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1.

وألقى عباس كلمة في المؤتمر عقب انتخابه  .في جلسه نقلت على الهواء عبر تلفزيون فلسطيناأليدي 

***  
  
   توصيات بشأن القدس واالستيطانويقّر ..."التزكية"بـ مؤتمر فتح يجدد رئاسة عباس 

المؤتمر العام السادس لحركة  أن  محمد يونس،بيت لحم  عن مراسلها فينقالً 9/8/2009الحياة، نشرت 
ووقفت الغالبية الساحقة من أعضاء . فتح انتخب أمس الرئيس محمود عباس رئيساً للحركة بالتزكية
وصادق المؤتمر على اقتراح مقدم من  .المؤتمر مصفقة لدى عرض اسم عباس لتولي قيادة الحركة

رك أربعة مقاعد في اللجنة المركزية شاغرة لتمألها مؤسسات الحركة بعد الرئيس الفلسطيني بت
 21ونص االقتراح أيضاً على زيادة أعضاء اللجنة من . االنتخابات، وذلك لحل مشكلة تمثيل قطاع غزة

 من أعضاء المؤتمر، لكن غالبية كبيرة لم يعلن عددها أيدته برفع 65وعارض االقتراح .  عضوا23ً إلى
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. "ى وأقوىدة وتصبح أقو

من أعضاء 

ق القدومي الذي اتهمه أخيراً بالتواطؤ في عملية اغتيال 

لن ": ئالً

، وكثرة المواضيع المثارة للنقاش والبحث، وقلة ) عضو2300(ر عدد أعضائه 

 عثمان أبو غربية وأعلن رئيس المؤتمر. منصب

جئنا بمحض "وقال . ة

ا نحن، لكن 

نه بقي منعقدا لغاية اليوم، نجاح المؤتمر تمثل في ا"وأضاف ".  انشقاق في حركة فتحإلىكاد يؤدي بالفعل 

شهدت فتح الكثير من االنطالقات، والكثير من ": ، مضيفاً"حركة فتح تشهد انطالقة جديدة" إنقال فيها 
لى حافة الهاوية، لكنها كانت تنهض من جديإالنكسات، وفي مرات عدة وصلت 

نقول للعالم ": ، وتابع"فتح صاحبة المشروع الوطني والرؤيا الصافية والمواقف الموضوعية"ن إوأضاف 
  ."وسنكملها لنصل الى الدولة المستقلة) المشروع الوطني( بدأنا بهذه الرؤية إننا

 بسبب السن وأشاد عباس بثالثة من أعضاء اللجنة المركزية قرروا عدم الترشح لالنتخابات المقبلة
وأشاد على نحو خاص باثنين . والمرض وهم هاني الحسن وصخر حبش وزكريا اآلغا
 الرسالة التي إنويقول مسؤولون في فتح . اللجنة من الجيل المؤسس هما محمد غنيم وسليم الزعنون

  . هماأراد عباس إيصالها من وراء هذه اإلشادة هو تشجيع أعضاء المؤتمر على إعادة انتخاب
 فاروإلىكما وجه عباس رسالة عتاب ومحبة 

.  أخطأ في ذلك، وأن عليه أن يتراجع عن خطئه- أي القدومي–الرئيس ياسر عرفات قائالً له انه 
  ."في كل األحوال ستظل أخانا": وخاطبه قائالً

ولم يظهر له أي منافس في المؤتمر، . ساً لحركة فتح من دون منازعوكرس المؤتمر الرئيس عباس رئي
  .األمر الذي عزز من قوته في أي مواجهة مستقبلية مع خصومه

وأشاد عباس على نحو خاص بأعضاء مؤتمر الحركة في قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من االلتحاق 
ماس من نتائج ذلك عليها قاوحذر ح.  رفضت حركة حماس السماح لهم بالسفرأنبالمؤتمر بعد 

وشبه إجراء حماس هذا باالعتقال اإلسرائيلي، قائال إن منع أعضاء في غزة . "لن ننسى. لن ننسى. ننسى
  ." ألف أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية11شبيه بوجود "من السفر للمشاركة في المؤتمر 

وقال مسؤولون في . ءالثالثا ثمانية تنتهي إلىثة أيام وقررت رئاسة المؤتمر تمديد فترة عمله من ثال
 كبإنرئاسة المؤتمر 

 إطالة فترة المؤتمر من إلى، أدت مجتمعة ) عاما20ًالمؤتمر السابق عقد قبل (الخبرة في عقد المؤتمرات 
  . ثمانية أيامإلىثالثة 

الطيب عبد الرحيم أمين عام  أن وكاالتال ونقالً عنرام اهللا وبيت لحم من  9/8/2009الخليج، وأضافت 
ووقف . الرئاسة أعلن قرار انتخاب عباس برفع األيدي وباإلجماع وسط تصفيق حاد من أعضاء المؤتمر

أعضاء المؤتمر مصفقين ومهللين باختيار عباس لهذا ال
كما قرر المؤتمر إقرار عدد أعضاء اللجنة المركزية للحركة بثمانية عشر  .هذا القرار بشكل رسمي

  . عضوا إلى جانب تعيين اللجنة المنتخبة ثالثة آخرين
وخاطب عباس الحضور بالدعوة إلى طي صفحة الماضي والعمل بشكل جماعي وموحد للنهوض 

الوطنية حتى الوصول إلى الهدف الوطني متمثال بإقامة الدولة الفلسطينية بالحركة وتحمل مسؤوليتها 
 الدولة الفلسطينيوإقامةوتعهد بتحرير األراضي الفلسطينية . وعاصمتها القدس

 أن يتحقق وأملجئنا بقوة وحماسة من اجل هدف سامٍ من اجل الوطن . إرادتنا ولم يفرضها علينا أحد
  ".حرير أرضنا وشعبنا وتحقيق كرامته بتحريره من االحتالل اإلسرائيليهدفنا بت

. وكشف عباس عن تعرض الحركة قبل شهر لمحاولة انشقاق نتجت عن خالفات بين كبار قادة الحركة
قبل حوالي الشهر كدنا نتعرض لعملية انشقاق، وكان واضحا أن معالم هذا االنشقاق بدأت تظهر، "وقال 

لكن فتح "وأضاف ". ن يبدأ نعي فتح ويقول إنها انتهت وانشقت وكبارها اختلفوا وتفرقواوالعالم حاول أ
رقم صعب، حاولوا أن يتاجروا بأسماء كبيرة المعة لها تاريخ لها بصمات، ليقولوا نحن هكذ

نقول ألخينا "وقال عباس ". أصرا أن يبقيا في فتح) سليم الزعنون(وأبو األديب ) غنيم( أبو ماهر إخوتنا
  ".فاروق القدومي، نحن بشر وكلنا نخطئ ونصيب، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون

لم يتم التعامل بجدية مع تصريحات القدومي، لكان هذا األمر "وقال عضو المؤتمر عبد الفتاح القلقيلي 
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 من هذا الوقت لعشنا في خطورة حقيقية، وجاء انعقاد المؤتمر في الوقت أكثرر المؤتمر 

رة بهذه الرؤية بهذه العقالنية وبهذه 

اهن بين القوى 

س للحركة 
 ."حق خالص للشعب الفلسطيني بكل مكوناته الدينية والوطنية الحضارية واإلنسانية" القدس 

2.

صريح صحفي أمس أن 

 مساء الجمعة وذلك قبيل 
.تحضيرات تجري النتخابات مهمة ستشهدها الحركة في إطار مؤتمرها العام

  9/8/2009الشرق، قطر، 

3.

وقال حسين األعرج، إن توقيت انعقاد المؤتمر كان حاسما، موضحا ". ولم ينفجر من النقاشات التي سادته
لو تأخ"انه 

  ".المناسب
أبو مازن قال  إلى أن كفاح زبون، بيت لحم عن مراسلها في نقالً 9/8/2009الشرق األوسط، وأشارت 

نتقاتل ونتصايح ونرفع صوتنا في هذه "للمؤتمرين، بعد أن طلب منهم عدم إجراء مداخالت، إنه يمكن أن 
وحينها مرر أحد مساعدي عباس ورقه له تخبره بأن حديثه يبث على  ."القاعة، والوقت ال يضغط علينا

ما دمنا على الهوا فما زالت " وتابع، "على الهوا أنا"و مازن يعرف ذلك، ضحك وقال الهواء، ولم يكن أب
غصبا .. حماس تمارس اعتداءاتها على أبناء الحركة، وعلى الرغم من ذلك نجح وسينجح المؤتمر

نريد أن نقول للعالم إن فتح صاحبة المشروع الوطني، صاحبة الرؤية الصائبة، "أضاف عباس  ."عنهم
المواقف الحقيقية الموضوعية، نقول للعالم نحن بدأنا المسيصاحبة 

 ."الموضوعية، وسنكملها نحن لنصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة
  مؤتمر أنوكاالت والمحمد جمال، بيت لحم نقالً عن مراسلها في 9/8/2009الشرق، قطر، وأوردت 

 وثائق هي وثيقة القدس ووثيقة رفض االستيطان ووثيقة تقدمت بها لجنته ثثال أقر فتح السادس
العسكرية وتضمنت عدداً من التوصيات أهمها رسم العالقة الجديدة في ظل الواقع الر

  . األمنية والعسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية وفتح ووضع صياغة آلية مناسبة للمقاومة
مؤتمر فتح تبنى أمس وثيقة سياسية بشأن القدس أكدت على أن  9/8/2009 اإلمارات، البيان،وجاء في 

وقال أعضاء المؤتمر العام الساد. "جزء ال يتجزأ من الوطن والكيان السياسي الفلسطيني"أنها 
إن
  
  ينفي اعتقال أي من قادة حركة فتح في غزةالغصين 

 الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الغصيننفى إيهاب : )وكاالتال( ومحمد جمال -بيت لحم 
بينما اتهم السلطة الفلسطينية باعتقال  الفلسطينية المقالة اعتقال أحد من قادة حركة فتح في قطاع غزة،

وقال الغصين في ت. ي الضفة الغربية المحتلةف  من أعضاء حركة حماس1194
  . ال تتعامل مع أي قضية بردود األفعال بل وفق القانون"وزارة الداخلية المقالة 

وكانت حركة فتح قد اتهمت في تصريحات سابقة األجهزة األمنية في قطاع غزة باعتقال عدد من قادتها 
النجا، ثم عادت وقالت إن   من بينهم القيادي البارز إبراهيم أبووأعضاء في المؤتمر السادس للحركة

وقال مصدر في فتح إن قوات .  من أبرز قادتها في غزة بعد ساعات من االحتجاز4حماس أفرجت عن 
سمهدانة  والنجا وعبد اهللا أبو حماس أفرجت عن زكريا األغا رئيس اللجنة القيادية العليا، وإبراهيم أب

نحال بعد أن احتجزتهم لبعض الوقت في وقت متأخر منومحمد جودة ال
  

  
  هنية تناشد السلطات المصرية فتح معبر رفح لتمكين الفلسطينيين من أداء العمرةحكومة 

لوحدة الوطنية المقالة جمهورية مصر العربية سرعة فتح معبر رفح الحدودي  ناشدت حكومة ا:غزة
 طالب أبو شعر .وقال د .لتمكين المئات من المواطنين الفلسطينيين من أهل غزة من أداء مناسك العمرة
إن عدد المعتمرين الذين : "وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة إسماعيل هنية، في تصريح مكتوب

وا على التأشيرات بلغ ألفْي معتمر، وهم ينتظرون فتح المعبر للسفر إلى الديار الحجازية ألداء حصل
وأعرب عن أمله في أن تستجيب الحكومة المصرية لهذا النداء،  ".العمرة هذا العام كغيرهم من المسلمين
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اوتقوم بفتح المعبر أمام المعتمرين، مبيناً أن الوزارة أنهت كافة اإلجراءات و
  .ح المعبر لتفويج المعتمرين

  8/8/2009 قدس برس،

4.

ن الداخلي يتوقف على أساليب المخابرات اإلسرائيلية المتجددة 
 حيث التواصل مع العمالء والمشبوهين، مشيرا إلى أن المخابرات اإلسرائمن

  .ة التواصل مع عمالئها على األرض
  8/8/2009 قدس برس،

5.

ة 

ما زال : "وأضاف ".ك بمنهج المقاومة والجهاد وحقوقنا وثوابتنا

ما 

  ". ما زالت تحت العدوان الصهيوني
مقدساتنا باتت في خطر: "ولفت رئيس المكتب السياسي لحماس االنتباه إلى أن

  .، كما قال" إلى حق العودةيشون معاناة صعبة، وشتاتنا يتطلع
 8/8/2009  

6.

لترتيبات الالزمة، وتنتظر 
فت

  
 العمالة والجاسوسية في غزة قليلة وبسيطة: ول أمني فلسطينيؤمس 

ول أمني فلسطيني، في وزارة الداخلية بغزة، أن العمالة والتجسس في قطاع غزة قليلة ؤ أكد مس:غزة
وأوضح المسؤول في تصريح   . المقاومة لدى المواطن الغزيوبسيطة جدا، معلال ذلك بوجود ثقافة

مكتوب وزعته وزارة الداخلية أن األجهزة األمنية، وحكومة غزة تمكنت من إيجاد حالة من الوحدة 
واإلجماع أمام كل حاالت االرتباط واإلسقاط والميوعة التي قد تكون مؤهلة لإلسقاط في حبائل 

منها إحدى الشبكات الخطيرة، والتي .. لقد تم القبض على بعض الشبكات": وقال. المخابرات اإلسرائيلية
كان لها عالقة في استخدام التقنيات االلكترونية وحصلت على بعض المعلومات ولكن بحمد اهللا تم ضبط 

وأكد أن جهاز األم ".هذه الشبكة وتفكيكها
يلية تعمل دائما على تجديد 

آلي

  
 نسعى للمصالحة للخروج من حالة االنقسام والتوحد على الثوابت: مشعل 

حركة حماس، حرص حركته على المصالحة  أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي ل:خان يونس
الفلسطينية على أساس التمسك بمنهج المقاومة والثوابت الوطنية، متهما األجهزة األمنية في الضف

جاء ذلك في كلمة ألقاها مشعل عبر الهاتف خالل مهرجان التفوق  .بمواصلة العمل ضد حركته هناك
  ).8/8(الطالبي لحماس في خان يونس مساء يوم السبت الذراع " الكتلة اإلسالمية"العاشر الذي نظمته 

نسعى للمصالحة الفلسطينية ونريد أن نخرج من حالة االنقسام، لنتوحد صفاً فلسطينياً : "وقال مشعل
مقاوماً لالحتالل، نتوحد على طريق التمس

صعبة، ويتربص بنا الصهاينة، وشعبنا يشكو ويتألم من القريب والبعيد، ولكن شعبنا يعيش في أوضاع 
  ".النصر مع الصبر والفرج قادم بإذن اهللا

واتهم مشعل األجهزة األمنية بالضفة الغربية باإلساءة إلى كوادر وعناصر حركة حماس رغم إنها 
وأتباعه من )  األمريكي األمني في الضفةالمنسق" (دايتون"ضفتنا تعاني من : "وقال. زالت تحت االحتالل

األجهزة األمنية ويسيئون لمشايخنا وعلمائنا وأبنائنا ونسائنا، وهي
 48، وأهلنا في أراضي 

يع
قدس برس،

  
  لست مسؤوالً عن سقوط غزة:  السلطة بالتباطؤ في مواجهة حماس بالقطاعاًتهممدحالن  

دافع النائب محمد دحالن، أحد المرشحين النتخابات اللجنة المركزية : الرؤوف أرناؤوط  عبد– بيت لحم
, مسؤولية عن سقوط قطاع غزة بأيدي حركة حماس ودفع عن كاهله أي ،لحركة فتح، أمس عن نفسه

وتوجه دحالن إلى أعضاء  .أمال من أعضاء مؤتمر الحركة في عدم حجب األصوات عنه في االنتخابات
ولكن هذا , طوال الفترة الماضية لم أتحدث وفضلت الصمت حتى ال أسيئ لفتح"المؤتمر في كلمته بالقول 

غزة سقطت للمرة األولى بعد "وأوضح أن  ".يف سقطت غزةالمؤتمر هو المكان المناسب لتوضيح ك
اغتيال الشهيد واألب والمعلم أسعد الصفطاوي والذي اتهمت أنا شخصيا بقتله وبعد عودة السلطة اعتقلنا 
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اغتيل اللواء 

 

الذهاب مدعين أن األموال موجودة 

نيا ولم هات في غزة كنت في رحلة عالج في ألما
 أنا تعرضت لحملة تشويه قاسية جدا ليس من،أكن مسؤوال عما حصل

  ".صدقاء وفتحاويين وأن ما تحملته لم تحتمله الجبال
  9/8/2009سعودية، 

7.

 الح التعمري، عزام األحمد، يحيى يخلف،

ن االغتياالت الغامضة في مدينة 

مطلعة كشفت أن صراعا شديدا يدور بين جيل المؤسسين والجيل الثاني من قيادات 

المجموعة التي اغتالته وسلمناهم لمكتب الرئيس محمود عباس وبتدخل من البعض في مكتب الرئيس تم 
غزة سقطت عندما تم اغتيال العميد راجح أبو لحيه ولم تحرك السلطة "ضاف وأ". اإلفراج عن القتلة

 ".ساكنا ألنه وحسب قولهم كان من جماعة دحالن ولم تجرؤ السلطة على اتخاذ أي إجراء بحق قاتله
عندما "ووجه دحالن هجوما على عضو اللجنة المركزية لفتح اللواء نصر يوسف، وقال 

ال عن األجهزة األمنية والذي كان مسؤوال عنها في ذلك الوقت األخ نصر و أكن مسؤموسى عرفات لم
  ".يوسف وأيضا تم اتهامي بقتله وبعد أيام أعلنت مجموعة من حماس مسؤوليتها عن اغتياله

 ولم تحرر هذه المقرات ،وتطرق إلى قيام عناصر حماس بإخالء مقرات األمن الوطني في شمال غزة
 ، موضحا أن السلطة كانت تعاني من أزمة مالية خانقة، الشهيد جمال أبو الجديان ورفاقهبعد إال بسواعد

لقد انهارت غزة عندما تمت"وقال . في الوقت الذي كانت حماس تؤسس وتزيد قوتها على األرض
 عاما في سجون االحتالل وقتل بدم بارد دون أن 12محاصرة منزل الشهيد محمد غريب الذي أمضى 

  ". حماس ال تفرق بين صالح وطالح في فتح فالجميع مستهدف وفتح كلها مستهدفة،سلطة ساكناتحرك ال
وقال , وانتقد دحالن لجنة التحقيق التي شكلت عقب االنقالب برئاسة أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

ب بسقوط إنها أدانت من قاتل وفشل ومن قاتل وهرب لكنها لم تدن من خان وتواطأ مع حماس وتسب"
بعد اتفاق مكة ذهبت للعالج في ألمانيا وقبل االنقالب طلب الرئيس أبو مازن من أعضاء "وأوضح  ".غزة

اللجنة المركزية الذهاب إلى غزة لكنهم وضعوا شروطا ورفضوا 
منهم من طلب منصب معي فقلت للرئيس أنت ورئيس الوزراء مخوالن بالتوقيع لسحب هذه األموال و

  ".نائب القائد العام ولكن في النهاية رفضوا جميعهم الذهاب إلى غزة
 ئ أنا ال أتكلم في هذا المقام ال ألبر،ال تسمعوا عنا ولكن اسمعوا منا"ورجا دحالن أعضاء المؤتمر 

 لكنني أتكلم عن حقائق للتاريخ وخالل المواج،نفسي
 قبل حماس فحسب بل من قبل 

أ
الوطن، ال

  
  إلى اليومانتخاب اللجنة المركزية والمجلس الثوريتأجيل : مؤتمر فتح السادس 

مصادر مطلعة  أن   يوسف الشايب،بيت لحم نقالً عن مراسلها في 9/8/2009دن، الغد، األر نشرت 
أكدت أنه تقرر تأجيل انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة إلى اليوم، بعدما كانت مقررة 

سماء المرشحة للجنة المركزية ومن بين أهم األ .700وبلغ عدد مرشحي عضوية المجلس الثوري  .أمس
، ناصر القدوة، توفيق الطيراوي، مروان البرغوثي، جبريل )أم جهاد(انتصار الوزير : كة فتحلحر

الرجوب، محمود العالول، الحاج إسماعيل جبر، محمد اشتية، حسين الشيخ، نبيل معروف، سلطان أبو 
العينين، محمد دحالن، صائب عريقات، سعدي الكرنز، ص

نصر يوسف، عثمان أبو غربية، نبيل شعث، حكم بلعاوي، حسام خضر، أحمد قريع، أبو علي يطا، 
  .عباس زكي، فؤاد الشوبكي، نبيل عمرو، ومحمود الناطور

، على تشكيل لجان جديدة )السبت(أن مؤتمر فتح صوت خالل جلساته المنعقدة، أمس " الغد"وعلمت 
لقياديين أسعد الصفطاوي وخليل الزبن وموسى عرفات للتحقيق في موضوع سقوط غزة واغتيال ا

والعقيد في المخابرات الفلسطينية تيسير خطاب وجاد تايه، والعديد م
إن لجنة تحقيق ستعمل بصورة مهنية دون االلتزام بمواعيد انتهاء المؤتمر : وقالت مصادر فتحاوية .غزة

  .اتها على اللجنة المركزية والمجلس الثوريفيما ستعرض نتائج تحقيق
عبد الجبار أبو و عبد القادر فارس ،عمانوغزة نقالً عن مراسليها في  9/8/2009عكاظ، وأضافت 

مصادر  أن غربية
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 هم مبعدو كنيسة المهد، 25 إليهم عضواً مضافاً 2325 المؤتمر بلغ رسمياً أعضاءعدد 
 للمجلس 127 النتخابات اللجنة المركزية و8 انه ترشح من غزة قبل إغالق باب الترشيح أيضاما علم 

8.

 إلىوقال اآلغا في رسالته .  في المجال أمام القيادات الشابةلإلفساحضويتها، وذلك 

 عدم ترشيح أنوأوضح . "المشاركة في أعمال المؤتمر السادس

 أكثر إلىوأبو علي مسعود، ليصل إجمالي عدد المرشحين 

 ةالمائ في 30 للقطاع بنسبة "كوتا"أنه لم يعد هناك 

أنهت لجنة الترشيحات قبول ملفات الترشيح، التي بلغت ، و21 الحركة على مقاعد اللجنة المركزية الـ
 . قياديا86ًعند إغالقها 

 أن رناؤوط وحسن عبد الجوادأعبد الرؤوف نقالً عن مراسلها  9/8/2009األيام، فلسطين،  وأوردت
علمت أن " األيام"
في

 .الثوري للحركة
  
  و احتجاجاًأ وآخرون ينسحبون لمصلحة الشباب "الثوري" و"المركزية"قياديون يترشحون لـ: غزة 

نفسهم النتخابات عضوية رشح قياديون بارزون في حركة فتح من قطاع غزة أ:  فتحي صباح-غزة 
وفيما أعلن قياديون .  تجرى اليومأناللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة التي من المقرر 

فتحاويون بارزون آخرون عدم ترشحهم لعضوية اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في الحركة، التزم 
 الهيئة القيادية األدنى من اللجنة آخرون الصمت، وآثر بعضهم ترشيح نفسه لعضوية المجلس الثوري،

: ومن بين األعضاء الحاليين في اللجنة المركزية من القطاع، رشح أربعة أنفسهم للجنة هم .المركزية
ويكاد يكون عضو اللجنة . اهللا االفرنجي، ونصر يوسف، ونبيل شعث ، وعبد)أم جهاد(انتصار الوزير 

 زكريا اآلغا الوحيد الذي رفض ترشيح نفسه .القطاع دالمركزية للحركة، رئيس لجنتها القيادية في 
 انتخابه لعإلعادة

التزاماً بوعد قطعته على نفسي قبل المؤتمر بأال أعيد ترشيح نفسي النتخابات "المؤتمر إن قراره جاء 
  ."اللجنة المركزية

اهللا أبو سمهدانة، ووزير األسرى  كما حذا حذو اآلغا عضو المجلس الثوري محافظ وسط القطاع عبد
 رئاسة إلىوإذ أعلن كل من اآلغا وأبو سمهدانه في رسائل خطية موجهة . الرازق السابق هشام عبد

 رفضه وعزا أبو سمهدانة. الرازق الصمت المؤتمر السادس، نيتهما عدم ترشيح نفسيهما، آثر عبد
األجواء التي رافقت عقد المؤتمر، وفي مقدمها منع حركة حماس "ترشيح نفسه لعضوية اللجنة إلى 

أعضاءه من القطاع من اللحاق برفاقهم و
 في ظروف معيارية بسبب عدم تمكن الناخبين والمرشحين من التفاعل مع بعضهم بعضاً"يضاً أنفسه جاء 

  ."صحيحة كما ينبغي في كل المؤتمرات
 أبو النجا ومحمد دحالن إبراهيمكما ترشح لعضوية اللجنة أعضاء بارزون في المجلس الثوري من وزن 

الرحمن حمد  وأحمد حلس وأحمد نصر وعبد
اً ، فيما سيتم تعيين أربعة آخرين، فضالً عن الرئيس محمود عباس  مقعد18، يتنافسون على 110من 

  .الذي تم انتخابه أمس رئيساً للحركة بالتزكية
وعلى رغم ذلك، ظلت الصورة ضبابية في قطاع غزة أمس لجهة طريقة اقتراع أعضاء المؤتمر من 

وأجابوا بأنها لم تحدد حتى اآلن،  عن اآللية أو الطريقة، "فتحاوي" أكثر من قيادي "الحياة"وسألت . القطاع
 األكيدلكن . كما لم يتم تحديد الموعد النهائي إلجرائها

من أعضاء اللجنة المركزية ومثلها لعضوية المجلس الثوري، بل ستجرى انتخابات مفتوحة وحرة 
  .18 الـ يتسابق فيها المرشحون بحرية على المقاعد

 أو لجان لغزة كبديل عن "كوتا"غالقاً للباب أمام أي إورأت مصادر قيادية فتحاوية في غزة في ذلك 
 "الحياة"وقال قيادي لـ.  غزة"عرش"االنتخابات، حتى ال يتربع بعض القياديين غير المرغوب فيهم على 

لى أسس سليمة بعيداً من الفساد االتجاه العام في المؤتمر يسير لمصلحة إعادة النهوض بالحركة ع"إن 
 أن المؤتمرين سيحاسبون من تسببوا في خسارة إلىكل المؤشرات يشير "وأضاف أن . "واإلفساد

 إليه، ومن خسروا أمامها عسكرياً وتسببوا بما آلت 2006االنتخابات التشريعية أمام حماس مطلع عام 
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المؤتمر يمثل الفرصة " أن "الحياة"واعتبر قيادي آخر في حديث لـ. "حترام
 لتخلص الحركة من كل أسباب الضعف والفساد الذي يعتبر أهم أسباب تراجاألخيرة

  ."ادة الشعب الفلسطيني
  9/8/2009الحياة، 

9.

ي حماس أن فتح لن تكون لكن تقديرنا ف.. شأن فتحاوي داخلي
تكريساً ل "واعتبر أن تنصيب عباس قائداً عاماً لفتح يعد ". أحسن حاالً بهذا االختيار

  ".لتبعية لألجنبي الذي تعانيه حركة فتح
9/8/2009الخليج،   

10.

عن اسمه، أن وفد حماس برئاسة الزهار، 
 مع مسؤولي المخابرات المصرية كيفية توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية ا سيبحث

  .آب الحالي/ النتهاء منه في الخامسة والعشرين من أغسطس
9/8/2009

11.

مسلسل اإلقصاء الوظيفي الذي تمارسه حكومة فياض "م، معتبرة أن هذا اإلجراء يأتي في إطار 
 وأجهزتها األمنية بحق الموظفين الذين يشتبه بانتمائهم، أو تأييدهم، لحرك

 .ماس
9/8/2009الشرق األوسط،   

  

 هناك فرز طبيعي، فهناك ناس يريدون أصبح": وأوضح ."أوضاع الحركة، وسينتخبون شخصيات نظيفة
كما ( النجاة بريشهم إلىحركة قوية وأن يكون حساب وعقاب للفاسدين والمقصرين، وهناك ناس يسعون 

وقال .  تيارين يتنازعان الحركة اآلنإلى إشارة، في "، وهذا ما جعل هنا ائتالفات وقوائم)يقول مثل شعبي
 أنه سيقود إلى، وآخر مضاد له هو الذي تشير المؤشرات وإسرائيل هناك تياراً ليس بعيداً من أميركا"إن 

 إصالح"وأضاف أن . " جانبهم عدد قليل من التيار اآلخرإلىالحركة في المرحلة المقبلة، حتى لو نجح 
، بما فيها حماس التي طاولها الفساد بنسب األخرى أوضاع ليس الفصائل إصالح إلىأوضاع فتح سيقود 

من بين المرشحين شخصيات فاقعة في "ورأى أن . " المجتمع الفلسطيني برمتهالحإصمتفاوتة، بل 
الفساد، وأخرى جديرة باال

ع الحركة، كي تعود 
لقي

  
   بعد انتخاب عباس قائدا عاما لهافتح لن تكون أفضل حاالً: أبو زهري 
ان "أمس، ) ا.ب.د(ـزهري المتحدث باسم حماس، في تصريحات خاصة ل قال سامي أبو: )ا.ب.د(

مسألة انتخاب عباس قائداً عاماً لفتح هو 
حالة االنهيار السياسي

وا

  
 وفد حماس برئاسة الزهار يصل القاهرة تحضيرا لجولة جديدة من الحوار 
قال مسؤول أمني مصري إن القيادي في حركة حماس محمود الزهار وصل، أمس، إلى : )يو بي آي(

القاهرة إلجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين للتحضير لجولة الحوار الفلسطيني الجديدة المقررة 
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف  .نهاية الشهر المقبل

لذي دعت القاهرة إلى
ا

 الخليج، 
  
  من قيادات وأنصار الحركة خالل ثالثة أيام42األجهزة األمنية في الضفة اعتقلت : حماس 

س إن أجهزة األمن التابعة للرئيس محمود عباس شنت خالل األيام الثالثة الماضية حملة قالت حركة حما
 في صفوف قيادات وأنصار الحركة في محافظات الضفة الغربية، حيث شملت "واسعة ونوعية"اعتقاالت 

  معتقال، بينهم شخصيات اعتبارية، وقيادات من الحركة، حيث تركزت هذه االعتقاالت في محافظتي42
وقالت الحركة إن حكومة فياض أقدمت على فصل خمسة من المعلمين المنتمين للحركة  .الخليل ورام اهللا

من عمله
، على حد تعبير بيان"ماسة ح

ح
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12.

ر الحركة أمس وحذروهم من ممارسة أي نشاط لفتح 

حمد وأحمد نصر وأحمد حلس وسميح نصر 

المليشيات أخبرت أعضاء المؤتمر، 
 .ي اتصاالت هاتفية بهم، أن نشاطات حركة فتح في غزة محظورة

13.

 المؤتمر، والحركة 

 بنجاح كبير فاجأ كل من هم خارج القاعة، وآخرين كثيرين، لكنه لم يفاجئ كوادر أيامخمسة 
 .حركة فتح

9/8/2009الحياة الجديدة،   

14.

  "غير رسمي"فتح تتهم حماس بحظر نشاطاتها في غزة بشكل  
عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا  أن )أ.ب.د( نقال عن وكالة  9/8/2009الخليج، ذكرت 

بشكل غير "ر نشاطات حركته اآلغا، اتهم أمس، أجهزة األمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة بحظ
إنهم فهموا خالل استدعائهم في جهاز األمن "ونقلت وكالة أنباء صفا المحلية عن األغا قوله  ".رسمي

، مشيراً إلى أنهم طلبوا من الجهاز "الداخلي الجمعة أن كافة نشاطات حركة فتح محظورة في قطاع غزة
 عضو مركزية فتح أن نشاطات الحركة وأكد .إعطاءهم رسالة رسمية بحظر أي نشاط فرفض ذلك

ممنوعة بشكل كامل في القطاع حيث إن مكاتبها مغلقة ولم تنفذ لها أي نشاطات تذكر، وأشار إلى أن 
أجهزة األمن في غزة اتصلت بعدد من كواد
  .وأخبروهم أن نشاطات فتح في غزة محظورة

 كال من إبراهيم أبو النجا وعبد الرحمن وأوضح األغا أن
  . رشحوا أنفسهم لخوض انتخابات اللجنة المركزية للحركة

) وفا( نقال عن مراسلها من بيت لحم، أسامة العيسة وعن وكالة 9/8/2009الحياة الجديدة، وأضافت 
ن حماس هددت أعضاء المؤتمر العام السادس ، أأمس  ذكرتفي حركة فتح بقطاع غزة،أن مصادر 

وأضافت المصادر أن مجموعات حماس  .للحركة باختطافهم إذا ما شاركوا بفعاليات مساندة للمؤتمر
المسلحة حظرت على أعضاء المؤتمر الخروج من منازلهم والتجمع، أو ممارسة أي نشاط لفتح، أو 

ال، مضيفة أن المشاركة في انتخابات المؤتمر بأي شكل من األشك
ف
  
   ظهرها لكل الوساطات العربية في مشاركة كوادر غزة بمؤتمر فتحأدارتحماس : الزعارير 

م وساق إلجراء  قال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح، أن العمل جار على قد:وفا - بيت لحم
االنتخابات للجنة المركزية لحركة وفتح، والمجلس الثوري، الفتا إلى ان  لجنة االنتخابات أبلغت الجميع 

 أوبمواعيد الترشيح واالنسحاب، وهي صاحبة الحق باإلشراف على االنتخابات، سواء من حيث االقتراع 
 غزة أبناءالنبالء من : "أجاب الزعاريروبخصوص مكانة غزة في االنتخابات،  .التدقيق وعملية الفرز

ممن حرمتهم حماس من المشاركة الشخصية بالمؤتمر في بيت لحم، سيشاركون بعملية االنتخابات بشقيها 
ولفت إلى أن عددا كبيرا من أبناء القطاع رشحوا أنفسهم في االنتخابات، وسيكون  .الترشيح واالنتخاب

ال مجال لنجاح حركة حماس إلفشال: "وقال .كةلهم كلمة فيمن سيمثلهم في قيادة الحر
 ".كانت على قدر عال من التحدي، وأبناء غزة سيختارون من يريدون من المرشحين

 مصرية لعدم تدخل حماس في االنتخابات، من خالل أووردا على سؤال حول وجود ضمانات عربية 
 حماس أدارت ظهرها لكل الوساطات، وهي كانت فعليا: "التضييق على عناصر فتح، رد الزعارير
 تجهض المؤتمر العام السادس لفتح، وها هو المؤتمر عقد أنتهدف من جملة إجراءاتها غير الشرعية 

ويستمر منذ 

  
  "العبثية"مفاوضات بـالحواتمة يتهم دوال عربية بتمويل االنقسام الفلسطيني ويصف  

هاجم نايف حواتمة، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مؤتمر صحفي عقده في  :عمان
ني، وتستخدمه ، دوال عربية لم يسمها، واعتبرها بأنها تأجج االنقسام الفلسطي)8/8(عمان اليوم السبت 

 .لتصفية حسابتها فيما بينها، مطالبا بتدخل أردني في الحوار الفلسطيني الهادف لتحقيق الوحدة الوطنية
مشيرا إلى وجود " تزرع انقسامات فلسطينية ممولة ماديا وسياسيا وإعالميا"وقال إن االنقسامات العربية 
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، عطلت حلول )ح وحماس

بينما ال "جانب األمني  على ال

خط الدفاع األمامي ضد األطماع 
  ". التوسعية ليس في الضفة الغربية فقط وإنما داخل األراضي األردنية

8/8/2009قدس برس،   

15.

 

من % 20ونوه حميد إلى أن أسرى فتح يشكلون نحو  .عنوان نضالها واستمرارية نهج المقاومة والنضال

بحسب ما " االنقسام الفلسطيني لخدمة مصالحهامجموعة من الدول العربية المتنافرة فيما بينها تغذي "
تدخل إلى فتح وحماس من الدول  نحن نعرف باألموال، التي تعد بالمليارات، التي"وأضاف حواتمة  .ذكر

ودول متعددة، لنتساءل أين كل هذا من هدف تحسين األوضاع ) المسلمين(اإلخوان ) تنظيم(العربية و
سطيني، والنضال الموحد، فما يجري هو تغليب لمصالح فؤية ضيقة االقتصادية واالجتماعية للشعب الفل

ما هو إال "واعتبر أن االنقسام الفلسطيني  ".يجب أن تنتهي لصالح الحوار الشامل والبرنامج الموحد
بين فت(والذهاب نحو اتفاقات محاصصة ثنائية .. صراع على المال والنفوذ 

  ".يق الوحدة الوطنية، وجلبت الكوارث للقضية الفلسطينيةإنهاء االنقسام وتحق
معتبرا أن اإلدارة األمريكية تدعم هذا االلتفاف، عبر " التفاف دولي على المستوطنات" من حواتمةوحذر 

بعدم "وطالب ". طرح فكرة تجميد مؤقت لالستيطان، ومواصلته في القدس المحتلة والمستوطنات الكبرى
 اإلسرائيلية إال بعد وقف االستيطان وليس تجميده، واالستناد إلى –الفلسطينية استئناف المفاوضات 
، ناعتاً المفاوضات التي جرت طيلة الثمانية عشر عاماً الماضية بين منظمة "المبادرة العربية للسالم

إلى أن ولفت  ".بالمفاوضات العبثية الفاشلة " التحرير وإسرائيل، ثم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
إسرائيل تمارس الضغط على إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما من أجل التراجع عن إعالنه بشأن "

حل الدولتين وتناسي االستيطان، مع التوصل إلى حل وسط يتضمن تجميد االستيطان لثالثة أو ستة 
الفتا إلى أن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تركز ".أشهر

  ".1967تملك السلطة أي سيادة على أي جزء من األراضي المحتلة عام 
المصلحة الكاملة لألردن وفلسطين تكمن في صيانة "وحول طروحات الوطن البديل، قال حواتمة إن 

كل أشكال اإلسناد الكيانية الوطنية األردنية، بلداً حراً مستقالً، مما يستدعي تقديم األردن، شعباً ودولة، ل
الممكنة للفصائل والقوى الفلسطينية، إلنهاء االنقسام وإعادة الوحدة الوطنية، وتقديم كل أشكال اإلسناد 
للشعب الفلسطيني لضمان حقه في تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية، وحق عودة الالجئين وفق 

سطينية يشكل ، ألن النهوض بالكيانية الوطنية الفل194القرار الدولي 

  
  أعضاء مؤتمر فتح األسرى يطالبون بعدم نشر أسمائهم خوفاً من بطش االحتالل: غزة 

االحتالل اإلسرائيلي بعدم نشر طالب أعضاء مؤتمر حركة فتح السادس في سجون :  حسن جبر-غزة 
أسمائهم في وسائل اإلعالم ،أو أية وسيلة أخرى، خوفاً من تعرضهم لبطش ومالحقة االحتالل لهم داخل 

ودعا أعضاء الحركة في السجون رئاسة المؤتمر وقيادة الحركة إلى عدم توزيع أسمائهم في .السجن
 .، وعدم استغالل إدارة السجن ذلك للتضييق عليهماألخبار ووكاالت األنباء للمحافظة على سرية عملهم

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي لعدد من قيادة األسرى في سجون االحتالل مع جمعية األسرى والمحررين 
في غزة، التي قال مدير العالقات العامة فيها موفق حميد إن قادة الحركة في السجون أكدوا له " حسام"

 .واعتزازهم بالمؤتمر الذي يعبر عن الوجه الحقيقي الديمقراطي للحركةخالل االتصال الهاتفي فخرهم 
أن أعضاء فتح باركوا المؤتمر وأعلنوا مبايعتهم للرئيس محمود عباس، مشيرين " األيام"وأكد حميد لـ

وأضاف إن  . عضواً في المؤتمر لألسرى في سجون االحتالل252إلى اعتزازهم الكبير بتخصيص 
ودعا األسرى  . مقعداً في الثوري لألسرى في سجون االحتالل20 القرار بتخصيص األسرى ثمنوا كذلك

إلى عدم اقتصار عضوية مؤتمر فتح على األسرى الذين أمضوا أحكاما طويلة في سجون االحتالل، 
وأكد حميد أن  .مؤكدين أهمية دمج عدد من األسرى ذوي الكفاءات الذين اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى

 عضواً من داخل السجون يعتبر تقديرا من الحركة لألسرى باعتبارهم 252مؤتمر تخصيص قرار ال
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من أعضاء فتح الذين اعتقلوا قبل % 99مجموع باقي األسرى من كافة الفصائل في السجون، وأن نحو 
 . أصبحوا أعضاء في مؤتمر فتح السادس1994ام ع

9/8/2009األيام، فلسطين،   
  

  توقعات باستئناف الحوار الفلسطيني الداخلي في القاهرة أواخر الشهر الحالي": مصادر فلسطينية" .16
توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يستأنف الحوار الفلسطيني الداخلي أواخر : صالح النعامي - غزة

 أن توجه المؤتمر العام لحركة فتح إلى عدم فرض "الشرق األوسط"وعلمت . ي في القاهرةالشهر الماض
عقوبات على قطاع غزة في أعقاب منع حماس نشطاء فتح من المشاركة في أعمال المؤتمر، يأتي من 

وأكدت مصادر فلسطينية أن تراجع مؤتمر فتح عن  .أجل تهيئة الظروف أمام استئناف المفاوضات
بات على حماس، على الرغم من التهديدات الكثيرة التي أطلقها قياديون في الحركة، يأتي من فرض عقو

واستدركت المصادر أن استئناف الحوار ال يعني، بحال من . أجل إفساح المجال الستئناف الحوار
لخالفية األحوال، أن الطرفين جاهزين للتوصل ألي اتفاق في ظل اتساع الفجوة في المواقف من القضايا ا

 .بينهما
9/8/2009الشرق األوسط،   

 
  يهودي يترشح لعضوية المجلس الثوري .17

أعلن العضو اليهودي في حركة فتح أوري ديفيز ترشحه لعضوية المجلس الثوري كونه عضوا  :رام اهللا
وفق الديمقراطية التي تمنحها فتح لكافة أعضائها بغض النظر عن الدين والعرق "في المؤتمر السادس و

وأكد أن فتح لم تعد تنتبه لجماعات الضغط والمناصرة في العالم، وهي تشكل ثقال في الرأي ". للونوا
العام وهذا البعد ضعف الحركة وعليه فانه إذا قدر له أن ينجح في الثوري سيعمل على تفعيل ملف مد 

ضة لالحتالل الجسور مع األحزاب والحركات والجماعات العالمية المناصرة لحقوق اإلنسان والراف
وينتمي ديفيز لحركة فتح منذ حوالي عقدين، وقد تم تجنيده على يدي القيادي الشهيد خليل  .والعنصرية

  ".أبو جهاد"الوزير 
9/8/2009الخليج،   

  
   اإلسرائيلي المتطرف يعتبر قرارات فتح إعالن حرباليمين .18

ة بخطوة أحداث مؤتمر حركة فتح في الوقت الذي يتابع فيه اإلسرائيليون خطو:  نظير مجلي- تل أبيب
ويهتمون بكل تصريح وقرار، خرج عدد من قادة اليمين المتطرف، بمن في ذلك وزراء في حكومة 

وقال وزير اإلعالم، يولي إدلشتاين، إن هذا . بنيامين نتنياهو، بتصريحات عدائية عنيفة ضد هذه الحركة
ل إدلشتاين، أمس، إنه الحظ أن غالبية المتحدثين وقا ."إسرائيل"المؤتمر يعتبر بمثابة إعالن حرب على 

وأضاف الوزير من حزب الليكود الحاكم أنه وعلى . في مؤتمر فتح متطرفون ويحنون للعودة إلى القتال
فإنني أؤكد لكم أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود "عكس ما يعتقده العالم بأن المستوطنين متطرفون، 

وتطرق إدلشتاين إلى خطاب الرئيس الفلسطيني، ". رفة وعنيفة في المنطقةعباس هي أكثر مستوطنة متط
وعن مقررات المؤتمر بتبني فكرة المقاومة وعدم " المقاومة الشرعية لالحتالل"الذي تحدث فيه عن 

إذا كانت : التنازل عنها والمقررات الخاصة بالقدس ورفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية فتساءل
 ادة المعتدلة للفلسطينيين، فما هو التطرف إذن؟هذه هي القي

ودعا وزير المواصالت، يسرائيل كاتس، وهو من نفس الحزب، إلى تكثيف االستيطان اليهودي في 
الضفة الغربية والقدس ردا على قرارات مؤتمر فتح، أمس، بخصوص مدينة القدس والتمسك بها 

، لم يتكلموا عن القدس الشرقية التي "تواضعهم"من شدة : "وقال ساخرا. كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية
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، وقالوا القدس بأسرها، أي بما في ذلك القدس الغربية التي كانت 1967حررناها من أيديهم في سنة 
 ".وعليه فإن ردنا عليهم يجب أن يكون مالئما. 1948بأيدي إسرائيل منذ قيامها سنة 

كومة اإلسرائيلية مشروع اقتراح لتوسيع حدود القدس وأكد كاتس أنه سيطرح على جدول أبحاث الح
 .الحالية لتضم المزيد من األراضي الشرقية والمستوطنات اليهودية المجاورة لها

 مسؤولية اغتيال الرئيس "إسرائيل"وكان ناطق بلسان نتنياهو قد هاجم المؤتمر على قراره تحميل 
 20إن مؤتمر فتح، وبعد : "فقال. ق في الموضوعالفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وإقامة لجنة تحقي

فطالما أدانوا إسرائيل، لماذا يحتاجون بعد إلى . سنة من الغياب، عاد إلى أيام التهريج الفلسطينية القديمة
لجنة تحقيق؟ هل هي لجنة تحقيق تكتب النتائج قبل أن تحقق؟ إنها تعلق على إسرائيل ما ال تستطيع 

 !". الداخليين؟المجادلة فيه مع الخصوم
  9/8/2009الشرق األوسط، 

  
  تشبث مؤتمر فتح بالقدس والالجئين يثبت عدم وجود شريك فلسطيني:  بيليديوسي .19

 أعضاء إن، أمس قال الوزير في الحكومة اإلسرائيلية اليمينية، يوسي بيليد، مساء :معا –بيت لحم 
 يكونوا شركاء في عملية أن يمكنهم مؤتمر فتح السادس متشبثون بقضيتي القدس والالجئين، وبذلك ال

 الصورة أن اإلسرائيلية اإلذاعة بيليد في تصريحات نقلتها وأضاف . كما قال،"إسرائيل"التفاوض مع 
 .المتبلورة من مؤتمر فتح السادس تدل على انه ال يوجد شريك سالم في الجانب الفلسطيني

 9/8/2009الحياة الجديدة، 
  

  ازن يمهد الشارع الفلسطيني لتسوية على أساس مشروع أوباماأبو م:  إسرائيليونمحللون .20
ماتي شتاينبرغ، المتخصص في الشؤون الفلسطينية  .يقول الباحث اإلسرائيلي، د : نظير مجلي- تل أبيب

إن المؤتمر عموما إيجابي وسيساهم في دفع ، الداخلية، في تحليل ألبحاث مؤتمر حركة فتح وقراراته 
صلب في سبيل "وقال شتاينبرغ، وهو الذي كتب مؤلفا عن حركة فتح بعنوان . ألمامعملية السالم إلى ا

لدى عدة رؤساء لجهاز المخابرات العامة في " مستشار كبير للشؤون الفلسطينية"وأشغل منصب " المصير
اتسم المؤتمر بشدة الصراعات الشخصية بين مندوبيه وقياداتهم وذلك لغياب ): "الشاباك ("إسرائيل"
 سنة من الغياب 20فهو يعقد بعد . ولكن هذا ال يفقد المؤتمر أهميته. بحاث والنقاشات اآليديولوجيةاأل

وإذا كانت حركة فتح تدور في الماضي حول شخصية ياسر عرفات وعلى . وألول مرة يعقد في الوطن
تمكن من تثبيت الرغم من أنه يعقد هذه المرة على اسم عرفات وبمناسبة تاريخ ميالده، فإن أبو مازن 

 ".وهذا مكسب كبير له شخصيا ولما يمثله من سياسة معتدلة. وضعيته في هذه الحركة كقائد مجمع
ولكن شتاينبرغ يحذر من أن ال يفهم اإلسرائيليون رسالة أبو مازن الموجهة إلسرائيل من هذا المؤتمر، 

المقربين منه خالل المؤتمر، أبو مازن بخطابه الرئيسي وبتدخالته ومداخالته وبتصريحات : "فيقول
يوضح أنه يمهد الشارع الفلسطيني لقبول خطة السالم األميركية العتيدة، التي يعرف الجميع أن الرئيس 

يريدون أن يدخلوا الجنة "ونهجها، وقوله " حماس"وكلماته الواضحة ضد . باراك أوباما يستعد لطرحها
ولكنه في الوقت نفسه . لهم أنه صاحب نهج مختلف، يؤكد أنه يخاطب األميركيين ويوضح "على جثثنا

وهذا ليس فقط إلرضاء المتطرفين في حركته، بل إنه رسالة مفادها . تحدث عن المقاومة، ولم يتخل عنها
 ".أنه في حالة الفشل في الجهود السلمية، فإنه لن يتردد في رفع أداة المقاومة

  9/8/2009الشرق األوسط، 
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  وماسياً حذر من تضرر العالقات مع أمريكاستدعي دبلليبرمان ي" .21
دور ليبرمان أمر باستدعاء دبلوماسي في جفيأن الوزير أأعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية : )أب(

 االستراتيجية المترتبة على اإلضرارالواليات المتحدة حذر في مذكرة داخلية تسربت إلى اإلعالم من 
  . حول تجميد االستيطان"إسرائيل"السجال العلني بين واشنطن و

 األسبوع ناداف تامر سيصل األمريكيةاإلسرائيلي في بوسطن  وقالت الوزارة في بيان إن القنصل العام
الحالي إلى الكيان، ليقدم توضيحاً بشأن مذكرته التي تسرب محتواها إلى القناة العاشرة في التلفزيون 

  ".اإلسرائيلي"
  9/8/2009الخليج، 

  
  تتفشى داخل سجن إسرائيلي"  الخنازيرنزاانفلو": يديعوت" .22

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية النقاب عن تفشي وباء إنفلونزا :  سمر خالد-القدس المحتلة 
 بمنطقة تسرفين، والذي يعتقل به العديد من الجنود اإلسرائيليين الذين يمضون 4الخنازير في سجن رقم 

 جنديا معتقلين بداخله، وقد تم 15لسجن العسكري حوالي وذكرت أنه يوجد داخل ا. عقوبة عسكرية
  .عزلهم عن بقية المعتقلين خشية من انتقال العدوى بينهم، مشيرة إلى أنهم حاليا تحت العناية الطبية

 9/8/2009الرأي، األردن، 
 

  بيبأ يتجمعون تضامنا مع المثليين في تل زعشرات آالف اإلسرائيليين بينهم بيري .23
 تعبيرا عن تضامنهم مع أبيب في تل أمس مساء األشخاصتجمع عشرات آالف .): ب.ف.ا( – أبيبتل 

 ألف من سبعين أكثروتجمع  . عن قتيلينأسفر الفائت لهجوم األسبوعمثليي الجنس الذين تعرضوا 
وشارك في التجمع الرئيس . ، وفق المنظمينأبيبشخص في ساحة اسحق رابين أمام مبنى بلدية تل 

ن ز إوقال بيري . مغنينإلى إضافة رون هولداي أبيب ورئيس بلدية تل زمعون بيرياإلسرائيلي ش
ان من .  جميعا كبشر وكيهود وكإسرائيليينأصابتنا هذه المجموعة الفخورة أصابتالرصاصات التي "

ال يحق . لكل شخص الحق في ان يكون مختلفا وفخورا "وأضاف". استهدف الضحيتين استهدفنا جميعا
...  دموعكمأشارككمجئت ... خل في حياة اآلخرين ما دام كل شخص يحترم القانون والنظامألحد التد

 ". وشجعاناأقوياءكونوا 
 9/8/2009الحياة الجديدة، 

  
 من القدس متزوجون من مقدسيات مهددون بالترحيل  فلسطيني  ألف20أكثر من : تقرير .24

 اليوم، من تداعيات القرار اإلسرائيلي  حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية،-القدس
بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي األشقرية في بيت حنينا 

وحذرت من أن اإلجراء اإلسرائيلي بحق عائلة . شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية
 قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة
 .أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات

وكشف المركز النقاب عن أن سلطات االحتالل وفي أعقاب استشهاد مرعي الردايدة، بزعم قيامه 
وف بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعر

 المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية "كنيون القدس"بـ 
  ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي األشقرية الواقع 
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 حنينا الواقعة إداريا في داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر اآلخر من بلدة بيت
  .1973حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 

9/8/2009القدس، فلسطين،   
 

  مقدسيةمستوطنون يعتدون على عائلة : ابعد سرقة منزله .25
ردتها سلطات االحتالل هاجم مستوطنون إسرائيليون اليوم فلسطينيين من عائلة الغاوي التي ط: القدس

اإلسرائيلي األسبوع الماضي من منزليها في حي الشيخ جراح بـالقدس المحتلة ما أدى إلى إصابة أربعة 
وقام المستوطنون باالعتداء عليهم بالضرب المبرح وذلك باستخدام الحجارة  .فلسطينيين بجروح
 هاجموا المواطنين الفلسطينيين وقال ناصر الغاوي إن قرابة ثالثين مستوطنا .والكراسي والعصي

والمعتصمين في خيمة التضامن مع عائلته في حي الشيخ جراح، ضربوهم باستخدام الحجارة وأدوات 
وأوضح أن المصابين هم ثالثة أطفال تتراوح  .حادة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة

ة أحدهم وصفت بالخطيرة حيث تعرض لنزيف  عاما وامرأة، مشيرا إلى أن إصاب13 و10أعمارهم بين 
  .كبير

 إنهم يبيتون في الخيام منذ -من عائلة حنون التي طردت أيضا من منزلها-ومن جهته قال ماهر حنون 
قرار الطرد منتصف األسبوع الماضي، حيث أعلن رفضه الخروج منها حتى العودة لمنزله الذي طرد 

 .منه
يشار إلى أن عائلتي الغاوي وحنون طردتهما قوات االحتالل اإلسرائيلي األسبوع الماضي بعد أن 

 .أصدرت المحكمة اإلسرائيلية قرارا يقضي بذلك وتسليم منزليهما للمستوطنين
9/8/2009القدس، فلسطين،   

  
  من أطفال غزة يعانون من اضطرابات سلوكية بسبب الحرب% 73: دراسات .26

من الدراسات التي صدرت أخيرا في قطاع غزة على حدوث تدهور كبير في األوضاع دل عدد  :غزة
النفسية لألطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع، في أعقاب الحرب األخيرة التي شنتها إسرائيل 

 .على القطاع
أطفال من % 73، ومقرها غزة، أن "جمعية أرض اإلنسان"وتبين من نتائج دراسة حديثة صادرة عن 

قطاع غزة يعانون اضطرابات سلوكية ونفسية من جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع والتي 
وجاء في الدراسة أن األطفال في قطاع غزة يعانون من أشكال متعددة من اآلالم .  يوما23استمرت 

والتبول الالإرادي والفقر النفسية والعضوية من جراء العدوان، منها الصدمة النفسية والكوابيس الليلية 
 .واألمراض المزمنة كضغط الدم والسكري ولين العظام

وقال الدكتور عايش سمور، مدير مستشفى األمراض النفسية في غزة معقبا على نتائج الدراسة، إن 
من األطفال في القطاع يعانون مشكلة التبول الالإرادي بسبب تراكم الشعور بالخوف من جراء % 30

 .لقصف خالل الحرب األخيرةالتعرض ل
9/8/2009الشرق األوسط،   

  
   أيامخمسةإغالق معبر رفح بعد فتحه استثنائياً  .27

أعادت السلطات المصرية إغالق معبر رفح بعد خمسة أيام من فتحه استثنائياً تمكن  :القاهرة  - غزة
يئة العامة للمعابر في وقالت اله. خاللها نحو سبعة آالف مسافر من اجتياز المعبر من وإلى قطاع غزة

 مسافراً تمكنوا من اجتياز 7670 فلسطينياً من أصل 683الحكومة المقالة إن السلطات المصرية منعت 
  .المعبر في االتجاهين
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 من المسافرين وصلوا إلى األراضي المصرية قادمين 4428وقال مصدر مسؤول مصري في المعبر إن 
 عابرا إضافة إلى نقل كميات من المساعدات 3242غزة من غزة فيما غادر األراضي المصرية إلى 

  .الغذائية وسيارات اإلسعاف
9/8/2009الخليج،   

 
  شركة إسرائيلية تروج لخف يحمل اسم محمد والذات اإللهية: الحركة اإلسالمية في الداخل .28

يام شركة كشف رئيس الدائرة اإلعالمية في الحركة اإلسالمية، الشيخ خالد مهنا عن ق: القدس المحتلة
مكتوب في أسفله وخط مسماري متداخل عبارة محمد اهللا، ) بابوج(صناعة أحذية إسرائيلية بترويج خف 

، وماركة الشركة تظهر "محمد اهللا"وفي أعلى اسم الماركة اله ، حيث يظهر اسم الشركة أسفله كأنها 
هي شركة تصنيع أحذية أقدمت على وقال مهنا إن هذه الشركة اإلسرائيلية و.في أعلى البابوج" اله"وكأنها 

وترويجه في األسواق وذلك وفق ما أكده له المواطن فرحان ابوعبيد من سكان ) بابوج(إنتاج خُف قدم 
وأبلغه بالنبأ، وان أبو عبيد وفور االتصال به قام بشراء الخُف من أحد ) ريشون لتسيون(عيون قارة 

   وبالفعل، المحالت التجارية للتأكد بنفسه من صحة الخبر،
، وفي األعلى اسم الماركة "محمد اهللا" :وقد اكتشفت أن المكتوب في أسفله وبخط مسماري متداخل عبارة

، فيما أكد شهود عيان ممن دققوا في الخف المصنوع أن ما كتب تطاول وقح على الذات اإللهية " اله"
  .وتطاول فظ على الرسول الكريم

9/8/2009الدستور،   
  

   في غزة عريساً في مخيم المغازي27  لـزفاف حماس تقيم حفل .29
في مخيم المغازي لالجئين وسط قطاع غزة، بالتعاون مع " حماس"نظمت حركة  : رائد الفي-غزة 

، وجمعية التيسير للزواج مهرجان حفل الزفاف الجماعي األول من نوعه في "رابطة مساجد المغازي"
  ".أفراح وفاء األحرار"المخيم بعنوان 

وسط حضور رسمي من .  عريساً من أبناء المخيم27 في حفل الزفاف الجماعي، مساء الجمعة وشارك 
. ووجهاء وشخصيات اعتبارية، وبمشاركة حشد شعبي كبير من أهالي المخيم" حماس"قادة حركة 

واستعرض رئيس جمعية التيسير للزواج وائل الزرد الجهود التي تبذلها الجمعية على صعيد التخفيف عن 
هل األزواج الشباب ومساعدتهم على تكاليف الزواج الباهظة في ظل الحصار المضروب على قطاع كا

وفي ختام حفل الزفاف، الذي تخللته فقرات فنية وأناشيد إسالمية، وزعت  .غزة وتفشي البطالة والفقر
 القيادي في  دوالراً مقدمة من رئيس الوزراء المقال250الهدايا على العرسان باالضافة إلى " حماس"

  .الحركة إسماعيل هنية
9/8/2009الخليج،   

  
  بعقد اجتماع لمجلس األمن لبحث قضية الجدار اإلسرائيليحملة وطنية أردنية تطالب  .30

حثت الحملة الوطنية األردنية لمناهضة جدار الفصل اإلسرائيلي العنصري في األراضي : قنا –عمان
ن العام لجامعة الدول العربية والبروفيسور أكمل الدين الفلسطينية المحتلة كال من عمرو موسى األمي

إحسان أوغلي األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي على طلب عقد جلسة لمجلس األمن الدولي لبحث 
  . قضية جدار الفصل العنصري

وشدد المحامي محمد عياش ملحم رئيس الحملة في مذكرتين منفصلتين بعث بهما إلى موسى وإحسان 
لي على ضرورة قيام الجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي بوضع العالم أمام مسؤولياته ومعرفة ما أوغ

اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار واتخاذ اإلجراءات الضرورية الكفيلة 
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ل استمرار إقامة بإنهاء التعدي اإلسرائيلي الصارخ على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، من خال
  . جدار الفصل العنصري

يشار إلى أن الحملة الوطنية األردنية لمناهضة جدار الفصل العنصري قد تأسست من قبل أحزاب 
سياسية ونقابات مهنية ومنظمات حقوق اإلنسان واتحادات المرأة وشخصيات وطنية مستقلة فاعلة 

  . بدأت إسرائيل في بنائه قبل نحو سبعة أعوام وقانونيين وتهدف لمحاربة جدار الفصل العنصري الذي 
9/8/2009الشرق، قطر،   

  
  سرائيلياإل -القضية الفلسطينية لّب الصراع العربي : جنبالط .31

تشكل لب الـصراع    " القضية الفلسطينية    إن وليد جنبالط    "اللقاء النيابي الديموقراطي  " قال رئيس    :بيروت
التزام قضايا األمـة العربيـة      " إلى عربية زارته في المختارة      ، ودعا وفوداً كشفية   "اإلسرائيلي –العربي  

  ."جمعاء ومحورها فلسطين
  9/8/2009الحياة، 

  
  للرد على مخططات تهويد القدساجتماع استثنائي للجامعة العربية غداً .32

ء يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا استثنائيا غدا على مستوى السفرا: الرؤوف أرناؤوط عبد: القاهرة
العرب تلبية لطلب تلقته الجامعة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لمناقشة تطورات 
األوضاع في القدس المحتلة لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها عربيا لمواجهة المخطط اإلسرائيلي بشأن 

 لخلق واقع جديد 1948تهجير وطرد الفلسطينيين من ديارهم وبيع ممتلكات الالجئين الفلسطينيين عام 
وقال مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية السفير هشام يوسف إن االجتماع سيبحث  .لتهويد القدس

 في القدس، فيما لم يستبعد لجوء الجانب العربي إلى "إسرائيل"كيفية التعامل مع اإلجراءات التي تقوم بها 
  .األمم المتحدة لبحث هذا الموضوع

9/8/2009 الوطن، السعودية،  
  

 قافلة سعودية لغزة بمناسبة رمضان .33
أعلنت السعودية أمس أن قافلة رمضانية مخصصة إلغاثة المتضررين الفلسطينيين في قطاع : )أ.ب. د(

 24وتضم القافلة .  طناً من المساعدات الغذائية والطبية واإليوائية ستنطلق اليوم األحد352غزة تحمل 
ات إلغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة حيث تم التنسيق مع الجهات  طنا من المساعد352شاحنة تحمل 

 . الرسمية في مصر لتسهيل دخول هذه القافلة
9/8/2009البيان، اإلمارات،   

  
  نتنياهو في مأزق بسبب االستيطان": مجموعة األزمات الدولية" .34

ن رئيس الوزراء أ" مجموعة األزمات الدولية"أكدت منظمة : الرؤوف أرناؤوط عبد – القدس المحتلة
وأشارت  ."إسرائيل"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق بسبب الضغوط الدولية غير المسبوقة على 

 التي يغيب عنها التطبيق الحازم للقوانين أو ، إلى أن التركيبة الحالية للحكومة اإلسرائيلية،المنظمة
 مؤكدة أن تجاهل الواقع وثقل اليمين ،قبلية تعد بمثابة وصفة لمزيد من الصعوبات المست،التواصل الفعال

فلسطيني،  - من شأنه وضع عقبات في الطريق المتعثرة أصالً نحو اتفاق إسرائيلي"إسرائيل"الديني في 
 إلى أنه بالتوازي مع الحزم الالزم من توأشار .ونحو سالم دائم مستدام في حال تم التوصل إلى اتفاق

 ،ال العنف ضد الفلسطينيين، هنالك طرق أخرى لنزع فتيل المشكلة تجاه المستوطنين وأعم"إسرائيل"
وهي أوال، يمكن للحكومة المساعدة في تمرير قانون تعويض عن اإلخالء المبكر ينص على بنود مالية 
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مجزية للمستوطنين المستعدين لمغادرة مستوطناتهم، وثانيا، الشروع في التخطيط المبكر لنقل 
 خالل المفاوضات "إسرائيل"ء منازل بديلة داخل إسرائيل، وثالثا، أن تدرس المستوطنين عن طريق بنا

مع الفلسطينيين ما إذا كان يمكن للمستوطنين المصممين على البقاء العيش في ظل الحكم الفلسطيني 
  .وكيفية ذلك

9/8/2009الوطن، السعودية،   
  

 ت فلسطينية تدين منع مسؤولين دوليين من دخول القدس بعد طرد عائال"أوتشأ" .35
دان تقرير لألمم المتحدة منع السلطات اإلسرائيلية مسؤولين دوليين من دخول القدس، الفتاً إلى              : القاهرة

وكشف تقريـر لمكتـب تنـسيق       . ارتفاع حوادث هجوم المستوطنين على الفلسطينيين في الفترة األخيرة        
وات األمن اإلسرائيلية منعـت مـسؤولين        أن ق  "أوتشا"الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة       

لألمم المتحدة ومراقبين دوليين من دخول حي الشيخ جراح العربي في القدس الشرقية بعد إجـالء تـسع          
وأفاد التقرير الذي   .  فلسطينياًَ من بينهم عشرون طفالً، مستنكراً هذا اإلجراء        53أسر منه نتج منه نزوح      

 نسخة منه أمس إن السلطات اإلسرائيلية       "الحياة"ة في القاهرة وتلقت     وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحد    
 في محافظة نابلس في الضفة الغربية بحجة عدم الحصول          "ياتما" أمراً بوقف العمل في منطقة       15وزعت  

على تراخيص البناء، موضحاً أن هناك ثمانية منازل مأهولة في هذه المنطقة والباقي مغلق علـى رغـم           
  . طفال20ً فلسطينياً من بينهم 45ئه، وهناك مخاطر من نزوح على األقل استكمال بنا

 أغسطس / آب4 يوليو إلى / تموز 29 هجوماً من المستوطنين في الفترة من        14وأشار التقرير إلى وقوع     
 هجمات جنـوب الـضفة الغربيـة حيـث هجـم            7بالمقارنة بنحو ستة في األسبوع السابق، من بينها         

 البعض اآلخـر    أطلقفالحين الفلسطينيين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، بينما         المستوطنون على ال  
  .النار على الرعاة الفلسطينيين

وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت ثالثة تقارير عن وضع النظام الصحي في غزة الذي                 
ارة المنظمـات الداخليـة،     يتعرض للخطر بسبب عوامل عدة من بينها الحصار اإلسرائيلي وضـعف إد           

وقـال إن حركـة     . موضحاً أن المنظمة أعلنت ارتفاع معدالت وفيات المواليد في غزة بالمقارنة بالضفة           
دخول الفلسطينيين وخروجهم ما زالت مقيدة فقط للحاالت الطبية واإلنسانية، وهـذا يتـضمن الطـالب                

 فلسطينياً فقدوا حياتهم فـي حـوادث        28و  وأضاف أن نح  . الفلسطينيين الذين يرغبون في تجديد أوراقهم     
األنفاق منذ بداية العام، وأعرب ناشطو حقوق اإلنسان في غزة عن قلقهم من ارتفاع أعداد الضحايا الذين                 

  .غالباً ما يأتون من أسر فقيرة للغاية ويضطرون للعمل في هذه األنفاق
9/8/2009الحياة،   

 
 في العالم بتغذية الحروب "إسرائيل" تتهم "أمنيستي" .36

 االتهامات إلى إسرائيل "أمنيستي"وجهت المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان :  عبد القادر فارس- غزة
وأفادت صحيفة هاآرتس أن الدولة . بتغذية الحروب في العالم، عبر لعب الدور األكبر في تجارة األسلحة
ا، حتى لو كان السالح يستخدم في العبرية ال تزال تسعى إلى عقد المزيد من صفقات األسلحة في أفريقي

 استفادت من صناديق "إسرائيل"وأوضحت الصحيفة أن  .الحروب األهلية أو من قبل مجموعات مسلحة
سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية سي آي إيه، وقامت بتحويل األموال عن طريق نقابات مهنية في 

تلفة في أفريقيا، األمر الذي أتاح لممثلي جهاز واشنطن إلى تل أبيب، ومنها إلى تمويل فعاليات مخ
  وبحسب التقرير فإن دول أثيوبيا وكينيا  .المخابرات اإلسرائيلية تأسيس قاعدة قوية في القارة السمراء
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، من حيث سيطرتها على "إسرائيل"ـوالسودان تعتبر مهمة بوجه خاص من الناحية الجيوستراتيجية ل
 .بها من مصر واليمنمسار المالحة إلى إيالت، وقر

9/8/2009عكاظ،   
 

 رئيس وزراء هولندي سابق يقود حملة لكسر الحصار .37
أعلن رئيس وزراء هولندا األسبق أندريس أنطونيو فان : أشرف الفقي،  فكرية أحمد-  القاهرة،الهاي
أوروبيين  أنه سيقود حملة دولية بالمشاركة مع ، الناشط في مجال حقوق اإلنسان خاصة الفلسطينيين،أجتا

آخرين، للعمل على إرسال سفن معونة ومحملة بمواد اإلغاثة إلى قطاع غزة بفلسطين، وكسر طوق 
وأنه سيطلب معونة " غزة الحرة"الحصار المفروض على القطاع منذ أشهر طويلة، وذلك تحت شعار 

 لم "إسرائيل" أن ، في تصريحات أمس،وأكد فان أجتا .خبراء دوليين ونشطين في مجال حقوق اإلنسان
تعد قادرة على االبتعاد عن االنتهاكات المتكررة للقانون الدولي، وأنها تسعى لتحميل الشعب الفلسطيني 
ذنب المحرقة التي تقول إنها عانت منها في الحرب العالمية الثانية، وهو ذنب لم ترتكبه فلسطين، وال 

 باحترام القوانين الدولية والتوقف عن "لإسرائي"وطالب فان أجتا  .تزال أوروبا تدفع ثمنه حتى اآلن
سياسة االستيطان، وتهجير الفلسطينيين بعيدا عن أراضيهم، كما طالبها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية 

  .بوقف الجدار العازل للفصل العنصري في الضفة
9/8/2009الوطن، السعودية،   

  
  ار دوالر شهرياً ملي12خسائر االحتالل في العراق  :محلل سياسي أمريكي .38

أكد محلل سياسي أمريكي أن الحاجز الوحيد الذي يحول دون انسحاب الواليات المتحدة من  -واشنطن
العراق عسكرياً في الوقت الحالي، هو خوفها من افتضاح خسائرها الجسيمة في العراق، التي كشف أن 

 باإلضافة إلى الخسائر البشرية البالغة  مليون دوالر يومياً،400 مليار دوالر، أي 12كلفتها الشهرية تبلغ 
" تايم"وأكد المحلل تيم ماكغريك في دراسة نشرتها .  ألف جريح30 قتيل و4500منذ بداية الغزو 

أن واشنطن في حيرة من أمرها إزاء ترتيب شكل خروج ) السبت(األسبوعية في عددها الصادر أمس 
رك الباب مفتوحاً أمام احتمال توجيه انتقادات لها قواتها من دون أن تبدو بمظهر المتراجع، أو أن تت

تشير إلى أن الخسائر المشار إليها، ذهبت بال طائل، متهماً بالده بأنها وراء اتساع الفوضى والعنف 
  .الطائفي والنفوذ اإليراني والصراعات العرقية في البلد المحتل، بعدما تزعمت الحرب عليه

  9/8/2009الخليج، 
  

 في مؤتمر فتح الفشل عالمات .39
 بالل الحسن

ومن غرائب . أكتب هذا المقال وقد أصبح مؤتمر حركة فتح في الضفة الغربية، في لحظاته األخيرة
األمور أنه يمكن الكتابة عن مؤتمر فتح هذا قبل أن ينتهي، ذلك أن المسائل األساسية في المؤتمر 

قاش والجدل واالختالف حول األمور التي وما جرى بعد ذلك هو الن. توضحت منذ اليوم الثاني النعقاده
وبما أن . توضحت، ومن دون أن يكون النقاش أو الجدل أو االختالف قادرا على تغيير النتائج النهائية

وبما أن القضايا التي لم تطرح للنقاش، كانت معروفة من خالل . القضايا التي كانت مطروحة للنقاش
وسنحاول أن . الص مالحظات أساسية حول المؤتمر يصبح ممكناإعالنها، أومن خالل إخفائها، فإن استخ

نقوم هنا برصد أبرز هذه المالحظات، وكلها مالحظات غريبة عن أصول المؤتمرات، ومستهجنة في 
 .عالم النقاش السياسي العادي، وتصبح مستهجنة أكثر في عالم النقاش حول مصير شعب وقضية
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فهي كانت عضوية مجهولة، وكانت خاضعة لإلضافة والحذف : مالحظتنا األولى حول عضوية المؤتمر
فكل كتلة، أو كل طامح لعضوية قيادة الحركة في الضفة الغربية كان . حتى لحظات المؤتمر األخيرة

وبديهي أن عضوية مفتوحة . يتقدم بالئحة أسماء يطلب إضافتها، من أجل أن يزيد في عدد المؤيدين له
ضوية مشكوك فيها، عضوية يتم ترتيبها سلفا من أجل الوصول إلى ألي مؤتمر حركي تنظيمي هي ع

ولألسف فإن من بدأ هذا النهج هو رئيس حركة فتح محمود عباس، حين ألغى اللجنة . نتائج محددة سلفا
التحضيرية للمؤتمر، التي كانت تعقد جلساتها في عمان، واستبدلها بلقاء تمت الدعوة إليه في رام اهللا 

 1600 - 1200ى فيه فتح باب تغيير العضوية، ومن دون تحديد، واالكتفاء بصيغة من برئاسته، وجر
كما أن األعضاء الذين لم تسمح لهم .  عضوا2250عضو، بينما وصل أعضاء المؤتمر المجتمعون إلى 

إسرائيل بالحضور، ألسباب أمنية أو ألسباب متعمدة تتعلق بالعقبات اإلدارية المدروسة، مثل التأخر 
وكانت . متعمد في تقديم طلباتهم، قد تم استبدالهم فورا بأعضاء من الداخل يشايعون هذه الكتلة أو تلكال

النتيجة أن الشك بعضوية المؤتمر، وبشرعية هذه العضوية بالتالي، أصبح مفتوحا أمام كل من يهمه 
 .األمر

ؤتمرا التحاد الطالب، أو لنقابة فأي مؤتمر يعقد، سواء كان م: المالحظة الثانية تتعلق بوثائق المؤتمر
التقرير ). أو مجموعة تقارير(عمالية، أو التحاد مهني، تكون مهمته األساسية أن يقدم ألعضائه تقريرا 

. ثم يليه التقرير المالي، ثم يليه التقرير اإلداري. األساسي يسمونه التقرير األدبي، أو التقرير السياسي
ؤولين بناء على تلك التقارير، ويجري تثبيت القيادة القديمة، أو وتكون مهمة المؤتمر محاسبة المس

وقد كانت حركة . انتخاب قيادة جديدة بناء على تلك المناقشة، وبناء على ما يرد في المناقشة من حساب
فتح نشيطة في هذا المجال، حتى إنه تم إعداد خمسة أو ستة تقارير سياسية، كان يفترض أن يكون واحد 

ولكن األمور جرت . لتقرير السياسي األساسي، الذي يعرض على أعضاء المؤتمر للمناقشةمنها هو ا
عكس ذلك تماما، فقد تمت تنحية كل هذه التقارير، وانعقد المؤتمر دون تجهيز أي تقرير جديد، وألقى 
ي رئيس حركة فتح محمود عباس، خطابا حدد فيه مواقف أساسية ومواقف أخرى عامة، ثم تم اإلعالن ف

اليوم التالي، وسط ضجة كبيرة بين األعضاء بسبب عدم حصولهم على أي تقرير للمناقشة، أن خطاب 
ولم يفعل هذا اإلعالن إال أن زاد من غضب . الرئيس عباس هو التقرير السياسي األساسي أمام المؤتمر

لكن، ومهما و. أعضاء المؤتمر، وجرى نقاش حاد وصل حد المالسنة بين بعض األعضاء وبين الرئيس
وتحول المؤتمر . كان نوع اآلراء واالنتقادات التي قيلت، فإن مؤتمر فتح انعقد من دون تقرير سياسي
 .بذلك إلى نوع من اللقاء الجماهيري، يقول فيه كل عضو ما يعن له وما يريد أن يقوله

ين األعضاء والرئيس، في سياق الجدل المحتدم ب: المالحظة الثالثة تتعلق بدور رجال األمن في المؤتمر
بإشارة من أحد أو حسب (بادر رجال األمن إلى االعتداء بالضرب على أعضاء بارزين في المؤتمر 

وهكذا تم االعتداء بالضرب على اللواء توفيق . ، وبعضهم من المؤيدين سياسيا للرئيس عباس)اجتهادهم
كما تم االعتداء . إلى رقبتهالطيراوي، إلى حد نقله إلى المستشفى، حيث خرج وذراعه مربوطة 

بالضرب على العميد أبو أحمد الشيوخي، وهو في الخامسة والسبعين من العمر، والعميد ماجد حيمور 
 .القادم من األردن، ونقل هو أيضا إلى المستشفى

لقد تم حادث الضرب هذا، بينما يمتلئ الشارع في كل مدن الضفة الغربية، بالحديث عن أساليب العنف 
رب، التي يستعملها رجال األمن الفلسطيني ضد المواطنين، وضد المعتقلين، حتى إن البعض بدأ والض

وحين تصل األمور بهذا النوع من . يتحدث عن نظام بوليسي يتم بناؤه من خالل السلطة الفلسطينية
بح رجال األمن إلى االعتداء على أعضاء مؤتمر سيقرر مصير القضية الفلسطينية، فإن الحادث يص

خطير الداللة، ليس بسبب الضرب فقط، بل لما يعنيه الحادث لكل عضو، فمن يفكر باالعتراض أو 
نشير هنا أيضا . االحتجاج فعليه أن يتطلع بعينيه أوال إلى رجال األمن المحيطين به، ثم يقرر ماذا سيتكلم
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منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن هذه هي المرة األولى في تاريخ حركة فتح، والمرة األولى في تاريخ 
 .التي يقع فيها حادث من هذا النوع، وهو أمر قد تكون له داللته في المستقبل

لقد ثار جدل عنيف ومتواصل، ولم يحسم حتى اليوم : المالحظة الرابعة حول مشاركة أعضاء غزة
وال يهمنا هنا أن نقف . األخير من المؤتمر، حول كيفية مشاركة تنظيم غزة في انتخابات الهيئات القيادية

أمام تفاصيل المناقشات، وال أن نقف أمام الحجج قويها أو ضعيفها، وال أن نعرف أسباب الدعوة 
المهم أنه في النقاش الذي دار، جرى حديث عن . لمشاركة أعضاء غزة باالنتخابات أو تأجيل مشاركتهم

، وعدد آخر ) عضوا23 - 20( العليا عدد محدد من األعضاء، سيكون لقطاع غزة في اللجنة المركزية
لقد أفرز هذا ).  عضوا150 - 130(محدد من األعضاء، سيكون لقطاع غزة في المجلس الثوري 

ومبدأ الكوتا . مبدأ الكوتا هو أفضل وصفة لتقسيم تنظيم متحد. في الهيئات القيادية) الكوتا(النقاش مبدأ 
ى من ينتقد حركة حماس بحجة أنها قسمت وغريب عل. هو أفضل وصفة لتقسيم شعب واحد متحد

. إن فكرة الكوتا دخيلة على حركة فتح. الوطن، أن يلجأ إلى منطق الكوتا، الذي يصل إلى الهدف نفسه
، ونسي )كوتا(وبسبب ذلك فإن كل من تحدث عنها في المؤتمر، أقر بالصيغة ولكنه رفض استخدام كلمة 

 .هي في الصيغة حين توضع موضع التنفيذهؤالء أن المشكلة ليست في الكلمة، إنما 
لقد أنجزت قيادة فتح المؤسسة عمال تاريخيا يسجل لها كما : المالحظة الخامسة حول القيادة الجديدة

وكان من جملة إنجازات قيادة فتح، أنها أنتجت جيال قياديا شابا مناضال، خاصة . يسجل لشعب فلسطين
الجيل القيادي الشاب كان له إسهامه الكبير في تفجير وهذا . 1967في المناطق التي احتلت عام 

ولكن ما حدث بعد أوسلو كان أمرا عجبا، فبدال من أن تفتخر حركة فتح . االنتفاضتين األولى والثانية
عمال بتقاليد (بجيلها القيادي الشاب، سدت عليه طرق الوصول إلى المناصب القيادية األولى، كما استثنته 

وكان طبيعيا أن يولد هذا الوضع معركة . من المشاركة في صنع القرار السياسي) سلحةمرحلة الثورة الم
. وكان هذا خطأ أساسيا من األخطاء التي ارتكبتها حركة فتح بحق نفسها. خفية ثم علنية بين الطرفين

تغيير فبدال من أن يطالب هؤالء الشباب مثال ب. ولكن خطأ كبيرا ومماثال حدث في الجانب اآلخر الشاب
. النظام الداخلي للحركة، مما يتيح لهم فرصة االرتقاء التنظيمي، بدأوا يرفعون شعارات خاطئة ومخربة

، وأحيانا يرفعون شعار »حرب األجيال«، وأحيانا يرفعون شعار »أهل تونس«أحيانا يتحدثون عن 
تدور المعركة التنظيمية وأدى هذا إلى أن . »قيادة الزهايمر«، وأحيانا يتحدثون عن »الداخل والخارج«

ومن جهة أخرى، فإن هذه القيادات الشابة لم تدعم تحركها انطالقا من . حسب قواعد ليست صحيحة أبدا
فهي لم تنتقد الموقف السياسي داعية لموقف جديد، وهي لم تطور الموقف . موقف سياسي تعبر عنه

اإلنسان ال يحارب قائدا .  معركة الشبابالسياسي داعية لألخذ بهذا التطوير، وأدى هذا كله إلى إضعاف
واإلنسان ال ينتخب شابا في القيادة ألن . ألنه أصبح كبيرا في السن، يحاربه إذا كان موقفه خاطئا

 .مؤهالته هي فقط صغر السن، فهناك أيضا فاسدون وهم صغار في السن
ألقل، إن لم نقل الثلثين وحين يجري الحديث اآلن عن انتخاب قيادة جديدة لحركة فتح، نصفها على ا

، من الجيل الجديد، فإنهم مطالبون بالتفكير بهذه القضايا، )حسب تعابير الشباب في المقابالت التلفزيونية(
 .ألن األعضاء والجمهور سيحاسبهم على اإلنجازات، ولن يتوقف كثيرا عند كبر السن أو صغره

9/8/2009الشرق األوسط،   
  

 ستمرةالمرحلة الرمادية م... فتح .40
 نقوال ناصر

المؤتمر السادس لفتح استحقاق طال انتظاره عقدين من الزمن من أجل الحسم السياسي والمساءلة 
التنظيمية، والبت في ملفات أهمها ملفا استشهاد مؤسس الحركة وقائدها الراحل ياسر عرفات، والفساد، 

- ما يقود اآلخر، وتجديد القيادة وتحديد الخط الفاصل بين الحركة وبين سلطة الحكم الذاتي ومن منه
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 إلخ، لكن المؤشرات ترجح بأن الحركة ستكون بعد المؤتمر كما كانت قبله، –سياسة ال أسماء أو أجياال 
معلقة في المنطقة الرمادية بين المقاومة اللفظية وبين خيار التفاوض العقيم، بين حرب ال تندلع وبين 

 إن المجتمع الدولي مجمع عليه لكن االنقسام الوطني الراهن تقول" مشروع وطني"سالم ال يتحقق، بين 
يحول دونه وبين انقسام وطني يمنع كل مشروع وطني من االنطالق مقاوما كان أم مفاوضا، بين معرفة 

عملية "الجاني في جريمة تصفية عرفات وبين االمتناع عن التحقيق الجاد فيها خشية المضاعفات على 
االتهام الرسمي إلى شريك السالم اإلسرائيلي من ناحية، وخشية مضاعفات هكذا نتيجة توجيه " السالم

تحقيق على الوحدة الهالمية الداخلية للحركة من ناحية ثانية، بين الفساد المستشري التي تحدد األطراف 
مجمدة إلخ، لتظل الحركة .. المتصارعة في الحركة عناوينه باألسماء وبين التحقيق الجاد فيه واستئصاله

 .في وضع تعجز فيه عن القيادة بنفسها لكنها في الوقت نفسه تمنع غيرها من القيادة
وربما لهذه األسباب تمنى أستاذ العلوم السياسية والكاتب القطري محمد المسفر، الفشل للمؤتمر أو عدم 

قته للحركة كي انعقاده، غير أنه لهذه األسباب تحديدا كان يجب عقد المؤتمر، ألن الشعب الذي منح ث
تقوده طوال حوالي أربعين عاما لم يعد له ثقة في موقفها الرمادي، بدليل منحه هذه الثقة لحركة حماس 
المنافسة في الشارع أوال ثم في االنتخابات التشريعية األخيرة لسلطة الحكم الذاتي، وألن استمرار هذا 

حدة الوطنية والقضية الفلسطينية نفسها، لكن الموقف الرمادي بنتائجه العكسية والسلبية بات يهدد الو
المؤتمر كما يبدو يتجه نحو طي صفحة الماضي دون أي محاسبة سياسية أو مالية أو تنظيمية، وما 

حول عدم تقديم اللجنة المركزية للحركة " العاصف"وصفه الناطق باسم المؤتمر نبيل عمرو بالجدل 
لة احتوائه بالتوجه نحو تسوية للجدل تعتمد الخطاب تقريرها عن عشرين عاما منصرمة، تجري محاو

إنه توصيات : االفتتاحي لرئيس الحركة محمود عباس بديال للتقرير المطلوب، مضافا إليه ما قال عمرو
المؤتمر التي ستصاغ في تقرير سياسي يصدر عن المؤتمر وتحاسب فتح على أساسه في المرحلة 

 !المقبلة، وعفا اهللا عما سلف
رات ترجح أن ينتهي مؤتمر فتح في المنطقة الرمادية ذاتها التي بدأ منها، فالحسم غير الرمادي والمؤش

الوحيد الذي يكاد يكون مؤكدا باتجاه إقرار مواصلة السير في النهج الرمادي ذاته الذي سارت فيه قيادة 
ه المرة بمباركة الحركة طوال العشرين عاما المنصرمة، دون رقابة المؤتمر ومساءلته، لكن في هذ

وربما للخروج بنتيجة كهذه تسرعت قيادة الحركة في عقد المؤتمر قبل أن يفصح الرئيس . المؤتمر نفسه
: التي  قال عباس في خطاب افتتاحه" عملية السالم"األميركي الجديد باراك أوباما عن خطته الجديدة لـ

إن قيامها أصبح : ة الموعودة، التي يضيفإلقامة الدويلة الفلسطيني" بصيص أمل"إنها ما زالت تمنحه 
بسبب اإلجماع الدولي عليها، وكان األجدى انعقاد المؤتمر بعد اإلفصاح عنها، ال قبل ذلك، " مسألة وقت"

اإلسرائيلي عن رؤيته لهذه العملية، فذلك كان سيتيح للمؤتمر " شريك السالم"وبخاصة بعد أن أفصح 
ها الخروج من المنطقة الرمادية، التي يوجد كما يبدو تصميم لدى حقائق سياسية ملموسة تتيح له بدور

في المؤتمر كما قال عمرو، " الروح العامة توافقية"منظمي المؤتمر على إبقائه في أسرها، حيث مازالت 
فالتوافق على التوفيق المستحيل بين تناقضات الوضع الفلسطيني الراهن، هو الضمان األكيد الستمرار 

 .مادي الذي يفاقم من هذه التناقضاتالموقف الر
المؤتمر، في ضوء التسهيالت التي " بأن هناك قوى كثيرة تريد إفشال"وكان الفتا للنظر تصريح عمرو 

قدمتها دولة االحتالل النعقاد المؤتمر حد أن يتمكن الرئيس عباس من إعالن ضمانته الشخصية لسالمة 
" حل الدولتين"وبين لها، وفي ضوء اإلجماع الدولي على أعضاء المؤتمر القادمين من الخارج والمطل

وهو إجماع أيضا على تمكين الرئاسة الفلسطينية من عقد المؤتمر ومن إنجاحه من أجل تعزيز شرعية 
عباس وتوفير رافعة شعبية الستئناف عملية سالم يدرك هذا اإلجماع بأنها مرفوضة شعبيا، وهذا الرفض 

ني هما القوتان الرئيسيتان إلفشال تبني المؤتمر للنهج الفاشل، بينما كل القوى الشعبي واالنقسام الفلسطي
 .الدولية واإلقليمية األخرى تسعى إلى إنجاح المؤتمر بتبنيه لهذا النهج
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تمثيل تنظيم حركة فتح في قطاع غزة المحاصر في المؤتمر إلى " معركة"إن من يراقب كيف تحولت 
 -الوطنية الحقيقية التي كان ينبغي على المؤتمر أن يتصدى لها ساتر دخاني غطى على المعارك 

 وغطى على القضايا الحركية األهم التي كان -وحصار القطاع ليس أولها وتهويد القدس ليس آخرها
 وعالقة الحركة المتداخلة تداخال ال فكاك منه بالسلطة ليس أولها والفساد -ينبغي على المؤتمر بحثها 

ركة وفي السلطة معا ليس آخرها، ومن يراقب كذلك كيف استثمرت القيادة التي نظمت المستشري في الح
المؤتمر االنقسام الفلسطيني كمشجب تعلق عليه ليس فشلها في تحقيق أي نتائج سياسية تفاوضية بل 

ألرض نفسها، ناهيك عن النتائج العكسية للعملية التفاوضية ذاتها كما يجسدها فوق ا" عملية السالم"وفشل 
إن من يراقب ذلك .. المحتلة تضاعف أعداد المستعمرات اليهودية ومستوطنيها، في بيت المقدس بخاصة 

وغيره ال يسعه إال االستنتاج بأن االنقسام الفلسطيني لو لم يكن واقعا لكان في مصلحة الحريصين على 
ا كهذا يفتح لهم الثغرة المناسبة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يتفق مع ذاك النهج أن يخلقوا انقسام

 .لتمرير برنامجهم السياسي
قطاع غزة فيه، وقضى وقتا من المفترض أنه ثمين في " حصة"وهكذا، مثال، انشغل أو أشغل المؤتمر بـ

نفسه، بينما ما زالت القدس تستغيث باحثة لها عن موطئ " المحاصصة"الجدل حول القبول أو رفض مبدأ 
زاحمين على حصة مهما كانت متواضعة من كعكة المانحين لسلطة الحكم الذاتي فال قدم بين أقدام المت

تحصل على ما يسد الرمق، مما دفع الوزير المسؤول عن ملف القدس في حكومة رام اهللا والمسؤول عن 
هذا الملف في الحركة وعضو المؤتمر السادس حاتم عبد القادر إلى االحتجاج مؤخرا بتقديم استقالته من 
الحكومة قبل أن يطفح الكيل به في األول من الشهر الجاري ليدعو إلى بلورة تحالف استراتيجي بين فتح 
وإيران وإلى تصويب العالقة بين الجانبين في ضوء المستجدات السياسية في المنطقة ووصول 

اثلة من المفاوضات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى طريق مسدود، لتذكر استقالته باستقالة مم
 لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 2002المسؤولية عن ملف القدس في حكومة السلطة عام 

غياب المرجعية وعدم الجدية في "سمير غوشة بسبب . الفلسطينية، واألمين العام لجبهة النضال الشعبي د
ذه المسؤولية حتى انتقل إلى من أجل المدينة المقدسة المحتلة ليظل رافضا لألسباب نفسها تسلم ه" العمل

 .رحمة اهللا في الثالث من الشهر الجاري
وبالرغم من كل ذلك وغيره، فإن المقاومة فرضت نفسها على المؤتمر، من حيث المبدأ في األقل، 
وكواحد من الخيارات التي ال يتم التخلي عنها، لفظيا كحد أدنى، بالرغم من منح األولوية للتفاوض 

تالي انتقاء ما ينسجم مع التفاوض من أشكالها، وهذه الحقيقة تؤكد من ناحية أن المقاومة كخيار أول، وبال
ما زالت ضاربة جذورها في أعماق الشعب الفلسطيني بحيث ال يستطيع تجاهلها حتى من اختاروا 
ة ووقعوا على اتفاقيات لتسوية سياسية تفاوضية مع االحتالل كخيار استراتيجي وحيد، وتؤكد من ناحي

ثانية أن قيادة الحركة التي قادت عملية التفاوض ووقعت تلك االتفاقيات ال تستطع حتى اآلن تقديم الحد 
األدنى من النتائج الذي تكفي إلقناع مؤتمر للحركة ينعقد بشروطها بإعالن طالق بائن بينونة كبرى مع 

ة الذي رفعه عباس في خطابه إرث الحركة النضالي في الثورة والمقاومة، ومن هنا كان شعار المقاوم
، دون أن يوضح بأن "إن المقاومة المشروعة دوليا حق للفلسطينيين:"، بقوله "حمال أوجه"االفتتاحي 

بل إنها مدانة " مشروعة دوليا"المقاومة التي مارسها وعايشها ويفهمها ويريدها المؤتمرون لم تعد 
 فلسطينيا لدى سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في رام ، ال بل إنها لم تعد حتى مشروعة"إرهابا"باعتبارها 

، وبالتالي فإن "خارجين على القانون"اهللا بعد المرسوم الرئاسي التي أدان أصحابها وسالحها باعتبارهم 
 .المرحلة الرمادية مستمرة

 9/8/2009صحيفة فلسطين، 
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  المنظمة والدولةفتح .41
  داود الشريان

لسادسة في بيت لحم، خلط مشاكل التنظيم بقضايا الدولة، فانشغل بانتخابات           مؤتمر فتح العام عقد دورته ا     
عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، والملف المالي للحركة، وهل ستتحول الحركة إلـى حـزب               
سياسي، أم تحتفظ بصفة التنظيم الثوري الذي ينص عليه قانون فتح، في الوقت ذاته، تـصدى لقـضايا،                  

م، والقدس، واالستيطان، وفك الحصار وبناء الجدار، وحقوق المواطنة، واإلقامة والعمل           مفاوضات السال 
والتنقل، والتعبد والمؤسسات الوطنية وغيرها، رغم ان البت النهائي في القضايا الوطنية ليس لــ فـتح                 

  .وحدها
حـصري مـن    استأثرت فتح بالسلطة الفلسطينية، منذ قيام الثورة، واستطاعت الحصول على تفـويض             

العرب باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتحمل هذا الـشعب علـى مـدى عقـود                
وقبيل وقت قليل من موتها المحقـق، كحركـة ثوريـة،           . نزاعاتها وفسادها، وترهل خياراتها وعزيمتها    

 أسـاءت الحركـة     ومثلما. اتخذت خطوة اوسلو، فكتب لها عمر جديد، ولقيت قبوالً في المجتمع الدولي           
بقيت منظمـة   . اإلفادة من تفويض العرب، فعلت مع القبول الدولي، ولم تستطع التكيف مع دورها الجديد             

وأكبر دليل على أن هذه المنظمة أصبحت عاجزة، هو معالجتها          . تعاني كل أمراض الستينات والسبعينات    
اهللا بن   مكة المكرمة الذي رعاه الملك عبد     ، وموقفها السلبي من اتفاق      2006الديكتاتورية لنتائج انتخابات    

الشرعية والتفاف الشعب الفلسطيني حولها، وضـمن       ) فتح(العزيز، والذي ضمن للسلطة الفلسطينية       عبد
االعتراف بحركة حماس، وكان حرياً بحركة فتح االنطالق من هذا االتفاق التاريخي وإصـالح مـسار                

 مفهوم الدولة واألحزاب السياسية بالتـالي       إلىمن شعارات الثورة    الحركة الوطنية الفلسطينية، واالنتقال     
 وتـستجدي   "األبـوات "إلزام حماس السير في االتجاه ذاته، لكن الذي حدث أن فتح ظلت تقتات شـعار                

 أسلوب حماس، فضيعت مـشيتها      إلى حيث يجب، انجرت     إلىالمفاوضات، وعوضاً عن أن تجر حماس       
  .القديمة، ومستقبلها المفترض

 غورباتشوف فلسطيني، ويطوي األوراق التي      إلىكنا نتوقع أن يتحول محمود عباس في مؤتمر بيت لحم           
 تشكيل أحزاب فلسطينية، قـادرة علـى مواجهـة          إلىألقى منها كلمة، ويعلن نهاية فتح القديمة، ويدعو         

ستطيع الخروج مـن  لكنه خيب أملنا، وتمسك بشعارات أصلح بيت فتح الهرم الذي لن ي . المرحلة الراهنة 
أزماته، وتماهى مع ثقافة الخالف، والنزاع على الضفة والقطاع، واالسـتمرار فـي رحلـة التالشـي                 

  .والضياع
9/8/2009الحياة،   

  
  لفتح من أجل انطالقة جديدة رئيساًعباس .42

  ياسر الزعاترة
حديدا في بيت لحم لم نكن نخط في الرمل عندما قلنا إن الهدف األهم لعقد مؤتمر حركة فتح السادس، ت

تحت االحتالل، هو تنصيب محمود عباس رئيسا للحركة، ولذلك جرى التسامح إسرائيليا مع بعض 
نذكّر بهذا األمر بعد تنصيب الرجل .أشكال الخطاب السياسي التي برزت وستبرز في البيان الختامي

ن ليغير شيئا، ألن بالتزكية لكي نقول إن خروج أعضاء فتح في قطاع غزة أو عدم خروجهم لم يك
النتيجة بعد تنصيب رئيس الحركة ليست مهمة، سواء وصل فالن إلى اللجنة المركزية أم لم يصل، 
والذين قاطعوا المؤتمر من قيادات فتح كانوا األكثر صوابا، ألنهم شككوا في شرعيته، خالفا للذين 

األرجح (ء أعضاء اللجنة المركزية بعد تحديد الرئيس لم تعد ثمة أهمية ألسما.حضروا على أمل التغيير
، إذ منذ متى كانت فتح حركة ديمقراطية تدار أمورها بالشورى، وهل ثمة )أن تكون التشكيلة مختلطة
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نقول ذلك مع أننا ال نرى أن .  عاما يمكن أن تصنف حركة ديمقراطية20حركة يغيب مؤتمرها العام 
رة، ال سيما إذا كانت تعيش أوضاعا استثنائية من الحركات الثورية ينبغي أن تكون ديمقراطية بالضرو

ينطبق هذا على منظمة التحرير الفلسطينية التي ذهبت إلى أوسلو دون علم أعضاء .المالحقة والتضييق
المجلس الوطني والمجلس المركزي، وكانت الجلسات التي عقدت لهذا الغرض بعد التوقيع تدار بطريقة 

يعرف أن محمود عباس لم .عيم هو من يحدد المسار وليس من تحتهالهشك بشك، والنتيجة هي أن الز
يكن يوما من رجال التنظيم الفاعلين، ولم يكن مؤمنا بالتنظيم وال بالعمل الشعبي، وهو فرض فرضا على 
ياسر عرفات، وجاء إلى سدة القيادة بقوة التفاعالت الخارجية، وها إنه يكرس قائدا بقوة ذات 

فإن الرجل ليس لديه ما يخفيه، فهو األكثر وضوحا على اإلطالق، أعني في الجانب للتذكير، .التفاعالت
السياسي، فقد أعلن عن برنامجه قبل انتخابات الرئاسة، وقال إنه ال يؤمن بالمقاومة المسلحة، وأنه يؤمن 

ئية بالمفاوضات، كما يؤمن بتكريس واقع السلطة كدولة مؤقتة تتطور بالتدريج وصوال إلى صفقة نها
يأمل أن تمنحه حصة في القدس يقيم عليها العاصمة، وذلك بعد أن قدم تنازالت مهمة في الملفات 

تجاوز موضوع الالجئين، القبول ببقاء الكتل االستيطانية تحت مسمى تبادل األراضي، القبول (األخرى 
كة فتح لن تغير من اآلن يمكن القول بكل بساطة إن أية فذلكة سيرددها عشاق حر).بالسيادة المنقوصة

الواقع شيئا، أعني البيان الذي سيتمسك بالثوابت بطريقة مواربة، خصوصا حيال موضوع المقاومة التي 
ستوضع بشروط ذكرها الرئيس في كلمته االفتتاحية التي صارت تقرير اللجنة المركزية، فالرئيس هو 

لمزايدة علينا بعد ذلك، فحركة فتح ال حاجة ل.من يحدد المسار، والمسار هو ما أشرنا إليه من قبل
أصبحت حزب سلطة، ولم تعد حركة تحرر، وسيحتاج الشعب الفلسطيني إلى زمن قد يطول حتى 
يتجاوز تبعات هذا المؤتمر، ويعيد االعتبار لمسار المقاومة، والسبب هو أن العالم كله يتواطأ اليوم لدعم 

المنتظر اليوم أن يبادر الرافضون لما .ها الفريق الجديدواقع السلطة، ومن ثم قد يدعم تسوية نهائية يوقع
جرى من قادة حركة فتح، وبالتعاون مع قوى المقاومة إلى حراك سياسي فاعل يتجاوز مفاعيل المؤتمر، 
وليعلنوا جميعا أن أولئك القوم ليسو مؤهلين للنطق باسم الشعب الفلسطيني، وأن انتخابات نزيهة في 

 .دها الكفيلة بإفراز قيادة للشعب الفلسطيني يمكنها تحديد مساره القادمالداخل والخارج هي وح
9/8/2009الدستور،   

  
 ما بعد مؤتمر فتح.. الحوار والمصالحة .43

  عريب الرنتاوي
المالبسات والمالسنات التي أحاطت بقرار حماس منع اعضاء مؤتمر فتح السادس من مغادرة قطاع غزة 

ت على نار الخالفات المشتعلة بين الحركتين، وال شك أنها ضاعفت إلى بيت لحم، صبت مزيدا من الزي
التعقيدات المحيطة بالوساطة المصرية الستئناف الحوار وإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية 

ويبدو أن اإلعياء الشديد قد أصاب الدبلوماسية المصرية التي يقودها على هذا المسار، اللواء .الفلسطينية
مان وليس الوزير أحمد أبو الغيط، وثمة تكهنات لم نتحقق من صدقيتها بعد، تفيد بأن القاهرة قد عمر سلي

تنفض يديها من هذا الملف، وأنها لن تعيد غمسهما فيه مجددا، إال بشروطها وبما يحفظ ماء 
يتكهن بطبيعة والحقيقة أن المرء بحاجة ليتعرف على النتائج النهائية لمؤتمر فتح السادس، قبل أن .وجهها

الخطوة التالية فلسطينيا، إذ في الوقت الذي تذهب في بعض التقديرات للقول بأن الرئيس عباس خرج من 
المؤتمر كأكبر الرابحين فيه ومنه، تذهب تقديرات أخرى للقول بأن رئيس السلطة سيجد نفسه محاطا 

 عن ذاك الذي انتهجته قيادة فتح بمجموعة من القيادات الفلسطينية الشابة، التي تفضل مسارا مختلفا
أن يلعبونه حيال " وزراء األطواق"والسلطة والمنظمة حتى اآلن، وأن هؤالء قد يلعبون الدور الذي اعتاد 

بعض رؤساء حكومات إسرائيل السابقة، وهذا باب نفضل أن ال نلجه اليوم، ال سيما أننا نقف على مسافة 
ن السؤال التالي غداة ارفضاض مؤتمر فتح السادس، وأل. ساعة فقط من معرفة الحقيقة48 ـ 24
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وعشية إطالق الرئيس األمريكي باراك أوباما لمبادرته الشرق أوسطية، سيتركز حول ملف المصالحة 
والوحدة الوطنيتين الفلسطينيتين، فإن فيضا من األسئلة والتساؤالت سيتناسل منه الواحد تلو اآلخر، 

هذه الوساطة بضم " تعريب"المصرية، وما إذا كانت الحاجة ستملي وأهمها ذاك المتعلق بالوساطة 
السعودية وسوريا إلى جهودها، ال سيما وأن الطريق بين الرياض ودمشق بات سالكا وممهدا باالتجاهين 

إن جل ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني هو أن يرى جهدا عربيا خالصا لمساعدته في استعادة وحدته .معا
الداخلي، بعيدا عن صراع األدوار والمحاور، وبعيدا عن الحسابات الداخلية المتصلة وترتيب بيته 

بعالقات األنظمة العربية بمعارضاتها عموما، ومعارضاتها اإلسالمية على وجه الخصوص، وفي هذا 
سينظر إليه فلسطينيا على أنه التعبير األكثر إخالصا عن الرغبة في " تعريب الوساطة"السياق، فإن 

" المرمى"في غير " األهداف"وتحقيق " تسجيل النقاط"ساعدة الشعب الفلسطيني، المتجردة عن الرغبة في م
نأمل أن تبادر الدبلوماسية المصرية نفسها إلى طلب العون واإلسناد، .الذي تنشد إليه أنظار الفلسطينيين

لعملية برمتها، ألن ذلك إن وأن ال تنتظر حتى تصل جهودها إلى طريق مسدود، أو تعلن انسحابها من ا
قبل التئام مؤتمر فتح السادس، .حصل، ستكون له أوخم العواقب المعيقة ألية وساطة وأي وسيط

اصطدمت الجهود المصرية بعقبات سياسية وأمنية وتنظيمة حالت دون إتمام التوافق واالتفاق، وبعد 
ن في الضفة الساخن جدا، وملف المؤتمر تفاقمت عقدة انقسامات فتح وإضيف إليها ملف المعتقلي

الممنوعين من السفر من غزة األشد سخونة، لكأنه لم يكن يكفينا كل تلك التعقيدات التي كانت تحول دون 
إتمام المصالحة، حتى نواجه بالمزيد منها، أو لكأنه ما كان يكفي الدبلوماسية المصرية ما جابهته من 

ول حقا، أن تجد القاهرة المزيد من األيادي التي تصفق معها، تعقيدات، حتى تجابه بالمزيد منها، والمأم
بعد أن تأكد لها ولنا، أن يدا واحدة ال تصفق، خصوصا حين يتعلق األمر بملف على هذا القدر من 

 .التشابك والتداخل والتعقيد
9/8/2009الدستور،   

  
 "المنتظرة"في الدولة الفلسطينية  "بقاء المستعمرين" فلسفة .44

  ونواف الزر
عهدة بتجميد االستيطان مقابل  "أسموه ما إلى تعرض على الحكومة اإلسرائيلية التوصل األمريكية اإلدارة

، وكأن المشكلة هي مشكلة تجميد وليس مشكلة تفكيك لالحتالل واالستعمار "تطبيع عربي شامل
 حقوق مشروعة  الفلسطينية بال توقف، وكأنها ليست مشكلةاألرضاالستيطاني السرطاني الذي يلتهم 
ان االنتقادات الدولية لالستيطان "الحاخام يعكوف سافير يرى . ،...للشعب الفلسطيني باالستقالل التام

سخيفة الن اهللا هو الذي وعد اليهود بهذه األرض وعلى العرب ان يرحلوا "اإلسرائيلي في الضفة الغربية 
ي يدير مدرسة دينية في مستوطنة ، وقال هذا الحاخام الذ-2009-5-30"ب.ف. ا-الى مكان آخر 

، ويعني بذلك "انها ديارنا"، واوضح "ان هذه األرض هي ارض يهودية"هافات جلعاد الصغيرة العشوائية 
 تنتمي الى 1967القول بان الضفة الغربية التي احتلتها الدولة العبرية ابان حرب حزيران 

 لوزير الخارجية االلماني، فرانك شطاينماير، واستخدم رئيس وزرائهم نتنياهو، أثناء استضافته.اليهود
مصطلحا نازيا على نحو خاص للتنديد بمطالبة الفلسطينيين بازالة المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 

، وذلك في إشارة "، أي نظيفة من اليهود"يودينراين"إن الضفة الغربية لن تكون :"الغربية المحتلة، فقال
كما جاء أن  ".2009 ـ 07 ـ 10ين في الضفة الغربية ـ الوكاالت ـ واضحة تعني إبقاء المستوطن

نتنياهو حث الوزراء في حكومته على استخدام هذا المصطلح لدى تطرقهم إلى مسألة االستيطان في 
الضفة الغربية، وذلك دفاعا عن المستوطنات، وعن إصرار إسرائيل على االعتراف بها كدولة 

ب رئيس الحكومة، قد حث صحفيين أجانب ايضا على أن يسألوا ما اذا كان وكان دان مريدور نائ.يهودية
، وقال مريدور في "الفلسطينيون سيقبلون أن يعيش اليهود بينهم أم أن ذلك سيصبح غير مسموح به تماما"
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هو المصطلح الذي كان يستخدم ذات يوم في دول أخرى، مشيرا إلى ألمانيا " نظيف من اليهود"حينه إن 
 رغم هذه الفكار وااليدويولوجيا وسياسات التطهير العرقي وحقائق االمر الواقع -ولكن .ةالنازي

االستيطاني التي تبنى على ارض الضفة والقدس على مدار الساعة، نتابع مع االسف بعض التصريحات 
الحضارة فبعيدا عن معطيات التاريخ و.،..الفلسطينية التي تبدي تسامحا منقطع النظير تجاه المستعمرات

والتراث والهوية والحقوق الشرعية، وبعيدا عن حسابات الحق والباطل، وبعيدا عن الحقيقة الكبيرة 
قامت على سياسات التطهير العرقي والمحارق والمجازر والتدمير " إسرائيل"السافرة الساطعة بان دولة 

هي اكبر مافيا لسرقة " إسرائيل"ة ان الشامل للمجتمع المدني الفلسطيني، وبعيدا عن الحقيقة الكبيرة الثاني
االراضي واالوطان والتراث على وجه الكرة االرضية، وانها اكبر دولة خارجة على كافة القوانين 

 -السياسة الواقعية "والمواثيق االممية، بعيدا عن كل ذلك وغيره، واستنادا الى ما يطلقون عليه 
، يختار عدد من القادة والمنظرين "ئق االمر الواقعاالعتراف بموازين القوى وحقا"و"-البراغماتية 

الحديث بفلسفة جديدة تتعلق بمشكلة مئات آالف المستعمرين اليهود ) وهم قلة(والكتاب الفلسطينيين 
انه يمكن استيعاب هؤالء المستعمرين "المنتشرين والمتمددين سرطانيا في جسم الضفة الغربية، جوهرها 

وفي هذا السياق اطلق رئيس وزراء فلسطين في رام اهللا سالم . ،....ة العتيدةفي اطار الدولة الفلسطيني
فياض مؤخرا تصريحا ليس من شانه اال ان يشرع ذلك الوجود االستعماري االستيطاني على ارض 

فقد رسم فياض . ،.8491..الضفة الغربية بعد ان نجحت دولة االحتالل بتهويد كامل فلسطين المحتلة ـ 
لة الفلسطينية المستقبلية خالل مؤتمر حول الشرق األوسط عقد في والية كوليرادو األمريكية رؤيته للدو

الذين يختارون العيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية " المستوطنون"اليهود :" قائال 2009-7-4السبت 
تم الحفاظ علي حقوقهم سيكون مرحبا بهم وسيتمتعون بالحرية الدينية الكاملة وبحقوق اإلنسان الكاملة وسي

التي أوردت النبأ، ) أسبان ديلي نيوز( عن صحيفة 2009-7-6 المدنية، ونقل موقع صحيفة معاريف
بان أقوال فياض جاءت ردا علي سؤال طرحه جيمس ويلس رئيس جهاز السي اي ايه األسبق الذي قال 

 يتمتعون بحريه كأمله، 48)ييفلسطين(يعيش داخل إسرائيل حوالي مليون وربع مليون فلسطيني : لفياض
فهل في حالة أراد اليهود العيش في مدن مثل الخليل أو في مكان آخر في الدوله الفلسطينية المستقبلية 
وتكون تلك الدولة دولة قانون، فهل سيحصل اليهود على نفس الحقوق التي يحظي بها فلسطينو 

لفلسطينية التي أطمح لها ستتمتع بالقيم العالية لن أتجادل معك، فالدولة ا"؟، فرد فياض قائال...الداخل
والتسامح واالحترام المتبادل وستقبل بالتغير الثقافي دون أن يظلم أحد فيها، فاليهود الذين سيختارون 
العيش فيها سيحظون بجميع الحقوق السياسية السياسية وبقيم التسامح والتعايش واالحترام المتبادل 

ن، ولن تقل حقوقهم بالتأكيد عن تلك التي يتمتع فيها عرب الداخل في وتفاعل الثقافات واالديا
؟، وهل نسي السيد فياض ان اولئك ...فهل يا ترى يناور فياض على ويلس ام انه جاد".إسرائيل

المستعمرين االرهابيين ليسوا رعايا في دولة فلسطينية مفترضة، وانما هم غزاة مدججون باالسلحة 
وهل نسي ايضا ان .،....نفلت ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدسيمارسون االرهاب الم

 مستعمرة يهودية 260 - 240اولئك المستعمرين نجحوا في اقامة دولة خاصة بهم يحتشد فيها حوالي 
 الف 650 - 500منتشرة في جسم الضفة الغربية كالسرطان، ويستوطنها جيش ضخم من حوالي 

سي ربما الحقيقة االكبر ان هناك اجماعا سياسيا استراتيجيا إسرائيليا على عدم ون.،....مستعمر يهودي
فاالراضي المحتلة ترزح تحت الحصارات واالطواق .،...السماح باقامة دولة فلسطينية مستقلة سيادية

ة، والحواجز القمعية والتجويعية، والمصادرات والجدران واالستيطان وهجوم التهويد على المدينة المقدس
وبعد كل هذه الجرائم االرهابية االحتاللية نسمع ليس فقط أسفا وألما على مقتل الجنديين الصهيونيين في 

بل ونسمع استعدادا لتشريع وجود اولئك المستوطنين االرهابيين لصوص االرض .،...الخليل
على تلك فحينما يشرع رئيس وزراء فلسطين بقاء اولئك المستوطنون الرهابيون .؟،...والتاريخ

، ...المساحات الشاسعة من االراضي العربية المسروقة والمهودة، فان هذا هو الخراب الفلسطيني بعينه
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كان من االجدر وطنيا وديبلوماسيا وسياسيا واستراتيجيا ان يطلق فياض رسالة فلسطينية واضحة حاسمة 
حيات وال حل اال برحيل هناك انتفاضات ومقاومة وتض.. طالما هناك احتالل واستيطان: "جوهرها

 ..االحتالل رحيال شامال عن االرض المحتلة
9/8/2009الدستور،   

  
  :كاريكاتير .45

  

  
  9/8/2009الشرق، قطر،   
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