإ    
أما داخل أجهزة األمن فإن ما يجري هو تـشجيع العـاملين علـى أن             . داخل الجهاز اإلداري الفلسطيني   

  .يطلبوا التقاعد بأنفسهم، عندما يبلغون سن الخامسة واألربعين مع إغرائهم براتب أعلى
المدرسون الذين ينتمون إلى فكـر سياسـي        وتجري األمور بطريقة قاسية في جهاز التعليم، حيث يفصل          

. والنتيجة التي يتطلعون إليها هي بناء جهاز إداري فلسطيني ال يمت إلى مرحلة المقاومة بصلة              . مختلف
  .ويشرف على هذه العملية كلها سالم فياض وزير المالية أوال ثم رئيس الحكومة ثانيا

قى في النهاية لتشكل نسقا واحدا خالصـته قبـول          هذه األهداف الثالثة تتفاعل بعضها مع بعض، ثم تتال        
  .الحل الذي تعرضه إسرائيل على الفلسطينيين، بعيدا عن حقوقهم ومطالبهم

وهذه األهداف الثالثة هي التي أفرزت حالة من الغضب الشعبي الفلسطيني، وحالة من الغضب والتململ               
ق القدومي لكي يعلن مـا أعلـن فـي          داخل جمهور حركة فتح، وهي الخلفية األعمق التي دفعت بفارو         

مؤتمره الصحفي، دافعا األمور نحو مواجهة مباشرة ال يستبعد أبدا أن تكون لها تفاعالتها داخل مـؤتمر                 
  .حركة فتح، إذا ما عقد فعال في موعده ومكانه

  3/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  وزارة األنفاق الفلسطينية  .57
  فايز أبو شمالة . د

صود بوزارة األنفاق الفلسطينية هي تلك المعجزة البشرية التي ابتـدعها سـكان قطـاع غـزة                 ليس المق 
لصناعة الحياة، وهم يحفرون تحت الحدود الفاصلة مع مصر بهدف الترابط اإلنساني، واالقتصادي، رغم              

لـذي حـنّط   ما تكلفه تلك األنفاق من أرواح فلسطينية بريئة تزهق جهاراً أمام الرأي العـالم العـالمي، ا      
ضميره في ملح غزة، وأغمض عينه عن حصارها، عالم يمضغ الظلم بتأنٍ، عالم يأكـل لحـم غـزة،                   

مـاذا فعلـت    ): إسرائيل(ويشرب من دمها، ويكحل عينه من دموعها، وال يتجرأ أن يسأل اليهودي في              
  ! ماس هي السببح: بغزة؟ عالم يتابع كل ضحية تسقط في األنفاق ليقول بلسان منظمات حقوق اإلنسان

التي تحاصر غزة، وتـدوس     ) إسرائيل(والفلسطيني الجائع أخطأ وهو يموت بحثاً عن لقمة الخبز، بينما           
؟ وأي قادة، ومسئولين ووزراء فلسطينيين ما       )إلسرائيل(فأي خنوع عالمي هذا     ! على رقبتها، دولة بريئة   

  ية بال حياء، أو وجل؟زالوا يلتقون، وينسقون أمنياً، واقتصادياً مع الدولة العبر
وزارة األنفاق الفلسطينية تم تأسيسها في رام اهللا وهي تراقب ما يجري تحت المـسجد األقـصى مـن                   
حفريات، وأنفاق هي أخطر ألف مرة من أنفاق غزة، وتصمت، واألخطر من ذلك ما يجري من أنفـاق                  

ة، وتصمت، ومن يتشكك فإليـه      تحت أساسيات المجتمع الفلسطيني برمته، كي تسقط فيها األجيال القادم         
أثناء لقائه مع   " باسم خوري "المعلومة التالية التي أدلى فيها وزير االقتصاد الفلسطيني في حكومة رام اهللا             

في إطار التئام اللجنة االقتصادية الفلسطينية اإلسـرائيلية،        " سلفان شالوم "وزير التنمية اإلقليمية اليهودي     
قبل اتفاقية أوسـلو كـان النـاتج القـومي     : "بالمعلومات الخطيرة التالية  حيث اعترف الوزير الفلسطيني     
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اإلسرائيلي يفوق الناتج القومي الفلسطيني بإحدى عشرة مرة فقط، ولكن بعد التوقيع على اتفاقية أوسـلو                
وأدلى . بخمس سنوات، صار الناتج القومي اإلسرائيلي يتفوق على الناتج القومي الفلسطيني بعشرين مرة            

، أقل من النـاتج     2009إن الناتج القومي الفلسطيني سنة      : زير بمعلومة هي األكثر خطورة عندما قال      الو
إنها أرقام الجريمة التي تشير إلى ضـياع        !! يا لهول المصيبة  % 35 بنسبة   1991القومي الفلسطيني سنة    

صادية التي ضـربت    إنها الكارثة االقت  ! باقي فلسطين، ونحن نسجل انتصارات أمنية، ومناورات سياسية       
عصب حياة الفلسطينيين تحت سمع وبصر السلطة التي ما زالت تنسق أمنيـاً، ومـا انفكـت تتعـاون                   
اقتصادياً، وما برحت تصمت على تدمير المجتمع الفلسطيني لصالح الكيان اليهودي الذي ال يرضـيه إال                

 التي تحدث فيها أستاذ التـاريخ       تصفية، ودمار، وتهجير الفلسطيني عن هذه الديار، وفق نظرية العنزتين         
الحالي في حديثه مع فضائية القناة العاشرة، عندما شبة         ) إسرائيل(والد رئيس وزراء    " نتان ياهو "اليهودي  

العرب واليهود بعنزتين على جسر، ال بد أن تقفز واحدة إلى النهر وتغرق، وتموت كي تواصل الثانيـة                  
  .رحلتها، وحياتها على هذه األرض

  ي مدى يخدم التنسيق األمني، واالقتصادي هذه النظرية؟فإلى أ
  4/8/2009صحيفة فلسطين،  

  
  حزب سياسي للسلطة أم حركة تحرر؟: فتح الى أين .58

  هاني المصري
والى أين تسير وهي تعقد اليوم مؤتمرها السادس الذي طال انتظاره، وأصـبح علـى أجندتـه                 " فتح"أين  

فيهـا دروس   " فـتح "ة طوال العشرين عاما الماضية، وتلقـت        مواضيع كثيرة جدا، فقد جرت مياه كثير      
  .وهزائم كثيرة وانتصارات قليلة

الى طريق مسدود، الى الوضع     " فتح"فقد وصل خيار المفاوضات وعملية السالم واتفاق اوسلو الذي قادته           
  .الذي نحن فيه اآلن، وهو وضع أقل ما يقال فيه، أنه ال يسر صديقا وال يغيظ عدوا

فيها بشكل كامل بحيث فقـدت اسـتقاللها        " فتح"الغطاء، وذابت   " فتح"تهت السلطة، التي وفرت لها      كما ان 
ودورها كتنظيم وتحملت أعباء السلطة كلها ولم تحصد كل انجازاتها، والمفترض أن تكون جنين الدولة،               

لسطينية في خارطـة    تحت االحتالل، تجهد كثيرا لتطبيق االلتزامات الف      " إدارة مدنية "الى سلطتين، والى    
الطريق حتى تحافظ على بقائها، بينما إسرائيل تمضي في تطبيق مخططاتهـا التوسـعية واالسـتيطانية                

كما شـاب مـسيرة     . والعنصرية والعدوانية، وال تعير االلتزامات اإلسرائيلية في خارطة الطريق التفاتا         
يتم مراجعة التجربة ولم يحاسب أحد، بـل        السلطة الكثير من األخطاء والخطايا وانتشر فيها الفساد، ولم          

  .تحولت العديد من األخطاء والمظاهر السلبية الى واقع مستمر ويكاد يكون شرعياً
، والزعيم الفلسطيني دون منازع لمدة استمرت عشرات        "فتح"وغاب ياسر عرفات اغتياال، قائد ومؤسس       

  .له، وكيف قامت إسرائيل بدس السم لهالسنين، ولم يتم إجراء تحقيق جدي لمعرفة المسؤول عن اغتيا
ويوحـد ويقـود    " فتح"وترك غياب ياسر عرفات فراغا كبيرا، ألنه كان قائداً استثنائياً استطاع أن يوحد              

وبعد غيابه لم نشهد قيام مؤسسة وقيادة جماعية وتوزيـع عمـل      . الفلسطينيين رغم كل العواصف العاتية    
كتنظـيم وعلـى كـل      " فتح"في النظام السياسي بل تفاقمت أزمة       وال  " فتح"لكي يتم ملء الفراغ، ال في       

المستويات واألصعدة، ووصل مأزق النظام السياسي الفلسطيني الى حد تقزيم دور المنظمـة، وانقـسام               
السلطة الى سلطتين، فالمنظمة في حالة شلل وتضخم دور السلطة على حسابها، ولم تقم بواجبها كممثـل                 

يني في جميع أماكن تواجده وخصوصا في الشتات الذي عانى معاناة هائلـة             شرعي وحيد للشعب الفلسط   
بعد انتقال مركز القيادة الفلسطينية من الخارج الى الداخل، مثلما عانى الداخل عندما كان مركز القيـادة                 

  .في الخارج
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التـشريعية  ، ومجمل الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمن كل ما تقدم، فخسرت في االنتخابات             "فتح"ودفعت  
على السلطة، بحيث أصبح لـدينا      " حماس"الذي انتهى بسيطرة    ) االنقالب(األخيرة، وتم الحسم العسكري     

مـن  " فـتح "سلطتان، ويمكن أن يكون لدينا قريبا، وخصوصا إذا لم تحل مسألة مشاركة أعضاء مؤتمر               
  !انقطاع غزة، وإذا لم يتم إنهاء االنقسام، رئيسان وحكومتان ومجلسان تشريعي

اآلن تجد نفسها تشارك وال تشارك في الحكومة رغم أنها توفر الغطاء الكامل لها، وما سبق كلـه                  " فتح"و
على كيفية اإلجابة على األسـئلة والتحـديات المطروحـة    " فتح"مطروح على المؤتمر وسيتوقف مصير      

  .عليها
  .مصيرياهام جدا، ويمكن أن يكون منعطفا " فتح"تأسيسا على ما سبق، فإن مؤتمر 

من حركة التحرر الوطني الفلسطيني الى حزب السلطة، حزب خارطـة الطريـق             " فتح"فإما أن تتحول    
وتبقى تسير وراء خيار المفاوضات الى األبد، مهما كانت النتيجة وكان الثمن، وفي ظل غياب مرجعيـة                 

  .واضحة وملزمة للمفاوضات بعيدا عن القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
كما كانت عند انطالقتها، أول الرصاص أول الحجارة، صـاحبة المبـادرة الدائمـة              " فتح"ما أن تكون    وإ

وتجري عملية إصالح وتجديد وتغيير، بحيث تنهض من كبوتها وتستعيد دورها القيادي، من خالل وضع               
مختلـف  استراتيجية قادرة على تحقيق األهداف الوطنية، وإعادة تشكيل منظمة التحرير بحيـث تـضم               

مكونات الحركة السياسية الفلسطينية وعلى أسس وطنية وديمقراطية قادرة علـى تفعيلهـا وإصـالحها               
وتطويرها، وانتخاب قيادة جديدة بشكل ديمقراطي على أساس معايير الكفاءة واالنتاجية والخبرة واالنتماء             

  .ةالوطني وليس على أساس المحاصصة الفردية والجهوية والعائلية والعشائري
وإما أن تجمع ما بين هذا وذاك في صيغة ضبابية انتقالية، تضم كل شـيء بـدون الوضـوح الكـافي                     

تعيش في حالة انتظارية قاتلة، بانتظار لما سيحدث على صـعيد إنهـاء             " فتح"والضروري، وبما يجعل    
يجري في المنطقة   االنقسام واستعادة الوحدة أو فيما يتعلق بالمفاوضات وعملية التسوية، أو بانتظار ما س            

فالعالم في حالة إرهاصات ويمكن أن تحدث تغييرات كبرى، سيكون الفلسطينيون عاجزين عـن              . والعالم
درء مخاطرها أو االستفادة منها والتأثير عليها، ما داموا منقسمين وال يسيرون وراء برنامج واحد وقيادة                

  .واحدة وسلطة واحدة وعلى أساس سياسة فاعلة ومبادرة
عقل وال يجوز وال يمكن في ظل استمرار االحتالل واتضاح عدم جاهزية إسرائيل للسالم أن تتحول                ال ي 

الى حزب السلطة حزب جزء من الشعب الفلسطيني، كما ال يمكن تجاهل وجود السلطة وما               " فتح"حركة  
مـور الـى   يطرحه ذلك من مهمات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ولكن على أساس إعادة األ            

نصابها بحيث تكون السلطة أداة من أدوات المنظمة ومرحلة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية الحـرة                
  .وخاضعة للبرنامج الوطني الفلسطيني

، وما انتهت إليه من طغيان الصراع على مكان         "فتح"إن الصراعات التي رافقت التحضيرات لعقد مؤتمر        
ي تغيرت حتى اللحظات األخيـرة بـصورة غيـر ديمقراطيـة وال             وموعد المؤتمر، وعلى العضوية الت    

مفهومة، على كل شيء آخر، بما في ذلك على ضرورة مراجعة التجربة الماضية واستخالص الـدروس               
والعبر ومحاسبة المسؤولين عن الفشل واألخطاء والخطايا والهزائم والفساد وعلى البرنـامج الـسياسي،              

  .التحضير للمؤتمرالذي يعتبر الغائب األكبر في 
وإذا غاب الحوار العميق والجريء للبرنامج السياسي الذي يجب أن يعتمد في المرحلـة القادمـة، عـن                  

للـسير  " فتح"السادس، أو احتل مكانة ثانوية، فهذا يعني مسك الختام، ويمكن أن يدفع حركة              " فتح"مؤتمر  
  .نحو الهاوية واالنهيار التام

 المحتلة، وبدون مشاركة جزء مهم من أعضاء المؤتمر من الخارج علـى             إن عقد المؤتمر داخل فلسطين    
، ومعظم أعضاء المؤتمر من قطاع غزة، خسارة كبيرة نرجو          "فتح"رأسهم فاروق القدومي أحد مؤسسي      

  .ان تكون محسوبة العواقب وليست قفزة في المجهول
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ال من خالل إعادة االعتبار للبرنامج      ، وتوحيد الشعب الفلسطيني ال يمكن ان يكون إ        "فتح"إن توحيد حركة    
الوطني الفلسطيني، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة علـى              

، بما فيها القدس، برنامج توفير مقومات الصمود والوجود البـشري           1967جميع األراضي المحتلة عام     
حتالل ومقاومته مقاومة مثمرة قادرة على إنهائه بأسرع وقت         الفلسطيني على أرض فلسطين في وجه اال      

  .وأقل التضحيات، برنامج الدفاع عن مصالح وحقوق ومطالب تجمعات الشعب الفلسطيني في الشتات
برنامج يعتبر الوحدة الوطنية شرطا ضروريا من اجل توفير شروط االنتصار وتحقيق الحرية والعـودة               

  . سياسي من الخيارات المتعددةواالستقالل، وليست مجرد خيار
بعد عقد المؤتمر السادس، ليس أمرا فتحاويا فقط، وإنما هو أمـر            " فتح"، ومصير   "فتح"إن ما يجري في     

فلسطيني بامتياز، وهو يهم المنطقة برمتها والعالم بأسره، بدليل كل هذا االهتمـام العربـي واإلقليمـي                 
  ".فتح"والدولي واإلسرائيلي بمؤتمر 

، وبصفتي فلسطينيا وطنيا ديمقراطيا أتمنى وأعمـل وأدعـو مثـل            "فتح"م أنني لست عضوا في      وأنا رغ 
ألن نجاحه نجاح لفلسطين وفشله يشكل هزيمة جديـدة         " فتح"وربما أكثر، الى نجاح مؤتمر      " فتح"أعضاء  
  .لفلسطين

  .إما أن تكون أو تكون" فتح"وأعيد كتابة ما كتبه الزميل فاروق وادي فـ 
 4/8/2009فلسطين، األيام، 

  
 العجز العربي والطريق إلى التطبيع .59

 نقوال ناصر
بنقله محور التركيز في مهمته من الدعوة إلى الوقف الكامل لالستيطان االستعماري اليهودي لألراضي 

 بالضفة الغربية إلى الدعوة لخطوات تطبيع عربي تدريجي فورية مع دولة 1967الفلسطينية المحتلة عام 
، جورج ميتشل، »السالم في الشرق الوسط«االسرائيلي، أكد المبعوث الرئاسي األميركي لـ االحتالل 

خالل جولته الثالثة األخيرة في المنطقة خالل ستة أشهر صحة التقارير عن نجاح دولة االحتالل 
  الصهيونية األميركية والعالمية في احتواء حملة رئيسه باراك أوباما-وجماعات الضغط اليهودية 

 -للضغط » عملي« دون أن تكون مقترنة بأي اجراء -الدبلوماسية والسياسية واالعالمية الضاغطة 
أوباما لممثلي الجالية اليهودية األميركية في الثالث عشر من الشهر » تعهد«لوقف االستيطان منذ 

 الصراع كما بين طرفي» التوازن«الماضي باعتماد مبدأ مبادلة التطبيع بوقف االستيطان كتعبير عن 
 .طالبه الزعماء اليهود األميركيون

 الفلسطيني ما يسوغ أي تردد في الدعوة إلى التطبيع العربي -ولم يجد ميتشل في العجز العربي 
اننا نجتمع مع قادة كثير من «صراحة ودون مواربة من فوق المنابر في العواصم التي زارها، ليعلن 

، قبل أن يضيف مستدركا »على اتخاذ خطوات حقيقية نحو التطبيعالدول العربية في المنطقة لتشجيعهم 
، والمراقب ال يعزو استدراكه إلى »ونحن ال نطلب من أحد انجاز تطبيع كامل في هذا الوقت«بحذر 

تردد في الموقف العربي الرسمي بقدر ما هو استدراك متوقع من دبلوماسي عريق مثله يأخذ في حسبانه 
 .ي حرج مع جماهيرهم الرافضة للتطبيع كامال كان أم تدريجيا، فوريا أم مؤجالتجنيب القادة العرب أ

واذا كان رفض المملكة العربية السعودية يوم األربعاء الماضي، وقبله بيومين رفض األمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى، لدعوة ميتشل مبعث راحة مؤقتة للرأي العام العربي المقاوم للتطبيع 
باعتباره مؤشرا إلى أن قطار التطبيع العربي الرسمي لم يفقد كوابحه جميعها بعد، فإن أي راحة متسرعة 

 الفلسطيني الرسمي، الذي يربط بين التطبيع -كهذه سرعان ما تتبدد عند التدقيق في الموقف العربي 
سا التي أعلن المتحدث وبين وقف االستيطان، وهذا موقف قاصر بالتأكيد اذا ما قورن مثال بموقف فرن
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باسم وزارة خارجيتها، فريدريك ديزانيو، يوم األربعاء الماضي أن بالده تحث دولة االحتالل على تجميد 
 !االستيطان وال تربط هذا التجميد بتطبيع العالقات بينها وبين العرب

ه من بذل أي جهد فميتشل لم يكن بحاجة إلى بذل أي جهد حقيقي لتمهيد الطريق أمام دعوته، فقد أعفا
قرر أن الدول العربية «كهذا المجلس الوزاري للجامعة العربية في اجتماعه األخير بالقاهرة عندما 

ستدرس االجراءات التي يمكن أن تقوم بها من أجل التجاوب مع الخطوات االيجابية التي قد تتخذها 
لمتحدة والمجتمع الدولي على حمل اسرائيل، وأن التجاوب يجب أن يكون متدرجاً وأن تعمل الواليات ا

، حيث أكد المجلس بذلك أوال القبول العربي »اسرائيل على اتخاذ اجراءات ايجابية قبل أي تطبيع عربي
الجماعي بالتطبيع من حيث المبدأ، وأكد ثانيا مبدأ مبادلة التطبيع بوقف االستيطان، وأكد ثالثا مبدأ التدرج 

 .في هذه المبادلة
ا المبادئ الثالثة التي استند ميتشل اليها في دعوته، ليتجاهل هو والمجلس الوزاري وهذه هي تحديد

العربي معا ليس فقط مبادرة السالم العربية التي اشترطت مبادلة التطبيع باقامة دولة فلسطينية 
واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة في الجوالن السوري والجنوب اللبناني، واشترطت كذلك أن 

 مما يمثل انقالبا عربيا على المبادرة -يكون التطبيع الحقا ال سابقا النسحاب قوات االحتالل االسرائيلي 
 وهي المعنية - بل ليتجاهل ميتشل والمجلس أيضا ما كررت مؤخرا الرئاسة الفلسطينية التأكيد عليه -

 بأن كل -عبثية مع دولة االحتالل المباشرة بنجاح مهمة ميتشل كمقدمة ال بد منها الستئناف مفاوضاتها ال
مشروع االستيطان اليهودي هو أوال غير شرعي طبقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وبأن وقفه 

بدءا من » عملية السالم«هو ثانيا التزام واستحقاق اسرائيلي بموجب االتفاقيات الموقعة ومرجعيات 
 وبأن وقفه هو ثالثا ليس موضوع مبادلة وتفاوض بل شرط خريطة الطريق وانتهاء بتفاهمات أنابوليس،

مسبق الستئناف عملية التفاوض، وموقف المفاوض الفلسطيني هذا اذا ما أصرت الرئاسة الفلسطينية 
عليه سيجعل أي تجاوب عربي مع دعوة ميتشل بالضد من ارادتها وعلى حساب الموقف الفلسطيني 

 .، المعلن في األقل»الرسمي«
مراجعة سريعة لتجربة التفاوض الفلسطينية التي سرعان ما كان المفاوض فيها يتراجع عن غير أن 

 وبعده، ال تترك مجاال ألي شك في أنه 2007مواقفه المعلنة، كما حدث مثال قبل مؤتمر أنابوليس عام 
همة كعنوان جديد لم» التطبيع العربي«الرئاسة الفلسطينية مع » تطبع«لن يمضي وقت طويل قبل أن 

 .ميتشل
فعلى سبيل المثال، وبالرغم من اعالن الرئاسة اشتراطها الوقف الكامل لالستيطان لكي توافق على 

 مع أن المحللين يربطون تعليق هذه االتصاالت -استئناف االتصاالت والمفاوضات مع حكومة االحتالل 
 هذا الخريف كما يتوقع »عملية السالم«والمفاوضات بانتظار أن يعلن أوباما عن خطته الستئناف 

 فإن االتصاالت قائمة على قدم وساق في مجال التنسيق األمني، وقد تسارعت هذه -المراقبون 
االتصاالت خالل األيام القليلة الماضية لتسهيل دخول أعضاء المؤتمر الحركي السادس لفتح القادمين من 

 الضوء على التناقض بين المعلن وبين الواقع خارج الضفة الغربية المحتلة ، لكن المثال األهم الذي يسلط
على األرض كان التئام اللجنة االقتصادية االسرائيلية الفلسطينية المشتركة، في وقت تعلن فيه الرئاسة 

الذي يقترحه رئيس وزراء االحتالل بنيامين » السالم االقتصادي«والسلطة في رام اهللا رفضها لـ 
ادي إلى التعاون األمني كمجالين غير خاضعين للشروط السياسية نتانياهو، لينضم التعاون االقتص
 .المتبادلة الستئناف المفاوضات

ان التطبيع الفلسطيني األمني واالقتصادي قائم على قدم وساق، ولذلك فانه لم يعد مطلبا اسرائيليا أو 
لسطيني على المزيد أميركيا، ويقتصر ما تطالب به دولة االحتالل وراعيها األميركي من المفاوض الف

من التطبيع، تماما مثلما لم يعد الحليفان يكتفيان باعتراف منظمة التحرير بدولة المشروع الصهيوني بل 
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ولَن «هذه الدولة، ليصدق قوله تعالى » يهودية«يسعيان اآلن إلى انتزاع المزيد من تنازالتها لتعترف بـ 
ى حارالَ النَّصو ودهالْي نكى عضتَرملَّتَهم صدق اهللا العظيم(» تَّى تَتَّبِع.( 

، تحدث يوم األربعاء الماضي في مركز بيريس للسالم بتل الربيع »اللجنة االقتصادية«ففي اطار التئام 
كل من وزير االقتصاد في حكومة سلطة الحكم الذاتي برام اهللا باسم خوري ووزير التنمية ) تل أبيب(

يجب أن «، ليقول شالوم »السالم االقتصادي« االحتالل سيلفان شالوم عن االقليمية في حكومة دولة
فنحن نرى أن تطبيع العالقات هو الهدف، . نعترف بأن الرغبة في التطبيع هي رغبة اسرائيلية أساسية
، قبل أن يعلن عدم رضاه عن المدى الحالي »بينما يراه العرب فقط كوسيلة لخدمة المصالح االقتصادية

 !»حاجز عدم التعاون الفلسطيني« االقتصادي الفلسطيني بالحث على ازالة ما وصفه بـ للتطبيع
ثم ذهابه لحضور أول » اللجنة االقتصادية«أما المفارقة فتكمن في مبادرة الوزير الفلسطيني إلى احياء 

 في الماضي وقد السالم االقتصادي تمت تجربته فعال«اجتماع لها بعد احيائها ليقول في المناسبة ذاتها ان 
اسرائيل لم تلتزم حتى بمادة «كما قال فإن » غالبية اتفاقيات أوسلو كانت اقتصادية«، ومع أن »فشل

وهي األهم من الناحية االقتصادية، ليجمل الوزير خوري خالصة التجربة » واحدة من اتفاقيات باريس
 الناتج المحلي االسرائيلي أكبر احدى قبل أوسلو كان اجمالي«التي وصفها هو نفسه بالفاشلة بالقول انه 

واليوم فإن اجمالي ناتجنا .. عشرة مرة من مثيله الفلسطيني، وبعد خمس سنوات كان أكبر عشرين مرة 
فماذا كان يفعل باسم . » بنسبة خمسة وثالثين في المائة1991المحلي هو أصغر مما كان عليه في سنة 

 ؟!لمجربخوري في تل الربيع اذن، وهل ذهب ليجرب ا
  .في قطاع غزة المحاصر، ولهذا حديث آخر» اقتصاد األنفاق«ثم يحدثونك عن 
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