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   فتح باب الترشيح.. لبنانوإقليماستمرار الجدل حول تمثيل غزة : اليوم الثالث لمؤتمر فتح .1

 لبنـان   إقلـيم  أعـضاء  ، أن  بيت لحم   مراسلها من    وليد عوض  عن،  7/8/2009القدس العربي،   ذكرت  
حالة من الفوضي الخميس في اجتماعات المؤتمر العام السادس لحركة فتح بعد ان طالب ممثـل                أثاروا  

منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية عباس زكي في كلمة له بتشكيل لجنـة للتحقيـق فـي                  
) مـارس (حرير الفلسطينية في لبنان الـذي اغتيـل فـي آذار        اغتيال كمال مدحت نائب ممثل منظمة الت      

  .الماضي
 الفلـسطينية فـي لبنـان       األوضاعبأن زكي لمح في كلمته التي تحدث فيها عن          ' القدس العربي 'وعلمت  

وقضية نهر البارد الذي دمره الجيش اللبناني بأن ايادي فلسطينية بل فتحاوية تقف وراء اغتيال مـدحت،                 
نين الـذي يخـوض     ي في المؤتمر بأن االتهام كان موجها لسلطان ابو الع         أعضاءسب   فهمت ح  إشارةفي  

  .صراعا على القيادة في الساحة اللبنانية مع زكي ومؤيديه
نين على كلمة زكي نافيا صحة ما قاله ممثل منظمة التحرير في لبنان فـي حـين                 ي الع أبوومن جهته رد    

  .ركة فتح منقسمين بين الرجلين لبنان في المؤتمر العام لحإقليم أعضاءكان 
نين في المؤتمر تتهم زكي ببيع مخيمـات الالجئـين          يبأن جماعة سلطان ابو الع    ' القدس العربي 'وعلمت  

 العنين بأنـه    أبو آخرون من الساحة اللبنانية      أعضاءالفلسطينيين في لبنان للحكومة اللبنانية في حين اتهم         
  .انالحق ضرر فادحا بالشأن الفلسطيني في لبن

بأن بيانـا وزع    ' القدس العربي 'وعلى هامش مؤتمر عام الحركة والفوضى التي اثارها اقليم لبنان علمت            
باسم اهل اللواء كمال مدحت يطالب بالتحقيق في اغتياله، مشيرا الى انه كان يعتزم ترشيح نفسه لعضوية                 

  .المجال آلخرين للترشح للمركزيةاللجنة المركزية لفتح وان اغتياله جاء من باب تصفية الحسابات وفتح 
 لبنان بأن يكونوا قـدوة      إقليم أعضاءبأن عثمان ابو غربية رئيس المؤتمر طالب        ' القدس العربي 'وعلمت  

  .حسنة للمؤتمر وطالبهم بالتوقف عن الصراخ والفوضى الكالمية التي اثاروها
نين بعد انتهـاء عمـل اللجـان        ي الع  لبنان المنقسم بين زكي وابو     إقليم أثارهاوجاءت حالة الفوضي التي     

 من علـى المنـصة   أعلنواالنتقال الى جلسة عامة تحدث فيها عضو اللجنة المركزية صخر حبش الذي      
 المـؤتمر   أعضاءوشعر  .  القادمين أعناق في   أمانةبأنه لن يرشح نفسه لعضوية المركزية وانه يترك فتح          

 من علـى المنـصة      وأعلنهادم الترشح للمركزية    بأن حبش الذي قرر ع    ' القدس العربي 'وفق ما ذكر لـ     
  . لهماألمانةكان يقصد وداعهم، خصوصا عندما قال بانه يترك 
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 غزة الموجودون   أعضاء أثارهاوشهدت الجلسة الصباحية من اليوم الثالث لحركة فتح حالة من الفوضي            
 غزة الذين   أعضاء مشكلة   بالضفة الغربية ويشاركون في المؤتمر عندما تقدم حمدان عاشور باقتراح لحل          

  .منعتهم حماس من مغادرة قطاع غزة
 عضوا  25 لـ   إضافة في المركزية    أعضاء 5 المؤتمر فان عاشور اقترح ان يكون لغزة         أعضاءوحسب  

 الذي اثـار    األمر غزة الذين منعتهم حماس      أعضاءفي الثوري يتم انتخابهم من خالل المؤتمر بمشاركة         
ون على ان تكون هناك كوتة لغزة ينتخبها اعضاء غزة لوحـدهم بعيـدا               غزة الذين يصر   أعضاءحفيظة  

  .عن المؤتمر العام المنعقد في بيت لحم
 غزة الموجودين في    أعضاءمفضال عدم ذكر اسمه بأن      ' القدس العربي ' المؤتمر لـ    أعضاء احد   وأوضح

اه ان تنتخـب غـزة      الضفة الغربية مثل محمد دحالن وسمير المشهراوي وابوعلي شاهين يدفعون باتج          
  . غزة في المركزية والثوري الن ذلك يضمن لهم الوصول للمركزيةأعضاء

 غزة حول   أعضاء أثارها الضجة التي    أنهىبأن رئيس المؤتمر عثمان ابو غربية       ' القدس العربي 'وعلمت  
بـل   مرفوض من قبل المؤتمر وبان هناك لجنة مشكلة مـن ق           األخير ان اقتراح    أعلناقتراح عاشور بأن    
  . غزة الذين منعتهم حماس من المشاركةأعضاءالمؤتمر لحل قضية 

وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح ظهر الخميس اجتماعا لها مع لجنة ملف غزة لدراسة مقترحات لجنة                
  .غزة

 غـزة بالتـصويت والترشـح    أعـضاء  يشارك   أنبأن هناك اقتراحا ينص على      ' القدس العربي 'وعلمت  
ندوق اقتراع يوضع في السفارة القطرية بغزة اال ان ذلك االقتراح ما يـزال قيـد                للمؤتمر من خالل ص   

  .الدراسة
وفتح مساء الخميس باب الترشح في المؤتمر لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري على ان يغلـق                

  . صباح اليوم الجمعة10الساعة 
  .لمركزية والمجلس الثوري تيارات للوصول لعضوية ا3ويسود مؤتمر عام الحركة صراع بين 

من داخل المؤتمر فان هناك تيارا يـسمى بالعرفـاتيين نـسبة للـرئيس              ' القدس العربي 'وحسبما علمت   
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات متحالف فيه اللواء جبريل الرجوب واللواء عثمان ابو غربيـة واللـواء                

ن ان هناك تيـار العباسـيين نـسبة         نصر يوسف واحمد قريع وحمدان عاشور والمقربون منهم، في حي         
للرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعمه نبيل عمرو ومحمد دحالن والطيب عبد الرحيم وذلك في مواجهة               
مع تيار المروانيين نسبة لالسير الفتحاوي مروان البرغوثي الذي يدعمه قدورة فارس وحاتم عبد القـادر     

  .وعيسى قراقع وغيرهم من القيادات الشابة
 خصوصا وانه يعـارض العباسـيين       األضعف مصادر في داخل المؤتمر فان تيار البرغوثي هو          ووفق

ويتقاطع مع العرفاتيين في حين ان هناك بعض الشخصيات القيادية في الحركة تحـاول االسـتفادة مـن             
  .وأقطابها أعضائهاجميع التيارات من خالل فتح قنوات اتصال مع 

لتيار العرفاتي الذي يعتبر اللواء عثمان ابو غربية احـد العبيـه            ورجح مصدر مطلع في المؤتمر بأن ا      
سيكون له نصيب كبير في المركزية والثوري خصوصا وان انتخابه رئيسا للمؤتمر بأغلبية كبيرة يـدعم                

 غربية ترشح لرئاسة المؤتمر السادس للحركة امام الطيب عبد الرحيم والـدكتور            أبووكان  . ذلك االعتقاد 
 غربية بعدما انسحب الطيب     وأبو كانت بين بسيسو     األخيرةر بسيسو علما بأن المنافسة      نبيل شعث وصخ  

بأن ابـو   ' القدس العربي 'واكد العديد من اعضاء المؤتمر لـ       .  شعث االهتمام برئاسة المؤتمر    إبداءوعدم  
  .غربية انتخب رئيسا للمؤتمر بأغلبية كبيرة وواضحة

 أمـام  مؤتمر حركة فتح ان المؤتمر قرر فتح بـاب الترشـيح             ومن جهته اعلن نبيل عمرو الناطق باسم      
 من مـساء الخمـيس حتـى        6 المؤتمر لعضوية الهيئات القيادية في الحركة اعتبارا من الساعة           أعضاء
  . من صباح اليوم الجمعة10الساعة 
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 لليـوم الثالـث للمـؤتمر ان تجـرى       األولىورجح عمرو في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الجلسة          
  .'بعد الظهر) الجمعة( ان تبدأ االنتخابات أرجح'وقال . النتخابات اليوم الجمعةا

 الى عضوية الهيئتـين     أنفسهم المؤتمر سيرشحون    أعضاء من المؤتمر فان عشرات من       أعضاءوحسب  
  .القياديتين في الحركة اللجنة المركزية والمجلس الثوري

 هيئة قيادية تنفيذية، في حين يتكون المجلـس  أعلى عضوا وهي   21وتتكون اللجنة المركزية للحركة من      
  . عضوا120الثوري من 

  .دون ان يؤكد حسم التغيير'  الهيئتينأعضاءقد يجري تعديل على عدد 'اال ان نبيل عمرو قال إنه 
 ان اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لبحث مشاركة كوادر قطاع غزة الذين منعتهم حماس               إلىواشارعمرو  

كة تواصل عملها لوضع اللمسات النهائية على آلية تمثيل قيادات الحركة من غزة في انتخابات               من المشار 
  .المؤتمر السادس المنعقد في بيت لحم منذ الثالثاء

 ودعناها إلى غير    - الخاصة بغزة  -فتح كلها ستشارك، في االنتخاب والترشح، والكوتا        :  عمرو وأضاف
بحجمها الطبيعي في المؤسسات القيادية، واللجان األخـرى        رجعة، وهناك حرص جماعي أن تكون غزة        

التابعة للحركة، ففتح ولدت وترعرعت وغزة لها كل يوم تأثير، وتلقينا من غزة رسائل رائعة تظهر عدم                 
  .خروجهم عن التقاليد والصيغ التنظيمية، وأي خيار يطرح ويخضع للتصويت على المؤتمر

باحية الخميس االستماع لمداخالت الوفود من الساحات الخارجية،        وأشار إلى انه جرى خالل الجلسة الص      
وبمـا يتعلـق بعـدد       .واصغينا لهمومهم والحديث ليس هادئا تماما، لكن السخونة أقل من أمس          : مضيفا

انا ال استطيع ان اتحدث عن العـدد النهـائي،          : المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة، أجاب عمرو      
  .الموجودة العدد قابل للتغيير طبعا للزيادة، ال للنقصانولكن وفق الطروحات 

هذا الملف ال يمكن ان يغلـق وسـيظل         :  عمرو أجابوردا على سؤال حول ملف الشهيد ياسر عرفات،         
مفتوحا، ونحن نتصل بالدول التي لديها الملف الطبي، واالمر ليس سهال، لكن المهم اننا نعمل ولن نيأس،                 

وأكد أن المؤتمر سيؤدي الى نتيجة مهمـة،         . كل شيء عن هذا الموضوع     وسنواصل العمل حتى نعرف   
  .وهي تجديد الدم في الجسد الفلسطيني، وأن التجديد والتطوير ال يقتصر على فتح فقط

نحن : وحول إمكانية شطب او إبقاء مصطلح الكفاح المسلح في البرنامج السياسي لحركة فتح، رد عمرو              
قلنا ان خيارنا هو المفاوضات، ولكن خيار المقاومة يصبح خيارا للـشعب            نعلن موقفا واضحا ومحددا، و    

  .الفلسطيني في حالة استمر االحتالل واالستيطان
الناطق الرسمي باسـم    ، أن   مراسلها من رام اهللا    يوسف الشايب ، عن   7/8/2009 الغد، األردن،    وأضافت

حالفاً بلوره أحد قادة الحركـة مـع        دحض ما ُأشيع من أن هناك ت       مؤتمر حركة فتح السادس نبيل عمرو     
  .حركة حماس الستبعاد فريق من فتح عبر منع خروج مناصريه من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر

وبعدما أكد تماسك حركة فتح ووحددتها، معتبرا أن ما شهدته أروقة المؤتمر من خالفات حادة تعبيرا عن            
بيا من فتح ككل، وتستخدم خالفات فتح الداخليـة         حماس تأخذ موقفا سل   "حال صحية، لفت عمرو إلى أن       

ال أوافق على هذا الطرح، وأقول إن حماس ال تريد أن ترى فـتح              .. بتعسف، وبما تراه يخدم مصالحها      
  ".القوية الموحدة

، معتبراً أن أي رهانات إسرائيلية      "ال يجوز اعتبار خطاب الرئيس تقريراً للجنة المركزية       "وأكد عمرو أنه    
  ".خاسرة

واوضح ان عدم تقديم اللجنة المركزية تقريراً في المؤتمر عن أعمالها في العقدين الماضيين أثار جـدالً                 
فـي  " المركزيـة "واسعاً في اليوم الثاني للمؤتمر، موضحا ان المؤتمر أصر على ضرورة تقييم عمـل               

مساءلة، معتبـرا أن    واضاف ان الخالفات تمحورت حول طريقة هذه ال       . السنوات الماضية بل ومساءلتها   
اللجنة المركزية أخطأت حين لم تقدم للمؤتمر تقريراً ليس عن عشرين السنة الماضية، بل عن عنـاوين                 

  .أساسية في هذه السنوات، وتقييمها لما حدث
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ألننا ال نعمل تحت الضغط الزمني، بل وفق إنجاز جـدول األعمـال،   "وقال انه ال سقف زمنيا للمؤتمر،       
 األعمال ينتهي المؤتمر، نحن في بلدنا ولسنا ضيوفاً على أحد، وسنستمر في مؤتمرنا              عندما ينجز جدول  

  ".حتى ننجز المهمات التي عقد من أجلها
ونفى عمر حدوث انسحاب لبعض القيادات من المؤتمر، مثل دحالن ومشهراوي، مشيرا الى انه لم يبلغ                

 هناك مثل هذه االنسحابات فانه سـيعلنها فـي          رسمياً من رئاسة المؤتمر عن أية انسحابات، واذا ما كان         
  .حينه

كما نفى عمرو تعرض اللواء توفيق الطيراوي وسواه العتداء من قبل حرس الرئيس محمـود عباسـن،                 
  .وقال انها أنباء عارية عن الصحة، واللواء الطيراوي لم يتعرض ألي شيء من هذا القبيل

جهزة األمنية من الترشح للجنة المركزية، معتبـرا أن         كما نفى عمرو ما اشيع عن توجه لمنع أعضاء األ         
  .أي عضو في المؤتمر يمكنه الترشح لعضويتها

  
  معرض القدس األول للكتاب في دمشق الزيتونة يشارك في مركز .2

نظمت الحملة األهلية السورية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية عام :  عمر عبداللطيف-دمشق 
ول للكتاب في دمشق، بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب والحملة األهلية  معرض القدس األ2009

شارك في . لتمكين اللغة العربية واتحاد الكتاب العرب، وبرعاية الحملة األهلية المركزية الحتفالية القدس
انة، المعرض الذي أقيم في عدة مراكز ثقافية بدمشق قبل أن يستقر في المركز الثقافي العربي بأبي رم

 عنوان يتحدث معظمها عن فلسطين 1000 دار نشر من سوريا وخارجها، بأكثر من 50حوالي 
  .والقدس

يشار إلى أن شركاء الحملة األهلية المركزية الحتفالية القدس هم مؤسسة فلسطين للثقافة بدمشق، 
 القدس الثقافي ومؤسسة القدس الدولية في عمان، ومركز الزيتونة للدراسات، وفضائية القدس، ومنتدى

  .في عمان، واتحاد الكتاب العرب، واتحاد الناشرين العرب، واتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين
  7/8/2009العرب، قطر، 

  
  بوقف االستيطان واالجتياحات ورفع الحصار"إسرائيل" يدعو المجتمع الدولي إللزام فياض .3

، المبعوث الياباني الخاص بالشرق أمسم اهللا، سالم فياض في را. استقبل رئيس الوزراء د:رام اهللا
 "إسرائيل"وأكد فياض أهمية استمرار االصطفاف الدولي إللزام  .األوسط يوتاكا ايمورا والوفد المرافق له

بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واالستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خارطة 
ها الوقف التام لألنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الطريق، وفي مقدمت

ومحيطها، ووقف سياسة هدم وإخالء ومصادرة المنازل في القدس، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية 
فيها، ووقف االجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الفلسطينية، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 

، بما يشمل رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، حيث يشكل هذا الحصار عقاباً 2005
وثمن فياض موقف اليابان المساند لحقوق الشعب  .جماعياً ألكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني

 .1967الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 
انبه، جدد المبعوث الياباني، موقف بالده الرافض لالستيطان بكافة أشكاله باعتباره يتناقض مع من ج

القانون الدولي، وأكد أن تنفيذ حل الدولتين وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية يشكل أساس السالم في 
  .ينة القدسالمنطقة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الوقف الشامل لالستيطان بما في ذلك في مد

، وخصوصاً ما حدث في حي الشيخ جراح في "إسرائيل" المنازل التي تنتهجها وإخالءوأدان سياسة هدم 
القدس، مشيراً إلى استعداد اليابان للمساهمة في انجاز المشاريع اإلستراتيجية التي تسهم في بناء مقومات 
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ر الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيني، والسلطة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإلى استمرار اليابان في توفي
 .الوطنية

  7/8/2009األيام، فلسطين، 
  

  الرباعيةو منظومة التزامات مطلوبة من الفلسطينيين واإلسرائيليين والعرب تعّد أمريكا :عريقات .4
كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة : الرؤوف أرناؤوط  عبد– القدس المحتلة، بيت لحم

 أن الواليات المتحدة تعمل اآلن على بلورة منظومة ،"الوطن"ير الفلسطينية صائب عريقات، لـالتحر
 مشيرا إلى أنه ال علم له بما ،التزامات مطلوبة من الفلسطينيين واإلسرائيليين والعرب واللجنة الرباعية

 الشأن بأنه بالون  واصفا ما نشر بهذا، وقف المفاوضات لمدة عام"إسرائيل"تردد عن طلب واشنطن من 
  .اختبار إسرائيلي

  7/8/2009الوطن،السعودية، 
  

  يلمح إلى تشكيل حكومة جديدة بعد المؤتمروؤكد على ضرورة فصل السلطة عن فتح يالطيراوي  .5
كد اللواء توفيق الطيرواي، عضو مؤتمر فتح، على ضرورة فصل السلطة عن أ : خاص معا-بيت لحم 

 المفاوضات كانت بين السلطة وإنماناك تعامال بين فتح واالحتالل، حركة فتح، مضيفا انه لم يكن ه
 تشكل أنانه بعد مؤتمر فتح السادس يجب " معا" وكالة أجرتهوكشف الطيرواي في لقاء  ."إسرائيل"و

 يشغل منصب سفير أو وزير، أنيجوز لعضو اللجنة المركزية  حكومة جديدة، مضيفا في حديثه انه ال
  ).الرئاسة، رئاسة الوزراء، رئاسة المجلس الوطني، رئاسة التشريعي( بشغل منصب  فقط يسمح لهوإنما

 عاصفة وهادئة، فالعدد أجواء واألخرىن جلسات المؤتمر تأخذ بين الفينة إ" ":معا" الطيراوي لـوأضاف
 العبر ألخذ نحن نتحاسب عليها وإخفاقات عاما وهناك مشاكل كبيرة 20كبير واالجتماع جاء بعد 

  . مأسسة الحركةبإعادة، مطالبا "نطالق من جديد وليس لتصفية حساباتلال
 اإلساءة القصة ضخمت، وهدفها إنونفى الطيراوي تعرضه لالعتداء في الجلسة الثانية للمؤتمر، وقال 

يعرفون كل الشخصيات المشاركة، والقصة حلت من قبل  للرئيس وحرس الرئيس، هناك بعض الجنود ال
 : فتح لقرارات صعبة قال الطيراويأعضاءوحول تهديدات االحتالل من اتخاذ  ".مكان في الاألمنضباط 

 نصدر قرارات هم يريدونها، قراراتنا أن، وهم واهمون أخرى عاما 50 تقاوم أننحن لدينا قيادة يمكن "
 ليةاإلسرائين القيادة إ" :ضافأو ".أشكالهاستكون لمصلحة شعبنا، ففتح الزالت تمارس المقاومة بكل 

  ". فيها عنده عنجهية وغروراآلخرعندها مراهقة سياسية والبعض 
وبات ذلك واضحا من خالل رفض )غزة والضفة الغربية(كد على عدم وجود جغرافية بالمؤتمر بين أو

  . غزةأهلالكوتة التي تقدم بها 
هيد ياسر وبخصوص فتح الملفات الساخنة قال الطيراوي ال يجوز فتح ملف مهم مثل ملف اغتيال الش

 ملف سيعطى أي الجميع، وان أمام ال تقل أشياء شخص في قاعة مفتوحة، هناك 2500 أمامعرفات 
وحول ملف اغتيال الشهيد ياسر عرفات  ".للثوري والمركزية وهو الذي سيعطي القرار بفتحه ومناقشته

الحكومة، لكن لدينا انا كنت في لجنة التحقيق وهي لم تكن رسمية، وانتهت مع تشكيل :" قال الطيراوي
 70 من أخذت عرفات، هناك شهادات بإزالة التي طالبت واإلسرائيلية األمريكيةوثائق وكل التصريحات 

 اللجنة التي ستشكل، فهذه القضايا الحساسة يجب االستمرارية فيها والمطلوب إلى تسلم أنشخصا يمكن 
  ".تحقيق علنيهعضو مركزية مختص يتابع هذه القضية ولكن لن تكون نتائج ال

  . مقعدا18 شخصا سيترشحون للجنة المركزية للتنافس على 60ن أ وأكد
  6/8/2009وكالة معاً، 
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  أبناء غزةعن دعم العريقات ينفي نية السلطة وقف  .6

نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وجود نية : )ا.ب.د(
ات من شأنها إيقاف الدعم الموجه منها لشراء الغاز والكهرباء لمصلحة قطاع لدى السلطة التخاذ إجراء

غزة بهدف معاقبة حركة حماس بسبب منعها أعضاء فتح في غزة من المشاركة في مؤتمر الحركة في 
وقال عريقات، في حوار مع  ".جزء من مسؤولية السلطة"الضفة، مؤكداً أن الفلسطينيين في القطاع 

أكد الرئيس محمود عباس في خطابه في افتتاح مؤتمر فتح السادس "هرة عبر الهاتف،  بالقا)ا.ب.د(
استمراره في تقديم كل دعم ممكن ألبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وستستمر السلطة في تقديم كل ما يلزم 

  ".وهذا ال عالقة له بالموقف بيننا وبين حركة حماس.. من احتياجات أبناء غزة فهذا واجبنا
  7/8/2009خليج، ال

  
   برلماني أوروبي1500وجه رسائل ألكثر من األسرى تالحملة الدولية لإلفراج عن النواب  .7

أكدت النائب هدى نعيم، عضو الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين، أن الحملة وجهت  :غزة
اتها وفعالياتها  برلماني أوروبي، وأخرى للمؤسسات البرلمانية ضمن نشاط1500رسائل ألكثر من 

وأوضحت النائب عن كتلة التغيير واإلصالح  .المستمرة لإلفراج عن النواب من السجون اإلسرائيلية
البرلمانية، أن الحملة عملت على توجيه رسائل للكتل البرلمانية في الدول العربية واإلسالمية، وزيارة 

م وبرلماناتهم، إلى جانب مذكرة قانونية سفاراتها وممثلياتها في الضفة وتسليمهم رسائل لرؤساء دوله
وأشارت نعيم إلى أن الحملة شكلت حمالت برلمانية أخرى، كالحملة  .وتعريف بالنواب المختطفين

البرلمانية األوروبية التي ترأسها عضو مجلس اللوردات البريطاني جيني تونغ، إضافة إلى الحملة 
  .ميةالبرلمانية العربية والحملة البرلمانية اإلسال

وبينت أن فعاليات الحملة امتدت لتشمل توجيه رسائل لزعماء دول العالم من خالل لقاءات يعقدها رؤساء 
الحملة في الخارج، منوهةً إلى أن الحملة لم تستثن الجانب اإلعالمي في ترويج فعالياتها، حيث تمكنت 

وعملت على  ، www.freeplc.orgمن إطالق موقع إلكتروني خاص بها باللغتين العربية واإلنجليزية 
  .توجيه رسائل للمؤسسات اإلعالمية لحثهم على تفعيل هذه القضية

  7/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   ح السادسحماس لم ولن تتدخل في مؤتمر فت: الزهار .8
، القيادي البارز محمود الزهار أن "حماس" نفي عضو المكتب السياسي لحركة : فتحي صباح-غزة 

  ".فتح"ة تصريحات عن التدخل في مؤتمر حركة يكون أدلى بأي
منع حماس أعضاء فتح في غزة من "وأكد الزهار في تصريح أرسله المكتب االعالمي للحركة أن 

ما تناقلته وسائل "وقال إن ". المشاركة في المؤتمر لم يكن من أجل فوز شخصِ أو منع فوز شخص أخر
، وأن حماس ال تتدخل في الشأن الداخلي ألي من اإلعالم في هذا الموضوع عارٍ عن الصحة تماماً

  ".الفصائل الفلسطينية
في غضون ذلك، تتردد في اوساط مؤيدي دحالن اتهامات موجهة الى عضو اللجنة المركزية، مفوض 

جبريل الرجوب بعقد صفقة ) عضو المجلس الثوري للحركة(، و)أبو عالء(أحمد قريع "التعبئة والتنظيم 
هرة كان الزهار طرفاً فيها في شأن عدم السماح ألعضاء المؤتمر العام في القطاع مع حماس في القا
  ".بالسفر إلى بيت لحم

عضو المجلس الثوري القيادي (الصفقة تمت بسبب تحريض من "بأن " الحياة"وتفيد رسالة أرسلت الى 
لوحيد من هذا أحمد حلس لحماس وقريع والرجوب بأن الخاسر ا) الفتحاوي الغزي المناهض لدحالن
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اإلجراء هو دحالن الذي تقل فرصه في الفوز بمقعد اللجنة المركزية المقبلة إذا ما تم حجب أصوات 
 صوت انتخابي مضمونة لدحالن وأنصاره، على الرغم من ثقله الملحوظ 400غزة التي تقدر بأكثر من 

حالن وأنصاره تقلل من في الضفة الغربية وساحات الخارج، وهذا سيتسبب في توجيه ضربة قوية لد
  ".فرص حضورهم في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة

  7/8/2009الحياة، 
  

  على األمة والمجتمع الدولي التحرك إزاء كارثة حصار غزة: الرشق .9
حذرت حركة حماس من تداعيات استمرار الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة ومنع إعادة إعماره، : دمشق

األوضاع الكارثية التي يعيشها "ربية واإلسالمية والمجتمع الدولي مسؤولية التحرك إزاء محملّة األمة الع
  ".أهالي القطاع جراء الحصار

إننا إذ "، "قدس برس"، عزت الرشق، في تصريح لوكالة "حماس"وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
للتخفيف من المعاناة التي " األونروا "نثمن الخطة التي أطلقتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

يعيشها أهلنا في القطاع؛ ندين وبشدة رفض الحكومة الصهيونية التجاوب معها، ونعتبر أن هذا الرفض 
  ".هو بمثابة إمعان في العدوان على شعبنا

وا وبين إن قيام الحكومة الصهيونية بالربط بين التجاوب مع مبادرة األونر"وتابع الرشق تصريحه بالقول 
التوصل إلى مخرج لقضية الجندي الصهيوني األسير؛ ما هي إال ذريعة لتبرير الحصار المفروض على 

، الفتاً االنتباه إلى أن المئات "القطاع، واستمرار سياسة العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا في غزة
  .من األطفال والمسنين والمرضى قضوا نتيجة الحصار

  6/8/2009قدس برس، 
  

  ترفض الكوتا وتعرض بدائل" المركزية" أمام مشكلة تمثيل غزة و السادسمؤتمر فتح .10
احمد عبد الرحمن النـاطق     أشرف الهور مراسلها من غزة، أن       عن  ،  7/8/2009القدس العربي،   ذكرت  

أشار في تصريح صحافي مع بداية اليوم الثالث للمؤتمر إلى ان العمل جار إليجاد صـيغة                 الرسمي لفتح 
  .يتم من خاللها تمثيل قطاع غزة

وقال ان غزة لن تغيب عن االنتخابات، ولن يجري تغييبها، مؤكداً رفض فكرة عقد مـؤتمر اسـتكمالي،        
. النتخاب قيادة غزة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو المطلب الذي تنادي به كوادر القطـاع               

في أي قائمة تقدم للمؤتمر العام بحيث تكون        ' ضمنيالتوازن ال 'ورأى أن الحل موجود من خالل مراعاة        
  .مرضية لكوادر الحركة، سواء في غزة أو الضفة

وحاز هذا الموضوع الخالفي بين قيادات الحركة على نصيب كبير في جلسات اليوم الثاني، وهدد قياديو                
م حصة تنتخـب    غزة باالنسحاب من المؤتمر، واإلعالن عن عدم االعتراف بنتائجه، حال لم تخصص له            

  .الحقاً، لتعذر وصول األعضاء بسبب منع حماس
وذكر عبد الرحمن أن المؤتمر سيواصل عمله وفق جدول األعمال المقتـرح، حتـى انتخـاب اللجنـة                  

  .المركزية والمجلس الثوري
لكن إبراهيم أبو النجا عضو قيادة فتح العليا في غزة، شدد على ضرورة تخصيص مقاعد فـي اللجنـة                   

  .ة والمجلس الثوري لقيادة غزة يجرى انتخابها في ما بعدالمركزي
وأوضح أن تحديد آلية انتخاب وترشيح أعضاء غزة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فـتح                
سيتم من خالل التعاون مع مصر وهيئة العمل الوطني، على اعتبار أن المقاعد المخصصة لغزة سـتبقى                 

  .المجلس الوطني ثم يصار إلى بحث كيفية إتمام هذه العملية في قطاع غزةشاغرة في اللجنة المركزية و
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الخـروج بـصيغة مـضمونة      'وأكد أنه سيتم الحديث مع المسؤولين المصريين والفصائل في غزة لــ             
  .'الستكمال العملية الديمقراطية التي بدأت في بيت لحم

ضفة ستشارك في جلـسات المـؤتمر، دون أن         ولفت أبو النجا الى ان قيادة فتح من غزة المتواجدة في ال           
تشارك في الجلسة التي ستخصص إلجراء االنتخابات، ورفض أبو النجا ما يشاع عن وجـود تكـتالت                 

  .'كل قائمة تريد النجاح في المؤتمر'ومعسكرات داخل مؤتمر فتح مشيراً إلى وجود قوائم، وقال 
عضو اللجنة ، أن  فتحي صباح-زة  غ، بيت لحم من محمد يونس، 7/8/2009 الحياة، وأضافت

 عضواً، فيما تقوم 18ان اللجنة ستقترح على المؤتمر انتخاب " الحياة"المركزية عباس زكي كشف لـ 
، وبحيث ) عضوا23ليصبح ( اعضاء، اي بزيادة عضوين عن العدد الحالي للمركزية 5اللجنة بتعيين 

ن هذا االقتراح يهدف الى التغلب على مبدأ الكوتا وقال ا. يتم تعيين اعضاء من غزة في حال عدم فوزهم
، مشيرا الى ان اللجنة المركزية رفضت مبدأ "حتى ال نكرس اسبقية وجود كوتا مناطقية داخل فتح"

  .الكوتا
في " فتح"أن  قيادي في اللجنة القيادية العليا لـ " الحياة"لـ " فتح"كشف مصدر قيادي رفيع في حركة و

" تابعة إلحدى الدول) مكتب تمثيل(يقترع أعضاء المؤتمر في سفارة "االقتراحات أن أن أحد قال القطاع 
الحركة تدرس اقتراحاً آخر يتمثل في اقتراع "وأضاف أن . العربية أو الصديقة التي لها تمثيل في القطاع

 الدولة أو في القطاع، رافضاً االفصاح عن أسم" أعضاء المؤتمر في مكتب تابع ألحد الفصائل الفلسطينية
  .الفصيل الفلسطيني المرشح لهذه المهمة

وأكد ". الحركة تجري حالياً اتصاالت مكثفة مع عدد من الدول الختيار الطريقة األفضل" أن إلى وأشار
  .، رافضاً اإلفصاح عن هويته"االتصاالت مع حماس تجري من خالل طرف ثالث"أن 

لعليا للحركة في القطاع ابراهيم أبو النجا فسر ولو لكن عضو المجلس الثوري، عضو اللجنة القيادية ا
تحديد آلية انتخاب وترشيح أعضاء غزة في اللجنة المركزية "بالقول إن " الفتحاوي"جزئياً كالم القيادي 

وأضاف أن ". والمجلس الثوري لحركة فتح سيتم من خالل التعاون مع مصر وهيئة العمل الوطني
شاغرة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ثم يصار إلى بحث كيفية المقاعد المخصصة لغزة ستبقى "

سيتم الحديث مع اإلخوة المصريين والفصائل في غزة "وأشار إلى أنه ". إتمام هذه العملية في قطاع غزة
  ".للخروج بصيغة مضمونة الستكمال العملية الديموقراطية التي بدأت في بيت لحم

  
   رجل عباس للمؤتمر الحركي وهزيمته لبسيسوبية رئيساًاختيار أبو غر: مؤتمر فتح .11

شكل انتخاب القيادي في حركة فتح عثمان ابو غربية رئيسا للمؤتمر الحركـي             : ـ بسام البدارين   عمان
النصار الخط السياسي والتفاوضي ولحلفاء الـرئيس       ) صدمة حقيقية (السادس بما يشبه التوافق واالجماع      

واجمع فرقاء داخل المؤتمر بان انتخاب ابو غربيـة حـسم           . كة الصاخب محمود عباس في مؤتمر الحر    
الكثير من اجواء الصخب في المؤتمر، خصوصا وان االقتراع النتخاب رئيس المؤتمر لم ينته فقط بفوز                
ابو غربية لكن بهزيمة ساحقة لمنافسه على هذا الموقع صخر بسيسو، امين الـسر المـساعد للمجلـس                  

  .الثوري للحركة
تبر مراقبون ان نبض القاعة الرئيسية لمؤتمر الحركة يسير في اتجاهات وطنية معاكـسا اتجاهـات                واع

 الذي انتهى بتكريس ابو غربية وهو مناضل عريق في الحركة كان محسوبا علـى               األمرالرئيس عباس،   
  .خط الرئيس ياسر عرفات على سدة الرئاسة للمؤتمر

هذه المعركة في مواجهة ابو غربية لسبب حصري يتمثـل          وعلم ان بسيسو المقرب جدا من عباس خسر         
 في بيت   أصال سر المجلس الثوري وتشجيع عقد المؤتمر        أمانةفي اتهام كوادر الحركة له بااللتفاف على        

  .لحم وفي ظل االحتالل



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1517:         العدد       7/8/2009الجمعة  :التاريخ

وكان الرئيس عباس قد استعان بالقيادي بسيسو لتوجيه رقاع الدعوة لمؤتمر بيت لحم بصفته نائبا المـين               
 سر المجلس حمدان عاشور توقيع هذه الرقاع، وهو         أمينسر المجلس الثوري، وحصل ذلك بعدما رفض        

 من الواضح ان بسيسو المحسوب على قطاع غزة والمقرب من عباس دفع ثمنه هزيمة قاسـية فـي                   أمر
  .مواجهة ابو غربية كمرشح لرئاسة المؤتمر

جلوس على كرسي رئاسة هذا المؤتمر المثيـر جـدا      ويبدو ان السر في تمكن ابو غربية او تمكينه من ال          
للجدل يدلل على خلفيات مجمل ما حصل خالل اليومين الماضيين فقد شكل جلوس ابو غربية على هـذا                  
الكرسي ليس فقط صدمة الوساط الرئيس عباس ولكن ايضا مؤشرا على مظاهر الحيوية والنضج التـي                

  .ا الى حزب مدني خالل المؤتمر السادستحاول االستدراك النقاذ الحركة ومنع تحويله
الحصول عليها ان تحالفا من عدة شخصيات محوريـة         ' القدس العربي 'وتؤكد المعلومات التي استطاعت     

في حركة فتح عمل بجهد مضن في الكواليس الختيار قيادي من خارج نادي الـرئيس عبـاس رئيـسا                   
  .للمؤتمر السادس

في بيت لحم ان هذا التحالف شارك به بنشاط قياديون بعينهم من            وليس سرا في اوساط الحركة المحتشدة       
بينهم جبريل الرجوب ومحمود العالول ومحمد المدني وكذلك يحيي يخلف وقد شكل هذا الخماسي بعد ان                
انضم اليه ابو غربية حلقة نشطة جدا داخل الضفة الغربية وبنية الحركة التنظيمية وهوامش ومنـاورات                

  .السادسوكواليس المؤتمر 
وليس سرا بين ابناء الحركة ان هذه الخلية النشطة التي ال تصنف في االتجاه المعارض الوسلو والتـي                  
تصنف باعتبارها محسوبة على الخط العرفاتي استفادت من حضورها النوعي في بنية التنظيم في الضفة               

 في الساحة التنظيميـة فـي        المؤتمر مع قياديين شبان مؤثرين     ألغراضالغربية في بناء تحالف تكتيكي      
الضفة من طراز حسام خضر وبكر ابو بكر وغيرهم لتشكيل فريق انتج نكهة مختلفة داخل بؤرة المؤتمر                 
واستطاع بالنتيجة اقامة عالقات تكتيكية ودية مع ابناء الحركة الضيوف القادمين من االقاليم بما في ذلك                

  .روع الرئيس عباسبعض المعارضين الوسلو في تشكيل فريق مناوئ لمش
هذه التحالفات التكتيكية وحسب قيادي مطلع ومخضرم بالحركة حققت نتائج نوعيـة حتـى اآلن خـالل                 
اليومين الماضيين بعدما ضمت المطرودين من دائرة اهتمام المقاطعة واالقل حظا مـن ابنـاء الحركـة                 

ة داخل المؤتمر لم تتطـور      الحريصين عليها بحيث تشكل فريق مناوئ ومناور نجح في خلق حالة مختلف           
بكل االحوال الى تيار جارف ومعارض حتى اآلن، لكن هذا الخليط الذي فرضته الظروف الموضـوعية                
حقق حتى اآلن امتيازات مهمة او سجل بعض االهداف من بينها ارهاق الرئيس عبـاس ومنعـه مـن                   

 واالهم انتاج شعار صـاخب      االسترخاء، واستهداف ادواته ورموز خطه السياسي المقربين ومضايقتهم،       
  .في المؤتمر واضفاء الحرارة على النقاشات وخلق مساحة تسمح بمناقشة الملفات المسكوت عنها

 الحركة ان هذا الخليط من الغاضبين والمستائين والفتحاويين االحرار وبيـنهم            أبناءوفي السياق كله يفهم     
ان ابو غربية رئـيس لجنـة العـضوية         بعض المعارضين الوسلو اصال هو الذي نجح في ايصال عثم         

المتفرعة عن اللجنة التحضيرية العليا لكرسي رئاسة المؤتمر الحركي وهو نفسه الفريـق الـذي هـزم                 
منافسه بسيسو وعمل على ضمان استمرار االيقاع الصاخب حتى اآلن دون ان يصل االمر بكل االحوال                

 .لمرحلة كسر عظم للرئيس محمود عباس
  7/8/2009القدس العربي، 

  
   سيتدخل شخصيا لحل الخالفات حول تمثيل غزة في المؤتمرعباس أن في فتح يؤكد مصدر .12

رجح مسؤول كبير في حركة فتح أن يقوم الـرئيس محمـود عبـاس بالتـدخل     : غزة ـ أشرف الهور 
شخصيا، لفض الخالفات التي تهدد مستقبل مؤتمر الحركة السادس، والخاصة بتمثيل قطاع غـزة، فـي                

ت القادمة، في وقت واصل زعماء الحركة اختالفاتهم، وتباينت مواقفهم بشكل كبيـر فـي اليـوم                 اللحظا
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' مؤتمر اسـتكمالي  'الثالث للمؤتمر الذي مدد أليام، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ان موضوع عقد              
  .لغزة مرفوض، بحسب ما تنادي قيادة القطاع

ان الرئيس عباس استاء كثيراً، ممـا  ' القدس العربي' لـ وقال المسؤول الكبير الذي فضل عدم ذكر اسمه 
وبحسب . يحدث في المؤتمر، الفتا الى ان عباس لم يكن يتوقع أن تصل األمور لهذا الطريق في المؤتمر                

جلـسات تـصفية    'المسؤول فإن عباس أبدى لعدد من المحيطين به امتعاضه الشديد بتحول المؤتمر لـ              
  . زعماء الحركة البارزين، بين عدد من'حسابات شخصية

لحل مشكلة طريقة تمثيل غزة في هيئات الحركـة         ' التدخل الشخصي 'وأكد المسؤول أن عباس وعد بـ       
، بعد معرفة الرأي النهائي للتكتالت الفتحاوية التي تـشارك          )اللجنة المركزية والمجلس الثوري   (القيادية  

  .في المؤتمر
  7/8/2009القدس العربي، 

  
  أعضاء في المؤتمر السادس لفتح يتهمون أبو ماهر غنيم بخداعهم": القدس العربي" .13

ان الحرس الرئاسي التابع للرئيس محمود عباس وعنـدما  ' القدس العربي'علمت : عمان ـ بسام البدارين 
صاح في وجهه القياديان حسام خضر وبكر ابو بكر يوم األربعاء اقترب من االخيـرين فـي محاولـة                   

لحظة المناسبة طلب الرئيس عباس من الحرس االمني مغادرة قاعة االجتماع، االمر            اعتقالهما لكن في ال   
  .الذي حال دون تداعيات كان يمكن ان تكون خطرة في السياق

عليها بعض تفاصيل المواجهـات الـصاخبة والحـوارات         ' القدس العربي 'وبينت شهادات حية حصلت     
النقاشات افلت احمد قريع والطيب عبد الـرحيم عـدة          الساخنة التي شهدها المؤتمر االربعاء فبسبب حدة        

مرات زمام المبادرة في قيادة الجلسات االفتتاحية حيث فقد عبد الرحيم السيطرة واضطر لمغادرة منصة               
رئاسة المؤتمر بسبب اشارته الن اللجنة المركزية تعتبر خطاب الرئيس عباس بمثابة تقريرها الذي تتقدم               

رض عليه غالبية المتواجدين من المؤتمرين قبل ان ينزل الطيب عبد الرحيم عن             به للمؤتمر وهو امر اعت    
  .المنصة

وفي اليوم نفسه استغرب كثيرون عدم تنطح ابو ماهر غنيم لرئاسة الجلسة االفتتاحية قبل انتخاب رئـيس      
تمر في االفتتاح   لها فالرجل يترأس اللجنة التحضيرية العليا والتقاليد الحركية تقتضي ان يقدم الدارة المؤ            

  ).ابو العالء(لكنه لم يفعل ذلك فتنطح لالدارة بالتساوي الطيب عبد الرحيم واحمد قريع 
وبعد انتخاب هيئة لرئاسة المؤتمر بقيادة عثمان ابو غربية اعترفت اللجنة المركزية بعدم وجود تقريـر                

رير المركزية حيث طلب احمد     روتيني واعتيادي لها اثر رفض المؤتمرين اعتبار خطاب عباس بديال لتق          
قريع والطيب عبد الرحيم وقتها من المؤتمر مهلة العداد التقرير وهو امر دفع بعض االعضاء للصراخ                

  .معتبرين عدم وجود تقرير اهانة للمؤتمر من قبل اللجنة المركزية
 وبدأ بمخاطبـة    وفي تلك اللحظة تنطح في محاولة النقاذ الموقف ابو ماهر غنيم الذي توجه الى المنصة              

المؤتمر لعرض توجهات اللجنة المركزية وهنا تحديدا شهد الجو صخبا مجددا فاتهم البعض ابـو مـاهر              
غنيم بانه يحاول خداع المؤتمرين ومنعوه من اكمال مداخلته، ورفضوا تقديم تقرير شـفوي بـدال مـن                  

 االجتماع وهو في حالة حرد      التقرير المنهجي المكتوب، فنزل ابو ماهر غنيم غاضبا عن المنصة وغادر          
قبل ان يشهد الجميع مداخالت وخطابات وكلمات انتقدت بشدة وبال رحمة اللجنـة المركزيـة وحملتهـا                 
مسؤولية االزمات التي تعاني منها الحركة وعادت الخطابات لتطرح تساؤالت محددة حـول استـشهاد               

ة في غزة واالنتخابيـة فـي التـشريع         الرئيس عرفات واسرار اغتياله وتسميمه وحول الهزيمة العسكري       
  .والبلديات وحول غياب التقرير المالي

  7/8/2009القدس العربي، 
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  شاهين اتهم عاشور بالجهوية ومساعد أبو العينين احتج على عباس زكي": القدس العربي" .14

واألمـن  ـ شهدت ساحة المهد استنفاراً أمنياً يوم امس بسبب خالف وقع بين قوات الشرطة الفلسطينية                
الوقائي وبالتحديد بين احد قوات االمن الوقائي والمسؤول األمني عدنان الضميري، وتطلب األمر جهود              

  .اطراف خارجية لرأب الصدع
ـ بدأت اجواء الشحن في المؤتمر بعدما حاول مقربون من دحالن اثارة الضجيج والفوضـى لمواجهـة                 

وري خالل الجلسة الصباحية عندما طالب بتخصيص       اقتراح القيادي حمدان عاشور امين سر المجلس الث       
 مقاعد في اللجنة المركزية البناء القطاع على ان تجري انتخابات متزامنـة فـي غـزة                 6حصة قوامها   

الختيار ممثليها في المجلس الثوري، في تلك اللحظة تعالى الصياح وارتفعـت االصـوات فـي قاعـة                  
حالن حيث وجهت شتائم لعاشور واقترب البعض منه في         االجتماع من قبل شخصيات مقربة من العقيد د       

محاولة لضربه وتعالت اصوات تقول لعاشور انه غير مقيم بغزة وان ابناء الحركة قي القطاع يريـدون                 
انتخابات حرة وعادية ويرفضون فكرة المحاصصة في اللجنة المركزية وهو رأي تبناه بصوت مرتفـع               

ن الذي وجه الشتائم للقيادي عاشور ملمحا الن االخير يتخـذ موقفـا             وانفعال شديد القيادي ابو علي شاهي     
  .جهويا من ابناء القطاع

ـ التوتر كان حاضرا ايضا في جلسة المؤتمر الصباحية امس عندما تقدم احد ممثلي الحركة من اقلـيم                  
ـ                  ات لبنان بخطبة عصماء بعنوان التقصير الشديد في متابعة احوال نهر البـارد وفـي سلـسلة مالحظ

استهدفت انتقاد السفير الفلسطيني في بيروت عضو اللجنة المركزية عباس زكـي وكـان واضـحا ان                 
الخطيب احد المقربين من القيادي الفتحاوي في لبنان سلطان ابو العينين قبل ان يسمح رئـيس المـؤتمر                  

  . التوترللسفير عباس زكي بتقديم توضيحات ترد على الخطبة العصماء التي نتج عنها الكثير من
 خارج قاعة المؤتمر في مـا يـشبه تظـاهرة           األردنيةـ تجمهر ابناء اقليم فتح الموجودون في الساحة         

صغيرة اطلقوا فيها هتافات مع تصفيق تنتقد تجاهل اقليم االردن في عدد االعضاء الـذين سـمح لهـم                   
بناء الحركة في اقلـيم     بحضور المؤتمر وتعالت اصوات هؤالء في اروقة المؤتمر مما دفع اقرانهم من ا            

لبنان بالتجمع واطالق شعارات مناهضة لمحاوالت تقليص عدد ممثلي ساحة لبنان في المؤتمر واطلـق               
  ابناء الحركة في عمان وبيروت هتافات صاخبة يتخللها سؤال اين حصتنا؟

 وإغالقتح  ـ اهالي بيت لحم يتذمرون من ارتباك في تحركاتهم بمدينتهم الصغيرة بسبب انعقاد مؤتمر ف              
 عن تمديد ايـام     اإلعالنبعض الطرق المؤدية لمركز المدينة الذي ينعقد فيه المؤتمر، وزاد تذمرهم مع             

  .عقد المؤتمر
  7/8/2009القدس العربي، 

  
   الكاملة عن اغتيال عرفاتةالمسؤولي" إسرائيل"مندوبو مؤتمر فتح يصّوتون على تحميل  .15

 عاما المنعقد في بيت لحـم       20مؤتمرها العام االول منذ     حملت حركة فتح في      :ـ وليد عوض   بيت لحم 
وصوت المنـدوبون    .في الضفة الغربية الخميس اسرائيل مسؤولية وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات          

يحمل اسرائيل كقوة محتلة المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد ياسر          'في مؤتمر فتح باالجماع على قرار       
  .'عرفات

ورفـض  .  القـضاء الـدولي    إلى الوفاة ورفع خالصاتها     أسبابفي  ' متابعة التحقيق ' لجنة   وقرروا تكليف 
  . يولي ادلشتاين في بيان هذا االتهام رفضا قاطعااإلسرائيلي اإلعالموزير 

وتمكن القيادي في حركة فتح وقريب الرئيس الراحل ياسر عرفات ناصر القدوة امس الخميس من تمرير                
لحركي السادس يقضي بتشكيل لجنة تحقيق تتبع اللجنة المركزية للحركة للبحث في            اقتراح على المؤتمر ا   

  .ملف اغتيال وتسميم الرئيس الراحل
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وتم اعتماد هذا القرار كاحدى التوصيات بعد اضافة تعديل على نصه يتحدث عن تشكيل لجنـة تحقيـق                  
  .التحقيق في نفس الموضوعوالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية ايضا في دعوى رسمية ومطالبتها ب

  7/8/2009القدس العربي، 
  

   والمالي للمركزيةاإلداريخطاب عباس ال يمكن أن يكون بديال عن التقرير : عبد القادر .16
أكد حاتم عبد القادر رئيس لجنة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدم رضـاه  : لندن ـ عالء جمعة 

 الذي كان من الواجب تقديمه      واإلداريديال عن التقرير المالي     من اعتبار اللجنة المركزية خطاب عباس ب      
للمؤتمرين في حركة فتح، وقال عبد القادر بأن خطاب عباس االفتتاحي لم يناقش قضايا التقرير المتمثلة                

 الحركة، ولم يعط تفسيرا عما حدث في غزة وعن سر انحسار شعبية حركة فتح               وإخفاقاتعن انجازات   
 وممتلكات الحركة فكيـف     أصولح النتخابات البلديات، ولم يقدم تفصيال ماليا عن         وعن سبب خسارة فت   

 عـدد   إصراريمكن اعتباره بديال عن التقرير الذي انتظره أعضاء فتح عشرون عاما، وانتقد عبد القادر               
 ترشيح أنفسهم وعدم اعطاء الفرصة لألجيال االصغر سنا خاصـة           إعادةكبير من اللجنة المركزية على      

د االخفاقات االخيرة التي طالت الحركة وقال بأن هذا التصرف يظهر فتح وكأنها ال تملك ثقافة تداول                 بع
  .السلطة

كذلك عبر عبد القادر عن عدم رضاه عن برنامج اللجنة المركزية المقدم خالل مؤتمر فتح في بيت لحـم    
لخاصة بالقدس والالجئين هي عبـارة      وقال بأنه ال يرقى للغة فتح االصلية، وقال بان التقارير السياسية ا           

عن عموميات ال تملك نصوصا أو متونا تفصيلية كافية، وانتقد ميل بعض االشخاص في اللجنة المركزية                
الستخدام مصطلحات مثل القدس الشريف أو القدس العربية لـدى حـديثهم عـن القـدس، اذ أن هـذه                    

دينة القدس مع امتدادها الجغرافي والذي أيد       المصطلحات قد تعني حصر منطقة نفوذ القدس والتي تعني م         
 في االمم المتحدة الى منطقة وجود المقدسات االسالمية أو االحيـاء العربيـة فـي                181بالقرار األممي   

  .القدس فقط، وهو ما يجب التصدي له ورفضه
مـود الـذي    وعن مجريات المؤتمر أكد عبد القادر بأن مؤتمرا واحدا ال يعتبر كافيا الصالح الخلل والج              

أصاب فتح خالل العشرين عاما الماضية اال أنه قد يعتبر بداية طيبة يجب ان تتكرر وتلحقها مـؤتمرات                  
أخرى، وكشف عبد القادر عن ترشحه للمجلس الثوري الذي اعتبره صمام االمـان للجنـة المركزيـة،                 

لمح عبد القادر الى أنـه   وستجرى االنتخابات مساء اليوم الجمعة على أن تظهر النتائج في وقت الحق، و            
بالرغم من الجوانب السلبية الكثيرة التي رافقت المؤتمر والتي عزاها الى الظرف الزمني الخاص الـذي                
عقد فيه المؤتمر اال انه لمس اصرارا قويا لدى االعضاء على التغيير الحقيقي وعلى االصـالح المـالي                  

  .والهيكلي للحركة
 7/8/2009القدس العربي، 

  
    ويعرّضه إلجراءات قمع سعدات األسيرالحتالل يعزلا: الشعبية .17

 قمع من قبـل     إلجراءاتقالت الجبهة الشعبية أمس إن أمينها العام أحمد سعدات يتعرض           :  د ب أ   -غزة  
وذكرت الجبهة ، في بيان لها ، أن إدارة السجن قررت عزل سـعدات              . إدارة سجن عسقالن اإلسرائيلي   

" كـانتين "ع غرامة مالية إضافة إلى منعه من شراء أي احتياجـات مـن               يوما وإرغامه على دف    14لمدة  
ونقل البيان عن سعدات قوله     . السجن وذلك بسبب إعطاء سعدات أحد األسرى في قسم العزل سيجارتين          

إن إدارة السجون اإلسرائيلية تعمل على كسر العالقات االجتماعية لألسرى ، الفتـا إلـى أن سـعدات                  
وحملت الجبهة الشعبية إدارة السجون اإلسرائيلية وحكومتها المسؤولية الكاملة         . هرمعزول منذ أربعة أش   

يشار إلى أن إسرائيل قضت بـسجن       . عن حياة أمينها العام ، ودعت إلى أوسع حملة تضامن شعبي معه           
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 عاما بتهمة الوقوف وراء اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي         30 كانون أول الماضي لمدة      25سعدات في   
  .حبعام زئيفير

  7/8/2009الدستور، 
   

 الجالد  وبين الضحيةوتعده يساوي " هيومان رايتس ووتش" تقرير حماس ترفض .18
الحقوقية أمس " هيومان رايتس ووتش"رفضت حركة حماس ما جاء في تقرير أصدرته منظمة  :غزة

إسرائيليين يمكن واعتبرت فيه أن إطالق حماس والمنظمات الفلسطينية األخرى لصواريخ على مدنيين 
وردت وزارة اإلعالم التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في بيان أن تقرير ". جريمة حرب"وصفه بأنه 

ساوت "، مشيرا إلى أن المنظمة "سياسي بامتياز وال يمت للموضوعية والحيادية بصلة"المنظمة الحقوقية 
 صالح البردويل القيادي البارز في حركة حماس كذلك، قال". بين الضحية الفلسطينية والجالد اإلسرائيلي

إن المساواة بين ما ارتكبته إسرائيل من جرائم خالل الحرب على القطاع وبين ما " الشرق األوسط"لـ
وشدد البردويل على أن كل القوانين . تقوم به حركات المقاومة للدفاع عن شعبها غير مقبولة ومرفوضة

 . ت االحتالل الحق في الدفاع عن نفسهاالدولية تمنح الشعوب الواقعة تح
من يقرأ تقرير المنظمة الحقوقية يعتقد أن حماس هي التي "واعتبر القيادي في حماس، البردويل، أن 

وأشار البردويل إلى ". شنت الحرب على إسرائيل وليست إسرائيل هي التي ارتكبت فضائع غير مسبوقة
 مدني فلسطيني 1500 في حين قتلت القوات اإلسرائيلية أنه خالل الحرب لم يقتل أي مدني إسرائيلي

 . 5000وجرحت 
 7/8/2009الشرق األوسط، 

  
  مؤتمر فتح ينقل الحركة من الثورة إلى مرحلة السلطة: تقرير .19

في مؤتمرها العام " فتح"تشير التعديالت الجارية على النظامين السياسي والداخلي لحركة : رام اهللا
نة بيت لحم في الضفة الغربية، الى ان الحركة تتجه الى التحول من مرحلة الثورة السادس المنعقد في مدي

  .الى مرحلة السلطة
 التي شكلها المؤتمر ان الصياغات الجارية للبرنامج السياسي والنظام 18ويقول اعضاء في اللجان الـ 

مج السياسي والنظام الداخلي تتسم باالعتدال، وتتخلص من كل الصفات المتشددة التي حملها البرنا
" حرب التحرير الشعبية"و " العدو الصهيوني"و " اجتثاث الكيان الصهيوني"الداخلي السابقين للحركة مثل 

  .وغيرها
" واحداً من الخيارات"وأبقى البرنامج السياسي على ذكر خيار الكفاح المسلح بصورة نظرية، اذ اعتبره 

وات بعض االعضاء الى تبني الكفاح المسلح والحرب وأثارت دع". وفقاً للظروف"وحدد استخدامه 
الشعبية سخرية غالبية االعضاء الذين، إما انسحبوا من الجلسة اثناء اطالق هذه الدعوات، او اطلقوا 

  .النكات على اصحابها بعد انتهائها
ية هذا المؤتمر سيكون مؤتمر تحويل فتح من حركة ثور): " سنة56(وقال عضو المؤتمر جمال الديك 

االهتمام كله ينصب . فتح بعد المؤتمر ستكون مختلفة عن فتح ما قبلها: "وأضاف". الى حزب سياسي
  ". اآلن على السلطة وتبعاتها

واحتدم الصراع بين المعسكرات في المؤتمر، ولوحظ ان غالبية المعسكرات تقاطعت على شن حرب 
ر أعد من اجل هدف واحد هو اقصاء هذا المؤتم: "وقال مسؤول مقرب من دحالن. على محمد دحالن

  ".محمد دحالن
 عضو الى العدد 700ويرى معسكر دحالن في كل االضافات التي شهدها المؤتمر، خصوصاً اضافة 

وقال سمير . ، يشكل وسيلة الخالل التوازن بين المعسكرات في المؤتمر1550االصلي المتفق عليه وهو 
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 عضو للمؤتمر في ليلة وضحاها خطوة غير 700اضافة : "مشهراوي الرجل الثاني في معسكر دحالن
بريئة، اذ اخلّت هذه الخطوة بالتوازنات داخل المؤتمر، التوازن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وطالب معسكر دحالن بتخصص ثلث المواقع القيادية لقطاع ". والتوازنات داخل الضفة الغربية نفسها
ورفضت قيادة الحركة منحه ذلك، . النتخابات في حال عدم اقرار ذلكغزة، مهدداً بعدم ترشيح نفسه في ا
  .لكنها تتفاوض معه على حلول أخرى

  .ويرى خصوم دحالن انهم بإضعافه في المؤتمر سيقطعون الطريق عليه نحو كرسي الرئاسة مستقبالً
حو المستقبل، نحو كل المتنافسين على اللجنة المركزية يتنافسون وعيونهم مصوبة ن: "وقال جمال الديك

وليس سراً ان عيون دحالن تتجه . التنافس على المجلس التشريعي او رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة
يتمتع بعوامل قوة مادية وسياسية "ويعزو الديك اشتداد الحرب على دحالن لكونه ". نحو كرسي الرئاسة

  ".الى جانب شخصيته الكارزمية
، وان عليه بالتالي ان "حماس"ركة قطاع غزة لمصلحة حركة لكن آخرين يرون ان دحالن خسر مع

كان هناك حدث كبير في غزة خسرت فيه فتح السلطة : "وقال هيثم عرار من رام اهللا. يتحمل المسؤولية
لكن عرار رأى ان  ".امام حماس، ودحالن كان قائد غزة، لذلك فإن كثيرين في المؤتمر يحمله المسؤولية

  ".شهير، وفي تصفية الحسابات داخل المؤتمرهناك مبالغة في الت"
  7/8/2009الحياة، 

  
   مشروع عباس يتأرجح ..معركة إرادات مؤتمر فتح: تقرير .20

يواجه المشروع السياسي للرئيس محمود عباس حالة النـضج والـوعي التـي    : عمان ـ بسام البدارين 
ت بالتفاصيل ويتوقـع ان تـؤثر       اجتاحت خالل اليومين الماضيين المؤتمرين من ابناء حركة فتح واثير         

بالنتائج، مما يجعل الخط السياسي للرئيس متأرجحا ومعلقا ومفتوحا على كل االحتماالت التي ال يمكـن                
حسمها اال بعد وضع االقالم واعالن اختتام المؤتمر السادس الذي واجه بدوره امـس الخمـيس اجـواء                  

  .عاصفة للغاية ومعركة إرادات
 تدلل على وجود هذه المعركة لكنها ال تدلل في الواقع على اي حسم لـصالح اي                 ومجريات اليوم الثاني  

طرف مما يعني تلقائيا بأن المشروع السياسي لعباس المختبئ خلف الترتيبات والـصراعات االنتخابيـة               
والحركية يتأرجح اآلن وسيستمر بالتأرجح خالل اليومين المقبلين ما بين الفشل والنجاح او نصف الفشل               

  .النجاح وهو امر ال يمكن حسمه اال عند قراءة اهم وثيقة في المؤتمر وهي وثيقة البرنامج السياسيو
وهذه الوثيقة شكلت لجنتها امس الخميس والمؤتمر الذي كان عباس قد خطط النتهاء فعالياته بثالثة ايـام                 

ر تمديده ليـومين او     فقط أفلت من حيث السقف الزمني من يدي مؤسسة الرئاسة وتيار المفاوضات وتقر            
ثالثة على االغلب حسب معطيات القرار الذي اعلنه رئيس المؤتمر المنتخب عثمان ابو غربيـة امـس                 

  .الخميس
وهذا التمديد للمؤتمر يمكن اعتباره فورا مؤشرا يعزز القناعة بأن االجواء حتى اآلن معاكسة التجاهـات                

قاد المؤتمر لثالثة ايام لكن مصدرا مهما في حركـة          الرئيس عباس الذي كان قد قرر مسبقا االكتفاء بانع        
عن مشاعر عدم االرتياح الواضحة عند الرئيس عباس والمقـربين          ' لقدس العربي 'فتح كشف النقاب لـ     

منه محذرا من ان اوراق القوة ال زالت بين يدي الرجل وان االستدراك ممكن رغـم المفاجـآت التـي                    
تمر حتى اآلن ناضج وواع وان الثوابت تجد من يدافع عنها           نفس المصدر قال بوضوح ان المؤ     . حصلت

بشراسة لكن المناهضين لخط عباس وللمفاوضات ليسوا منظمين معا وال يشكلون تيارا موحدا يمكنه انقاذ               
الحركة تماما فكل العواصف والسجاالت تجري في سياق مجموعات صغيرة او مواقف فردية وال توجد               

  .لمعارضة الفتحاوية اذا جاز التعبير في مواجهة برنامج الرئيس عباسزعامة موحدة تستطيع حشد ا
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ويعني ذلك في النتيجة ان تأرجح مشروع عباس كان نتيجـة طبيعيـة لمـستوى وحجـم االصـطفاف                   
واالنفعاالت التي اجتاحت فعاليات المؤتمر لكن عدم وجود تيار موحد في السياق يترك الرهـان ممكنـا                 

يجمع خصوم برنامج الرئيس الفتحـاويين بالمـشاغبين مـن ابنـاء الحركـة              على كل االحتماالت فما     
وبالمعارضين لخط اوسلو اصال هو ليس التمحور ضد عباس بل السعي لوقف التدهور والحفـاظ علـى                 
روح الحركة وعدم تذويب مبادئها وثوابتها، واالهم كما قال رئيس المؤتمر ابو غربيـة فـي الكـواليس                  

  .لتقرير السياسي خيارا غير المفاوضات بعد وقف التدهورتضمين النص الختامي ل
  شعث ولجنة البرنامج السياسي

وتدلل هوامش ما يجري على فرصة صمود الخط العباسي اذا جاز التعبير اصـبحت مرتبطـة بثالثـة                  
 عوامل رئيسية اولها ما ستتضمنه وثيقة البرنامج السياسي، وثانيها نتائج االنتخابات في مقاعـد اللجنـة               

المركزية والمجلس الثوري، وثالثها موقع حلفاء الرئيس عباس والنشطاء المدافعين عن خطه فـي هـرم          
  .الحركة القيادي بعد انتهاء مهرجان المؤتمر السادس الصاخب جدا حتى اآلن

امس الخميس إجتمعت اهم لجنة في المؤتمر وهي لجنة البرنامج السياسي وتضم في عضويتها الـدكتور                
ات والدكتور نبيل شعث وقياديين محسوبين على تيارات الرأي اآلخر، واجواء اللجنة تشير             صائب عريق 

الى ان النصوص التي سيتم اعتمادها قد تكون جيدة حركيا بمعنى الحفاظ على بعض الثوابت ليس بسبب                 
ـ                 ل تركيبة اللجنة وانما بسبب السقف الصاخب للعناوين التي طرحها المؤتمر وصعوبة تجاهلـه مـن قب

  .اعضاء اللجنة
داخل اللجنة يقال ان الدكتور شعث يطمح لعضوية اللجنة المركزية وهو امر يقيد مرونته وتنازالته وفقا                
لبوصلة االداء والخطاب في فعاليات المؤتمر ونجاح شعث عضوا بالمركزية اصبح بحد ذاتـه مرتبطـا                

 صائب عريقات لتجنب دوائر االتهام      بمستوى النصوص التي ستمر عبر وثيقة لجنته، فيما يسعى الدكتور         
الشرسة عبر اتخاذ مواقف في النص تميل الى االعتدال وتراعي مشاعر وتوجهات المؤتمرين من ابنـاء                

  .الحركة
وبهذا المعنى يمكن القول ان مستويات االشتباك التي اظهرها في اول يومين للمؤتمر بعض ابناء الحركة                

حمد قريع من قيادات الصف االول شكلت رادعا عند قيادات الصف         مع الرئيس عباس وابو ماهر غنيم وا      
الثاني مثل عريقات وشعث، وهو امر يتوقع المراقبون ان يلعب دورا في اظهار مواقف مرنـة داخـل                  

  .اللجنة تنعكس بالضرورة على نصوص وثقتها التي تعتبر اهم وثائق المؤتمر مطلقا
  رموز عباس تحت القصف

ر نفسه ان ضغوطات متعددة االتجاه يواجهها الرئيس عباس في المؤتمر السادس            ومن الواضح في االطا   
الن عنصر الترجيح في تأرجح مشروعه ما بين الفشل والنجاح وحسب خبير مطلع على المجريات تمثل                

  .في ضعف االدوات التي استخدمها الرجل او يعتمد عليها في التمرير والكواليس
 ابناء الحركة تقصدوا بوضوح اظهار الجرأة في مواجهة رموز الخـط            وبوصلة الكواليس تقول ان بعض    

الرئاسي واالدوات االساسية في مشروع عباس فقد تم انزال الطيب عبد الـرحيم قـصرا عـن منـصة                 
الرئاسة في المؤتمر ظهر االربعاء وواجه قياديان شابان بجرأة غير مسبوقة هما حسام خضر وبكر ابـو                 

تصاالت الهامة في الضفة الغربية الرئيس مباشرة في جلسة اليوم االول واطلقا            بكر وكالهما من ذوي اال    
الصيحات في وجهه وابلغاه بانه عضو في المؤتمر وليس اكثر في حركـة شـكلت سـقفا النفعـاالت                    

  .واحتجاجات طالت آخرين على رأسهم محمد دحالن وابو ماهر غنيم والطيب عبد الرحيم
التي اعتمد عباس عليها في المؤتمر عبئا على مخططاته خصوصا بعـدما            وبهذا المعنى شكلت االدوات     

  تقصد البعض مضايقتها واظهار التجرؤ العلني عليها في محطات اساسية من المواجهـة شـكلت نكهـة                 
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مركزية في طعم واتجاه بوصلة المؤتمر، االمر الذي كان من بين االسباب الرئيسية لبقاء خطط عبـاس                 
  .معلقة

  7/8/2009بي، القدس العر
  

  والمؤتمر شرعي..  الوجه الجريء للحركةألكونترشحت للمركزية : حسام خضر .21
قال القيادي في حركة فتح، حسام خضر، عضو المؤتمر السادس للحركة، انه سيرشح نفسه : بيت لحم

ونفى خضر في تصريح خاص اجرته  .للجنة المركزية ليكون الصوت الجريء والوجه الجميل للحركة
واكد ان المؤتمر شرعي، ومكتمل النصاب . انه تعرض للضرب من قبل امن الرئاسة" معا"كالة معه و

  .وان هناك استثناء لعدد كبير من القيادات التي تستحق ان تكون فيه
  6/8/2009وكالة معاً، 

  
 تح بالمشاركة في المؤتمربالسماح لكوادر ف ل تطالب حماسفصائ .22

 التحرير الفلسطينية من العواقب التي قد تترتب على استمرار حذّرت فصائل في منظمة :محمد الجمل
منع حركة حماس كوادر وقيادات حركة فتح في قطاع غزة من المشاركة في المؤتمر السادس الذي 

 .تعقده الحركة في مدينة بيت لحم
حماس وأكد زياد جرغون، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار حركة 

 .األخير مؤسف، وقد تترتب عليه عواقب تضر بالحوار الوطني، وتكرس حالة االنقسام
قرار كان غير صائب، الأما نافذ غنيم، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فاعتبر أن 

 بين موضحاً أن ذلك من شأنه إضافة عقبات وعراقيل كبيرة أمام جهود المصالحة المبذولة، واتساع الهوة
 .الفريقين المتخاصمين

من جانبه، أكد همام أبو مور، ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمحافظة رفح، أن قرار المنع ال 
يخدم المصلحة الوطنية والوحدة، وال يخدم الحوار الوطني، وقال إنه يؤدي إلى تعميق االنقسام 

 .الفلسطيني
  7/8/2009األيام، فلسطين، 

  
   مقترح إلعالن غزة إقليما متمردا... ال يميل لمعاقبة حماسالحركةمؤتمر : قياديون من فتح .23

إن ) فتح( قال أعضاء في المؤتمر العام السادس لحركة التحرير الفلسطيني :ميرفت صادق- رام اهللا
رغم االستياء الشديد من ) الحوار خيار الحركة األساسي بشأن الوضع الداخلي وعالقتها بحركة حماس

  .ادات غزاوية من المشاركة في مؤتمر بيت لحممنع قي
وأكد أعضاء في المؤتمر أن وفد الحركة سيشارك في جلسة الحوار القادمة مع حماس في الخامس 

  .والعشرين من الشهر الجاري، ومستعد لتوقيع اتفاق مصالحة بعد نقاشات معمقة
الخطوات المصرية المدروسة رغم وأوضح الناطق باسم المؤتمر السادس نبيل عمرو أن فتح لن تربك 

 .الذي قامت به حماس" كسر الجرة"
أن التعاطي مع حماس مسألة متصلة بالحوار "وأضاف في مؤتمر صحفي في بيت لحم ظهر الخميس 

القائم مع األشقاء في مصر وهي راعية الحوار الوطني والذي يرونه على ضوء خطوة حماس سنتشاور 
  ".معهم به

العام نبيل شعث إن حماس خسرت من رصيدها الشعبي والسياسي بمنع قيادات في وقال عضو المؤتمر 
الوطن من الوصول إلى مؤتمر على بعد سبعين كلم من غزة، ووصف ذلك في تصريحات صحفية بأنه 

ال يجب إطالقا أن يغير من توجهنا "خطيئة كبيرة ألقت بظاللها على قضايا كثيرة في المؤتمر، لكن 
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، "نجاح الحوار الذي سيقود إلى منظومة االنتخابات وإقامة الشرعية باألسلوب الديمقراطياإلستراتيجي بإ
 ".فتح ستتخطى كل العقبات والجروح وستذهب إلى جلسة الحوار القادمة"مؤكدا أن 

قال عضو " بإجراءات انتقامية أو عقابية ضد حماس"وردا على تسريبات عن نية المؤتمر التوصية 
ال أعتقد أن في أروقة المؤتمر مؤامرة على أحد إطالقا رغم خطوة "مال الشوبكي المؤتمر العام ج

 ". حماس
وكانت مصادر رفضت كشف هويتها تحدثت للجزيرة نت عن مقترح قدم إلى الرئيس محمود عباس 
ليناقش في الجلسات المغلقة، شكل مقدموه جماعة ضغط عليه ليقبله، ويساندهم مسؤولون في الحكومة 

  .ينيةالفلسط
يعفي السلطة من التزاماتها المالية نحوها ويضع " إقليما متمردا"وقال أصحاب االقتراح إن إعالن غزة 

حماس أمام مشكلة كبيرة لتأمين رواتب الموظفين الحكوميين وعددهم سبعون ألفا استنكفوا عن العمل 
  .بأمر من حكومة سالم فياض

بحيث تُدفع فقط رواتب المستنكفين من " خسر كل غزةحتى ال تُ"وحسب المصادر عدل وزيٌر المقترح 
 يريح الخزينة -حسب ما نقل عنه-موظفي السلطة مع عدم االلتزام بدفع المستحقات األخرى، ألن ذلك 

 .منها شهريا إلى غزة حسب السلطة الفلسطينية% 58المنهكة للحكومة التي تذهب 
  6/8/2009نت، .الجزيرة

  
   اعتقاالت ضدها في قلقيليةحماس تتهم السلطة بشن حملة .24

طالت قيادات " نوعية"األجهزة األمنية للسلطة بشن حملة اعتقاالت " حماس"اتهمت حركة : )آي.بي.يو(
في بيان، أمس، إن األجهزة األمنية " حماس"وقالت  .وشخصيات اعتبارية في قلقيلية في الضفة الغربية

هاشم المصري نائب رئيس . يلة قبل الماضية دالموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتقلت الل
وذكرت أن االعتقاالت  .المجلس البلدي المنتخب، والذي أقالته وزارة الحكم المحلي قبل نحو أسبوعين

عصام شاور واثنين من زواره بعد اقتحام منزله في المدينة، واألسير المحرر . طالت الكاتب الصحافي د
  .ى خروجه من سجون االحتالل، وأحمد نوفلأمجد حنتش، وذلك بعد يوم فقط عل

  7/8/2009الخليج، 
  

   في تهويد القدس "إسرائيل"العالم متواطئ مع : حماس .25
إن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي فـي مدينـة القـدس واسـتمرار            : "قالت حركة حماس   :الضفة الغربية 

نفاق تحت المـسجد األقـصى      مصادرة األراضي واالستيالء على منازل المواطنين المقدسيين وحفر األ        
وطالبت في بيان وصل     ".في عملية تهويد العاصمة الفلسطينية    ) إسرائيل(المبارك تثبت تواطؤ العالم مع      

فلسطين نسخة عنه، أمس، األمة العربية واإلسالمية وفصائل المقاومة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك            "لـ
  .دفاع عنهلحماية مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك وال

 7/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حماس جربت بنجاح إطالق صواريخ بعيدة المدى : "معاريف" .26
العبرية، أمس عن مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله أن          " معاريف"نقلت صحيفة    :القدس المحتلة 

لـى  حركة حماس أجرت تجربتين ناجحتين إلطالق صواريخ متطورة ذات مدى بعيد تـم إطالقهمـا ع               
  . عرض بحر غزة خالل األسبوع الماضي

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المسئولين في أجهزة األمن اإلسرائيلي يؤكـدون سـعي المقاومـة                 
وكان رئيس لواء األبحاث في جهـاز االسـتخبارات العـسكرية           . الفلسطينية إلى تطوير صواريخ جديدة    
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ماس تعمل على تطوير مدى الصواريخ التي تمتلكها، كما         إن ح :" قال قبل أيام  " يوسي بايدس "اإلسرائيلية  
  ".1948في مركز فلسطين المحتلة عام ) تل أبيب الكبرى(تمتلك صواريخ تصل منطقة غوش دان 

  7/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  يدعو إلى تفكيك مخيمات الالجئين الفلسطينيين" الكنيست"رئيس  .27
مخيمات الالجئين " تفكيك"سرائيلي رؤوفين ريفلين إلى اإل) البرلمان(دعا رئيس الكنيست  -الناصرة 

  .الفلسطينيين، كأحد شروط االحتالل للتسوية مع السلطة الفلسطينية
المخيمات الفلسطينية ) 6/8(واعتبر ريفلين، خالل اجتماعه بسفيرة بولندا لدى تل أبيب اليوم الخميس 

لى االنزعاج اإلسرائيلي من كل ما يرمز إلى قضية ، في إشارة إ"أداة سياسية بأيدي القيادة الفلسطينية"
  .الالجئين الفلسطينيين والعمل على طمسها

رغم التحدث عن إقامة دولة فلسطينية؛ فإن إسرائيل ال تنوي منح هذه الدولة "وقال رئيس الكنيست إنه 
  .، كما قال"قدرات عسكرية تشكل تهديداً على حدودها

  7/8/2009 قدس برس
  

   مؤتمر فتح ببيت لحمأعضاء من خمسةائيلي يطلب اعتقال اليمين االسر .28
 تقدم زعيمان من اليمين المتطرف االسرائيلي بالتماس للمحكمـة العليـا            : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   

 خمسة من اعضاء مؤتمر حركة فتح المنعقد لليوم الثالث في بيت لحم، بدعوى انهـم                االسرائيلية العتقال 
وذكر موقع القناة السابعة االسرائيلي أمس ان عضو الكنيست بن ايري من حـزب االتحـاد                . مطلوبون

الوطني االسرائيلي والمتطرف ايتمار بن جبير طالبا المحكمة باعتقال الخمسة ومن بينهم الناشط الـسابق               
في كتائب شهداء االقصى زكريا الزبيدي، لدى خروجهم من مدينة بيت لحـم حـال انتهـاء المـؤتمر                   

 .ودخولهم أي تقاطع طرق تسيطر علية قوات الجيش اإلسرائيلي بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية              
يل وان العفـو    وقاال في الدعوى انه يجب ان يدفع هؤالء الثمن، جراء ما قاموا به من اعمال ضد اسرائ                

  .الذي صدر بحقهم كان أمرا خاطئا، على حد تعبيرهما
 7/8/2009الرأي، األردن، 

  
  "من الفاسد ليبرمان"تلقى العظات أال يرد على ليبرمان الطيبي  .29

رفض العضو العربي في الكنيست االسرائيلي احمد الطيبي، الـذي          :  أحمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
 كلمة امام المؤتمرين، انتقادات وتهديدات وجههـا لـه وزيـر الخارجيـة               والقى مؤتمر فتح شارك في   

اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان، بسبب الكلمة التـي القاهـا،          " اسرائيل بيتنا "االسرائيلي وزعيم حزب    
وما من شك ان ليبرمان يقوم بتحـريض دمـوي           ."من الفاسد ليبرمان  "وقال الطيبي انه ال يتلقى العظات       

 نواب عرب وانا لن اتراجع عن موقفي الذي أعلنته امام مؤتمر فتح ومتسمك به لجهة قيـام                  ضدي وضد 
ان ليبرمان في هذه االيام يحاول لفـت النظـر          : "اضاف". دولة فلسطينية خالية ونظيفة من المستوطنات     

  ." لشيء آخر وهو شن حروب ضدنا للتغاضي عن قضية الفساد المتهم بها ونحن لسنا خائفين
 من منصب نائب رئيس الكنيست واعتقد ان موقفي سـليم           إلطاحتيان هناك مطالبة بالتحقيق معي       "وقال

وانا مدين للناخب الذي اوصلني لهذا المنصب وليس العضاء كنيست وعلى االسرائيليين ان يـشكروني               
ر تـسوية   لكي تتطبق فكرة اقامة الدولتين يجب ان يزال االستيطان عب         "اضاف  ". الني قبلت هذا المنصب   

لكنـه اسـتدرك    ". لذلك افضل الحلول لقيام دولة فلسطينية ودولة اسرائيلية وليست يهوديـة          , ومفاوضات
   ." دولة الجدار"لالسف يراد اقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح معناه : "قائال

  7/8/2009المستقبل، 
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  "يرإنفلونزا الخناز"ألف إسرائيلي مصابون بـ 20 ":لصحة اإلسرائيليةا" .30

كشفت وزارة الصحة اإلسرائيلية، النقاب عن أن أكثر من عشرين ألف إسرائيلي قد  -القدس المحتلة
  . ، موضحة أن الغالبية العظمى منهم وصفت إصابتهم بالخفيفة"إنفلونزا الخنازير"أصيبوا بعدوى 

في الوقت الذي ارتفع ، وذلك "إنفلونزا الخنازير"وأعلنت الوزارة، أمس عن تسجيل ثالث حالة وفاة بوباء 
  .فيه عدد الحاالت الخطرة بهذا المرض إلى أكثر من ثالثين

وأوضحت أن األخطر ،  إسرائيلياً أصيبوا في األسبوع الماضي بالمرض920وأفادت أن ما يقرب من 
في هذا المرض، أن الكثيرين من اإلسرائيليين، يمكن أن يكونوا مصابين به دون أن يعلموا، بسبب تشابه 

  .راض هذا المرض، مع مرض األنفلونزا العاديأع
وأعلن نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، أنه ينوي أن يطلب من الواليات المتحدة في حال المصادقة 
على تطعيم لداء إنفلونزا الخنازير، تلقي كمية من االحتياطي بهدف معالجة شرائح المجتمع في 

ة بهذا المرض، حيث سيكون الموضوع مدار بحث خالل التي تعتبر األكثر عرضة لإلصاب) إسرائيل(
  .االجتماع الذي سيعقده نائب الوزير اإلسرائيلي مع نظيره األمريكي بيل كور األسبوع القادم

  7/8/2009صحيفة فلسطين،  
  

  ستستخدم كل قوتها في حال النزاع مع لبنان"إسرائيل": باراك .31
ليس هناك توتر حقيقي حالياً «رائيلي ايهود باراك ان  أكد وزير الدفاع اإلس:أ ف ب -القدس المحتلة 

ولكن علينا أن نكون يقظين ألن الوضع يمكن أن يتغير وتساحال ) إلسرائيل(على الحدود الشمالية 
إذا اندلع نزاع على حدودنا «: وقال لإلذاعة اإلسرائيلية. »يجب أن يكون جاهزاً) الجيش اإلسرائيلي(

لن ) 2006صيف (ما جرى خالل حرب لبنان الثانية (...)  المطلوبة الشمالية سنتحرك بكل القوة
  .»يتكرر

في ذلك الحين أرسلت الواليات المتحدة رسالة فهمت من خاللها الحــكومة اإلسرائيلية انه «: وأضاف
ال نوافق على أن بلداً جاراً وعضواً في األمم المتحدة «: وتابع. »يجب عدم ضرب البنى التحتية في لبنان

يواصل » حزب اهللا«أن «، وأشار الى »يضم في حكومته ممثلين عن ميليشيا تمتلك أربعين ألف صاروخ
  .»التسلح وعلينا ان نحرص على أال تدخل أنواع محددة من األسلحة الى لبنان

  أنها محاولة ســافرة للدخول على خط تشكيل «على التهديدات االسرائيلية، معتبراً » حزب اهللا«ورد
تشكل «عمار الموسوي إن تهديدات باراك » حزب اهللا«وقال مسؤول العالقات الخارجية في .»مةالحكو

دليالً واضحاً على السياسة العدوانية الصهيونية، وسواء أكانت هذه التهديدات جدية أم في معرض 
ة حرب المناورة، فإن العدو يعرف أن أي عدوان يمكن أن يقوم به ضد لبنان لن يكون نزهة، وأن تجرب

  .»تموز هي أسطع شــاهد على فشل الغطرسة الصهيونية في إخضاع إرادة الشعوب المقاوِمة
  7/8/2009الحياة، 

  
  ليفني تتلقى تهديدات بالقتل على اإلنترنت .32

تهديدات من قراصنة نشروا شعارات معادية ل " إسرائيل"في " كاديما"تلقت تسيبي ليفني زعيمة حزب 
على موقعها اإللكتروني، " جيروزاليم بوست"ووفقاً لما ذكرته صحيفة  .بعلى موقع الحز" إسرائيل"

أمس، تم إغالق موقع الحزب لفترة قصيرة الليلة قبل الماضية بعدما نشر القراصنة صوراً عنيفة 
ونشر القراصنة الذين أشارت  .على الموقع، وهددوا صراحة بقتل ليفني" إسرائيل"وشعارات معادية ل 

لرجل يرقد على سرير في مستشفى كتب " مرعبة"حتمال أن يكونوا من العرب صورة الصحيفة الى ا
وأسفل الصورة، عرض  ".شارون) السابق ارييل" اإلسرائيلي"رئيس الوزراء "هذه هي حالة "أسفلها 
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آلثار دمار خلّفها "كما وضعوا صورة  ".نعدك  إننا قادمون: "القراصنة صورة لليفني مكتوب أسفلها
 ".قتل نسائنا وأطفالنا" إسرائيل"ستواصل "وكتبوا تحتها " ابي وصورة لطفل مفصول الرأسهجوم إره

قرصان "وذكرت الصحيفة أنه بعد دقائق عدة تم إزالة الصور والتهديدات من الموقع ولم يتبق إال عبارة 
  ".غزة

  7/8/2009الخليج، 
  

  ةوإقامة حركة جديد" العمل"بيريتس يعلن عزمه االنشقاق عن حزب  .33
اإلسرائيلي عزمه االنشقاق عن الحزب وتشكيل " العمل"أعلن عامير بيرتس القيادي في حزب  -الناصرة 

حركة جديدة، مؤكداً األنباء التي أفادت بأن الحزب، الذي له ثالثة عشر مقعداً في البرلمان، يتجه إلى 
  .مزيد من االنقسام والتالشي في أعقاب هزيمته في االنتخابات األخيرة

إنه وزمالؤه سيبذلون كل جهد : "ورئيس الوزراء األسبق" العمل"ال بيرتس، الرئيس السابق لحزب وق
، "مستطاع من أجل إقامة حركة جديدة، ستكون بمثابة إطار لكل من لم يعد يعتبر حزب العمل بيتاً له

  .على حد تعبيره
، "د أمس تطورات حاسمةإن حزب العمل شه): "6/8(وأضاف يقول لإلذاعة العبرية اليوم الخميس 

  "يتوجب على كل من يتمسك بقيم الديمقراطية االشتراكية البحث عن بيت حزبي آخر"مشيراً إلى أنه 
  6/8/2009 قدس برس

  
  لمواجهة استهدافه" األقصى"دعو لمرابطة دائمة في مؤسسة األقصى ت .34

راءات التنفيذية حذّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أمس، من تصاعد اإلج :القدس المحتلة
والفعاليات النشطة لجماعات ومنظمات يهودية إرهابية تسعى إلى تسريع بناء الهيكل المزعوم على 

" اإلسرائيلية"وقالت إن تصاعد هذه اإلجراءات يدّل بشكل واضح أن المؤسسة . حساب المسجد األقصى
يكل أسطوري على حسابه، ودعت تسعى إلى إيقاع األذى بالمسجد األقصى وتحقيق حلمها األسود ببناء ه

المؤسسة أهل الداخل الفلسطيني وأهل القدس وكل فلسطيني يستطيع الوصول إلى المسجد األقصى إلى 
  .مزيد من شد الرحال والتواصل الدائم معه

إيش "والتالميذ في كنيس ومنظمة " الحاخامات"وقالت إن إرهابيين يهوداً قاموا، أمس، بمشاركة بعض 
، وبمراسيم احتفالية بنصب مجسم كبير للهيكل المزعوم على ظهر البناء الجديد "ر التوراةهتوراة  نا

الذي يقع على بعد أمتار عن المسجد " المركز العالمي لنار التوراة"للكنيس والمركز التوراتي المسمى ب
مركز للزوار وأكدت المؤسسة أن البناء الجديد سيستعمل ك. األقصى وحائط البراق من الجهة الغربية
، واعتبرت أن نصب هذا المجسم هو خطوة أخرى "الهيكل"والجذب الجماهيري لربطهم بما يسمونه 

واشارت إلى انه قبل عدة أشهر قامت جماعات يهودية أخرى بنصب . لتسريع النيل من المسجد األقصى
أن كل هذه اإلجراءات المزعوم، قبالة األقصى، ليس بعيداً عن مكان المجسم، موضحة " شمعدان الهيكل"

  .تدل على ارتفاع منسوب استهداف المسجد
7/8/2009الخليج،   

  
  اثنين من الصياديناالحتالل يتوغل شرق غزة ويعتقل .35

 توغلت قوة مئات األمتار في محيط معبر المنطار شرق حي الـشجاعية             :)وكاالت( – سمر خالد    -غزة  
 آليتين عسكريتين توغلت في المنطقة بين معبري        إن أربع جرافات تدعمها   : وقال شهود عيان  . شرق غزة 

  . الشجاعية والمنطار وتقوم بعمليات تجريف في أراضي المواطنين الزراعية
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وقالت مصادر محلية إن عدة زوارق حربية إسرائيلية اعترضت في وقت مبكر صـباح              من جهة أخرى    
  . ا إلى جهة مجهولة مركب صيد واعتقلت اثنين من الصيادين كاناعلى متنه واقتادتهمأمس

7/8/2009الرأي، األردن،   
  

  تمنع وفد هيئة علماء فلسطين بالخارج من دخول غزةمصر .36
منعت السلطات المصرية وفدا من هيئة علماء فلسطين بالخارج من الدخول إلى :  حمزة حيمور-السبيل 

م مخصص لدخول قطاع غزة، بحجة عدم التنسيق المسبق مع السلطات المصرية، علما بأن هذا اليو
واستنكر رئيس هيئة علماء فلسطين الدكتور  .الوفود المتضامنة التي تحمل جوازات سفر غير فلسطينية

غير "عبد الغني التميمي منع السلطات المصرية للوفد من الدخول إلى القطاع، معتبرا أن هذا االجراء 
 14 شخصا بينهم 20 يتكون من ، محمال السلطات المصرية اي اذي يلحق بوفد الهيئة الذي"قانوني
 .أردنيا

من جهتها؛ أصدرت هيئة علماء فلسطين في الخارج بيانا استنكرت فيه منع السلطات المصرية وفدها من 
إن وفد الهيئة إذ يعلن إصراره على الدخول إلى غزة وكسر الحصار، "قالت فيه  .الدخول إلى قطاع غزة

إنه يدعو الدول العربية واإلسالمية، وجامعة الدول العربية ويبدي استغرابه من هذا الموقف من مصر، ف
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، للضغط على السلطات المصرية لفتح المعبر بصورة دائمة وطبيعية، 

يذكر أن الوفد يتشكل من رئيس الهيئة األستاذ الدكتور عبد ". والسماح بدخول الجميع بمن فيهم وفد الهيئة
 من أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، وأعضاء الهيئة، وعدد من علماء األمة ليصل الغني التميمي وعدد

 .عدد الوفد قرابة العشرين عالما
7/8/2009السبيل، األردن،   

  
 !ملّحة جداً.. الحاجة: خارج المخيمات في لبناندراسة عن أوضاع الفلسطينيين  .37

 مجمعاً سكنياً 42 لبنان يعيشون في  ألف الجئ فلسطيني في40كشفت دراسة حديثة أن نحو : بيروت
 وكالة، وأنهم ال يستفيدون من الخدمات التي تقدمها »غير صحية«خارج المخيمات، موضحة أن منازلهم 

  ."اونروا"
وأعدت الدراسة التي أعلنت في مؤتمر صحافي في دار نقابة الصحافة اللبنانية أمس، منظمتان دوليتان 

، ومولتها دائرة المساعدات »المجلس النروجي لالجئين" و "عاف األوليمنظمة اإلس"غير حكوميتين هما 
وتضمنت الدراسة مسحاً شامالً أجري بين شهري شباط . "إيكو"اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية 

 حول حاجات الالجئين في التجمعات من سكن وبنى تحتية غير مؤمنة 2009) يونيو(وحزيران ) فبراير(
 وركزت الدراسة، التي اعتبرت األولى من نوعها من حيث اعتماد منهجية المسح الشامل .حتى اليوم

 ألف الجئ 40هناك نحو «وأظهر البحث أن . للمنازل، على حاجات السكن والمياه والصرف الصحي
 لكنهم ال يتلقون الدعم منها لتحسين "أونروا"فلسطيني يعيشون في التجمعات، وأن معظمهم مسجل لدى 

  ."زلهم وتأمين منافذ آمنة ومالئمة للمياه والصرف الصحيمنا
 تجمعاً في 42 من أصل 39في ": في لبنان جوليان موليز» منظمة اإلسعاف األولي«وقال رئيس بعثة 

  ." منزالً في حاجة عاجلة إلعادة التأهيل من أجل توفير سكن آمن وصحي لسكانها897لبنان، تم تحديد 
نازل يواجه مشكالت هيكلية مزمنة، فضالً عن المشكالت الصحية األساسية، كثير من هذه الم«: وأضاف

الكثير من . وهذا يعني أن عدداً من األسر تواجه تسرب المياه في الشتاء والحر الشديد في الصيف
  .»المباني معرض لخطر االنهيار والعائالت مجبرة على العيش من دون مياه جارية أو من دون مطبخ

غرازيال إيتو بيلغري الى »  لالجئين والمأوىيالنرويجالمجلس «شارة التقنية للمنازل في وأشارت المست
، التصدي لبعض هذه الحاجات في منطقتي صيدا وصور وبتمويل 2009بدأتا في عام «ان المنظمتين 
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:  وقالت." ووزارة الخارجية النروجية"إيكو"من دائرة المساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية 
 منزالً، وهي جزء بسيط من الحاجات المحددة في هذا التقويم، علماً أن الوضع 165هذا العام سنرمم "

الجزء األكبر من هذه اإلمدادات عفا . أفضلفي التجمعات في ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، ليس 
دي إلى تلوث جرثومي في باإلجمال الوضع يمكن أن يؤ. الشروط الصحية الحالية سيئة. عليها الزمن

  ."مياه الشرب وانتشار األمراض
الوضع في كل من التجمعات يمكن أن يحسن في شكل كبير من خالل برامج التوعية "وأشارت إلى أن 
  ."وبناء القدرات

 تجمعاً، أكبرها في 42 منزالً أو أكثر، وفي لبنان 15 هو مجموعة من "التجمع"وأظهرت الدراسة أن 
 الجئاً فلسطينياً، في حين أن أصغر تجمع حدد في هذه الدراسة هو 2380رب صيدا ويضم وادي الزينة ق

  .92 في البقاع، ويبلغ عدد سكانه "غورو"تجمع 
7/8/2009الحياة،   

  
 قرار البرلمان اإلسرائيلي ببيع أراضي الالجئين خطوة عنصرية: "واجب"تجمع  .38

خذ دمشق مقرا له من خطورة القرار األخير الذي والذي يت" واجب"حذر تجمع العودة الفلسطيني : قدمش
أصدره البرلمان اإلسرائيلي، والذي يتيح بيع أراضي الالجئين الفلسطينيين لإلسرائيليين، واصفا القرار 

  .بأنه عنصري
إننا إذ نقف أمام هذا القانون العنصري والمخالف لكافة قواعد ونصوص القانون : "وأوضح التجمع قائال

نساني، فإننا نعتبر هذا القرار صفعة جديدة في وجه من يريد التسوية مع هذا الكيان، وتحديا الدولي واإل
من " واجب"وحذر تجمع ". صارخا لإلجماع الدولي والقانوني واإلنساني لحقوق الالجئين الفلسطينيين

ؤسس  وي1948خطر يتهدد الشخصية الوطنية الفلسطينية ألهلنا في أراضي فلسطين المحتلة عام "
  .عبر الخطوات اإلسرائيلية األخيرة" لمرحلة جديدة من أشكال اإلرهاب الصهيوني بصوره المتعددة

7/8/2009السبيل، األردن،   
  

 مركز حقوقي يطالب الجالية الفلسطينية في أوروبا بمزيد من التحرك لتفعيل قضية األسرى .39
نسخة منه، أن قضية " قدس برس"وصل أكد مركز األسرى للدراسات، في بيان أصدره اليوم، : رام اهللا

تحتاج إلى مساندة الجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا، لتعريفهم بماهية قضية األسرى "األسرى 
وخاصة من األسرى ذوي األحكام العالية، والمحاكم العسكرية ضمن قانون الطوارئ المخالف 

 من أعمارهم بال لوائح اتهام، وعن ظروف للديمقراطية، وعن األسرى اإلداريين الذين يقضون سنين
، "األسرى الحياتية وعن األسيرات والمرضى ومن أمضى عشرات السنين بال رحمة في سجون االحتالل

يأتي في سياق الضغط على دولة االحتالل لإلفراج عن األسرى وتحسين "واعتبر المركز أن هذا الجهد 
  ".ظروف حياة الباقين منهم

6/8/2009قدس برس،   
  

 مستوطنون يشنون حرب ملصقات ضد الفلسطينيين .40
دعا مستوطنون متطرفون يسكنون في مستوطنات شمال الضفة الغربية ): قنا (-نابلس -القدس المحتلة

 والعرب وقاموا بوضع ملصقات على طريق تربط محافظة نالفلسطينييإلى حرب مستمرة ال تتوقف ضد 
 . ن شتائم وسبابا ضد الفلسطينيين والعربنابلس بمحافظتي قلقيلية ورام اهللا، تتضم

7/8/2009الوطن، قطر،   
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  مرة في الضفة خالل أسبوع31االحتالل توغل : توثيق .41

خالل األسبوع الممتد من  أنه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي الجديدقال : رام اهللا
 نفذت قوات االحتالل إحدى وثالثين  ،)طسأغس(، وحتى الخامس من آب )يوليو(الثالثين من تموز 

عملية توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، وأوضح التقرير أن قوات 
االحتالل اختطفت خالل توغالتها تلك، خمسة وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفالن، فضالً عن 

    .ية األمريكيةاعتقال مدافع عن حقوق اإلنسان من الجنس
6/8/2009قدس برس،   

  
 في غزة على ذوي االحتياجات الخاصة  مقعد متحرك 100توزع حملة إماراتية  .42

تحت رعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو " سالم يا صغار"وزعت حملة  :غزة رائد الفي
د متحرك على  مقع100الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة، 

  .الفقراء من ذوي االحتياجات الخاصة في مناطق مختلفة في قطاع غزة
7/8/2009الخليج،   

  
 تحذير من مخاطر تلوث المياه في غزة  .43

في غزة، فإن سلطة المياه في قطاع ) أوتشا(طبقاً لما ذكره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
الزمة لصيانة محطات ضخ المياه والصرف الصحي وإصالح أعطالها غزة لم تستطع استيراد األجزاء ال

  .بسبب الحصار
 الصادر عن منظمة الصحة حول جودة مياه البحر في غزة، أظهرت 2009تموز /ووفقاً لتقرير يوليو

نيسان إلى /عينات يعمل معمل الصحة العامة في غزة بجمعها شهرياً خالل الفترة من إبريل
وقد ذكر تقرير . لمياه ببكتيريا البراز وعلى وجه التحديد البكتيريا المكورة والعقديةحزيران تلوث ا/يونيو

 نقطة على 25 عينة من عينات مياه البحر التي تم جمعها من 71 من أصل 7منظمة الصحة العالمية أن 
  .شاطئ غزة كانت ملوثة

 2000ن تصريف المجاري هي وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن المسافة اآلمنة للسباحة بعيداً ع
 متراً فقط عن نقطة 50ولذلك فإن إقدام أبناء مريم على السباحة في منطقة تبعد . متر على األقل

  .تصريف المجاري يعرضهم ألخطار كبيرة
 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالج جزئياً وغير 80ويتم يومياً تصريف ما يقرب من 

 عن مجموعة الصحة 2009نيسان /وطبقاً لتقرير صادر في إبريل.  البحرالمعالج بصورة مباشرة في
وهي مجموعة من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تسعى " واش"والمياه والصرف الصحي 

لالستجابة ألزمة المياه والصرف الصحي في غزة، فإن شبكة الصرف الصحي المتهالكة بحاجة ماسة 
  . هناك نقص في المواد الخام الالزمة لذلكإلى إصالحات، ولكن

7/8/2009الخليج،   
  

  يدخل غزة للتضامن مع سكانهاإسرائيليا سابق قتل جنديا أردني أسير .44
 المحرر سلطان العجلوني، الـذي      األردني األسير األربعاء قطاع غزة ليل     إلىدخل  :  اشرف الهور  :غزة

  . القطاع المحاصراسرية تضامنية مع  عاما، في زيار18 حكما دام إسرائيليامض في سجن 
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 العجلوني، دخل من معبر رفح البري الفاصل بين جنوب قطاع غزة            األسير أنوقالت مصادر فلسطينية    
 الفلـسطينيين والعـرب فـي الـسجون         األسرى قضية   أنوقال العجلوني في مؤتمر صحافي      . ومصر

  .لبا بعدم التهاون فيها، مطا" للجميعاألولويات تبقى على سلم أنيجب 'االسرائيلية 
 يعد قليال، وذكر انه سيركز خالل زيارته على تفعيل قضية           لألسرى حجم ما يقدم من دعم       أن إلى وأشار
 الـذي تبثـه   "أحـرار ' انه سيقدم عددا من حلقات برنامجه       وأوضح.  جانب زيارة عائالتهم   إلى،  األسرى

 دراسـة كيفيـة تفعيـل       إلى زيارته تهدف    أن إلى وأشار. األسرى، والذي يعنى بقضايا     "فضائية القدس "
 عـن القطـاع،     اإلسرائيليالقضية على المستويات الدولية والعربية، وشدد على ضرورة رفع الحصار           

، ورغبتها في استمرار ارتكـاب الجـرائم        اإلسرائيليةظالم ويدل على مدى العنصرية      "وقال ان الحصار    
  . " والنساءاألطفالبحق 

  7/8/2009القدس العربي، 
  

 48البلدات الفلسطينية المحتلة عام   يقترحون مشروع قانون يؤكد عروبة أردنيوننواب .45
 سلم لرئيس مجلس النواب عبد" اقتراح قانون" بـ أردنيون نواب عشرةتقدم:  أيمن فضيالت-السبيل 

م الهادي المجالي يطالب بوضع مشروع قانون يؤكد عروبة المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة عا
1948. 

7/8/2009السبيل، األردن،   
  

 ال حل لمشكلة الشرق األوسط إال بعودة الالجئين الفلسطينيين: الرئيس سليمان .46
 ميشال سليمان خالل استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية إيفان لويس اللبنانيرئيس ال قال

الً ما دامت إسرائيل ال تعطي الالجئين أن مشكلة الشرق األوسط لن تجد حالً دائماً وشامالً وعاد
 .الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة الذي تنص عليه مبادرة بيروت العربية

إن لبنان سيحضر أي اجتماع للبحث في موضوع : صلوخفوزي   وزير الخارجية اللبنانيقالمن جهته 
وحتى انه بناء للدستور اللبناني، ال .  بهالالجئين، ولبنان يهمه حق العودة ويطالب بهذا الحق، ويتمسك

يمكن تجنيس هؤالء اإلخوة الفلسطينيين لعدة اعتبارات، منها ضيق المساحة والتوازن الطائفي في 
والملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل تحكمها قرارات مجلس األمن غير المشروطة . الصيغة اللبنانية

 الذي هو خالصة كل القرارات 1701 والقرار 425وغير الخاضعة للتفاوض، وخصوصا القرار 
أما اذا كان هناك اجتماع لبحث قضية الالجئين . وكان السيد لويس متجاوبا ومقتنعا بذلك. السابقة

 .الفلسطينيين بما يضمن حقهم بالعودة وعدم توطينهم، فلبنان معني بذلك وسيحضر مثل هذا االجتماع
7/8/2009السفير،   

  
 2006ياً قتلوا بالقنابل العنقودية اإلسرائيلية منذ  لبنان44: تقرير .47

أفاد تقرير صادر عن المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام أن أربعة وأربعين مواطناً وجندياً : بيروت
ولبنانياً قتلوا وأصيب أكثر من ثالثمائة آخرين بسبب القنابل العنقودية التي ألقاها الجيش اإلسرائيلي خالل 

  .2006ه على لبنان في عام حرب
6/8/2009قدس برس،   

  
 "إسرائيل"محطة لالنترنت من : لبنان .48

حد الجبال اللبنانية، أ ثمة محطة مركزها في أن أمسكشف النائب سليمان فرنجية خالل حوار تلفزيوني 
ثمة ، وان إسرائيلفي منطقة تعود لفريق سياسي نافذ في السلطة، تتولى توزيع خطوط انترنت مصدرها 
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 معظم أن ولكن ربما تكون قد عاودت العمل، مضيفا إغالقها قبل شهرين وتم األمرتحقيقا تم في 
 !مؤسسات الدولة تأخذ خطوط انترنت من هذه المحطة

7/8/2009السفير،   
  

  أبو الغيط يطالب األمم المتحدة والرباعية الدولية بالتدخل لوقف طرد أهالي القدس من منازلهم .49
وجه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رسائل عاجلة إلى أمين عام األمم :  الفقي أشرف-القاهرة 

للتراجع عن " إسرائيل"المتحدة بان كي مون وأعضاء الرباعية الدولية يطلب فيها تدخلهم للضغط على 
ية وقال المتحدث باسم الخارج. طردها أسرتين فلسطينيتين من منزليهما في القدس الشرقية المحتلة

المصرية السفير حسام زكي، أمس، إن الرسائل التي بعث بها أبو الغيط تضمنت التأكيد على عدم 
مشروعية أية إجراءات إسرائيلية في القدس الشرقية، والمطالبة بوقفها بشكل فوري وذلك استناداً ألحكام 

  .جنة الرباعيةالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكذلك المواقف المعلنة ألعضاء الل
  7/8/2009الوطن،السعودية، 

 
 دمشق تضبط بضائع إسرائيلية: صحيفة الوطن السورية .50

السورية، أمس، أن أمانة جمارك دمشق ضبطت بضائع إسرائيلية مدسوسة بين " الوطن"ذكرت صحيفة 
ة دخلت البضاع"وأشارت الصحيفة إلى أن  .بضائع أوروبية، وصلت إلى سوريا بحراً عبر مرفأ الالذقية

إلى نطاق أمانة جمارك دمشق، وهي مجموعة من الحاويات المتضمنة بضائع مختلفة من أدوات صناعية 
بالحاويات "وأوضحت أن أمين جمارك دمشق اشتبه ". ويدوية، آتية من مرفأ الالذقية عبر أمانة العبور

انة فتبين أن البضاعة التي ال تزال تحمل أختام الرصاص، وكشف عليها قبل تسجيلها كبيان ضمن األم
وتم توقيف التاجر السوري، الذي ". العائدة إلى تاجر سوري متنوعة بين منشأ أوروبي ومنشأ إسرائيلي

  .استورد البضاعة، للتحقيق معه
  7/8/2009السفير، 

  
   اختتام ملتقى القدس بالدوحة  .51

مس، بفندق شيراتون بالدوحة اختتم ملتقى القدس الشبابي الرابع أعماله، أ:  محمد طه البشير-الدوحة 
بالتأكيد على العمل الجاد للدفاع عن المدينة المقدسة، وبإطالق عدد من المشروعات تدعم صمود أهل 

وقال رئيس رابطة شباب ألجل القدس محمد عبد اهللا شيخ إدريس ". بث الوعي لدى شباب األمة"القدس و
 من أفكار ومشروعات وعصف ذهني بالمقاومة تحرير القدس لن يكون باألماني وإنما بما سكبناه"إن 

". اإللكترونية والعناية بالمعارف المقدسية وتثقيف الشباب المقدسي ضد سياسة اإلفقار وسلب الهوية
األعمال اإلجرامية التي تقوم بها قوات االحتالل "وإزاء ما تتعرض له المدينة استنكر البيان الختامي 

لوقف "، وأهاب البيان باألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية " اإلسالميةبغرض تهويد المدينة وطمس هويتها
  ".هذا الصلف والغطرسة الصهيونية ضد أصحاب األرض العزل

  6/8/2009نت، .الجزيرة
  

   المصرية تمدد فتح معبر رفح يوماً رابعاً لحملة الجوازات األجنبيةالسلطات .52
، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة )6/8( مددت السلطات المصرية، اليوم الخميس :غزة

  .المحاصر، ليوم رابع، حيث من المقرر أن يستمر عمله اليوم لحملة الجوازات األجنبية
  6/8/2009قدس برس، 
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  بريد اإلمارات يصدر طابع بريدي احتفاء بالقدس .53

اسبة االحتفال بالقدس أصدرت مؤسسة بريد اإلمارات طابعاً بريدياً جديداً من الطوابع التذكارية لمن: دبي
، بناء على توصية االجتماع الثامن عشر للجنة العربية الدائمة للبريد 2009عاصمة الثقافة العربية لعام 

 2009وحمل الطابع الجديد شعار القدس عاصمة الثقافة العربية عام . في مقر جامعة الدول العربية
 ألفاً بقيمة 50ناسقة وطبع من اإلصدار الجديد وكذلك كلمة القدس التي تزين جوانب الطابع بألوان مت

 دراهم لكل منها ويتوفر 3 مغلف لليوم األول لإلصدار بقيمة 1000درهمين لكل طابع، كما تمت طباعة 
  .الطابع في جميع منافذ بريد اإلمارات المنتشرة في جميع أنحاء الدولة

  7/8/2009الخليج، 
  

  اعدة عناصر من حزب اهللا وحماس وفيلق بدر أحوازي بمس700طهران تعتقل  :"السياسة" .54
 يونيو الفائت تاريخ 12، أمس، أن السلطات اإليرانية اعتقلت منذ "السياسة"كشفت مصادر أحوازية لـ
 مواطن أحوازي، وذلك خالل حملة واسعة نفذتها عناصر من الحرس 700إجراء االنتخابات الرئاسية 

ة إلى أفراد من حزب اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية الثوري وميليشيا الباسيج اإلسالمية، إضاف
 .وفيلق بدر العراقي

  7/8/2009السياسة، الكويت،
  

  صواريخ حماس على المدنيين جرائم حرب": هيومن رايتس ووتش" .55
لحقوق االنسان في تقرير نشر، امس، " هيومن رايتس ووتش"ذكرت منظمة :  أ ف ب-القدس المحتلة 

ماس ومنظمات فلسطينية اخرى الصواريخ من قطاع غزة على مدنيين اسرائيليين ان اطالق حركة ح
الهجمات "وقال مدير احد برامج المنظمة ومعد التقرير ايان ليفين، ان ". جرائم حرب"يمكن اعتباره 

الصاروخية التي تشنها حماس وتستهدف مدنيين اسرائيليين غير قانونية وغير مبررة ويمكن وصفها 
بصفتها سلطة تحكم غزة، يجب على حماس ان تؤكد علناً تخليها عن هذه : "وأضاف". ببجرائم حر

الهجمات التي تستهدف التجمعات السكانية االسرائيلية ومعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك في جناحها 
ن ونحو وذكر التقرير بأن عمليات الجيش االسرائيلي سببت خسائر اكبر بكثير لدى الفلسطينيي". العسكري

لكنه أوضح ان ". عشرات المدنيين في الغارات الجوية والقصف المدفعي والدبابات وهجمات اخرى"
انتهاكات القانون ال تحتسب بحسب عدد الضحايا المدنيين بل باالجراءات التي اتخذها كل من اطراف "

  ".النزاع لحمايتهم
  7/8/2009الحياة، 

  
 يحمل الجنسية الفرنسية" إسرائيل"ني لدى ساركوزي يطالب باإلفراج عن أسير فلسطي .56

طالب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، : الضفة الغربية
وجاءت المطالبة . لكونه يحمل الجنسية الفرنسية" صالح حموري"باإلفراج عن األسير الفلسطيني 

ي فرنسا والتي طالبت الحكومة الفرنسية، بالمساواة بالمطالبة ما الفرنسية بعد التحرك للجالية الفلسطينية ف
، "جلعاد شاليط"بين األسير حموري، ومطالبة اإلفراج عن الجندي األسير لدى فصائل المقاومة في غزة 

  .لكونهما يتمتعان بالجنسية الفرنسية
  7/8/2009السبيل، األردن، 
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  لة وليست المستوطناتإيران هي المشك": إسرائيل"نائب أميركي في  .57

قال عضو مجلس النواب االميركي اريك كانتور، أمس، إن على العالم وقف :  أ ف ب–القدس المحتلة 
. في شان المستوطنات والتركيز بدالً من ذلك على التهديد النووي االيراني" إسرائيل"الضغط على 

" إسرائيل"فض الفلسطيني االعتراف بـواعتبر ان العقبة الرئيسة أمام السالم في الشرق االوسط هي الر
ال أعلم بالضبط ما : "وصرح لالذاعة االسرائيلية. كدولة يهودية وليس المستوطنات في الضفة الغربية
نعتقد ان التركيز يجب ان يكون على التهديد (...) الذي يدفع الى التركيز على مسألة المستوطنات 

د ان على واشنطن ان تسعى الى فرض عقوبات قاسية على واك". من ايران نووية" إسرائيل"الوجودي لـ
نتانياهو رأيه أننا ال نريد ان نرى ) بنيامين(نشاطر رئيس الوزراء : "واضاف. النظام االرهابي في ايران

وقال كانتور، النائب اليهودي الوحيد عن الحزب ". ضغوطاً غير ضرورية تمارس على إسرائيل
 الفلسطينيين القيام بخطوات إلحياء عملية السالم المتوقفة مع الجمهوري في الكونغرس، ان على

اذا كان يهمنا تطبيق الحل القائم على دولتين، فعلينا ان نقبل وعلى الفلسطينيين ان : "واضاف". إسرائيل"
  ".إسرائيل دولة يهودية"يقبلوا بأن 

  7/8/2009الحياة، 
  

 إشكالية األجهزة األمنية الفلسطينية بالضفة .58
 سن صالحمح. د

إشكالية تكوين األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ورسالتها ودورها عادت إلى دائرة الضوء 
إثر أحداث قلقيلية، التي أدت إلى استشهاد ستة من مقاتلي حماس وخمسة من الشرطة الفلسطينية في 

 .حزيران الماضي/اشتباكات عنيفة بين الطرفين في يونيو
الح فعلي في األجهزة األمنية، وفق منظور الفصائل الفلسطينية األخرى، يستدعي تغيير وألن تحقيق إص

، كما يستدعي إحداث "إسرائيل"الدور الوظيفي لهذه األجهزة، وتغيير أجندات عملها تجاه المقاومة وتجاه 
كما تستهدف تغييرات بنيوية تستهدف مكافحة الترهل والفساد والبطالة المقنعة واحتماالت االختراق، 

 .تحقيق درجات أعلى من االنضباط، وفتح أبواب التجنيد وفق معايير الوطنية والكفاءة
وال عن التزاماتها المرتبطة " احتكار القوة"وألن رئاسة السلطة لم تكن في وارد التنازل الفعلي عن 

جوهرية مرتبطة بمسار التسوية السلمية وخريطة الطريق، فإن عملية إصالح هذه األجهزة هي عملية 
بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبتحديد أولويات واتجاهات المشروع الوطني، وال يمكن التعامل معها من 

 .خالل بعض اإلجراءات والترتيبات الشكلية والتجميلية
إذا ظنت أنه من الممكن إحداث " الطوباوية"ويظهر أن حماس وقوى المقاومة ستكون مغرقة في التفاؤل و

ذه اإلصالحات في الضفة الغربية تحت االحتالل اإلسرائيلي، وتحت سقف استحقاقات مشروع مثل ه
 .التسوية

 استحقاقات أوسلو وخريطة الطريق
هو من صفات الدولة أو السلطة، ولم يكن مستغربا أن تقوم السلطة الفلسطينية في إطار " احتكار القوة"

سلطة الوحيدة في مناطقها، وأن تثبت مصداقيتها في برنامجها لبناء الدولة بالسعي ألن تكون هي ال
 .السيطرة على األمور وفي احترام التزاماتها

، أصبح هذا االتفاق وما تاله من اتفاقيات اإلطار الضابط 1993وألن السلطة نشأت وفق اتفاق أوسلو 
، "سرائيلإ"وقد تعهدت السلطة بفرض األمن، ومنع حمالت الدعاية والتحريض ضد . لسلوك السلطة

 .واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لمنع االعتداءات ضد الكيان اإلسرائيلي أو أي من أفراده
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وألن اتفاق أوسلو لم يكن مشروعا وطنيا فلسطينيا جامعا بقدر ما كان مشروع حركة بعينها هي حركة 
ارية وقومية فتح أو جزء منها، وألن االتفاق لقي معارضة واسعة من فصائل إسالمية ووطنية ويس

، فقد عدت هذه الفصائل نفسها غير معنية باالتفاق واستمرت، خاصة حماس والجهاد )الفصائل العشر(
اإلسالمي، في عمليات المقاومة المسلحة، وهو ما عدته السلطة تحديا لها وخرقا اللتزاماتها بل وإفسادا 

 .لحلم الدولة الفلسطينية المرتقبة
روعا وطنيا فلسطينيا جامعا بقدر ما كان مشروع حركة بعينها هي حركة ألن اتفاق أوسلو لم يكن مش"

لقي معارضة واسعة من فصائل فلسطينيية أخرى استمرت في عمليات المقاومة المسلحة، وهو ما , فتح
  ."عدته السلطة تحديا لها وخرقا اللتزاماتها

كات المعارضة والمقاومة عقبة وقد لعب الجانب اإلسرائيلي ورقة التعارض هذه بمهارة، ليجعل من حر
في طريق التسوية، وليقوم بابتزاز السلطة الفلسطينية ودفعها لضرب المعارضة واجتثاثها وتهميشها، 

 .وهي المهمة التي لم يستطع اإلسرائيلي نفسه القيام بها
اية كان الشكل الذي صممت على أساسه األجهزة األمنية وسقف إمكاناتها وتشكيالتها يسمح لها بحم

وكانت إمكانيات . اتفاقية أوسلو ومنع العمل المقاوم، أكثر مما يسمح لها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني
" السالمة األمنية"ثم إن شرط . األجهزة األمنية تكفي لضبط الناس ومالحقتهم ولكنها ال تكفي للدفاع عنهم

يديها، بينما استبعد شرائح واسعة يمكن في االنتماء لألجهزة األمنية حصر إمكانيات التجنيد في فتح ومؤ
 .أن تكون محسوبة أو قريبة من أي جهة معارضة

تضخم الجهاز األمني الفلسطيني ليشكل أعلى نسبة شرطة إلى عدد السكان في العالم، حيث وصل عددهم 
 2006وارتفع العدد في مطلع .  شخصا84 ألفا بنسبة رجل أمن لكل 40قبيل انتفاضة األقصى إلى نحو 

 شخصا تقريبا، بينما تبلغ النسبة في لندن رجل أمن 50 ألفا بنسبة رجل أمن واحد لكل 70إلى نحو 
وفضال عن ذلك .  شخص2800 شخص، وفي لوس أنجلوس رجل أمن واحد لكل 3200واحدا لكل 

 .عانت األجهزة األمنية الفلسطينية من مشاكل عديدة مرتبطة بالبطالة المقنعة والترهل والفساد
جرت حمالت أمنية كثيرة طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية، لم " منع ازدواجية السلطة"حت شعار وت

 مصليا وجرح 13 التي أدت الستشهاد 18/11/1994في " بمجزرة الجمعة األسود"يكن أولها ما يعرف 
وا وهي محكمة عسكرية قضاتها من ضباط األمن الذين كان" محكمة أمن الدولة" آخرين، وال 200

 .يجرون محاكماتهم سريا بعد منتصف الليل
 بمحاولة اجتثاث حماس والجهاد 1996وال زال الجميع يذكر كيف قامت األجهزة األمنية خصوصا سنة 

. اإلسالمي وضرب بنيتهما التحتية الجهادية والسياسية والتعليمية والخيرية وسجن الكثير من قادتها
 هي اللغة 2000-1996يار اإلسالمي وتحديدا حماس في الفترة وظلت اللغة العامة في التعامل مع الت

ولوال انتفاضة األقصى التي قلبت الكثير ". تحت السيطرة"ولكن " مشاغبة"األمنية باعتبار حماس حركة 
من الموازين وأعادت لحماس وتيار المقاومة ألقها وأضعفت من قبضة السلطة لربما استمر الوضع على 

 .حاله
، التي كان على رأس أولوياتها تحجيم "إصالح السلطة" مشروع 2003لطريق في سنة تبنت خريطة ا

صالحيات ياسر عرفات، وإعادة تنظيم األجهزة األمنية في ثالثة أجهزة، وربط نجاح المرحلة األولى من 
خريطة الطريق بقدرة هذه األجهزة على ضبط األمن الذي يعني ضمنا إيقاف االنتفاضة ومنع المقاومة 

 .وجمع السالح
 استحقاقات فوز حماس

بالنسبة لهذه األجهزة، التي أصبح من واجبها احترام " شاذا"أوجد فوز حماس في االنتخابات وضعا 
اإلرادة الشعبية وحمايتها، واالستجابة لعملية إصالح من نوع جديد، معاكسة لمتطلبات أوسلو وخريطة 
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من الواضح أن هذه األجهزة تواجه عددا من االستحقاقات وكان . الطريق وللشروط اإلسرائيلية األميركية
 :التي تحدد مسارها

  فهل ستتابع األجهزة األمنية طريقة عملها وفق اتفاقيات أوسلو واستحقاقات خريطة الطريق؟-
السالمة "ومؤيديه، أو ممن حققوا شروط ) فتح( وهل ستظل عمليات التجنيد محصورة في فصيل معين -

 . تستبعد قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وأطيافه المختلفة؟ بحيث"األمنية
  وإلى أي مدى يمكن ضبط التدخالت والضغوط اإلسرائيلية واألميركية في عمل األجهزة األمنية؟-
 وهل يمكن أن يتحقق إصالح فعلي وفق أجهزة وطنية خالصة لألجهزة األمنية بحيث تفتح للفلسطينيين -

 لمهنية؟حسب معايير الكفاءة ا
  وهل يمكن أن تتحقق أي عملية إصالح حقيقي تحت االحتالل؟-

 أداة انفالت وإفشال
عندما تشكلت حكومة حماس بقيادة إسماعيل هنية استخدمت بعض القوى المتنفذة في فتح األجهزة "

ه األمنية أداة ضغط وإفشال وإسقاط لهذه الحكومة، وكان الفتا للنظر في الكثير من الحاالت أن هذ
 ."الجهات المعنية بحفظ األمن، كانت هي نفسها أداة للفوضى ونشر االنفالت األمني

عندما تشكلت حكومة حماس بقيادة إسماعيل هنية استخدمت بعض القوى المتنفذة في فتح األجهزة األمنية 
هات أداة ضغط وإفشال وإسقاط لهذه الحكومة، وكان الفتا للنظر في الكثير من الحاالت أن هذه الج

كما كان أحد األسباب الرئيسة . المعنية بحفظ األمن كانت هي نفسها أداة للفوضى ونشر االنفالت األمني
، عدم تمكن وزير 2007شباط /إلسقاط حكومة الوحدة الوطنية، التي نشأت إثر اتفاق مكة في فبراير

لوع محسوبين على هذه الداخلية من ممارسة صالحياته وعرقلة قيادة األجهزة األمنية لعمله، بل وض
 .األجهزة في مخطط إسقاط الحكومة بدعم أميركي

كان عنصر التفجير األمني هو العنصر الذي يلجأ إليه بعض المتنفذين كلما اقتربت مفاوضات فتح 
وتتالت . وحماس من الوصول إلى تفاهمات مشتركة أو االقتراب من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

، وفي أجواء جوالت الحوار التي 2008تشرين األول / حوار القاهرة في أكتوبرالشواهد على ذلك قبيل
غير أن أحد أسوأ مظاهر العمل األمني في الضفة هو إنكار مجرد وجود معتقلين . عقدت مؤخرا

حتى وصل األمر أحيانا إلى القتل تحت التعذيب كما . سياسيين، رغم اعتقال المئات وتعذيبهم وإهانتهم
 .يخ مجد البرغوثيحدث مع الش

وعلى ذلك فما يحدث اآلن في الضفة الغربية ال يمكن عزله عن الدور الوظيفي لألجهزة وفق االتفاقات 
فالكثير ... كما ال يجوز التركيز فقط على اتهام عناصر معينة من ضباط وجنود هذه األجهزة. الموقعة

هم حول من يوجه هذه األجهزة ويحدد فلسفة ، ولذلك يبقى السؤال األ...الكثير من أبنائها عناصر وطنية
 .عملها

 حكومة رام اهللا
السلوك األمني لحكومة فياض في الضفة الغربية أوقعها في مغامرة السعي الجتثاث وضرب البنى 
التحتية لحماس التي تمثل الشرعية الشعبية وتمثل األغلبية البرلمانية، ولو لم يكن نوابها معتقلين لدى 

رائيلي لسقطت حكومة فياض في أول عشر دقائق ألول جلسة برلمانية يعقدها المجلس االحتالل اإلس
 .التشريعي الفلسطيني

في المجلس التشريعي ال يقوم بضرب البنى )  نائبا132من أصل (وفياض الذي ال يملك سوى نائبين 
عزل واإلحالة إلى التحتية للمقاومة التي قادت االنتفاضة لخمس سنوات وحسب، وإنما يستهدف أيضا بال

التقاعد الكثير من ضباط وعناصر األمن الفلسطيني حتى من المحسوبين على فتح نفسها، لضمان بقاء 
 .العناصر الموالية له ولبرنامج خريطة الطريق



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1517:         العدد       7/8/2009الجمعة  :التاريخ

ولوضع مزيد من الملح على الجروح، فقد كانت تصريحات بعض مسؤولي السلطة تجمع بين تجار 
فقائد منطقة الخليل العميد سميح الصيفي صرح في خبر نشرته !! قاومةالمخدرات واللصوص ورجال الم

نحن واضحون، نعمل ضد الخارجين عن القانون وتجار " قائال 28/10/2008الشرق األوسط في 
 ".المخدرات واللصوص، والفئات المسلحة التابعة ألي جهة والتي تحمل أي سالح

 تنسيق أمني
كتيبة الفلسطينية التي تدربت في إحدى الدول العربية المجاورة يعلمون المشاركون والمهتمون بال: تقرير"

وأنهم في السلطة يتحدثون عن أفراد هذه ". محاربة حماس"أن الهدف الذي وضعوه واضح للجميع وهو 
 ."!!"أبناء دايتون"الكتيبة بأنهم 

بية، ونوه رئيس اإلدارة نظر اإلسرائيليون بإعجاب إلى أداء األجهزة األمنية للسلطة في الضفة الغر
المدنية بالضفة العقيد يؤاف مردخاي بالتنسيق األمني المباشر بين الطرفين، وقال في تصريح نشرته 

إننا نخوض معركة حقيقية ضد تنظيم حركة حماس المدني واالجتماعي،  "13/9/2008الدستور في 
 ".ونعمل حاليا بكل طاقتنا وبقوة ضد كل مؤسسات حماس

يديعوت "ماع الذي عقد بين ضباط إسرائيليين وفلسطينيين، الذي كشفه كبير محللي صحيفة محضر االجت
الكثير ) إن صدق(، يستدعي 22/9/2008ناحوم بارنياع، ونشرت ترجمته القدس العربي في " أحرونوت

تح إذ ينقل بارنياع من محضر االجتماع قول أبي الف. من التوقف، ويؤكد الدور الوظيفي لهذه األجهزة
 ".حركة حماس: ليس هناك خصام بيننا، لدينا عدو مشترك"قائد األمن الفلسطيني للضباط اإلسرائيليين 

نحن في معركة صعبة "وينقل المحضر عن محمد فراج رئيس االستخبارات العسكرية الفلسطينية قوله 
أنتم توصلتم إلى ... قررنا خوض الصراع حتى النهاية، حماس هي العدو، قررنا شن حرب عليها... جدا

نقوم بتولي أمر كل مؤسسة حمساوية ترسلون اسمها إلينا، "وقال فراج "!! هدنة معهم أما نحن فال
بعض هذه المؤسسات .  منها50 مؤسسة، وقد انتهينا من معالجة 64أعطيتمونا في اآلونة األخيرة أسماء 

، وتفاخر فراج أمام "ى أموالهمأغلقت، وفي بعضها اآلخر استبدلنا اإلدارة، كما وضعنا أيدينا عل
 !!اإلسرائيليين بأن األمن الفلسطيني يستطيع اقتحام المساجد والجامعات أما اإلسرائيليون فال

إن التنسيق األمني لم يسبق له "وقال تقرير لوزارة الداخلية اإلسرائيلية، نشرته صحيفة الجيروزالم بوست 
 لقاء بين ضباط إسرائيليين 247لية، حيث انعقد ، وإن هذا التنسيق وصل إلى مستويات عا"مثيل

 .2008كانون األول /، وحتى نشر التقرير في بداية ديسمبر2008وفلسطينيين منذ بداية 
 عنصرا ضمن خطة 620الكتيبة الفلسطينية التي أتمت تدريبها في دولة عربية مجاورة والمكونة من 

وتحدث .  إلى الضفة الغربية28/5/2008 في المنسق األميركي لدى السلطة الجنرال دايتون عادت
يعلمون أن الهدف الذي "تقرير لصحيفة هآرتس عن هذه الكتيبة بأن كل المشاركين والمهتمين بها 

وأضاف التقرير أنهم في السلطة يتحدثون عن أفراد هذه ". وضعوه واضح للجميع وهو محاربة حماس
 "!!أبناء دايتون"الكتيبة بأنهم 

 والحوار الفلسطينيالملف األمني 
ملف األجهزة األمنية أعقد من ملفات تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، "

ألن معالجته مرتبطة بالرؤية المنهجية للدور الوظيفي لهذه األجهزة ورسالتها ومحددات عملها وشروط 
 ."تجنيد عناصرها
يصبح حوار ... الملقاة على عاتقهم سلطويا وإسرائيليا وأميركيابالواجبات " أبناء دايتون"وعندما يقوم 

القاهرة بين فتح وحماس نوعا من العبث والملهاة السياسية، إذا ما كان التركيز سيتم فقط على ما يسمى 
الضفة أكثر (بينما الجزء األكبر من مشروع الدولة الفلسطينية . إصالح األجهزة األمنية في قطاع غزة

جاثم تحت االحتالل اإلسرائيلي ويعاني من عمليات القمع المنهجي للقوى )  مساحة القطاع ضعف16من 
 .الوطنية واإلسالمية المعارضة
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ملف األجهزة األمنية هو أعقد من ملفات تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إجراء انتخابات رئاسية 
هذه األجهزة ورسالتها ومحددات عملها وتشريعية، ألن معالجته مرتبطة بالرؤية المنهجية للدور الوظيفي ل

 .وشروط تجنيد عناصرها
وهو أمر مرتبط أساسا بالتوافق على أولويات المشروع الوطني، والموقف من اتفاق أوسلو وخريطة 

، فضال عن وجود إرادة حقيقية لدى األطراف المتنفذة في السلطة "إسرائيل"الطريق، والعالقة بـ
ة لكل شرائح المجتمع الفلسطيني حسب وظيفتهم وكفاءتهم، وليس حصرها الفلسطينية لفتح هذه األجهز

 .بمؤيدي فصيل معين، أو وفق الضوابط اإلسرائيلية واألميركية
 .ولذلك قد يكون هذا الملف أحد آخر الملفات التي يمكن حلها في الحوار الفلسطيني

  5/8/2009نت، .الجزيرة
  

 المؤتمر السادس لفتح إلى أين؟ .59
 منير شفيق

ما ظهر من خالفات داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح في أثناء التحضير للمؤتمر 
السادس الذي طال غيابه وتغييبه يدل داللةً واضحةً على أن الحركة أمام تطورات ستقرر مصيرها في 

 أين؟فتح إلى : ولهذا حقّ القول الذي تردد عند استشهاد ياسر عرفات. أكثر من اتّجاه
يحلو لبعضهم، وفي األغلب عن نية فيها دغل، بأن يعزو كل خالف يندلع في الساحة الفلسطينية إلى 

وإذا كان الخالف على نطاق أوسع كما حدث بعد . أسباب شخصية، حرصا على موقع، أو سعيا له
عزى إلى  بين حماس وفتح التي يقودها محمود عباس فسي2007حزيران /أحداث قطاع غزة في يونيو

 .أسباب الحرص على السلطة أو االستحواذ عليها
ففي الحالة التي يعزى فيها الخالف ألسباب شخصية أو تلك التي يعزى فيها ألسباب سلطوية ال يعبر 

بل يستهدفان استبعاد السياسة، عن عمد، من أجل . هذان التفسيران عن الحقيقة السياسية وراء كل خالف
ط الحابل بالنابل، وتمرير السياسات التي يفضحها الخالف لو خرجت إلى العلن إضاعة البوصلة، وخل

 .ووضعت النقاط على الحروف
في الساحة الفلسطينية، بل في كل ساحة في أي بلد، يجب أن يكشف عن السياسة وراء كل خالف مهما "

 ."بدا في الظاهر صراعا شخصيا، أو نزاعا على سلطة، أو زعامة أو قيادة
الساحة الفلسطينية، بل في كل ساحة في أي بلد، يجب أن يكشف عن السياسة وراء كل خالف مهما في 

وهذا ما ينطبق على ما يجري . بدا في الظاهر صراعا شخصيا، أو نزاعا على سلطة، أو زعامة أو قيادة
د داخل فتح من صراعات وخالفات حتى لو اتخذ شكل خالف على تحديد مكان المؤتمر، أو عد

وهو ما . فوراء كل ذلك اتجاهات سياسية هي التي تقف وراء كل المواقف. عضويته، أو تاريخ انعقاده
ينطبق على ما يدور ودار من صراعات بين الفصائل، وداخل كل فصيل، قديما وحديثًا، وكذلك في 

 . المستقبل أيضا
ئيس الفلسطيني زعيم فتح ياسر لو أخذنا، مثالً، الصراع الحاد الذي دار داخل فتح أثناء حصار الر

عرفات لوجدنا السياسة كامنة وراء ذلك الخالف أو الصراع، بالرغم من كل الضجة اإلعالمية التي 
ودعك من قنابل الدخان التي راحت تركز عليه باعتباره . قدمته كأنه صراع على السلطة والصالحيات

حيات، وضرورة تحويلها إلى المجلس صراعا ضد فردية ياسر عرفات، وضد ما يتمتع به من صال
. وشيخوخة الرجل" انتهاء الصالحية"التشريعي ورئيس الوزراء محمود عباس في حينه، أو التركيز على 

القيادة "وبهذا بدا األمر في ظاهره كأنه صراع من أجل الديمقراطية واإلصالح والقيادة الجماعية أو 
ي بامتياز، سواء كان على ما مثّله ياسر عرفات من خط ، فيما هو، في الحقيقة، صراع سياس"الرشيدة

 .سياسي أم ما حمله خصومه من خط سياسي مغاير
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ولهذا يجب أن يبحث في السياسة كل من أراد معرفة حقيقة الخالفات التي ساعدت، ولو بصورة غير 
قى مع رفع الغطاء مباشرة، على اغتياله، وذلك من جهة رفع الغطاء الفتحاوي الفلسطيني عنه، الذي تال

فرفع الغطاء هذا هو الذي أطلق يد شارون، بتواطؤ إدارة بوش، . العربي عنه، ثم األوروبي فاألميركي
 .في أخذ قرار التصفية عبر االغتيال بالسم

فالسياسة التي حملها الذين تصدروا الخالف من داخل فتح مع عرفات أثناء حصاره تمكن قراءتها 
لبس، من خالل متابعة السياسة التي طبقت في الضفة الغربية وفي المفاوضات ووضع اليد عليها بال 

 .الثنائية، بعد االنقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية
فقد عمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تزعم الصراع ضد ياسر عرفات أثناء حصاره إلى 

ي يده، وإلى إنكار كل الصالحيات التي أراد االستمساك بكل الصالحيات التي استبقاها الرئيس عرفات ف
سابقًا أن ينزعها منه لصالح المجلس التشريعي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، مما يؤكد أن الخالف لم 
يكن ضد فردية ياسر عرفات، وال ما يتمتع به من صالحيات، ولم تكن ألسباب اإلصالح والديمقراطية 

تنفيذ السياسات التي طبقت من خالل تعطيل المجلس التشريعي وإقالة ، وإنما ألجل "القيادة الرشيدة"و
 .حكومة إسماعيل هنية وتشكيل حكومة برئاسة سالم فياض، بال شرعية وفقاً للنظام الداخلي المعدل

كما ترجمت " التعاون األمني األميركي اإلسرائيلي الفلسطيني"سياسة : وهو ما يمكن تلخيصه بسياستين
وهي السياسة . كيث دايتون الذي صفى فتح من األجهزة األمنية وأعاد بناءها على قياسهمن خالل خطة 

 .التي أعملت سيف إرهاب لم تشهد له الضفة الغربية مثيالً في مطاردة خاليا المقاومة وكل دعم لها
ها عمد محمود عباس الذي تزعم الصراع ضد ياسر عرفات إلى االستمساك بكل الصالحيات التي استبقا"

مما يؤكد أن الخالف , الرئيس عرفات في يده، وإلى إنكار كل الصالحيات التي أراد سابقًا أن ينزعها منه
 ."لم يكن ضد فردية عرفات، وإنما ألجل تنفيذ سياسات معينة

ية، مع استمرار التوسم من تنازالت خالل المفاوضات الثنائية السرع أما السياسة الثانية فقد تمثلت بما قُد
 .االستيطاني، وهو ما سيكشف عنه المستقبل الحقًا

هاتان السياستان هما اللتان وقفتا في صلب ما جرى من خالفات داخل فتح أثناء التحضير للمؤتمر 
 .ومن ثم ما تعبر عنه المعارضة من سياسات مقابلة. السادس

زعامة فتح، وليست فالمشكلة ليست مشكلة صراع شخصي بين محمود عباس وفاروق القدومي على 
مشكلة صراع شخصي متعدد األطراف واألبعاد في كيفية توجيه التحضير للمؤتمر السادس، عضوية، 

إنها مشكلة تدور في حقيقتها حول السياسة التي يراد لفتح أن تكون عليها في . ومكانًا، وموعدا، وإشرافًا
سطيني اإلسرائيلي األميركي لتصفية المقاومة التعاون األمني الفل" فتح"قادم األيام، بمعنى هل ستكون 

وكل معارضة سياسية جادة؟ وهل ستكون سياسة أنابوليس وخريطة الطريق وشروط الرباعية وما 
تفرضه الدول المانحة، وما يحمله جورج ميتشل من مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية؟ وهو ما يمثله 

فحّل الدولتين سيتضمن اعترافا بيهودية دولة الكيان . خط محمود عباس وفريقه ومن ضمنه محمد دحالن
الصهيوني، وإلغاء لحق العودة عبر التعويض والتوطين والوطن البديل وتكريس االستيطان وتهويد 

 .القدس والجدار والسيطرة على الحدود واألجواء
 إلى استشهاد ياسر أم ستكون فتح أمام خيارات سياسية أخرى متراوحة بين فتح ما قبل اتفاق أوسلو وفتح

عرفات؟ وهو ما تعبر عنه غالبية فتح من قيادات تاريخية وكوادر من مواقع مختلفة تجتمع عبر التقاطع 
لمعارضة السياسات التي يمثلها محمود عباس وفريقه، وعمليا سالم فياض وياسر عبد ربه من خارج 

 .فتح
حضيرية للمؤتمر السادس من صراعات مست كان هذا الخالف السياسي وراء كل ما شهدته اللجنة الت

العضوية ومكان انعقاد المؤتمر وتاريخه وشروط إدارته واإلشراف على االنتخابات فيه، وصوالً إلى 
خروج محمود عباس عليها بقرار حلها وتعيين مكان المؤتمر في بيت لحم تحت االحتالل وتحت إشراف 
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 وكذلك تعيين تاريخ االنعقاد وإعادة النظر في عدد من أجهزة األمن التي بناها دايتون وسالم فياض،
 .وهي كلها قرارات مخالفة ألنظمة فتح وتقاليدها. األعضاء الذين تقررت مشاركتهم

أما محاولة البعض إسباغ لقب قائد عام عليه فال . فمحمود عباس ليس أكثر من عضو لجنة مركزية
فتح، فال قوات عاصفة وال خاليا مقاومة حتى يكون قائدا معنى لها، إذ لم يبق تحته قوات مسلحة تابعة ل

ومن يشك في ذلك فليرجع إلى . عاما بل حتى األجهزة األمنية في الضفة الغربية لم تعد تابعة لفتح
 .محاضرة دايتون في معهد واشنطن

 التي لم تعلن باختصار هنالك سياسة تمس صلب القضية الفلسطينية وثوابتها وتمس إستراتيجية المقاومة
فتح تخليها عنها يراد فرضها من قبل محمود عباس وفريقه على فتح في المؤتمر السادس، بما في ذلك 

وهو الذي يفسر هذا الخروج الصارخ على اللجنة . تحديد قيادة فتح المقاومة ومستقبلها ومصيرها
يفسر السعي الستبعاد فاروق وهو الذي . التحضيرية المعينة من اللجنة المركزية صاحبة الصالحية

فأبو . القدومي الذي يفترض فيه أن يكون وريث عرفات في قيادة فتح بناء على التراتب القيادي التاريخي
وهنا يكمن قرار تهميشه واستبعاده منذ .  بعد ياسر عرفات وخليل الوزير3اللطف عمليا هو رقم 
ه في الزاوية وإحراجه أو في األصح إجباره على وقد تطور األمر إلى حد وضع. استشهاد ياسر عرفات

 .الوصول إلى التحدي الخطير بإخراج ما أسماه الوثيقة التي أودعها عرفات عنده حول التآمر الغتياله
القدومي ألقى من موقعه باعتباره من أصل القيادة التاريخية لفتح جمرة ملتهبة في ضمير المؤتمر "

ائل الفلسطينية وكل من خطب في وداع عرفات وهو يقول لن يذهب دمك السادس، وبين يدي فتح والفص
 ."هدرا

خطورة الوثيقة اآلنفة الذكر كونها أصبحت كغيمة سوداء ستُطْبِقُ على المؤتمر السادس، وعلى فتح 
والساحة الفلسطينية ألنها أعادت إثارة موضوع اغتيال عرفات، ومن أسهم، بصورة مباشرة أو غير 

علماً بأن إدانة شارون كانت أقل ما يجب أن يتضمنه .  ذلك؟ ولماذا تم طي موضوع التحقيقمباشرة في
 .وهو ما سيظل معذِّباً لضمير فتح. الوفاء لياسر عرفات

ليست المشكلة في التحقيق حول مصدر الوثيقة ومدى صدقيتها وليست المشكلة هي لماذا أعلنها فاروق 
بع سنوات ونيف، وليست المشكلة في تفاصيل كيف ُأخذ قرار التصفية، القدومي اآلن ولم يعلنها قبل أر

من المسؤول األول عن اغتيال عرفات وهي : وال من شارك فيه من الفلسطينيين، وإنما المشكلة بداية
وهل . قضية تبدأ بشارون ويجب أن تقف اآلن أمام إدارة أوباما حول مسؤولية اإلدارة السابقة فيها

  إخفاء الحقيقة حولها؟ستتواطأ على
من رفعوا الغطاء الفتحاوي الفلسطيني عن عرفات وأعلنوا فقدانه : أما على المستوى الفلسطيني، فبداية

 .هذا ودعك من مالحقة رفع الغطاء عن عرفات عربيا ودوليا". انتهاء صالحيته"لقدرته القيادية، و
لقى من موقعه باعتباره من أصل القيادة التاريخية ومن هنا يكون القدومي، وابتعد عن التفاصيل، قد أ

لفتح جمرة ملتهبة في ضمير المؤتمر السادس، وبين يدي فتح والفصائل الفلسطينية وكل من خطب في 
 ".لن يذهب دمك هدرا"وداع عرفات وهو يقول 

ده، وعدم أما إذا تمت لفلفة الموضوع في المؤتمر السادس فيكون قد أضاف على عدم شرعية انعقا
 .شرعية ما سينبثق عنه، عدم شرعية أخرى بالتغطية على قضية التحقيق في اغتيال عرفات

ولكن من الجهة األخرى، والتي ال تقّل أهمية فإن المؤتمر السادس سيرتكب خطيئة ال تغتفر إذا منح 
ألن فتح . فاتأو أمينها العام، وهما لقبان لم يحصل عليهما عر" رئيس حركة فتح"لمحمود عباس لقب 

وألن محمود عباس عندئذ، وعلى ضوء التجربة معه في . كانت دائما حريصة على قيادتها الجماعية
القيادة، سيضرِب عرض الحائط بكل ما سيصدر عن المؤتمر من بيان سياسي، أو لجنة مركزية، 

 .ومجلس ثوري
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طيئة عمرهم إذا مرروا لمحمود الذين قبلوا المشاركة في مؤتمر غير شرعي سينهون فتح ويرتكبون خ"
علما بأنه سيفرض , عباس أن يكون رئيسا لفتح أو أمينها العام، أو أعطوه أية ميزة على اللجنة المركزية

 ."نفسه عضوا فيها بال انتخاب
وهو لهذا ربما ال يتوقف كثيرا عند ما سيتضمنه البيان من تأكيد على حق العودة وإقامة الدولة على 

 أو التأكيد على أن تكون عاصمتها القدس وحتى التأكيد على الحق 1967ما قبل حرب حزيران حدود 
هذا وربما . في المقاومة، وما شابه، مقابل أن يخرج بقرار يكرس رئاسته للجنة المركزية أو حركة فتح
بل أخذ تلك ال يتوقف كثيرا أيضا أمام تسرب بعض األعضاء من غير جماعته إلى اللجنة المركزية مقا

 .الصالحية
ذلك ألن إعطاءه تلك الصالحية أو الموقع سيجعل البيان حبرا على ورق، كما سيجعل أي عضو مركزي 

فمن يلغي اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهو مجرد . منتخب قادم، أو أية معارضة، دون فعالية أو تأثير
لمجلس الثوري منذ تسلمه الرئاسة عضو في اللجنة المركزية، ومن يدير ظهره للجنة المركزية وا

الفلسطينية، ومن يجمد المجلس التشريعي ويقيل حكومة الوحدة الوطنية وينهي اتفاق مكة ويعين حكومة 
سالم فياض، ويطلق يد دايتون في إعادة بناء القوات األمنية ويذهب إلى أنابوليس والمفاوضات الثنائية، 

ر القاهرة، كيف سيكون حاله إذا أخذ من المؤتمر السادس لقب ويعطّل التوصل لوحدة وطنية في حوا
 رئيس حركة فتح أو أمينها العام؟

وبكلمة، إن الذين قبلوا المشاركة في مؤتمر غير شرعي سينهون حركة فتح ويرتكبون خطيئة عمرهم إذا 
. ى اللجنة المركزيةمرروا لمحمود عباس أن يكون رئيسا لفتح أو أمينها العام، أو أعطوه أية ميزة عل

  علما بأنه سيفرض نفسه عضوا فيها بال انتخاب؟
 7/8/2009نت، .الجزيرة

  
  ؟"عرفات"هل قتال  دحالن" و"عباس" .60

  وحيد عبد المجيد. د
ما الذي يجبر الشعب الفلسطيني الذي ضحي أغلبه بالغالي والنفيس من أجل قضيته علي تحمل عبث 

 يبقي رهينة لفصائل ثبت فشلها ولم يعد يرجي منها شيء؟ السؤال معظم قادته، وما الذي يرغمه علي أن
متكرر، وقد أثاره مجدداً وصول الصراع بين هذه الفصائل، وفي داخل بعضها، إلي ذروة جديدة من 

التاريخيين أحد قادتها المؤسسين وقيادياً حديث العهد « فتح»العبث السياسي، بعد أن اتهم واحد من قادة 
  . سرائيل لقتل الزعيم الراحل ياسر عرفاتبالتواطؤ مع إ

والحديث عن موت عرفات مسموماً ليس جديداً، فهو يتردد منذ أن نقل إلي باريس في رحلة العالج التي 
فاضت روحه خاللها، ولكنه ظل محصوراً في شكوك وتكهنات، ومركزاً في اتهام إسرائيل بأنها وراء 

اح مثل هذه المهمة اإلسرائيلية من دون شركاء في مقره وبالرغم من صعوبة نج. تسميمه بشكل بطيء
، ظل الجدل الفلسطيني حول رحيل عرفات ملتزماً أقصي درجات «المقاطعة»الذي كان محاصراً فيه 

الحذر علي المستوي العلني، أما في غرف مغلقة، فكان هذا الجدل يتطرق إلي مناطق شديدة الحساسية، 
  . رائيلية وجود وثيقة تفيد تورط قياديين فلسطينيين في قتل عرفاتوخصوصاً بعد أن زعمت مصادر إس

وهذه الوثيقة هي نفسها التي عرض فاروق قدومي مضمونها علناً في مؤتمره الصحفي في عمان في 
منتصف يوليو الماضي، بما يعنيه ذلك من اتهام ضمني ضد كل من عباس ومحمد دحالن بالمشاركة في 

ن محضر مزعوم الجتماع سري عقده عباس ودحالن مع أريل شارون وهي عبارة ع. قتل عرفات
وبالرغم من أن كل . بحضور ضباط في االستخبارات األمريكية وتطرق إلي تصفية عرفات جسدياً

المالبسات المحيطة بهذه الوثيقة تدفع إلي الشك في سالمتها، فهي تعتبر دليالً جديداً علي أن الصراع 
بات هو الخطر األكبر علي واحدة من أكثر قضايا التحرر الوطني عدالة، الفلسطيني ـ الفلسطيني 
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والقوة . فأخطر ما في هذا الصراع هو أنه يقوض، يوماً بعد آخر، األساس األخالقي لقضية فلسطين
األخالقية هي الرصيد األعظم ألي حركة تحرر في مواجهة القوة العسكرية التي تتمتع بها عادة الدولة 

  . ة التي تواجهها هذه الحركةاالستعماري
والمشكلة هنا تعود إلي أن ملف رحيل عرفات لم يغلق علي نحو يقطع الشك باليقين، وليس لمثل هذا 
الملف أن يقفل من دون تحقيق مستقل وشفاف يزيل أي شكوك متعلقة بوجود عالقة من أي نوع بين 

في الشهور األربعة « فتح »ظروف موت عرفات ومالبسات الصراع الذي تصاعد في داخل حركة
ومصدر هذه العالقة أن عباس ودحالن، اللذين اتهمهما القدومي، كانا وراء . األخيرة في حياته

، واستمرت تداعياتها حتي رحيل عرفات، فكان 2004االضطرابات التي شهدها قطاع غزة في يوليو 
حويله إلي مجرد رمز ال يملك سلطة، الهدف من ورائها هو محاولة إقصاء الزعيم الفلسطيني الراحل أو ت

ثم إرغامه علي « المقاطعة»بعد أن نجح في إبقاء معظم الخيوط بين يديه رغم محاصرته في داخل 
  . استحداث منصب رئيس وزراء ليشغله محمود عباس، ثم منصب وزير داخلية تواله محمد دحالن

 بالرغم من كل محاوالت كتمه، ولكن ولم يكن صراع عباس ـ دحالن ضد عرفات في تلك الفترة خافياً
دحالن هو الذي تصدر المشهد اإلعالمي علي األقل، ولذلك فعندما اندلعت اضطرابات غزة التي شملت 

نصف صفحة « الفاينانشيال تايمز»خطف مسئولين وأجانب ومهاجمة مراكز أمنية وحرقها، خصصت 
، «مد دحالن من إسقاط ياسر عرفات؟هل يتمكن مح»: مع رسم كاريكاتوري كبير لمقال تحت عنوان
 تحت 2004 أغسطس 3في عددها الصادر في « الحياة»وكان الخبر الفلسطيني الرئيسي في صحيفة 

 3إلطاحة الرئيس خالل « خطة خطيرة»مصادر قريبة من عرفات تتهم دحالن بالضلوع في »: عنوان
  . «أشهر
الجنرال أهارون زئيفي، رئيس االستخبارات عن « يديعوت أحرونوت» الجانب اإلسرائيلي، نقلت ىوعل

كانت مبكرة جداً، جاءت قبل موعدها، « خطوة محمد دحالن»، حينئذ أن ما أسماه )أمان(العسكرية 
أيضاً في عددها الصادر يوم « الحياة»وكان هذا الموضوع عنواناً بارزاً في . ولذلك لم يكتب لها النجاح

عرفات يجلس »الكويتية في ذلك الوقت قوله إن « الوطن»إليه أما دحالن فقد نسبت  . 2004 أغسطس 4
، ولم تكن هذه هي المرة األولي التي هاجم فيها دحالن الزعيم الراحل، فقد بدأ « جثث الفلسطينيينىعل

المصرية مقابلة معه اختارت عنوانها من « األهرام العربي» حين أجرت 2004هجومه في آخر مايو 
 ىوهكذا خلق انفالت الصراع الداخلي واالفتقار إل. « ليست صنيعة لعرفاتوفتح.. لحمي مر»: قوله

حالة تهدد بتقويض القوة .. آليات لضبطه وإدارته حالة غير مسبوقة في تاريخ حركات التحرر الوطني
  .األخالقية لقضية فلسطين، وبالتالي تبديد ما بقي لها من رصيد

  6/8/2009الوفد، مصر، 
  

  ي اإلصبع أم كسر الرقبة؟ل: أوباما ونتنياهو .61
  أسعد عبد الرحمن. د

 مضامين الفتة على الصعيد السياسي، ربما أهمها وصـول بـاراك أوبامـا للرئاسـة                2009حمل عام   
. األميركية، والتغيرات الحاصلة في الخريطة السياسية اإلسرائيلية مع صعود اليمين المتطرف الصهيوني           

على المستوى السياسي في ظل تآكل الرؤى القديمـة التـي           هذان التطوران استوجبا طرح رؤى جديدة       
، مـا   )فلسطينياً بالـذات  (وأمام الطرح األميركي الجديد     . قادتها اإلدارة األميركية السابقة لثماني سنوات     

رغم االرتياح من تصريحاته وخطواته حتى تاريخـه،        ) أوباما(زالت األطراف في حالة ترقب لخطوات       
ـ           مع أننا لم نلحظ أي تغ      السالم "ير حاسم بعد، علماً بأنه مقابل استراتيجية نتنياهو لفرض صيغة متطرفة ل

  ".السالم الشامل"، يجهد أوباما لتحقيق استراتيجيته في "اإلسرائيلي
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لدولـة  : استراتيجية األول تعكس رؤى اليمين اإلسرائيلي الحاكم تجاه أبرز متطلبـات عمليـة التـسوية              
إلسرائيل، وال  " عاصمة موحدة وأبدية  "، والقدس   )المستوطنات( المستعمرات   فلسطينية بال سيادة، وتوسيع   

وبهذا، يلعب نتنياهو بالشعارات الجوفاء، بحيث يمكن       . عودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم     
االستخالص أنه لم يقدم خطة تخصه، ليس ألنه ال يمتلك خطة، ولكن ألنه يعرف أن أحداً لن يقبل بهـا                    

سيطرة إسرائيلية على كامل األرض الممتـدة مـن         : ذلك أن خطته الحقيقية هي    . فيما عدا ائتالفه الحاكم   
البحر المتوسط إلى نهر األردن، حتى لو تضمن ذلك وجود كيان فلسطيني ال لون له وإن كان ذي طعـم       

  !سيئ ورائحة كريهة
ما وسعه ذلك، محدداً شروطاً تعجيزيـة       في هذا األثناء، يحاول نتنياهو كسب الوقت وتأجيل المفاوضات          

بما يتعارض مع رؤى المجتمع الدولي وعلى رأسه الواليات المتحدة، وهو األمر الذي يحذر منه عديـد                 
منـاورة مـن    "أن البناء في القـدس      " بن كاسبيت "فمثالً، يرى   . السياسيين والكتاب اإلسرائيليين وغيرهم   

ومثلمـا أن هنـاك     . لجأ نتنياهو إلى القدس   "ية مع المستوطنات،    فبعد أن وضعه أوباما في الزاو     ". نتنياهو
إجماعاً في أميركا والعالم على رفض استمرار البناء في المستوطنات، هناك إجمـاع إسـرائيلي وفـي                 

واآلن سنرى إذا كان أوبامـا رجـالً   . على أن القدس عاصمة موحدة إلسرائيل) الشعب اليهودي(أوساط  
ماذا سنفعل إذا ما اكتشفنا، لمـصيبتنا، بـأن         : السؤال هو . يعتزم السير حتى النهاية   إذا كان حقاً    . حقيقياً

إنهـا ليـست    ". يدور الحديث عن نهايتنا نحـن     ... في هذه الحالة  . أوباما جدي، وأنه سيسير حتى النهاية     
 ال يمكـن أن     .يمكنهم أن يغلقوا لنا المفتاح في كل لحظة       "مباراة متوازنة، كما يقول الكاتب، فاألميركيون       

  ".تقوم لنا أي قائمة بدونهم
السيطرة الكاملة على ما بين البحر والنهر، حتى مع وجود كيان فلسطيني ال             : الخطة الحقيقية لنتنياهو هي   

  !لون له وال طعم
في المقابل، يستشف من تصريحات كبار المسؤولين األميركيين، ومنهم من زار المنطقـة مـؤخراً، أن                

ال السالم فقط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، بل مع الدول         " السالم الشامل "ا تركز على    استراتيجية أوبام 
متكاملة إلى مجلس األمن الدولي التخاذ قرار بها يفـرض          " مبادرة"العربية والمسلمة أيضاً، عبر تقديمه      

ستحصل المواجهـة   على الجميع، عرباً وإسرائيليين، األمر الذي بالطبع لن يعجب كال الطرفين، وعندها             
بين االستراتيجيتين، حيث من المتوقع أن يكون في المبادرة ما هو غير مقبول إسرائيلياً، وعربياً كـذلك،                 

تنقذ جزءاً، ولو بـسيطاً، مـن الحـق         " خلطة"قوامه  " حل متوازن "وبهذا يكون أوباما قد نجح في فرض        
دولة فلسطينية ذات سـيادة رخـوة       : ختصارقوامها با " تقديم تنازالت "الفلسطيني عبر الطلب من الجميع      

محدودة ومتفق عليهـا    " تبادالت"، مع   1967، تتجاور مع إسرائيل، ضمن حدود ما قبل عام          "قابلة للحياة "
لحـق الالجئـين   " إنهـاء "التي لن تضم إلـى إسـرائيل، وبعـد       " المستوطنات"في األراضي بعد تفكيك     
  .إلخ... الفلسطينيين في العودة

فـي  ! بين االثنين يضع عالمة استفهام كبيرة مفادها، هل نتنياهو على هذا القدر من الذكاء؟             هذا التناقض   
يكون محقاً  "حين أوضح أن أوباما     " يوري أفنيري "هذا السياق، يأتي قول داعية السالم اإلسرائيلي الكاتب         

 أن يأتي الوقف    يجب. عندما يضع مسألة االستيطان قبل أي شيء آخر، حتى قبل مفاوضات السالم نفسها            
فعندما يكون شخص ما نازفاً، يجب وقـف النزيـف قبـل            . الكامل للبناء في المستوطنات قبل كل شيء      

وبغير ذلك سوف يموت المريض بسبب فقدان الدم، ولن يكـون هنـاك أحـد               . إمكانية معالجة المرض  
ـ      ". هذا بالضبط هو هدف نتنياهو    . لمعالجته هـدف  "تحاول ترسـيخ    غير أن اإلدارة األميركية الجديدة س
المذكورة آنفاً على قاعدة أن في ذلك مصلحة أساسية للواليات المتحدة وإلسـرائيل             ) استراتيجيته" (أوباما

ومن ضمن أسلحة عديدة لجأ إليها أوباما، فضالً عن أنها الدولة األقـوى سياسـياً واقتـصادياً                 . وللعرب
يرة عن الضرر الجسيم الـذي أصـاب صـورة          وعسكرياً، ما تكشفه استطالعات الرأي األميركية األخ      

 في المائة مـن األميـركيين أن        66قبل االنتخابات األخيرة هناك، اعتقد      : "إسرائيل في الواليات المتحدة   
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 في المائـة    71قبل أوباما اعتقد    .  في المائة فقط يعتقدون ذلك     46إسرائيل ملتزمة بالسالم، أما اآلن فإن       
قبل أوباما وصف قدر    .  في المائة يعتقدون ذلك فقط     44ل، أما اآلن فثمة     بأن على أميركا أن تدعم إسرائي     

، أما اليوم فأقل بقليل من النصف يصفون        "أصدقاء إسرائيل "أكبر بقليل من ثلثي األميركيين أنفسهم بأنهم        
  ".وإذا لم تكن هذه أسباب كافية للقلق، فإنه ال توجد أي أسباب للقلق إذن. أنفسهم كذلك
معهد "(احثون في تقريرهم السنوي الصادر عن أكبر معهد إسرائيلي للدراسات االستراتيجية            وفيما يرى ب  

إسرائيل والواليات المتحـدة تتجهـان إلـى        "، فإن   )الدراسات حول األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب       
ات الجزئيـة بـين     الصدام، ذلك أنه ال الموافقة المشروطة لنتنياهو على إقامة دولة فلسطينية، وال التفاهم            

إسرائيل وواشنطن حول الملف النووي اإليراني، تكفي لمنع الجانبين من أن يجدا نفسيهما على طريـق                
علـى  " خطيـرة "لذلك، ولتفادي مأزق طويل ومواجهة مع واشنطن ذات تداعيات اسـتراتيجية            ". صدام

الـسالم  " مع تأكيـد أن فكـرة        ،"إطالق مبادراتها الخاصة  "إسرائيل، دعا التقرير الدولة الصهيونية إلى       
  .التي دعا إليها نتنياهو ال يمكن أن تشكل حالً" االقتصادي

، وهو أحد أبرز الباحثين الـذين أعـدوا التقريـر، أن            "شلومو بروم "ومن جانبه، يؤكد جنرال االحتياط      
حـث فـي    احتمال التصادم مع واشنطن مقلق جداً، إذ بدأ مسؤولون في وزارة الخارجية األميركيـة الب              "

الحوار االستراتيجي بين الجانبين يراوح مكانه، طالما أنه        "، مشيراً إلى أن     "العقوبات االقتصادية المحتملة  
الصدام، وهي مؤشرات   -وفي ضوء مؤشرات باتت واضحة على المواجهة        ". يجري بين أوباما ونتنياهو   

، سيتقرر فيما إذا كان كل طرف       "غالب ومغلوب "قد تكون تكتيكية ومراوغة ومؤقتة، أو حقيقية تقود إلى          
ستحدث بينهما على ضـوء     " في اللعب "سيستخدم ما في جعبته من أسلحة في معركة قادمة، أم أن تهدئة             

لـي  "التي سيقدمها أوباما للعالم ولمجلس األمن الدولي، بحيث تتوقف العملية عند حدود             " المبادرة"صيغة  
  "!كسر الرقبة"أو " لي اليد"بدالً من وصولها إلى حدود " اإلصبع

 7/8/2009االتحاد، االمارات، 
  

  :كاريكاتير .62
  

   
23/7/2009موقع الجمل،   

 


