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   مرشحا للمركزية65فتح تنتخب لجنتها المركزية والمجلس الثوري وسط منافسة حادة بين  .1

 صناديق االقتراع  مراسلها من بيت لحم، أنوليد عوض عن  ، نقالً 10/8/2009القدس العربـي،    ذكرت  
 تغلق  أن على   األحدفي المؤتمر العام لحركة فتح المنعقد ببيت لحم افتتحت في الساعة الرابعة من عصر               

 اللجنة المركزية والمجلس الثـوري القـادمين        أعضاءفي الساعة الواحدة من فجر اليوم االثنين الختيار         
  .الل السنوات القادمةلقيادة الحركة خ

 الترشيح السبت حيث بلغ     إغالق القيادية لحركة فتح قد فتح الجمعة وتم         األطروكان باب الترشح لعضوية     
 للمجلس  مرشحا616ً للمركزية، و   مرشحاً 65عدد المرشحين بعد انتهاء المدة المحددة للطعن واالنسحاب         

 مدى  إلى الذي يشير    األمر السادس للحركة،     المؤتمر العام  أعضاء من    عضواً 2355 أصلالثوري، من   
  .شدة المنافسة للوصول لعضوية المركزية والثوري

 حيـث   - المؤتمر   أعضاء اجتماعات مغلقة بين     األحدوشهدت غرف فنادق بيت لحم طوال ساعات نهار         
متصارعة  لعقد الصفقات بين التكتالت والتيارات ال      -لم يكن هناك جلسة قبل جلسة فتح صناديق االقتراع          

ـ    . للوصول لعضوية األطر القيادية    فضل عدم ذكر اسمه بـأن      " القدس العربي "وقال عضو من المؤتمر ل
شار العـضو   أو .داخل الحركة " حيتان"الذي يجري ليس انتخابات لصالح حركة فتح بل هو صراع بين            

 الحركة جذرها وهذا     ينهي ظاهرة التيارات المتصارعة داخل     أنالمؤتمر العام السادس للحركة بدل      "بأن  
  .على حد قوله"  ذاكأوما تلمسه من عقد الصفقات التي تجري هنا وهناك ضد هذا القائد 

 أعـضاء  تيارات داخل الحركة للوصول لمركزية فتح والفوز فـي اغلـب             3ومع احتدام الصراع بين     
 العباسي نسبة للرئيس    الثوري والتي تتمثل في التيار العرفاتي نسبة للرئيس الراحل ياسر عرفات والتيار           

 التيار العرفاتي الـذي     إن مروان البرغوثي، قالت مصادر فلسطينية       لألسيرعباس والتيار المرواني نسبة     
  . البرغوثي من قائمتهماألسير البارزين في الحركة اسقطوا األعضاءيتحالف فيه احمد قريع مع عدد من 

للواء جبريل الرجـوب ومحمـود العـالول        وحسب المصادر تتضمن قائمة قريع اللواء نصر يوسف وا        
 تيار  أما.  غربية وحمدان عاشور باإلضافة إلى عدنان سمارة، وجميعهم مرشح لمركزية فتح           أبووعثمان  

مروان البرغوثي فانه بات ضامنا فوز البرغوثي فقط في حين حظوظ من يليه من القيادات الشابة مثـل                  
 يضم تياره نبيل عمرو ومحمد دحـالن        واألخيروعباس  قدورة فارس تبدو ضعيفة ما بين تياري عرفات         

  .وغيرهما من كوادر الحركة
العام لفتح عملية االنتخابـات للمجلـس الثـوري واللجنـة             عضوا في المؤتمر   2355 األحدوبدأ عصر   

  . غرف لالقتراع كل واحدة بها صندوق للمركزية وآخر للثوري10المركزية، في 
ـ    عضو المؤت  أوضح أخرىومن ناحية    بأنه تم تعديل نسبة الحسم في      " القدس العربي "مر عاطف ربايعة ل

، بعد ان كانت    %10 وللثوري   %15 نسبة الحسم للمركزية     أصبحتاالنتخابات للثوري والمركزية، حيث     
  .%30 والثوري بتجاوز الـ %40للمركزية بتجاوز الـ 

 المؤتمر في قطـاع غـزة       أعضاءع   التعاطف والتضامن م   إطار ربايعة بأن تعديل النسبة جاء في        وأشار
وتمت تسوية تلك القضية من خالل      . الذين منعتهم حركة حماس من مغادرة القطاع للمشاركة في المؤتمر         

 ترشيحا وتصويتا من خالل وسائل االتصال الحديثـة         األعضاء يشارك هؤالء    أناالتفاق في حركة فتح     
  .ضمن آلية التصويت عن بعد

من مصادر رفيعة المستوى بداخل فتح بأن قـسما كبيـرا مـن             " قدس العربي ال"وفي ذلك االتجاه علمت     
 أغلبيـة وحسب المصادر فان     . المركزية والثوري  أعضاء غزة صوتوا الليلة قبل الماضية على        أعضاء

 باب الترشـيح وتقـديم      أغلق أن بأصواتهم الليلة قبل الماضية بعد       أدلوا المؤتمر بقطاع غزة     أعضاءمن  
 المصادر بأن عملية االنتخابات لم تبدأ في بيت لحم عـصر            وأشارت.  باب االنسحاب  قوإغالالطعونات  
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 غزة الذين منعتهم حماس في عملية االنتخابات من خالل وسـائل            أعضاء شارك معظم    أن بعد   إال األحد
  .االتصال الحديثة على حد قول المصادر

 عضوا للجنة المركزية،    18لثوري، و  عضوا للمجلس ا   80 ينتخب المؤتمر السادس لفتح      أنومن المقرر   
  . السبتباإلجماع للرئيس محمود عباس الذي انتخب قائدا عاما للحركة إضافة

 أعـضاء للمركزيـة فـي أول        4وحسب النظام الداخلي المعدل لحركة فتح تقوم اللجنة المركزية بتعيين           
ي أول اجتماع للثـوري      عضوا آخر ف   25 عضوا، ويتم تعيين     23اجتماع لها، ليصل عدد أعضائها إلى       

  . عضوا128ليصل مجموع أعضائه إلى 
وفي ظل التزاحم الشديد على الترشح لعضوية األطر القيادية لحركة فتح قرر بعـض كـوادر الحركـة                  

 صالح التعمري عضو المجلس الثوري سحب ترشيحه من عضوية المركزية فـي             أعلناالنسحاب حيث   
  . من عضوية اللجنة المركزيةحداأل صخر بسيسو سحب ترشيحه صباح أعلنحين 

وكان عباس قد طالب بسحب عدد من المرشحين للسماح بإجراء العملية االنتخابية بشيء مـن الـسالسة              
  . بعد تدفق أعداد المرشحين للجنة المركزية والمجلس الثوري

اع  المؤتمر في قطأعضاءأن ،  بيت لحم مراسلها من محمد يونس عن، 10/8/2009 الحياة، وأضافت
عن بعد بصورة الكترونية وفق نظام صممه مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات انتخبوا غزة 

 بصوته في رسالة أدلى كل عضو في المؤتمر من قطاع غزة إنوقال مشاركون .  صبري صيدم.د
تراع وفتح باب االق. نصية عبر الهاتف الخلوي، يتبعها بتدقيق على الهاتف، ثم رسالة عبر الفاكس

  .ألعضاء المؤتمر قطاع غزة في وقت مبكر
معسكر الرئيس، ومعسكر مروان البرغوثي، :  خمسة معسكرات متنافسة في المؤتمر هيأمسوظهرت 

 معسكر أركانومن ابرز . ومعسكر جبريل رجوب، ومعسكر محمد المدني ومعسكر محمد دحالن
)  ماهرأبو(جنة المركزية محمد غنيم الرئيس كل من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وعضو الل

  .وصائب عريقات ونبيل عمرو
ومن .  معسكر مروان البرغوثي كل من محمد الحوراني وقدورة فارس وجمال حويلأركانومن ابرز 

وظهر معسكر محمد المدني، وهو محافظ سابق، . معسكر دحالن كل من حسين الشيخ وتوفيق الطيراوي
كما ظهرت تحالفات بين . تعبئة والتنظيم، وهي الدائرة التي رتبت للمؤتمرفي المؤتمر بفعل نفوذه في ال

وتتقاطع بعض هذه المعسكرات مع بعضها .  اللجنة المركزية القديمين مثل عباس زكي وغيرهأعضاء
مثل معسكر مروان البرغوثي ومعسكر جبريل رجوب، لكن كثيراً منها يتفق على مناهضة معسكر 

  .دحالن
 النظام وأضاف.  والمعسكراتاألجيال التكهن بفرص المرشحين في الفوز بسبب تداخل وبدا من الصعب

 اشترط على كل ناخب إذ محاوالت المراقبين التنبؤ بفرص المرشحين، أماماالنتخابي تعقيداً جديداً 
).  للمركزية18 عضواً للثوري و89( المجلس الثوري واللجنة المركزية أعضاءاختيار عدد يساوي عدد 

 تعبئة أنصارها التعليمات الصادرة من المعسكرات المتنافسة تطلب من إن في المؤتمر أعضاءوقال 
 الناقصة من مرشحين ذوي فرص اقل، األمر الذي قد يعزز فرص بعض الضعفاء في هذه األسماء

  .االنتخابات
قال مر،  أحد أعضاء المؤت، أنبيت لحممن كفاح زبون  عن، 10/8/2009 الشرق األوسط، وأوردت

إن بعض المرشحين أكثر حظا ألن الرئيس يدعمهم، مثل أبو ماهر غنيم وسليم "، "الشرق األوسط"لـ
لكن ال . ، الذي وجه لهم عباس شكرا خاصا أمس، وهو ما فهم على أنه إشارة منه النتخابهم"الزعنون

 .أحد من المرشحين واثق كيف ستخرج عليه النتائج هذا اليوم
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  يدعو لصفحة جديدة بين فتح وحماسو السلطة ةسادم ترشحه لرئدويك يعلن عال .2

دويك ال عزيز . د أن أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 10/8/2009القدس العربي، نشرت 
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أعلن أنه ال ينوي الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية في االنتخابات 

 الموالية لحماس وتصدر من غزة أن همه في المرحلة "فلسطين"نشرتها صحيفة وأكد في مقابلة . القادمة
 أنجز عملية المصالحة أنأرجو "القادمة ينصب على إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي، وقال 

أمنيتي أن أنجز "وتابع . "الوطنية، وأضع نقطة كبيرة أبتدئ من خاللها حياتي األكاديمية وليس السياسية
وعن شعبية حركة حماس بعد تجربتها في الحكم، أكد . "مصالحة الفلسطينية ثم يكون لكل حادث حديثال

حوربت حربا شعواء من قبل "، الفتاً إلى أنها "لم تعط الفرصة لكي تثبت كفاءة أعضائها "دويك أن حماس
ة الذين انتخبوا يبقى لذلك فالحكم على كفاءة اإلخو"، وأضاف "الغرب وأوساط كثيرة جدا إقليمية ودولية

  ."ناقصا وبالذات لكون أكثر من ثلث األعضاء يقبعون اآلن في السجون
، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة "في غاية الصعوبة"وقال دويك أن وضع حماس ومؤسساتها في الضفة 

  ."هناك تضييقات"من الشباب معتقلين، وقال 
عملية االنتخابات، وهي االتفاق على قانون وأكد على ضرورة توفير أربعة شروط قبل البدء في 

االنتخابات ومن ثم الموعد وثم التسهيالت الالزم طرحها لكل الكتل والقوائم المشاركة، إضافة لقبول 
وإال فإن العالم الدولي سيكرر معياره المزدوج السابق  "المجتمع الدولي بنتائج العملية الديمقراطية، وقال

  ." بعد نجاح حماس في االنتخابات2006الذي رأيناه بعد عام 
شأن داخلي لها وإن كانت له انعكاساته على مجمل "من جهة أخرى، اعتبر دويك أن مؤتمر فتح السادس 

تراجع "وأرجع دويك سبب عدم عودته لممارسة عمله كرئيس للمجلس التشريعي إلى  ."القضية الفلسطينية
، معرباً عن أمله في أن يعود إلى "لبرلمانية بهذا الخصوصكتلة فتح عن االتفاق الذي وقعته جميع الكتل ا

 .ممارسة عمله بعد انتهاء مؤتمر فتح السادس في أجواء توافقية
 عزيز الدويك أكد رغبته في أن تطوى أن) قنا(وكالة نقالً عن  10/8/2009الوطن، قطر، وأضافت 

 والتعاون بدال من زيادة الهوة صفحة الماضي بكل ما لها وما عليها، وضرورة البدء بصفحة جديدة
مبينا أن النواب يريدون البناء على الوساطات المصرية والعربية .. والتباعد بين حركتي حماس وفتح

 إلى أن ما يقف في طريقهم هو إشكالية األسرى  وأشار.واإلسالمية في طريقهم إلنهاء االنقسام
 في أن تحل هذه اإلشكالية على أمل أن تهيأ األجواء معرباً عن أمله.. الفلسطينيين في السجون الفلسطينية

الستئناف الحوار والبناء على ما تم التوافق عليه والوصول فيه إلى اتفاق في مواضيع كثيرة كموضوع 
 .االنتخابات وغيره

ما تم التوافق عليه سيبقى قائما "وعن مصير التشريعات التي أقرت خالل فترة االنقسام، قال الدويك 
را ولكن القوانين التي أقرت في فترة االنقسام في غزة ستبقى مطبقة فيها وليس هناك مجال ومستم

نحن نريد في الحقيقة أن " مضيفا "لتطبيقها في الضفة الغربية بسبب اختالف الواقع ووجود االنقسام
 فيما لو نتوافق على كل شيء حتى لو كان فيه مراجعة لبعض القوانين وإعادة التصويت عليها من جديد

 ."أعيد تفعيل المجلس وتم عقد جلساته العادية من جديد
وأبدى الدويك أسفه لوجود تقصير فلسطيني وعربي وإسالمي بحق القدس لم يمر في التاريخ منذ أن 

منبها إلى أن الوضع األمني في الضفة  ..بناها الكنعانيون إلى اآلن رغم كونها رأس القضايا األساسية
لى حاله؛ فالحواجز باقية في أماكنها وهناك بناء لمزيد من أبراج المراقبة والتفتيش وال الغربية الزال ع

  .يوجد تغيير على أرض الواقع يمكن أن يبشر بمستقبل أفضل
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الذي هو "ورأى أن التعقيدات الحالية وحالة االنقسام تمثالن مشكلة كبيرة جداً لمستقبل القضية الفلسطينية 
نا وتصالحنا وإعادة لحمتنا من أجل التحرك لألمام والخروج من مربع التمترس رهين بمواقفنا وتقارب

 ."الحالي إلى مربعات جديدة نرتفع بها بقضيتنا إلى أعلى بدال من الهبوط بها إلى أسفل
عزيز الدويك اعتبر أن  أن عبد القادر فارس، غزة نقالً عن مراسلها في 10/8/2009عكاظ، وجاء في 

فلسطيني محمود عباس يمكن التوافق عليها فيما بين الفصائل الفلسطينية، وأشار إلى أن شرعية الرئيس ال
الخالف على شرعية أبو مازن من اإلشكاليات التي يمكن حلها بالوصول إلى تفاهمات وتوافق من خالل 

انين من وبين الدويك أنه يمكن تجاوز مشروعية بعض ما ورد في القو ...الحوار بين الفصائل الفلسطينية
 .خالل توافق الكتل الفلسطينية

  
  خيار الدولة المستقلة موقف استراتيجي للقيادة الفلسطينية: فياض .3

شدد رئيس  حكومة تسيير األعمال الفلسطينية، سالم فياض على أن التمسك بخيار قيام الدولة  :رام اهللا
س الشريف، وتوفير حل شامل  وعاصمتها القد،1967الفلسطينية المستقلة على األراضي المحتلة منذ 

 . والمبادرة العربية للسالم، يشكل موقفاً مبدئياً استراتيجياً،194لقضية الالجئين استنادا إلى القرار الدولي 
 ذلك  يستدعي من المجتمع أنوأشار خالل افتتاح المؤتمر الوطني األول للريادة في رام اهللا،  إلى 

حقاقات المطلوبة منها وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية بتنفيذ االست" إسرائيل"الدولي إلزام 
الدولية، واالتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها وقف األنشطة االستيطانية في كافة األراضي الفلسطينية 
المحتلة، خاصة في القدس المحتلة ومحيطها، ووقف سياسية هدم وإخالء المنازل، وكافة اإلجراءات التي 

 إلى رفع إضافةلها المدينة المقدسة، ووقف االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمناطق السلطة، تتعرض 
  .الحصار عن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة

  10/8/2009الخليج، 
  

  لن نسمح بالتالعب بمسارات التفاوض: عريقات .4
ظمة التحرير، صائب ، عقّب مسؤول ملف المفاوضات في من"األخبار"في تصريحات لـ: بيت لحم

هناك "وقال إنّ . ]مع إسرائيل [ بشأن قضية التفاوض فتح السادسعريقات، على السجال داخل مؤتمر
وفي رد على . "وجهات نظر، ولكن في النهاية البيان السياسي للمؤتمر أكد السعي نحو حل الدولتين

إذا كان سؤالك ما إذا كان هناك من "سؤال عن السجال الذي تضمنه المؤتمر بشأن القضية، قال عريقات 
. وإذا كان سؤالك ما إذا وجهت لي انتقادات حادة فاإلجابة نعم. يرفض التفاوض في فتح فإن اإلجابة نعم

. ولكن بعد نقاشات طويلة تمّ االتفاق على برنامج عمل سياسي يوضح أننا نسعى إلى السالم ونريد السالم
فتح ال تفاوض إسرائيل، " تعاطي فتح مع قضية المفاوضات، قال وبشأن كيفية. "ولكن ليس بأي ثمن

ولكن فتح قالت . عندما أذهب للتفاوض مع إسرائيل، أذهب كرئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير
كلمتها باألمس، لقد قالت إننّا مع السالم، لكنّ السالم لن يكون بأي ثمن، وقالت الحركة إنه ال يمكن أن 

 وإقامة دولة فلسطينية 1967م اال بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وبانسحاب إسرائيل حتى حدود يتحقق السال
وقد أضافت فتح بعداً "وتابع . "وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية الالجئين واإلفراج عن األسرى

ة، ال تقل إقليمياً واعتبرت أن أراضي الجوالن السوري العربي المحتل، وما بقي من األرض اللبناني
  ."ولن نسمح بالتالعب بالمسارات. أهمية عن أرض فلسطين

علينا أن نعرف أن ": وعن مستقبل المفاوضات في ظل الحكومة اليمينية اإلسرائيلية، قال عريقات
نتنياهو قال إنّه لن يتفاوض على القدس، "، متابعاً أن "إسرائيل ال تريد التفاوض، مع فتح ومن دون فتح

ها عاصمةً إلسرائيل، وقال إنه لن يتفاوض على الالجئين ولن يسمح بحق العودة، ولن يتفاوض معتبراً إيا
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على األمن ويريد دولة منزوعة السالح، ويريد من الفلسطينيين أن يعترفوا بيهودية الدولة، وبالتالي 
  ".ترفض استئناف المفاوضات

لن تسمح إلسرائيل " عريقات إن الحركة وعن تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين بشأن مؤتمر فتح، قال
 موقعاً في العالم، هناك 152لقد جاء فلسطينيون من "وختم بالقول . "وال لغيرها بالتدخل بشؤونها الداخلية

في ) من قبل الفلسطينيين(فلسطينيون منتشرون في خمس قارات، وبالتالي أنا أعرف أنه ستتم مراقبتنا 
 ."كل حركة متعلقة بالمفاوضات

  10/8/2009ألخبار، ا
  

  برفضها المطالب بوقف االستيطان تريد فرض دولة المستوطنين في الضفة" إسرائيل": المالكي .5
 برفضها "إسرائيل"أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس أن :  وائل بنات- غزة

 في ،واتهم المالكي. الغربيةالمطالب الدولية بوقف االستيطان تريد فرض دولة المستوطنين في الضفة 
 "إسرائيل" الفلسطينية في رام اهللا، -بيان عقب اجتماع مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية 

وأضاف أن . بالسعي ألن تكون الدولة الفلسطينية القادمة منقوصة السيادة وال تمتلك مقومات السيادة
م في المنطقة، وال تعترف بالحقوق األساسية للشعب الحكومة اإلسرائيلية غير معنية بتحقيق السال

 .الفلسطيني
  10/8/2009الوطن، السعودية، 

  
  مخطط مشروع استثماري إلنشاء فندق سياحي دعماً للقدسالحكومة المقالة تصادق على  .6

استعرض رئيس مؤسسة القدس الدولية في غزة أحمد أبو حلبية االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة  :غزة
 مدينة القدس المحتلة واالنتهاكات الخطيرة ضد سكان المدينة المقدسة، محذراً من المخططات في

وندد أبو حلبية في مؤتمر صحافي  .اإلسرائيلية الرامية لتهويد المدينة وتفريغها من سكانها المقدسيين
لتخلص من اسم أمس، بتصريح وزير النقل اإلسرائيلي الذي قرر تغيير جميع الفتات دولة االحتالل ل

القدس العربي، الفتاً إلى أن هذا التصريح ينسجم مع تصريحات قادة االحتالل األخرى حول رفض وقف 
االستيطان وتهويد القدس، وإزالة جدار الفصل العنصري، وتأكيدهم الدائم بأن القدس عاصمة أبدية 

 على مخطط مشروع وأشار إلى مصادقة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية. للشعب اليهودي
  .؛ إلنشاء فندق سياحي يعود ريعه لصالح مدينة القدس"مؤسسة القدس الدولية"استثماري، تُشرف عليه 

  10/8/2009الخليج، 
  

  السلطة تعتقل وكيل أمين مجلس الوزراء الفلسطيني سابقاً بعد إفراج االحتالل عنه .7
ينية، في مدينة رام اهللا، األكاديمي الفلسطيني  اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسط:رام اهللا

عزيز كايد، وكيل أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة، التي تشكلت برئاسة 
وجاء االعتقال بعد أيام فقط على اإلفراج عن . إسماعيل هنية في أعقاب االنتخابات التشريعية األخيرة

  .لي، في اعتقال دام ثمانية وثالثين شهراًكايد من سجون االحتالل اإلسرائي
استدعى عزيز كايد للتحقيق، في " األمن الوقائي"وقالت مصادر حماس في رام اهللا، يوم األحد، إن جهاز 

  .مقره ببلدة بيتونيا قرب رام اهللا، وأبلغه أنه قيد االعتقال، وقام بتحويله إلى مقر التحقيق مباشرة
  9/8/2009 قدس برس،
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  ورفض التوطينر فتح يصادق على البرنامج السياسي الذي يؤكد على حق المقاومة مؤتم .8

البرنامج ، أن )ب.ف.ا (، وعنرام اهللامراسلها من منتصر حمدان  عن، 10/8/2009الخليج، ذكرت 
ورفض توطين الالجئين الفلسطينيين في " إسرائيل" رفض الحركة االعتراف بيهودية يؤكدالسياسي لفتح 

  :ويؤكد البرنامج على. ودهمأماكن وج
  ".حق الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل بكل االشكال وفق القانون الدولي بما فيها الكفاح المسلح* "
دولة يهودية حماية لحقوق الالجئين " إسرائيل"رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة ورفض االعتراف ب* "

  ".ولحقوق أهلنا عبر الخط األخضر
ح المسلح هو احد أساليب النضال واشكاله وينطلق النضال من حق الشعب الفلسطيني في خيار الكفا* "

مقاومة االحتالل واالستيطان والطرد والترحيل والتمييز العنصري وهو حق تكفله الشرائع والقوانين 
  ".الدولية

صير وهو تحرير الوطن هو محور نضال حركة فتح وذلك يشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير الم* "
  ".حق ثابت غير قابل للتصرف ال يسقط بالتقادم اعترف به واكده المجتمع الدولي

حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وحق الجئيه * "
  ".في العودة والتعويض

تتبنى السالم "وفتح " إنهائهنضال حركة فتح يرتكز في األجل المنظور على التصدي لالستيطان و* "
وهي تتبنى . العادل والشامل خيارا استراتيجيا تتعدد الوسائل للوصول إليه لكنها ال تقبل الجمود بديال

  ".النضال وسيلة للوصول إلى السالم
  :وترى فتح في برنامجها

، " ثانويةتناقضها مع االحتالل هو التناقض الرئيسي وان كل الصراعات األخرى تمثل تناقضات"ان 
حقوق الشعب الفلسطيني ال تسقط بالتقادم ولكنها تبرز وتنضج بالنضال وأي بقعة ارض "مؤكدة ان 

خاصة للقدس عاصمة بالدنا ودرتها "وان األولوية في النضال ". فلسطينية مقدسة ومهمة مثل غيرها
  ".ورمزها، أولى القبلتين، ومحط أنظار المؤمنين الموحدين في العالم بأسره

 وفتح تتمسك بحق الالجئين في 194تحقيق حل عادل لمشكلة الالجئين استنادا إلى القرار "ضرورة  
ضرورة ". "العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وبوحدة قضية الالجئين دون النظر الماكن تواجدهم
موا من العودة المحافظة على المخيم إلى ان تحل قضية الالجئين كشاهد سياسي أساسي لالجئين الذين حر

كعنوان دولي واعتراف ) اونروا(لديارهم وضرورة التمسك بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
بقضية الالجئين مع العمل على تحسين اوضاع الالجئين والمخيمات والتأكيد على ان منظمة التحرير هي 

  ". المرجعية السياسية لالجئين الفلسطينيين
". وممارسة أشكال جديدة من العصيان المدني ضد االحتالل" اإلسرائيلية"جات ضرورة مقاطعة المنت"

بما في ذلك طرح فكرة ) مع اسرائيل(طرح بدائل اذا تعذر المضي قدما في المفاوضات الحالية "ضرورة 
ى العودة إل"وهناك خيار آخر هو ". الدولة الديمقراطية الموحدة التي ترفض العنصرية والهيمنة واالحتالل

باالستفادة من " إسرائيل" والعمل على تصعيد حملة دولية لمقاطعة 1967اعالن قيام الدولة على حدود 
تجربة جنوب إفريقيا والعودة إلى االمم المتحدة ومجلس االمن لتحميلهما مسؤولياتهما في حل الصراع 

  ".وانهاء االحتالل
ة للسالم والشرعية الدولية، واإلصرار على االصرار على التفاوض في اطار المبادرة العربي" وضرورة 

وضع جدول زمني للمفاوضات ووقف االستيطان كشرط الستئناف المفاوضات ورفض تأجيل التفاوض 
استعادة العالقة المباشرة "وضرورة ". على القدس أو قضية الالجئين، أو أي من قضايا الحل النهائي

  "".اإلسرائيلي"والقوية بمعسكر السالم 
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انهاء المطالب الفلسطينية قبل الوصول إلى حل نهائي وعلى " إسرائيل"رفض دعوة "لبرنامج وأكد ا
  ". األخص فيما يتعلق بمشكلة الالجئين

بالذهاب إلى استفتاء شعبي العتماد اتفاق السالم الذي يتم الوصول إليه عبر المفاوضات "وان فتح تطالب 
  ". ث خالف على تنفيذ االتفاقات، تكون ملزمة للطرفينالنهائية واالصرار على آلية للتحكيم عند حدو

التمسك بخيار "وتؤكد " فرضه" إسرائيل"رفضت وترفض واقع الالحرب والالسلم الذي تحاول "وان فتح 
  ". السالم دون االقتصار على المفاوضات لتحقيقه ولذلك نريد استعادة المبادرة لكسر الجمود

ب المدنيين وارهابهم كما رفضت نقل المعركة إلى الخارج ولم رفضت حركة فتح منذ انطالقتها ضر"و
  ".تقاتل خارج الوطن إال دفاعا عن النفس كما رفضت فوضى السالح وسوء استخدامه والفلتان األمني

صادق مساء  المؤتمر العام السادس لحركة فتح، أن بيت لحم من، 10/8/2009القدس العربي، وأضافت 
 في أساسيةاسي للحركة، حسبما جاء في البيان الذي صادق على عدة نقاط السبت على البرنامج السي

  .األشكال حق الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل بكل أهمهاالبرنامج السياسي 
وكان عضو المؤتمر محمود العالول قدم مساء السبت ورقة تتضمن خمس نقاط تركز على اعتبار فتح 

  .األشكالسطيني في مقاومة االحتالل وبكل حركة تحرر وطني وعلى حق الشعب الفل
 المؤتمر، حيث عارضها شخص واحد، وامتنع عن التصويت إجماعوعند التصويت على الورقة نالت 

  .شخص واحد ايضا مما ادى لتضمين الورقة في البرنامج السياسي
  السياسي، وشددوحاول الناطق باسم المؤتمر السادس لحركة فتح، نبيل عمرو، التخفيف من وطأة البيان

على أن الحركة قوة سالم جدية تسعى إلى تحقيق السالم العادل المنسجم مع الشرعيات الفلسطينية 
  .والعربية والدولية

هناك خط "وقال عمرو في مؤتمر صحافي بعد ظهر امس األحد في بيت لحم جنوب الضفة الغربية 
  ".يون يعرفون هذا الخطسياسي تنتهجه فتح من خالل المنظمة والسلطة، واإلسرائيل

وكان بعض أعضاء المؤتمر أعلنوا خالل مداخالت لهم ضرورة التمسك بالكفاح المسلح، ودعوا إلى 
  .مراجعة لمسار المفاوضات وتحديد سقف زمني لها مع وضع شروط عديدة للقبول بها

ن لم نتغير نحن على نح"، وقال "فتح"دعا إلى عدم المبالغة في تطرف " فتح"غير أن الناطق باسم مؤتمر 
، مجدداً التمسك "األرض صامدون مقاومون وفي نفس الوقت متمسكون بخيار المفاوضات ومستعدون له

  .بشروط استئناف المفاوضات المتمثلة في موافقة إسرائيل على حل الدولتين وتجميد االستيطان
  ".كل القضايا بعد ذلك خاضعة للمفاوضات"وقال 

م على اساس الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق ونريد اعتراف نريد مفاوضات سال"وأضاف 
  ".إسرائيل بحل الدولتين وتجميد االستيطان

، ولكنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد سقف لها نظراً "المفاوضات ليست هدفاً بحد ذاته"وشدد على أن 
  .لضعف السلطة وعدم امتالكها مقومات القوة من طائرات ودبابات

المقاومة هي المقاومة وما دام هناك "عالن المؤتمر تمسكه بالمقاومة بكل أشكالها، قال عمرو إن وبشأن إ
، مشدداً على تقاسم األدوار بين "احتالل فالمقاومة حق مشروع تكفله الشرعية الدولية وفق القانون الدولي

  .مرحلة المقاومة والقتال والسياسة والمفاوضات
 إنهاء دورها كحركة تحرر وطني، مؤكداً أن ذلك سيتحقق عندما تقيم الدولة ولفت إلى ان حركته لم تعلن

  .وتستعيد الالجئين
  .وأكد رفض االعتراف بيهودية الدولة العبرية، معتبراً أن إسرائيل نفسها هي التي تحدد شكل دولتها

ولسنا نحن الذين نحن نعترف بإسرائيل كما اعترفوا بنا وال داعي للتفصيل وهذا غير مطلوب منا "وقال 
  ".نحدد لهذه الدولة أو تلك طبيعتها
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وأعلن عمرو، وهو سفير السلطة الفلسطينية في القاهرة، أن القيادة الجديدة لحركة فتح ستحدد آلية 
  ".حماس"التعامل مع حركة 

وبشأن جولة الحوار المقبلة المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بين الحركتين، قال إن 
لقيادة الجديدة ستبحث األمر بالتشاور مع القيادة المصرية، مؤكداً أن أي خطوة باتجاه حماس ستتخذ ا

 .بالتنسيق مع مصر إضافة إلى التشاور مع فصائل منظمة التحرير والشخصيات المستقلة
عضو أن  بيت لحم،  مراسلها منالرؤوف أرناؤوط عبد عن، 10/8/2009الوطن، السعودية، ونشرت 

 قال نة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة السياسية في المؤتمر العام السادس للحركة نبيل شعث،اللج
يضع البرنامج قواعد لما قبل  "،بعد إقرار مؤتمر فتح البرنامج باإلجماع الليلة قبل الماضية، "الوطن"لـ

 على األرض وفق البدء في المفاوضات وهي أنه ال يجوز بدء المفاوضات قبل ربطها بتقدم حقيقي
مؤشرات واضحة مثل وقف االستيطان ووقف تهويد القدس ووقف االجتياح واالعتقال ووقف االغتيال 

 وأن المفاوضات تجرى على ،2000 سبتمبر 28ورفع الحصار وإزالة الحواجز واالنسحاب إلى حدود 
به ويصر على مؤتمر أساس الشرعية الدولية وقراراتها الرئيسة ويصر على جدول زمني واضح وملتزم 

  ".دولي يثبت االلتزام الدولي بالدولة ويصر على سقف زمني للمفاوضات
كما يرفض الدولة ذات الحدود , وأضاف أن البرنامج يرفض تأجيل التفاوض على القدس والالجئين

ة ويصر على مشاركة دولية في المفاوضات ورقابة دولي, أو االعتراف بإسرائيل دولة يهودية, المؤقتة
كما يصر على تشكيل لجنة مهنية لإلشراف على المفاوضات وعلى ضرورة إجراء , وآلية حفظ سالم

  .استفتاء شعبي على أي اتفاق يتم التوصل إليه
 أشكال للنضال مثل نضال بلعين ونعلين والنضال في القدس 10وأشار شعث إلى أن البرنامج يتكلم عن 
رات شعبية والصمود ومقاطعة المنتجات اإلسرائيلية والعصيان برفض تهويدها وإبداع أشكال جديدة لمباد

المدني وحملة دولية لمقاطعة إسرائيل وبحث بدائل استراتيجية مثل الدولة الديمقراطية واستمرار المحاولة 
  .في مجلس األمن للحصول على قرارات ملزمة في إطار الباب السادس من الميثاق

  
  ح أن السبب ملف شاليطومصادر ترّج.. له أجندته الخاصة في القاهرة ها وفدحماس تؤكد أن .9

مـصادر إسـرائيلية    ، أن   غزةمراسلها في   صالح النعامي    عن،  10/8/2009الشرق األوسط،   ذكرت  
وفلسطينية رجحت أن تكون زيارة وفد حماس المفاجئة إلى القاهرة مرتبطة بصفقة تبادل األسـرى مـع                 

إلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شـاليط، مقابـل نحـو           ، والتي ستضمن في حال نفذت ا      "إسرائيل"
وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن وفـد        . أسير فلسطيني يجري اإلفراج عنهم على مرحلتين       1000

وإن . حماس توجه إلى القاهرة تحت حراسات أمنية مشددة، في محاولة من أجل التقدم في صفقة شـاليط                
 من اجتماع إسرائيلي أمني عالي المستوى جرى الجمعة الماضي، وجمع           هذه الزيارة جاءت بعد يوم فقط     

 .نتنياهو مع كبار القادة األمنيين اإلسرائيليين، في سرية كاملة، وتطرق كذلك إلى ملف شاليط
القيادي في حماس، يحيى موسى، فقال إن الوفد الذي غادر إلى القاهرة له " الشرق األوسط"وسألت 

، "ال ال: "، قال موسى"المهدد"ا على سؤال حول ما إذا كانت الزيارة إلنقاذ الحوار ورد. أجنداته الخاصة
وأكد موسى أن الوفد سيبحث مع مصر كل الملفات محل االهتمام المشترك، ملفات التهدئة والمعابر 

ليس لدي "وعند سؤال موسى حول أي تطورات في ملف شاليط تحديدا، قال إنه . وتبادل األسرى
 ".دقيقةمعلومات 

وفي غزة ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد يجري حاليا مشاورات في القاهرة تمهيدا لجلسة 
وأكدت المصادر أن الوفد الذي . الحوار الحاسمة التي ستجرى في الخامس والعشرين من الشهر الجاري

ر قادة جهاز يرأسه الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي للحركة أجرى مشاورات مع كبا
المخابرات العامة المصرية الذين يتولون التوسط بين فتح وحماس بشأن مستقبل حل االنقسام الفلسطيني 
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الداخلي، وسيتوجه الوفد بعد ذلك إلى دمشق لتنسيق المواقف مع قيادة الحركة هناك عشية التئام جلسة 
 .الحوار الحاسمة

إن أي تطور حقيقي لم يطرأ، لكن الحوارات مستمرة ، "الشرق األوسط"وقالت مصادر في المقاومة لـ
في النهاية من يقرر في هذا الشأن الجناح المسلح وليس : "حول صفقة التبادل، وأضاف المصدر

 ".السياسي
: أما ملف المصالحة فقال موسى إنه ال جديد فيه، معتبرا أن موعد الحوار ظل في موعده، وقال موسى

 قائما ولم يصدر عنا وعن مصر ما يفيد بعكس ذلك، ونحن بانتظار من جهة حماس الحوار ما زال"
 ".دعوات من اإلخوة المصريين

جلسة مباحثات مهمة عقدت أمس في القاهرة بين وفد من حركة ، أن 10/8/2009البيان، وأضافت 
حماس برئاسة القيادي محمود الزهار، ومسؤولين أمنيين مصريين، ضمت كبار مساعدي الوزير عمر 

  .ليمان رئيس جهاز االستخبارات المصريةس
إن اللقاء مع وفد حماس كان تمهيدياً لمباحثات أوسع ستتم " البيان"ـوقال مصدر مصري رفيع المستوى ل

خالل األيام القليلة المقبلة بشأن سبل استئناف الحوار الوطني الفلسطيني، وكان الملف األساسي الذي 
  ".سياسية، والذي يهدد سير الحوار، وقد يؤدي إلى إفشالهتمت مناقشته هو ملف االعتقاالت ال

أن وفد حماس كان حريصاً على بحث هذا الملف قبيل انطالق الجولة السابعة "وأضاف المصدر 
  .، مشيراً إلى أن اللقاء كان إيجابياً" أغسطس الجاري25واألخيرة من الحوار المقررة في 

 ملف المعتقلين، لكنه طالب الجانب المصري بممارسة حيث أكد وفد حماس رغبته الجادة في إنهاء
  . للتجاوب والتعاطي إيجابياً مع هذا الملف بغرض إنهائه وغلقه نهائياً" فتح"ضغوط على قيادة 

  
   بين عباس والقدومي تمهيداً لتعيينه بالمركزية الخالفاتلحل فتح تتوسط في قيادات": الحياة" .10

عددا من القياديين من الحرس القديم  "أنقيادية في فتح في غزة كشفت مصادر :  محمد يونس-بيت لحم 
اشارات حل الخالفات "بين عباس والقدومي، الفتة الى ان " في الحركة تدخل لطي صفحة الخالفات

  ".انت اخانا: ظهرت في كلمة عباس في المؤتمر عندما قال للقدومي
بين الزعيمين " كة في ضوء انهاء الخالفتعيين القدومي عضواً في اللجنة المركزية للحر"وتوقعت 

القدومي لم يغامر باسمه وتاريخه من خالل ترشيح نفسه "ولمحت الى أن . التاريخيين المؤسسيين للحركة
  ".لعضوية اللجنة المركزية، ومن المرجح اختياره من بين األربعة الذين سيتم تعيينهم في اللجنة

 نتيجة حل الخالفات بين الرجلين بعدما تدخل عدد من تعيين القدومي سيكون"وقالت المصادر إن 
اشارات حل "وأضافت أن ". القياديين من الحرس القديم في الحركة لجهة طي صفحة الخالفات بينهما

وفسر ". أنت أخانا: الخالفات ظهرت في كلمة عباس في المؤتمر أول من أمس عندما قال للقدومي
  كادت تتعرض الى انشقاق قبل نحو شهر،" فتح"في كلمته عن أن ما قاله الرئيس " الفتحاوي"القيادي 

من أن عباس والقيادي في الحركة محمد دحالن متواطئان مع " كان يقصد ما نشره القدومي"وقال إنه 
  .اسرائيل في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات

  10/8/2009الحياة، 
  

   الوطنية برمتها يمتد إلى الحركة السادسنجاح المؤتمر:  األحمدعزام .11
أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام االحمد ان نجاح مؤتمر فتح السادس رغم كل الصعاب  :رام اهللا

والعراقيل التي وضعت أمامه سيمثل انطالقة جديدة نحو مستقبل جديد في حياة الشعب الفلسطيني وان 
مجرد انعقاد "ان " الخليج"ـحديث خاص لوقال في  .نتائجه سوف تمتد للحركة الوطنية الفلسطينية بأكملها

المؤتمر العام لحركة فتح في موعده ومكانه يمثل انجازا كبيرا للحركة، إضافة الى نتائجه التي كان 
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ابرزها تأكيد التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني وبرنامج حل الدولتين وبرنامج السالم والتمسك 
ان المؤتمر أكد ان العملية "واضاف  ".فنا الوطنية الفلسطينيةبالنضال بكل االشكال حتى يتم تحقيق اهدا

التفاوضية يجب ان يكون لها نتائج ملموسة تلبي طموحات شعبنا في الحرية واالستقالل وانهاء االحتالل 
، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل النضالية "واال فال داعي لالستمرار فيها

وأشار الى من بين االنجازات الكبيرة التي تحققت اقرار . اجل تحقيق هذه االهداف الوطنيةالمتاحة من 
 20نظام داخلي جديد للحركة يتالءم مع طبيعة المتغيرات التي حصلت على بنية فتح على مدار ال 

  .عاما
تي تنافس فيها وحول الضوابط التي وضعتها الحركة لمنع اية اشكاليات بعيد اعالن نتائج االنتخابات ال

الجميع ملتزم بنتائج العملية الديمقراطية والجميع سيحترم هذه "اعداد كبيرة من قيادات الحركة، قال 
، موجها في الوقت ذاته رسالة للشعب الفلسطيني اكد فيها ان حركة فتح بنجاح "النتائج مهما كانت

 الحركة تمكنت من تجاوز كل مؤتمرها تؤسس لمرحلة وعالقة جديدة بين الحركة والشعب وتؤكد ان
  .االزمات والعقبات والصعوبات باتجاه تماسك الحركة والتعبير عن طموحات الشعب بأكمله

  10/8/2009الخليج، 
  

  لتثبيت حقّ المقاومة المؤتمر السادس حضرنا: زكريا زبيدي .12
 فـي مخـيم   السادس، زكريا زبيدي، الذي قاد كتائب شهداء األقـصى " فتح"قال عضو مؤتمر    : بيت لحم 

إنجاز عظيم بعد عـشرين  "، إن انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح هو   "األخبار"جنين، في تصريحات إلى   
وهذا مـا   . وهذا حق لن نتنازل عنه    . نحن وصلنا إلى قاعة المؤتمر لتثبيت حق المقاومة       : "، متابعاً "عاماً

نّ رئيس المؤتمر السادس عثمـان أبـو        ، مبيناً أ  "صرحت به أيضاً في خطابي أمام المؤتمرين قبل يومين        
أعلن أنّ كتائب شهداء األقصى هي امتداد للعاصفة، وقال إن البندقية ستكون في موازاة غـصن                "غربية  

يمثل الجيل القديم واللجنة المركزية ويمثّل المـؤتمر        "وأضاف أنّ ابو غربية     ". الزيتون وهذا اعتراف بنا   
  ".أيضاً

بكون المؤتمر قد عقد، فقد دخلنا كفلسطينيين بين المؤتمرين الخامس والـسادس            أنا متفائل   "وتابع زبيدي   
بمسارين، األول هو الكفاح المسلح، والثاني هو مسار المفاوضات، ولكن لألسف لم نـستطع تحقيـق أي        

يخرج هـذا المـؤتمر     "وأعرب زبيدي عن أمله بأن      ". شيء ولم نستطع تحقيق الحرية لشعبنا الفلسطيني      
  ".تجمع بين الخطين وتوصلنا إلى بر األمانبمفردات 

  10/8/2009األخبار، 
  

  مع حماسحالت دون اتخاذ قرار بتعليق الحوار  بعباس اتصاالت مصرية": القدس العربي" .13
ـ      :  اشرف الهور  -غزة   عـن اتـصاالت اجراهـا      " القدس العربي "كشف مسؤول كبير من حركة فتح ل

دف منع مؤتمر الحركة المنعقد في بيت لحم من اتخـاذ           مسؤولون مصريون مع الرئيس محمود عباس به      
غسطس الجاري كموعـد اللتقـاء وفـدي        أ /آب 25 موعد   إلبقاءاي قرارات ضد حركة حماس، وذلك       

الحركتين الستئناف جوالت الحوار في القاهرة، فيما واصلت الحركتان المتخاصمتان رغم ذلك توجيـه              
  .االتهامات المتبادلة

فضل عدم ذكر اسمه ان عددا من المسؤولين المـصريين علـى راسـهم رئـيس                وقال المسؤول الذي    
المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، اجروا سلسلة اتصاالت بالرئيس عباس وقيادة حركـة فـتح،               
بهدف تأجيل اي قرار تتخذه الحركة في الوقت الحالي، يقضي بتعليق مشاركة فتح في حوارات القـاهرة                 

  .ة مصرية قبل ستة اشهرالتي انطلقت برعاي
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ولم يخف المسؤول وجود توجه لدى عدد كبير من قيادة فتح كان يطالب بتجميد المشاركة في الحوارات،                 
 .بسبب منع حماس اعضاء مؤتمر الحركة من غزة من الوصول الى بيت لحم لحضور جلسات المـؤتمر         

السابعة للحوار الداخلي، الـذي     غسطس الجاري، بقي كموعد للجلسة      أ /آب 25واكد المسؤول ان تاريخ     
  .تامل مصر خالله الوصول الى اتفاق نهائي بين الفلسطينيين

  10/8/2009القدس العربي، 
  

  تصريحات نتنياهو تؤكد أن الحقوق تنتزع انتزاعا: جماس .14
مشير المصري أن تصريح نتنياهو بخطأ االنسحاب من غزة يدلل على أن            " حماس"أكد القيادي في    : غزة

 تنتزع انتزاعا، وال تستجدى بالهرولة وراء حسن النوايا الصهيونية، مشددا علـى أن االحـتالل                الحقوق
وقال إن أكبر مثال على كذب نتنيـاهو مـا أكـده             .اندحر عن غزة أمام ضربات المقاومة ال بإرادة منه        

  .ى كيان االحتاللشارون سابقًا والقيادات الصهيونية بقولها إن القطاع أصبح عبًئا أمنيا كبيرا عل
نسخةً منـه أن    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  ) 8-9(وأضاف المصري في تصريحٍ مكتوبٍ له األحد        

نتنياهو بتصريحاته يضرب عرض الحائط بكل األوهام التي يعيشها فريق المفاوضات، وما يقوم به من               "
  ".محاوالت االستجداء واالستعطاف

  9/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  هرب العدو من غزة قسرا بفعل المقاومة وصمود أهل غزة:  رداً على نتنياهوأبو عبيدة .15
من حديث زعيم اإلرهاب بنيامين نتنياهو واعتباره انسحاب االحـتالل مـن              سخرت كتائب القسام   :غزة

النـاطق باسـم    وقال   .غزة خطأ، مؤكدةً أنه كان هروبا قسريا بفعل المقاومة وصمود أهل غزة وثباتهم            
ليس غريبا أن يعلن زعيم اإلرهاب نتنياهو ندم        ): "8-9(الكتائب أبو عبيدة في تصريحاٍت صحفيٍة األحد        

بقاء االحتالل في غزة كان أمـرا       "، وأضاف موضحا أن     "الصهاينة وأسفهم على الهروب من قطاع غزة      
اقية المقاومـة الفلـسطينية وصـوابها    مستحيالً، وإن ما يقوله الصهاينة اليوم هو دليٌل جديد على مـصد     

  ".ومنطقها ومنهجها في التعامل مع العدو الصهيوني
تصريحات العدو اليوم وإعالنه جهارا نهارا عدم خروجه من أرضٍ فلسطينيٍة،           "وذهب أبو عبيدة إلى أن      

  ". عباس هناك-يأتي بعد ضمان تأمين جبهة الضفة بفعل التنسيق األمني مع سلطة دايتون 
ال داعي إلخالء المغتصبات في الضفة في نظر نتنياهو؛ لكونه استطاع إيجاد سـلطة تحمـي                : "ردفوأ

المغتصبين وتعيدهم إذا دخلوا بطريق الخطأ أراضي ما تسمى السلطة، وتمنع أحدا من المـساس بهـم،                 
  ".وتعتقل كل من تشك في نيته مقاومتهم

  9/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فتححقها في قيادة لتمارس جيال ألفسح المجال لأللن أرشح نفسي للجنة المركزية : حلس .16
لن أرشح نفسي لعضوية اللجنة المركزية لضرورة أن تمارس : "عضو المجس الثوري لفتح أحمدقال 

األجيال في فتح حقها في قيادة الحركة ودفع مسيرة العمل فيها بخطى واثقة وقادرة على مواجهة 
المشاركين في مؤتمر فتح السادس الى أن يغلبوا قانون "دعا حلس في بيان صحافي أمس و ".الصعاب

 وأضاف". على قاعدة المصلحة العليا لفتح هو النهج والسلوك )بينهم(المحبة، وأن يكون التنافس 
ياً، وأن تكون االنتخابات تنافساً بين البرامج في الحركة وليس تنافساً شخص"أنه كان يتمنى أن " الحياة"لـ

مالحظات على المؤتمر، منها "وأضاف أن لديه ". يفوز البرنامج الوطني الذي يعيد الحركة الى مكانتها
أنه ركز على العملية االنتخابية أكثر من التركيز على البرامج والسياسات، وهذا ينتقص من أهمية 

  ". عاماً من االنتظار20المؤتمر بعد 
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ئج العملية االنتخابية خطوة ايجابية لتصويب أوضاع الحركة في اتجاه تكون نتا"وأعرب عن أمله في أن 
وشدد على ضرورة االعتراف ". اعادة تصحيح العالقة بينها وبين جماهيرها واألمة العربية وأنصارها

بأن هناك فجوة في العالقة بين الحركة وجماهيرها وأنصارها في األمة والعالم، وعلينا أن نبحث "
يجب اعادة النظر في "وأكد أنه ". قية لهذه الفجوة وأن نسعى الى ايجاد معالجات سليمة لهااألسباب الحقي

  ".عالقة الحركة بنفسها وشعبها وحماس التي هي جزء من شعبنا
  10/8/2009الحياة، 

  
  حماس تريد استغالل الحوار على الطريقة اإلسرائيلية: عزام األحمد .17

ادة فتح في إمكانية عقد جولة الحوار القادم في موعده، وقالت شكك قي : صالح النعامي، بيت لحم- غزة
 .إن الحركة تبحث مع مصر هذا الملف، وتميل إلى تأجيل هذه الجولة" الشرق األوسط"مصادر لـ
م األحمد، المرشح للجنة المركزية في فتح، شك في أن تدعو مصر لجولة الحوار في موعدها، اوكان عز

التي ارتكبتها بحق أعضاء فتح " الجريمة"ابة، وأن على حماس أن تصحح معتبرا أنه ال حوار مع عص
إن حماس تريد استغالل الحوار : "وقال األحمد. في غزة بمنعهم من السفر للمشاركة في أعمال المؤتمر

على الطريقة اإلسرائيلية، فإسرائيل تفاوض من أجل التفاوض، وتغرقنا بالتفاصيل والقضايا الجانبية حتى 
 ".صل إلى نتيجة، وحماس تتبع نفس األسلوبال ن

ورد . واعتبر األحمد أن بدائل فتح عن الحوار ستكون صعبة، ومنها ما هو معلن ومنها ما سيبقى خفيا
صالح البردويل الناطق باسم كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي، على األحمد بقوله إن حركة 

األخيرة، متهما األحمد بأنه يهدد تحت مظلة االحتالل وبنوع من حماس غير قلقة كثيرا من التهديدات 
 .أنواع السقوط في وحل العمالة

 10/8/2009الشرق األوسط، 
  

 األحمد يستخدم عصا االحتالل لضرب حماس كما استخدمها من قبل في ضرب غزة: البردويل .18
تح البرلمانية عزام ردت حركة حماس بقوة على تصريحات رئيس كتلة حركة ف:  فتحي صباح-غزة 
  .األحمد

الفضائية ليل " العربية"وكان األحمد شن هجوماً قاسياً عل حماس في مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة 
من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في انتخابات اللجنة " فتح" األحد على خلفية منع أعضاء مؤتمر -السبت 

  .المركزية والمجلس الثوري
صالح البردويل تصريحات . ، القيادي في حماس النائب د"كتلة التغيير واالصالح"م ووصف الناطق باس

نسخة منه " الحياة"وقال في تصريح وصلت الى ". نوع من أنواع السقوط في وحل العمالة"األحمد بأنها 
معتبراً ، "حماس غير قلقة كثيراً من التهديدات األخيرة التي أطلقها األحمد تجاه الحركة وقطاع غزة"أن 
هي نوع من أنواع السقوط في وحل ) اإلسرائيلي(تهديدات كهذه تخرج من تحت مظلة االحتالل "أن 

بتوضيح الهوية التي يتحدث بها إن كانت باسم فتح، أو باسم السلطة "وطالب األحمد ". العمالة
وحماس ... فيه مباشرة سمعنا هذه التهديدات كثيراً، وهي ال تساوي الوقت التي بثت : "وقال". الفلسطينية

  ". غير قلقة تجاه كل هذه التهديدات
وفي رده على ما قاله األحمد من ان المؤتمر السادس بحث العديد من البدائل الصعبة، ومنها ما هو معلن 

األحمد يستخدم في تهديداته عصا : "ومنها ما سيبقى سرياً في حال فشل الحوار الفلسطيني، قال البردويل
، في اشارة الى الحرب األخيرة "لضرب حماس كما استخدمها من قبل في ضرب غزة وفشلوااالحتالل 

  . يناير الماضي/ كانون الثاني18 يوماً وانتهت في 22على القطاع التي دامت 
  10/8/2009الحياة، 
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  الفلسطينية في مخيم عين الحلوة توقع ميثاق شرف يحّرم االحتكام إلى السالحالفصائل .19

ت القيادة السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية ولجنة المتابعة، عقدت اجتماعاً في دارة عقد: بيروت
 قوات األمن  اللواء منير المقدح في عين الحلوة بحضور مشرف" فتح"مشرف الساحة اللبنانية لحركة 

لسطينية وقوى وممثلو فصائل منظمة التحرير الف" اللينو"الوطني الفلسطيني في لبنان العقيد محمود عيسى 
  .التحالف والقوى اإلسالمية وأنصار اهللا واللجنة الشعبية لمنطقة صيدا

وجرى خالل االجتماع بحث آخر المستجدات وخاصة األوضاع في المخيمات الفلسطينية، وصدر عن 
ميثاق شرف صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية "المجتمعين ميثاق شرف تحت عنوان 

  ".م عين الحلوة، يحرم االحتكام إلى السالحفي مخي
تمر باستهداف مباشر لها من قبل "وحذر بيان صادر االجتماع من أن القضية الفلسطينية واإلسالمية 

استمرار سياسة مشاريع "، مشيراً إلى أن "العدو الصهيوني لشطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين
حقوق المدنية واإلنسانية والسياسية ولدت ظروفا اقتصادية والتوطين وحرمان الشعب الفلسطيني من ال

واجتماعية خانقة، مما تتطلب منا وقفة جادة ومسؤولة واتخاذ خطوات عملية لنزع فتائل التوتر والتفجير 
  .، بحسب البيان"في المخيم بهدف الحفاظ على مجتمعنا وقضيته الوطنية
وإلغاء كافة المظاهر المسلحة باستثناء المقرات وأكد المجتمعون على عدم االحتكام إلى السالح 

والمؤسسات والمرافقين مع السيطرة القيادية عليهم، وإعادة تشكيل القوة األمنية المشتركة من كافة القوى، 
  .و تفعيل وتطوير لجنة المتابعة

. وضع األمنيوأكد البيان على مرجعية لجنة المتابعة للقوة األمنية، ورفع الغطاء ومحاسبة كل مخل بال
 الفلسطينية وتطويرها ضمن حدود المخيم والجوار، –الحفاظ على العالقة اللبنانية "وشدد على ضرورة 

والحفاظ على الشعائر الدينية ودور العيادة، وتنظيم وتنسيق العالقة بين الكفاح المسلح والقوة األمنية 
  ".ليكونوا مكملين بعضهما للبعض اآلخر لضبط الوضع األمني

 9/8/2009دس برس، ق
  

  ألعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوريفتح تتوقع انتخابات نزيهةفي قيادات  .20
أعرب عدد من أعضاء مؤتمر حركة فتح السادس المنعقد بمدينة بيت لحم في : عوض الرجوب -الخليل 

جلس الثوري الضفة الغربية، عن تفاؤلهم بإجراء االنتخابات الختيار أعضاء اللجنة المركزية والم
 .بنزاهة، لكنهم شددوا على ضرورة إيجاد آلية تمنع التشكيك في النتائج

وحسب النظام الداخلي للحركة يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على 
 على األقل، دون انقطاع، وأال تقل رتبته التنظيمية عن أمين سر)  عاما15ً(عضويته العاملة في الحركة 

من عدد أصوات % 40إقليم أو ما يعادلها في األجهزة والقوات، ويشترط حصول المرشح على 
 .المقترعين

أما بالنسبة للمجلس الثوري فيشترط أن يكون المرشح لعضويته قد انقضى على عضويته العاملة في 
ا يعادلها في الحركة عشر سنوات دون انقطاع، وأال تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو م

 .القوات وفي األجهزة الحركية
ألن األعضاء "وتوقع عضو المؤتمر المرشح للجنة المركزية قدورة فارس أن تجري االنتخابات بنزاهة 

بحيث "، لكنه أضاف أن العملية تحتاج إلى تدقيق ووضع تصور وخطة عمل "المصوتين يتسمون بالنزاهة
  ".تُضمن النزاهة في الفرز
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عدم وجود آلية مقبولة "، مضيفا أن "نزاهة الفرز تعني قبول النتائج"ثه للجزيرة نت على أن وشدد في حدي
مشيرا إلى أن تزكية الرئيس الفلسطيني ". ودقيقة ربما يفسح المجال لكل من يرغب في التشكيك والطعن

 ".تحظى باإلجماع"ليكون قائدا عالما للحركة 
، معتبرا قيادة %100ائب حسام خضر، انتخابات نزيهة بنسبة من جهته توقع مرشح اللجنة المركزية الن

وأكد خضر في حديث للجزيرة نت صعوبة التنبؤ بشكل القيادة  ".موضع استحسان الجميع"عباس للحركة 
ألن عدد المرشحين كبير وألن "المقبلة لحركة فتح، مضيفا أن االحتماالت مفتوحة في كافة االتجاهات 

 ".ادأعضاء المؤتمر في ازدي
ال مجال للتالعب "أما عضو المؤتمر جهاد القواسمي، فتوقع انتخابات شفافة ونزيهة، مضيفا أنه 

الجميع محدقون بعيونهم ويتابعون كل صغيرة وكبيرة ولن "، والسبب هو أن "باالنتخابات أو نتائجها
 ".يسمحوا بأي تجاوز

  9/8/2009نت، .الجزيرة
  

  وتصفيق للقدومي.. وع عند وداع صخر حبشدم: كواليس في المؤتمر السادس لفتح .21
 دموع عضو اللجنة المركزية صخر حبش التي انهمرت من على منصة مؤتمر عام فتح عندما دعـاه                  -

الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليها السبت تعبيرا عن شكره وعرفانه لهذا الرجل ابكت العشرات مـن                
بش عدم الترشح لعـضوية اللجنـة ونقـل االمانـة           اعضاء المؤتمر الذين عبروا عن احترامهم لقرار ح       

  .للقادمين
 اللجنة المركزية، وبعدها ذكر     أعضاء الرئيس محمود عباس ببعض      أشاد في كلمته بعد الفوز بالتزكية       -

فوقف اعضاء المؤتمر وصفقوا كثيرا، وقال مراقبون ان هذا التصفيق حال           " االخ ابو اللطف  "عباس اسم   
  .ت للقدومي في كلمتهدون توجيه عباس انتقادا

 غرف الفنادق تحولت لقاعات اجتماعات مغلقة طوال نهار االحد لعقد الـصفقات وبلـورة الكوتـات                 -
  .المترشحة لالنتخابات

 تذمر اعضاء المؤتمر من جمعهم في ساحة تراسنطة حيث ال يوجد اي مكان للجلوس طوال يوم امس                  -
  .ات، كما تم اغالق المقهى الموجود في المكاناالحد، حيث استخدمت قاعة االجتماعات لالنتخاب

 عروض سخية بتحسين اوضاع اعضاء المؤتمر من قبل بعض مرشحي المركزية والثـوري اذا مـا                 -
  .فازوا في عضوية االطر القيادية للحركة

ـ           - واخـرى  " قائمـة الحريـة   " وزعت عشرات القوائم للمجلس الثوري باسماء مختلفة، منها ما سمي ب
  .غيرها من االسماءو" العودة"

  10/8/2009القدس العربي، 
  

  انتخابات فتح تشهد تحالفات جديدة وحروبا في الكواليس وإشاعات بانسحاب الرجوب .22
كعادة أي انتخابات تشارك فيها تحالفات مختلفة ومتصارعة، بدأ قياديو حركة فتح            :  أشرف الهور  -غزة  

وسائل اإلعالم، تروج النسحاب خصوم سياسيين      انتخابات مؤتمر الحركة السادس بتسريب أخبار وصلت        
من حلبة التنافس على قيادة الحركة الجديدة، لكن المفارقة في تلك االنتخابات كانت قوائم المرشحين التي                

ـ       بعد ان قرأ في قائمة واحدة أسماء مرشـحين         " صعقة"وزعت على األعضاء، وجعلت البعض يصاب ب
ففي ساعات مساء السبت وحتـى صـبيحة   .  حتى بعد انتهاء الفرزمن المتوقع أن يبقوا في حالة الخصام     

األحد وزعت قوائم بأسماء المشاركين، وصلت غالبيتها إلى أعضاء المؤتمر من غـزة الـذين صـوتوا                 
  .بالهاتف، بسبب منعهم من قبل حركة حماس من حضور المؤتمر
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بيرة من فتح، عدة مفاجآت، كان      وحملت تلك القوائم التي تزعمتها وتصدرت أسماءها شخصيات قيادية ك         
أبرزها غياب اسم مروان البرغوثي القيادي البارز في فتح، واألسير في سجن إسرائيلي من ثالث قوائم                

  ".القدس العربي"من أصل خمس وزعت ليل الخميس، بحسب ما قاله أحد أعضاء المؤتمر لـ 
، يهدف لإلطاحة بهـذا     "تآمر"أن وجود   وأبدى قيادي في كتائب األقصى القريبة من البرغوثي خشيته من           

  .الرجل الذي اتهمته إسرائيل بقيادة الذراع المسلحة للحركة مع تفجر االنتفاضة
 البرغوثي بحسب الترجيحات بعـضوية المركزيـة،        زوإضافة لهذه المفارقة العجيبة، حيث يتوقع ان يفو       

شملت قوائم أخرى تم توزيعها في أوقات متقاربة أسماء خصوم سياسيين خاضوا معارك جانبية منذ اليوم             
  .األول لعقد مؤتمر فتح الثالثاء الماضي

 ال  ، إلى جانب محمد دحـالن، رغـم أن الـرجلين          )أبو العالء (وفي إحدى القوائم برز اسم أحمد قريع        
يتمتعان بعالقات حميمة، وبرزت بينهما خالفات خالل المؤتمر، حين اتهم مقربون من دحالن قريع بــ                

أعضاء من أتباعه، كذلك حملت قوائم أخرى أسماء قيادات من غزة الى جانب دحـالن، رغـم                 " تجييش"
  .حالة الخصام بينهم

قوائم، وجدوها تحتوي على أسماء كـررت       لكن الالفت لالنتباه، انه برز حين قرأ أعضاء المؤتمر هذه ال          
في أكثر من قائمة، وهو ما يدلل على أن مرحلة التحالفـات تخطـت كـل الحـواجز، وقاربـت بـين                      

  .المتخاصمين، لضمان حصول كل مرشح على أصوات أتباع خصمه
ـ   " القدس العربي "وكان مسؤول في الحركة أبلغ       تحالفات بـين الخـصوم فـي       "الجمعة الماضية توقعه ب

ومن بين القوائم الموزعة التي كان األقوى منها يضم أسماء قيادات فتحاويـة وازنـة،               ". اللحظة األخيرة 
تتمتع بحضور على مستوى القاعدة وأعضاء المؤتمر، أخرى شملت أسماء قيادات شابة نأت بنفسها عن               

  .الشابة في فتحالخالفات الداخلية، ومنها القائمة التي برز فيها اسم حسام خضر، أحد القيادات 
ـ             تحالفات "ان  " القدس العربي "فتوزيع القوائم على هذا الشكل، دفع بأحد مسؤولي الحركة من غزة للقول ل

، وذكر في هذا السياق أن عدد أعضاء المؤتمر المرتفع، إضافة إلى عـدد              "الكبار، ربما تقصى اآلخرين   
  .قد يحوالن أيضاً دون فوز قيادات وازنةالمرشحين الكبير لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، 

وبسبب ازدحام قوائم المتنافسين طالب أحمد حلس عضو المجلس الثوري، الذي سـحب ترشـحه مـن                 
عضوية اللجنة المركزية األعضاء بعدم االلتزام بقوائم محددة أو أي اصطفافات تهدف لخدمة أشـخاص               

ـ         ورة بالغة إلى ظاهرة تـرويج وتقـديم قـوائم          خط"بعينهم على حساب وحدة الحركة، وقال انه ينظر ب
تساهم في تعميق الفجوة بين أبناء الحركة وترسخ مشاعر عـدم           "، على اعتبار انها     "انتخابية في المؤتمر  

  ".الثقة
لكن أبرز الحروب الداخلية التي استخدمت في ساحة معركة االنتخابات، كانت ترويج إشاعات، تحـدثت               

شحين لعضوية اللجنة المركزية، قبل ساعات قليلة من انطالق عمليـة           عن انسحاب بعض األعضاء المر    
االقتراع، وذكر أحد األخبار التي وزعت على وسائل اإلعالم انسحاب جبريل الرجوب من الترشح، لكن               

  .انه ال زال مرشحاً، وأن ما ينشر يهدف إلى إثارة البلبلة من البعض" القدس العربي"الرجل قال لـ
 منصبا فقط على قيادة فتح في الداخل، فاألمر ذاته انعكس على الساحة اللبنانيـة التـي                 ولم يكن الخالف  

تشارك بعدد ليس بسيطا من أعضاء المؤتمر، وبحسب المعلومات فإن الخالفات تأججت بشكل كبير يوم               
أمس بين تيارين أحدهما يقوده عباس زكي عضو اللجنة المركزية وممثل منظمة التحرير فـي لبنـان،                 

 .سلطان أبو العنين، مسؤول تنظيم فتح هناك، الذي أعلن ترشحه لعضوية المركزيةو
  10/8/2009القدس العربي، 
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  االنسحاب من غزة خطأ لن يتكرر: نتنياهو .23
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن االنسحاب اإلسرائيلي : تل أبيب ـ لندن

وقال نتنياهو، في بدء جلسة مجلس الوزراء  .وات كان خطأ ولن يتكرر سن4األحادي من قطاع غزة قبل 
تحول هذا القطاع إلى قاعدة . االنسحاب من قطاع غزة لم يجلب لنا السالم وال األمن«األسبوعية، إن 

في إشارة إلى المستوطنين الذين قد » لن نعمد مجددا إلى إجالء سكان«وأضاف  .»تسيطر عليها حماس
وقال نتنياهو، بحسب ما  .ن الضفة الغربية المحتلة، في إطار اتفاق دائم مع الفلسطينيينيتم إجالؤهم م

نريد اتفاقا يعترف بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وينص «نقلت عنه اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، 
 .»على ترتيبات تضمن أمننا

  10/8/2009الشرق األوسط، 
  

  مواقف المتطرفة للمؤتمرينباراك يهاجم مؤتمر فتح بسبب ال .24
انتقد وزير االمن االسرائيلي ايهود باراك التوجه العام  : من زهير اندراوس-'القدس العربي'الناصرة ـ  

والمواقف التي تطرح في مؤتمر فتح السادس الذي يواصل اعماله اليوم في بيت لحم، وقال ان الخطابات                 
مع : واضاف باراك  .تعبير عنها صارمة وغير مقبولة منا     التي القيت في مؤتمر فتح والمواقف التي تم ال        

ذلك يجب ان نعي انه ليس هناك حل في الشرق االوسط اال في اطار تسوية شـاملة وواسـعة، تـشملنا                     
باالستعداد للدخول  ) ابو مازن (انصح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس      : وتابع قائال . وتشمل الفلسطينيين 

 انصح الرئيس االمريكي باراك اوباما بدفع تسوية شاملة في المنطقة، علـى             في عملية تسوية، وباالساس   
  .حد تعبيره

  10/8/2009القدس العربي، 
  

  ال فرق بين فتح وحماس: اليمين اإلسرائيلي .25
حمل سياسيون اسرائيليون بعنف امس على البرنامج الـسياسي          :وكاالت - عبدالرحيم حسين  - رام اهللا 

الل مؤتمرها العام السادس ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني فـي مقاومـة             خ» فتح«الذي أقرته حركة    
إن حركة فتح ال تريد الـسالم وال        «: سقال الوزير ايلي ايشاي من حركة شا      و. االحتالل وبكل االشكال  

، »ال فرق بين فـتح وحمـاس  «: ورأى الوزير جلعاد اردان من الليكود   . »تريد االعتراف بدولة اسرائيل   
  . س االميركي اوباما الى ممارسة الضغوط على الجانب الذي يجب الضغط عليهداعيا الرئي

ومن جانبه قال الوزير دانيئيل هيركوفيتش من كتلة البيت اليهودي، ان مسؤولي حركة فتح كشفوا القناع                
وقال وزير االعالم االسـرائيلي يـولي       . عن وجههم الحقيقي فتبين انه ليس هناك من يمكن التحدث معه          

حسبما رأينا في برنامجها فتح ليست اقل تطرفـا مـن           «ستاين الذي ينتمي الى حزب الليكود اليميني        ادل
  .»حماس وهذا مقلق ألنه يضر بإمكانية تسوية مع قيادة السلطة الفلسطينية

  10/8/2009االتحاد،االمارات، 
  

  حوزير إسرائيلي يدعو إلى توسيع نفوذ مدينة القدس المحتلة رداً على مؤتمر فت .26
دعا وزير في الحكومة اإلسرائيلية إلى توسيع نفوذ مدينة القدس المحتلة، وضم المزيد من : الناصرة

الذي أكد أن مدينة القدس جزء ال " فتح"المستعمرات اليهودية إليها، وذلك رداً كما قال على مؤتمر حركة 
وطنين تعتبر خطاً أحمر ال يمكن يتجزأ من الكيان السياسي الفلسطيني، وأن عودتها كاملة خالية من المست

إن الموقف الذي أعلنه مؤتمر فتح من موضوع : "وقال الوزير يسرائيل كاتس، لإلذاعة العبرية ".تجاوزه
ورأى  ".القدس هو رسالة واضحة لكل من يوهمون أنفسهم باستعداد الفلسطينيين للتوصل إلى حلول وسط

موقف من خالل سن قانون ينص على توسيع حدود القدس يتعين على إسرائيل الرد على هذا ال"كاتس أنه 
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كما دعا إلى ". معاليه ادوميم وغفعات زئيف ومنطقة غوش عتصيون وبيتار عيليت) مستعمرات(لتشمل 
اقامة المزيد من األحياء اليهودية وإضافة المزيد من السكان اليهود الى منطقة القدس الكبرى، على حد 

  .تعبيره
ال يمكنهم أن يكونوا شركاء "ير يوسي بيليد إن المتشبثين بقضيتي القدس والالجئين قال الوزمن جانبه؛ 

إن الصورة المتبلورة من مؤتمر فتح السادس "، على حد قوله، وأضاف "في عملية التفاوض مع اسرائيل
  .، حسب رأيه"تدل على انه ال يوجد شريك في الجانب الفلسطيني

  9/8/2009، قدس برس
  

   صفقة األسرى نهاية رمضان:يةمصادر إسرائيل .27
أفصحت مصادر إسرائيلية أن صفقة تبادل األسرى أوشكت على االنتهاء مرجحة : ردينة فارس ـ غزة

وأشارت إلى وجود اتصاالت مكثفة تجري خلف  .إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل حلول عيد الفطر
سيط المصري، موضحة أن رئيس الكواليس وبعيدا عن وسائل اإلعالم بين حماس وإسرائيل عبر الو

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تداول خالل اجتماعه الجمعة الماضي مع وزراء ومسؤولين كبار 
وجرى اتخاذ قرار استراتيجي بإنهاء الصفقة والموافقة على معظم األسماء في قائمة تبادل . ملف الصفقة

 .األسرى
ئج االجتماع ما يعطي مؤشرا على أهمية االجتماع، وأحجمت المصادر عن إعطاء تفاصيل عن نتا

وأفادت أن االجتماع عقد بناء على طلب مصري من الرئيس حسني مبارك إلنهاء ملف األسرى، بعدما 
تلقت القاهرة مؤشرات إيجابية من حماس إلنجاز القضية، وفي هذا السياق تداول القيادي في حماس 

 .ة التي وصلها أمس األول قضية شاليطمحمود الزهار مع المسؤولين في القاهر
وكانت إسرائيل طلبت من مصر المساعدة في وضع النقاط على الحروف إلنهاء هذا الملف، فيما طلب 

 .المصريون من نتنياهو اتخاذ قرار نهائي
  10/8/2009عكاظ، 

  
  تل أبيب تستدعي قنصلها في واشنطن النتقاده سياسة الحكومة .28

 أعلنت الخارجية اإلسرائيلية أمس أنها استدعت قنصلها العام في بوسـطن             أحمد عبدالهادي،  - واشنطن
ناداف تامير لطلب توضيحات بشأن مذكرة نشرت في صحف وحذر فيها من توتر فـي العالقـات مـع         

  .واشنطن بسبب الخالف حول طلب واشنطن تجميد االستيطان
زارة من أن الطريقة التي تتصرف بهـا        وكان تامير قد حذر في إحدى مذكراته الداخلية الموجهة إلى الو          

وقد تؤدي إلى فقدان تأييد بعض اليهـود        , بالده مع اإلدارة األمريكية تسبب ضررا استراتيجيا إلسرائيل       
  . األمريكيين

  10/8/2009الوطن، السعودية، 
  

  الحكومة تماطل إلضعاف الحماسة األميركية للتسوية :"هآرتس" .29
 نتنياهو ووزير الـدفاع ايهـود        ان امس »هآرتس«قالت صحيفة    :التوكا،  عبد الرحيم حسين   - رام اهللا 

باراك وزير الخارجية ليبرمان يمارسون التسويف والمماطلة من اجل إضـعاف الحماسـة االميركيـة               
وقالت الصحيفة، في الخريف ستطرح االدارة االميركية خطتها للتسوية في          . للتسوية في الشرق االوسط   
  . الحين ستفقد شيئا من اللمعان والحماسةالشرق االوسط، وحتى ذلك

كما يقول نتنيـاهو وبـاراك      » المشكلة الحقيقية «واضافت الصحيفة، إن إيران وليست المستوطنات هي        
وتابعت الصحيفة  .»..وليبرمان، فلماذا ال يزيلون هذه العقبة الصغيرة ويتفرغون لمعالجة االمر الحقيقي؟          
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طـوبى  .  المفاوضات، والفلسطينيون سيواصـلون انبطـاحهم      بشار االسد سيطرح شروطه الستئناف    « 
إن بنيامين نتنياهو سيرسل ايهود باراك الى واشنطن للتفاوض         «وختمت الصحيفة   . »لالنبطاح الفلسطيني 

كالهما سيواصالن تقديم الوعود بـإخالء  . »السالم االقتصادي«حول المفاوضات، ويواصل التوصية بـ    
  . »نونية، وليبرمان سيعمل على إخراج فيلم آخرالبؤر االستيطانية غير القا

  10/8/2009االتحاد،االمارات، 
  

   تؤيد االستيطان وفي القدس الشرقية خاصةاإلسرائيليينأغلبية  .30
كشف استطالع للرأي أمس ان معظم االسـرائيليين يؤيـدون متابعـة            :  وكاالت األنباء  -القدس المحتلة   

شكل عام السياسة الخارجية التي يعتمدها رئيس الوزراء اليميني         االستيطان في القدس الشرقية ويؤيدون ب     
 من المستطلعة اراؤهم متابعة بناء المستوطنات اليهوديـة فـي           60%ويدعم  . المتطرف بنيامين نتانياهو  

، " عاصـمة اسـرائيل   " باعتبارها   1967القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد احتاللها في حزيران          
  ".سرائيل سلطتها على القدس امر غير قابل للنقاشبسط ا"معتبرين ان 
 من المستطلعين فقط على بناء مستوطنات جديدة ليقطنها يهود في القدس الشرقية ، فيما               31%واعترض  

 من المستطلعين موقف رئيس الوزراء من       60%لم يبد سبعة بالمئة اي تعليق على الموضوع ، فيما يؤيد            
واجرى هذا االستطالع فـي     . د عملية التوطين في الضفة الغربية المحتلة      الواليات المتحدة الرافض لتجمي   

. في جامعة تل ابيب   " المؤشر الشهري للحرب والسلم   "نهاية تموز الماضي من قبل معهد مستقل في اطار          
  %.4,5 اسرائيلي بينهم يهود وعرب بهامش خطأ يصل الى 500وشمل االستطالع نموذجا من 

  10/8/2009الدستور، 
  

  اجع شعبية نتنياهو وارتفاع شعبية ليفنيتر .31
أظهر استطالع جديد للرأي العام االسرائيلي نشرت نتائجه أن شعبية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين               
نتنياهو تراجعت في الشارع اإلسرائيلي ، فيما ارتفعت شعبية زعيمة حزب كاديما المعـارض تـسيفي                

اة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي أن شـعبية نتنيـاهو فـي            وكشف االستطالع الذي أجرته القن     .ليفني
 بالمئـة مـن     36تراجع مستمر مقابل ارتفاع شعبية رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني التي حصلت على              

بينمـا لـم     . بالمئة من أصوات الشارع اإلسـرائيلي      25األصوات في حين حصل نتانياهو على أقل من         
  . بالمئة من تأييد الشارع7 إيهود باراك إال على يحصل وزير الجيش من حزب العمل

وجاء استطالع الرأي هذا في وقت أعلن فيه وزير الجيش األسبق شاوول موفاز عـن ترشـيح نفـسه                   
  .لزعامة حزب كاديما في االنتخابات القادمة

  10/8/2009الدستور، 
  

   تبحث في الواليات المتحدة عن حل لمشكلة أنفاق غزة"إسرائيل" .32
التوصل إلى نظام فاعل لرصد " بال جدوى"الذي يحاول " اإلسرائيلي" قرر جيش االحتالل :وكاالت

 .األنفاق في قطاع غزة إرسال أحد ضباطه إلى الواليات المتحدة الشهر المقبل بحثا عن حل لهذه المشكلة
سيجري أبحاثا تتركز في تطوير نظام "أمس ان النقيب اشر " جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة 

كتشاف وتحديد مواقع األنفاق التي تقوم فصائل المقاومة بحفرها بطرق أكثر تعقيدا وأكثر عمقا تحت ال
وحسب مسؤول كبير في قيادة القوات البرية جرب الجيش عددا من األنظمة الكتشاف . حدود قطاع غزة

  .األنفاق في قطاع غزة
  10/8/2009الخليج، 
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  لقاهرة بعد تعرضه الكثر من محاولة اغتيالتل ابيب تكثف الحراسة على سفيرها في ا .33

قالت مصادر اسرائيلية رفيعة المستوى امس االحد ان الكشف عن محاولـة   :الناصرة ـ زهير اندراوس 
خلية من تنظيم القاعدة اغتيال السفير االسرائيلي في القاهرة، شالوم كوهين، هي ليست اول محاولة، وان                

اولة، وال يمكنها الكشف عن محاوالت اخـرى، كمـا ان الحراسـة             تل ابيب لم تفاجأ بالكشف عن المح      
المشددة عليه جاءت بسبب المخاوف من محاوالت االغتيال، على حد تعبير مصدر رسـمي اسـرائيلي                

  .االحد
سـمدار بيـري، ان الـسفير       ' يـديعوت احرونـوت   'وقالت مراسلة شؤون الشرق االوسط في صحيفة        

زلة تامة بعد ان اعلنت جميع الهيئات الشعبية في مصر مقاطعته لرفضها            االسرائيلي يعيش في القاهرة بع    
التطبيع مع الدولة العبرية، ولكنّها اضافت ان الرئيس المصري حسني مبارك ووزير خارجيته اكدا لهـا                

  .حرصهما على سالمة السفير، وضمانهما بالمحافظة عليه
' المـصري اليـوم   'الحد ما كشفت عنه صحيفة      وكانت الصحافة العبرية قد نشرت في صفحاتها االولى ا        

خليـة  (والتي قالت ان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا كشفت عن اعترافات مثيرة من قـادة واعـضاء                  
 عمليات تفجيرية داخل بعض الجهات السيادية والهيئات الشرطية،         10تتضمن تخطيطهم لتنفيذ    ) الزيتون

جال الشرطة في كمين بالقاهرة واالستيالء على اسلحتهم لتنفيذ         كان من بينها التخطيط الغتيال عدد من ر       
  .بعض العمليات، وذلك قبل القيام بعملية محل الزيتون

  10/8/2009القدس العربي، 
  

  بيريز يشيد بدور أجهزة األمن المصرية في حماية السفارة اإلسرائيلية .34
من المصرية في حماية السفارة أشاد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بجهود أجهزة األ: الناصرة

فلسطينية، " خلية"اإلسرائيلية في القاهرة، وذلك بعد أن كشفت مصادر إعالمية في القاهرة، أن أفراد الـ 
ونقل التلفزيون  .التي اعتقلت مؤخراً، خططت الغتيال السفير اإلسرائيلي لدى مصر قبل عامين

لطات المصرية في تمكنها من اعتقال أفراد الخلية اإلسرائيلي عن بيريز قوله إنه يثني على دور الس
إن مهمة السفير اإلسرائيلي في القاهرة مليئة بالمخاطر ولكنها تلعب دوراً هاماً في : "وأضاف. الفلسطينية

  .، على حد تعبيره"دفع عملية السالم في المنطقة
رية العليا كشفت عن أن أفراد بأن تحقيقات نيابة أمن الدولة المص" المصري اليوم"وكانت أفادت صحيفة 

الخلية الفلسطينية الذين اعتقلوا في مصر خططوا الغتيال سفير اسرائيل لدى مصر ونسف السفارة 
  .2007االسرائيلية عام 

  9/8/2009، قدس برس
  

  "الشيخ جرَّاح"حي يهود يقتحمون األقصى واالشتباكات تتجدد في  .35
االحتالل اإلسرائيلي أمس لمجموعات من اليهود سمحت شرطة ): وكاالت (-  إبراهيم ماهر-غزة 

المتطرفين بالدخول إلى المسجد األقصى في إطار برنامج السياحة األجنبية للمسجد فيما تجددت 
االشتباكات الليلة قبل الماضية بين جماعات متطرفة من المستوطنين الذين كانوا يحاولون اقتحام حي 

الي الحي المقدسيين ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بجراح الشيخ جراح في القدس المحتلة وبين أه
   اعتدى عليه المستوطنون بالضرب المبرح أنبعد 

إلى ذلك استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد 
األقصى المبارك تحت حماية حسين أمس، قيام مجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام باحات المسجد 

  .محذراً من عواقب السماح للمتطرفين اليهود بدخول المسجد األقصى. سلطات االحتالل
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إن الهجمة على المقدسات الفلسطينية، وخاصة المسجد األقصى المبارك، ": وقال حسين في بيان صحافي
م تطلق العنان لقطعان أخذت منحنى بسرقة هذه السلطات أحجاراً أثرية من محيط المسجد، واليو

  .»المستوطنين بالتجول في ساحاته تحت حراستها، ما يؤكد سوء النوايا المبيتة ضد المقدسات الفلسطينية
أصيب بجراح ) عاما.. 59 خميس الغاوي(في هذه األثناء قال شهود عيان فلسطينيون ان المواطن 

الفتين ..  الشيخ جراح بالقدس المحتلةمتوسطة جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب المبرح، في حي
إلى أن اعتداءات المستوطنين تمت تحت حماية قوات من جيش االحتالل، الذي قام بدوره باعتقال 

  .المواطن الغاوي واقتياده إلى جهة مجهولة رغم تعرضه للضرب المبرح على أيدي المستوطنين
10/8/2009البيان،   

  
  بين غزة ومصرطائرات االحتالل تغير على األنفاق .36

على منطقة ) 10/8(أغارت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم االثنين : غزة
أن طائرات " قدس برس"وأفاد شهود عيان لـ  .األنفاق في الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر

طاع غزة، بين غزة االحتالل أطلقت صاروخاً واحداً على األقل باتجاه أحد األنفاق في رفح جنوب ق
وأضاف الشهود أن القصف اإلسرائيلي لم يسفر عن وقوع إصابات بين  .واألراضي المصرية

  .المواطنين، ولكن سكان تلك المنطقة أخلوها خشية تعرضها لمزيد من الغارات
10/8/2009قدس برس،   

  
   عاما18نصف العاملين في األنفاق تقل أعمارهم عن : تقارير .37

تقريرا بـشأن   مؤخرا  ،  "المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات     "أصدر: عدوان بيسان   -القاهرة  
ـ       "عمالة أطفال غزة في األنفاق    "  ألفا الذين يعملون في األنفاق      16، أفاد بأن أكثر من نصف الفلسطينيين ال

ـ         30 عاما، مشيرا إلى أن      18تقل أعمارهم عن     الـذين   115 شخصا من هذه الفئة العمرية من أصل الـ
  .قُتلوا في األنفاق منذ أن فرضت إسرائيل الحصار قبل عامين

 نفق حفر على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، قدرت مصادر مطلعـة  800وبينما يؤكد البعض أن    
 منها للتدمير، إال أن أصـحابها       300 نفقًا، تعرضت قرابة     1650 إلى   1500برفح أعداد األنفاق ما بين      

  .  الحفر واإلنشاء من جديديجددون العزم على
ـ         كما أن    عمليات التهريـب   " أن   "الجريدة"الخبير في الشؤون االقتصادية في غزة غازي الصوراني أكد ل

بما في ذلـك تجـارة      ( مليون دوالر سنويا     30من األنفاق أدت إلى زيادة واردات القطاع من مصر من           
 مليون دوالر سنويا،    650 إلى ما يقرب من       لترتفع عبر األنفاق   2006- 1994، خالل األعوام    )الشنطة

ـ       ـ  في   50 مليون دوالر إذا احتسبنا نسبة       325ما يعني تحقيق ربح إجمالي يقدر ب  فقـط، أمـا إذا      ةالمائ
 مليون دوالر أرباحاً تـوزع بـالطبع علـى          650 فإنها ستحقق    ةالمائ في   100ارتفعت هذه النسبة إلى     
 .'أصحاب األنفاق والتجار

  10/8/2009ت  الكوي،الجريدة
  

  االحتالل يمنع المحامين من زيارة األسرى في السجون .38
لألسرى والمحررين في غزة قرار إدارة السجون اإلسرائيلية القاضي بمنع " واعد"دانت جمعية : غزة

  "  ألف أسير فلسطيني11استهتار بحياة "زيارة المحامين لألسرى والمعتقلين، معتبرةً أن هذا القرار بمثابة 
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نون ظروفاً صعبة في سجون االحتالل، في وقت دعت فيه الحملة الدولية لإلفراج عن النواب يعا
  .المختطفين، البرلمانات العربية إلى تفعيل قضية النواب المعتقلين في سجون االحتالل

10/8/2009الخليج،   
    

  مسابقة للشعراء الفلسطينيين تحمل اسم محمود درويش .39
 بتمويل وتعاون مع احتفالية القدس عاصمة الثقافـة         "شرفات"ب الفلسطينيين   أطلقت شبكة الكتا  : ظبي أبو

 الختيار أحسن   "مسابقة محمود درويش  " م، مسابقة للشعراء الفلسطينيين الشباب تحمل اسم         2009العربية  
  .مجموعة شعرية

10/8/2009االتحاد،اإلمارات،   
   

  كانت مزحة" حرب تموز"تشف بأن حماقة ضد لبنان ستك" إسرائيل"إذا ارتكبت : "حزب اهللا" .40
:  قائال السيد هاشم صفي الدين في احتفال تربوي"حزب اهللا" رئيس المجلس التنفيذي في تساءل: بيروت

على ماذا يعتمد وزير حرب العدو ايهودا باراك الذي يهدد اليوم؟ إن كان تهديده للتهويل النفسي "
، أميركي أو إسرائيليمئات آالف المرات من أي تهويل  بأقوىواإلعالمي فعليه ان يعلم أننا أمة أصبحت 

 في وجه كل التهويل العالمي ولم 2006 هذا الوطن وأبناء هذه المقاومة وقفنا في تموز وأب أبناءونحن 
 كل هذه أماميتراجع منا احد، ال من النساء وال الرجال، وال األطفال، بل وقفنا جميعاً وقفة قوية صلبة 

  ."مية والنفسيةالتهويالت اإلعال
 يعلم انه أن كان تهديده جدياً فعليه إن، لكن أرجحهإن كان تهديد باراك جدياً وأنا استبعد ذلك وال ": وتابع
 2006 ارتكب حماقة ضد لبنان وضد جنوب لبنان وأهل لبنان سيكتشف حينها ان تموز وآب أو اخطأ إذا

  ." مزحة بسيطةإاللم يكونا 
 للحرب ولن نسعى للحرب على اإلطالق، لكن القاعدة التي نعتمدها حتى نحن لم نسع يوماً": وأضاف

 وألننا نعيش على معادلة وانتصار أقوياء وألننا اليوم أقوياء نكون أننبعد الحرب عن لبنان هي يجب 
  ." معنى على اإلطالقأي كل التهديدات اإلسرائيلية هي تهديدات جوفاء وليس لها أن، فإننا نعتقد 2006

10/8/2009ة، الحيا  
  

  لتوطين الفلسطينيين في لبنان" إسرائيل"عون يكرر تحذيره من سعي  .41
 لتوطين "إسرائيل" النائب العماد ميشال عون، تحذيره من سعي "واإلصالحالتغيير "كرر رئيس تكتل 

ني إن التكامل مع محيطنا ومجتمعنا أساسي وال نستغ: وقال. الفلسطينيين خارج فلسطين السيما في لبنان
 .عنه
 عليه "إسرائيل"يحاولون اليوم استهدافنا خصوصاً من خالل التوطين الفلسطيني الذي تعمل : وقال

 فلسطين، ومن جهة ثانية تعمل على إلىباتجاهين، فهي من جهة تخطط لرفضها عودة الفلسطينيين 
الفلسطيني باستعادة  لبنان ال يحتمل التوطين وال يقبل اال بدعم الشعب أن. توطينهم في أماكن وجودهم

وبعد التفاهم الداخلي أتينا . حقوقه، وهذا يوجب علينا التضامن مع مكونات مجتمعنا ومع محيطنا
  .األوسعباالستقرار الخارجي 

10/8/2009السفير،   
   

 مشاورات مصرية مع قادة الفصائل خالل أيام  .42
قلين برئاسة ياسر الوادية الذي تقدم برؤية استقبلت القاهرة وفد الفلسطينيين المست:  محمد عبداهللا-القاهرة 

لحل الخالفات في الساحة الفلسطينية تقوم على مشاركة الجميع ودون إقصاء لطرف على حساب طرف 
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ورجحت مصادر فلسطينية في القاهرة أن يتوجه وفد مصري رفيع المستوى إلى دمشق ورام اهللا . آخر
ت التمهيدية التي تهدف إلى التوقيع على االتفاق النهائي عقب نهاية مؤتمر فتح لبدء سلسلة من المحادثا

هذا الشهر، وقالت إن القاهرة تخطط لجعل الجولة القادمة جولة لتوقيع االتفاق النهائي بحضور كافة 
وتهدف الجهود . الفصائل الفلسطينية ليكونوا شهوداً ومشاركين في إنهاء الخالفات بين حماس وفتح

 ملفات رئيسية تتعلق بقضية المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 4الف حول المصرية إلى إنهاء الخ
وقطاع غزة، وصالحيات اللجنة الفصائلية التي ستقود الشأن الفلسطيني خالل المرحلة االنتقالية، حيث 
ث تطالب حماس بالتعامل معها على قدم المساواة مع حكومة سالم فياض في الضفة الغربية، والملف الثال

 آالف عنصر بالتدريج 3الملف األمني وتشكيل قوة مشتركة في قطاع غزة حيث تريد حماس مشاركة 
 آالف عنصر أمني إلى قطاع غزة، والملف األخير يتعلق بقانون 5في حين تطالب فتح بإدخال 

للنظام % 60االنتخابات حيث ترفض حماس التنازل عن المقترح الذي تقدمت به والذي يقوم على 
  . دوائر% 20نسبي، % 80للقائمة، في حين تصر فتح على % 40سبي، الن

    10/8/2009الشرق، قطر،    
  

  بالعنصرية" إسرائيل"اتحاد المحامين العرب يتهم  .43
الكنيست "أكد اتحاد المحامين العرب أن قانون خصخصة األراضي الفلسطينية الذي أصدره : القاهرة

ودعا االتحاد، . فة قواعد ونصوص القانون الدولي واإلنسانيهو قانون عنصري ويخالف كا" اإلسرائيلي
في بيان له أمس، كافة القوى العربية واإلسالمية والدولية إلى مواجهة هذا القانون والذي يسمح لما يسمى 

أمالك "بشراء أمالك الالجئين الفلسطينيين في األراضي المحتلة والمسماة " الصندوق القومي اليهودي"بـ
ومن ثم بيعها لليهود، مؤكداً أن القانون الصهيوني يخالف القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية " الدولة

 1948كانون االول /  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر194وفي مقدمتها القرار 
كانون الثاني /  الصادر في يناير512 والقرار 1950كانون االول /  الصادر في ديسمبر302والقرار 

 والتي تنص جميعها على حق الالجئين في العودة إلى أراضيهم وقراهم أو التعويض إن أرادوا 1952
  .ذلك

  10/8/2009الخليج، 
  

  مليون زجاجة مياه من مصر ألهالي غزة بمناسبة رمضان .44
 معدنية فتحت السلطات المصرية، صباح أمس، معبر العوجة التجاري إلدخال مليون زجاجة مياه: ا.ب.د

وقد اتفقت . إلى سكان قطاع غزة، إضافة إلى مساعدات غذائية أخرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
السلطات المصرية مع الجانب االسرائيلي على فتح المعبر إلدخال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع 

دية نظرا للنقص الشديد في ومن أهم هذه المساعدات مليون زجاجة مياه معدنية كه. غزة لمدة ثالثة أيام
  . مياه الشرب النظيفة في غزة

  10/8/2009الخليج، 
  

  مصر تقرر زيادة كمية الكهرباء لقطاع غزة .45
قررت مصر، امس، زيادة كمية الكهرباء الواردة الى قطاع غزة المحاصر لتخفيف الضغط : وكاالت

شخصيات المستقلة واألكاديمية ورجال ياسر الوادية رئيس وفد ال.وأكد د. على محطة التوليد الفلسطينية
األعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والذي يجري جولة عربية لدعم جهود الحوار الداخلي، أن 

 في المئة من الكمية المزودة 20جمهورية مصر قررت زيادة كمية الكهرباء الواردة إلى غزة بما نسبته 
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 اتفاق يقضى بتغطية مدينة رفح وخان يونس بشكل كامل وذكر الوادية أن مساعي حثيثة إلنجاز. مسبقا
من الكهرباء المصرية، وهو ما سيعمل على تخفيف الضغط على محطة التوليد الفلسطينية لتصبح 

  .تغطيتها مقتصرة على المنطقة الوسطى ومدينة غزة وشمالها
  10/8/2009البيان، 

 
 حق مع حزب اهللا اللبناني وحماس يؤكد ارتباط عصائب أهل الوزير النقل العراقي السابق .46

عصائب "شكك سالم المالكي، وزير النقل العراقي السابق والقيادي في منظمة :  جاسم داخل-البصرة 
، التي تبنت خطف رهائن بريطانيين في بغداد، في صحة بيان زعم أنه صدر أول من أمس "أهل الحق

فيه براءته من العصائب ودعا الحكومة عن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، أعلن 
كما أكد القيادي ارتباط العصائب بحزب اهللا اللبناني وبمنظمة . العراقية إلى وقف الحوارات مع المنظمة

 . حماس الفلسطينية وأطراف نافذة في الحكومة اإليرانية
 10/8/2009الشرق األوسط، 

  
 وسطأبرز مالمح خطة أوباما إلنهاء الصراع في الشرق األ .47

ذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية نقال عن مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، أن الواليات : عماد الدبك
المتحدة تعتزم مطالبة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ببحث قضايا الحدود بينهما، وذلك كخطوة أولى 

األميركي باراك أوباما خطتها في إطار عملية التسوية في المنطقة، مرجحة أن تطرح إدارة الرئيس 
  . للسالم الشامل في المنطقة خالل أيلول المقبل

وأشارت التقارير إلى إن الواليات المتحدة ستعرض في األسابيع القريبة القادمة خطة سياسية لحل شامل 
لن "وأضافت، نقالً عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أن الخطة األميركية . في الشرق األوسط

رض حالً مفصالً للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، ولكنها ستتضمن موقفاً من مسائل التسوية الدائمة، تع
سيطرحون جدوالً زمنياً للمفاوضات يستمر "، موضحة أن األميركيين "وهي الحدود والقدس والالجئين

م كفيلة بأن تؤدي إلى نحو عام ونصف العام وسيطالبون الطرفين بأن يحال أوالً مسألة الحدود التي برأيه
  ". حل المسائل األخرى مثل المستوطنات والمياه

الطرفين سيديران المفاوضات في اللقاءات التي ستعقد بحضور ممثلين "إن " هآرتس"وقالت صحيفة 
بحسب التقديرات المختلفة فإن اإلدارة األميركية تعتزم عرض خطتها قبل "، الفتة إلى أنه "أميركيين

  ". ة العامة لألمم المتحدة خالل شهر أيلول المقبلانعقاد الجمعي
المقدسية نقال عن مصادر أمريكية قولها ان إدارة الرئيس اوباما ومن خالل " المنار"وذكرت صحيفة 

مبعوثين للرئيس، وعبر اتصاالت هاتفية ولقاءات مباشرة تشاورت بخصوص هذه الخطة مع عدداً من 
دال الذي وافق على البنود الرئيسة لهذه الخطة، التي سيطرحها الزعماء العرب، وخاصة معسكر االعت

الرئيس األمريكي بداية شهر أيلول القادم، مشيرة الى ان قبل هذا التاريخ سيلتقي الرئيس اوباما مع عدد 
من الزعماء العرب وسيرسل عدد من المبعوثين الى المنطقة تمهيداً العالن خطته، التي تتضمن تسعة 

، وعلى اساسها واستنادا اليها ستبدأ مفاوضات مكثفة تستمر من ثالثة الى ستة اشهر، على بنود رئيسية
أن توقع اتفاقيات السالم في مدة أقصاها عامان، تنتهي بانسحاب إسرائيلي من هضبة الجوالن واألجزاء 

 المتحدة، التي المحتلة من األراضي اللبنانية، في إطار اتفاقيات وترتيبات أمنية تشرف عليها الواليات
ستنجز قريبا خطوات مع دول عربية في المنطقة تدخلها في نطاق االستراتيجية االمنية االمريكية، كما 
  . هو الحال بين الواليات المتحدة ودول كانت سابقا جزءا من االتحاد السوفياتي، ودول في اوروبا الغربية

عربي، ودول أخرى في المنطقة أبلغت واشنطن ال" االعتدال"واكدت المصادر األمريكية أن دول معسكر 
واشارت . ترحيبها بالخطة ودعت الى بذل كل الجهود لتمريرها، وأبدت استعدادها للمساهمة في ذلك
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المصادر الى ان جهات عربية ذات عالقة بهذا التطور طلب منها القيام بإجراءات داخلية تمهد للقبول 
يانات تتحدث عن السالم ونبذ العنف والتخلي عن المقاومة بالخطة األمريكية، ومن بينها، إصدار ب

  . والكفاح المسلح والتمسك فقط بالسالم كخيار استراتيجي
وبحسب الصحيفة الفلسطينية فان أهم البنود التي تتضمنها الخطة االمريكية التي سيطرحها الرئيس 

" إسرائيل" لتنفيذها بترسيم الحدود بين االمريكي باراك اوباما بداية ايلول القادم، يتعلق باجراءات تمهد
، مع "إسرائيل"والدولة الفلسطينية، وأن تكون المستوطنات خارج إطار هذه الحدود، أي ضمها لـ

وتتضمن االجراءات بناء انفاق وجسور . تعديالت في بعض المناطق تحديدا في شمال الضفة وجنوبها
ناك احتكاك وتداخل بين الفلسطينيين وسكان لربط بعض مناطق الضفة بعضها ببعض حتى ال يكون ه

  .المستوطنات
  :أما البنود المتعلقة بالصراع الفلسطيني االسرائيلي والتي تضمنتها الخطة االمريكية فهي

  .قوات دولية في عدد من مناطق الضفة ، وبشكل خاص في منطقة األغوار: أوالً
سيطرة االسرائيلية، وهناك منطقة المقدسات تحت اقتطاع مناطق من القدس الشرقية لتكون تحت ال: ثانياً

  .سيطرة وسيادة عربية اسالمية
  .حل التنظيمات والفصائل وتحويلها الى احزاب سياسية بمسميات جديدة: ثالثاً
االبقاء على الكتل االستيطانية الكبيرة تحت السيادة االسرائيلية، والتفاوض حول المستعمرات : رابعاً

لى ترتيب بشأنها عبر مفاوضات بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني تستمر مدة الصغيرة واالتفاق ع
  .ثالثة اشهر وباشراف أمريكي

المناطق المتبقية من اراضي الضفة الغربية، مناطق منزوعة من السالح مع سيطرة اسرائيلية : خامساً
ية مع دول اخرى، في حين على االجواء، وتمنع السلطة الفلسطينية من توقيع معاهدات أمنية وعسكر

  . والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"يتواصل التعاون والتنسيق األمني بين 
 مع ضمانات امريكية، والسماح ببناء مطار 2011االعالن عن الدولة الفلسطينية في صيف عام : سادساً

  .مدني في الضفة الغربية
ق عليها من الالجئين الفلسطينيين واقامة صندوق ان تستوعب الدولة الفلسطينية الجديدة أعدادا يتف: سابعاً

  .مالي دولي لتوطين هؤالء في مناطق االغوار وفي المناطق بين نابلس ورام اهللا
  .ترتيبات خاصة بمشاركة دولية بشأن األماكن المقدسة في القدس والخليل: ثامناً
عاهدة سالم، وان تستمر هذه العملية البدء باطالق سرح المعتقلين الفلسطينيين فور التوقيع على م: تاسعاً

 .لمدة ثالث سنوات، مع تحديد العداد عناصر االمن في السلطة
  10/8/2009السبيل، األردن، 

  
   والتفاوض مع حماس"إسرائيل"واالعتراف بـ" األرض مقابل السالم"خطة أمريكية لتطبيق  .48

جيمي كارتر ووزير الخارجية اقترح كل من الرئيس األمريكي األسبق :  أحمد عبدالهادي-واشنطن 
األسبق جيمس بيكر ومستشارا األمن القومي السابقان برنت سكاوكروفت وزبيجنيو بريجنسكي أن تقدم 

في " إسرائيل"الواليات المتحدة تصورا شامال لما ينبغي أن يكون عليه السالم بما في ذلك االعتراف بحق 
اس ثم تقديم خطوات واضحة نحو تطبيق مبدأ الوجود والتفاوض مع السلطة الفلسطينية وحركة حم

وشارك كارتر وبيكر وسكاوكروفت وبريجنسكي في فيديو يوزع على شريط . األرض مقابل السالم
ما ينبغي على أمريكا أن تفعل إلنهاء : أمل جديد في السالم"مدمج بالمكتبات في الواليات المتحدة بعنوان 

  ".  الفلسطينية–المواجهة اإلسرائيلية 
 دقيقة، إن هناك خطراً 20وقال المسؤولون األمريكيون السابقون في شريطهم المصور، الذي استغرق 

بناء "اآلن بالعودة إلى ما يسمى عملية السالم التي تعتمد على خطوات صغيرة تدريجية تحت مسمى 
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قرار بالحقوق على اإل" إسرائيل"من قبيل مطالبة الدول العربية بتقديم تنازالت بهدف تشجيع " الثقة
وأكدوا أن تقديم التصور األمريكي الشامل للسالم سيثير نقاشا . الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

، وسوف ينتهي النقاش بموافقة أغلبية اإلسرائيليين على الرؤية "إسرائيل"واسعا في المنطقة وداخل 
من ثم فإن الدول العربية ستقدم دعما الجديدة للواليات المتحدة، كما أن الفلسطينيين سيوافقون أيضا و

  .للتصور األمريكي، فضال عن الدعم الذي ستقدمه المجموعة الدولية بصفة عامة
  10/8/2009الوطن، السعودية، 

  
  من أجل التجميد الكامل لالستيطان" إسرائيل"أوباما يضغط بقوة على  .49

 كشف مسؤول كبير باإلدارة قبل أيام من زيارة الرئيس مبارك لواشنطن،:  هدى توفيق-واشنطن 
التجميد " إسرائيل"، عن أن الرئيس األمريكي باراك أوباما مصمم على أن تنفذ "األهرام"األمريكية لـ

" إسرائيل"بما في ذلك ما يسمى النمو السكاني، ورفضت اإلدارة األمريكية محاوالت " الكامل للمستوطنات
  . وى النمو السكانيلالستمرار في بناء مساكن داخل المستوطنات بدع

 "إسرائيل"وأوضح المسؤول األمريكي أن الخطة التي قدمها السيناتور جورج ميتشيل إلى حكومة 
وأكد المسؤول . بالتجميد الكامل لمدة عام أو أكثر تنص على عدم استثناء البناء داخل المستوطنات

طنات، وعدم شرعية البناء داخل األمريكي أنه ال تراجع في موقف أوباما الذي أكد عدم شرعية المستو
وكشف . المستوطنات، وأنه ال استثناء إزاء التجميد الكامل، ووقف التوسع، وزيادة عدد المستوطنين

المسؤول األمريكي عن أن اإلدارة تتوقع الحصول على الرد اإلسرائيلي الرسمي خالل اجتماع مرتقب 
  .نيامين نيتانياهو نهاية هذا الشهرفي لندن ما بين ميتشيل ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ب

  10/8/2009األهرام، 
  

  "!!!إسرائيل" تسيون جاز آند أويل األمريكية تبحث عن النفط في شركة .50
كشفت مصادر صحفية إسرائيلية مطلعة عن أن رجال أعمال يهودا وآخرين من : أحمد الغريب

يبذلون جهوداً مضنية بهدف دفع محاوالت المسيحيين اإلنجيليين في أمريكا من الذين يؤمنون بالصهيونية 
  . التنقيب علي النفط في األراضي اإلسرائيلية

اإلسرائيلية في عددها األخير وأعده مراسلها حاييم حتساف فإن " هموشافوت"وبحسب تقرير نشرته مجلة 
النفط على قناعة بأن هناك كميات ضخمة من " تسيون جاز آند أويل"مسؤولي شركة التنقيب على النفط 

ستصبح " إسرائيل"وأن لديهم قناعة بأن " كرميل"و" معنيت"قبالة الشواطئ اإلسرائيلية خاصة في منطقة 
أحدى الدول الرائدة في مجال االكتشافات النفطية خاصة بعد الكشف عن كميات غاز طبيعي قبالة 

 ستكون مملكة للذهب "إسرائيل"شواطئ حيفا وحضيرة وهو األمر الذي يدفع مسؤولي الشركة ذاتها بأن 
مليون دوالر وقامت  15وذكر مراسل المجلة اإلسرائيلية أن تكلفة عملية التنقيب ستصل لنحو  . األسود

 متراً وتزن نحو ألف طن ويصل قيمتها 50الشركة بجلب منصة تنقيب من تركيا يصل ارتفاعها لنحو 
  . مليون دوالر 20لنحو 

  9/8/2009الوفد، مصر، 
  

   ومخاطرها"باسيةالع"المبايعة  .51
  عبد الباري عطوان

ان يبايع شعب، او حزب، او تنظيم رئيسه باالجماع فهذه البيعة تتم المرين اساسـيين، االول ان يكـون                   
حقق انجازات ضخمة وغير مسبوقة، والثاني ان يمثل خطا او فكرا سياسيا ابـداعيا يـستحق التكـريم                  

  .والتفويض المفتوح
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المنعقد حاليا في مدينة بيت لحم عن المعايير        ' فتح'سأل اعضاء مؤتمر حركة     وانطالقا من هذه القاعدة، ن    
تأييدا القتراح بانتخاب الرئيس محمود عباس زعيمـا لحـركتهم،      ' صفقوا وقوفا 'التي استندوا اليها عندما     

  .خارج االنتخابات المقررة الختيار اعضاء اللجنة المركزية الجديدة
والذي دفع حياته ثمنا لتمسكه بخطها كحركة تحريـر  ' فتح'ؤسس لحركة   الرئيس الراحل ياسر عرفات الم    

الخمسة السابقة التي شارك فيها، بل      ' فتح'وطني، لم يحظ بمثل هذه السابقة التكريمية في جميع مؤتمرات           
على العكس من ذلك كان يواجه منافسة شرسة من قبل زمالئه اآلخرين على عضوية اللجنة المركزيـة،                 

  .تقاد اشرس لسياساته ومواقفهويتعرض الن
لو ان السيد عباس حقق اهداف الحركة، والشعب الفلسطيني باسره، في اقامـة الدولـة               ' البيعة'نفهم هذه   

مع الغـرب   ' المرنة'المستقلة بعد خمسة عشر عاما من هندسته لنهج اوسلو التفاوضي، او ادت سياساته              
صري العازل، وازالة الحواجز فـي الـضفة الغربيـة،         واسرائيل في وقف االستيطان، وبناء الجدار العن      

وانهى حال االنقسام الراهنة في اوساط الشعب الفلسطيني، ولكنه لم يحقق أيا من هـذه االهـداف التـي                   
  .انتخب رئيسا للشعب الفلسطيني من اجلها

اعة تقريبـا   العام، واستمر حوالي ساعتين ونصف الس     ' فتح'في خطابه الذي القاه في افتتاح مؤتمر حركة         
للفلسطينيين، وتـوفير   ' جواز سفر 'لم يجد الرئيس عباس من انجازات يتحدث عنها للمؤتمرين غير تقديم            

  .'اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف'االمن والرخاء البناء الضفة الغربية، حيث ردد اآلية الكريمة 
سلوك الناس، بحيث باتوا يبقون     انجاز آخر ذكره عندما قال ان قوات االمن الفلسطينية نجحت في تغيير             

حزام االمان اثناء قيادتهم للسيارة بعد عبورهم ما يسمى بالخط االخضر من االراضـي المحتلـة عـام                  
  . الى نابلس وجنين وطولكرم وغيرها من المدن الفلسطينية1948

 من اجـل    1965 عام) يناير(لم تنطلق في االول من كانون الثاني        ' فتح'الثورة الفلسطينية بزعامة حركة     
للفلسطينيين، وال من اجل توفير الطعام واالمن لهم، وتدريبهم على ربط حزام االمـان فـي                ' حواز سفر '

سياراتهم، وانما من اجل تحرير كل االرض الفلسطينية من البحر الى النهر، واعادة الالجئين الفلسطينيين               
  .جميعا

از السفر الفلسطيني ال يـصدر اال بعـد موافقـة           وحتى مسألة جواز السفر هذه تحتاج الى مناقشة، فجو        
اسرائيلية، ودور ادارة الجوازات في السلطة ال يتعدى دور ساعي البريد فقط، والشيء نفسه يقال ايـضا                 

  .عن السفارات والقنصليات الفلسطينية في مختلف انحاء العالم
' ' '  

شكال المـساءلة، والمحاسـبة،     تكريس جميع السلطات في يد الرئيس محمود عباس، ووضعه فوق كل ا           
السادس امر خطير بكل المقاييس، الن هذا قد يدفع         ' فتح'بالصورة التي شاهدنا بعض فصولها في مؤتمر        

بالرجل لمواصلة نهجه الحالي الذي يتناقض كليا مع منطلقات الحركة االساسية وتراثها النضالي العريق              
  .والمشرف

خيرة بانه رجل زاهد في الحكم، وال يريـد االسـتمرار فـي             الرئيس عباس ظل يردد طوال الشهور اال      
منصبه الحالي، ويروج المقربون منه هذه النغمة في مجالسهم الخاصة، ولكن ما نشاهده هو مخالف لذلك                
تماما، ونرى رجال مريضا تجاوز منتصف السبعينات من عمره يتلهف الـى المواقـع والجمـع بـين                  

  .شرين من عمرهالصالحيات المتعددة وكأنه في الع
المؤتمرات الحركية او الحزبية تعقد عادة من اجل اجراء مراجعة دقيقة لكل وقائع واحـداث المرحلـة                 
السابقة، من اجل استخالص الدروس والعبر، وتصحيح المسيرة، ورسم استراتيجية جديدة تـدفع باتجـاه            

 نر مثل هذه الشفافية ولم نسمع عن        تحقيق االهداف المرجوة في اجواء من الشفافية والمحاسبة، ولكننا لم         
  .تلك المحاسبة
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السابقة ألنني لست عضوا فيها، ولكنني شاركت في جلـسات          ' فتح'لم أشارك في أعمال مؤتمرات حركة       
ومؤتمرات المجلس الوطني السابقة، إما كعضو مستقل أو كصحافي، أو االثنين معـا، وكنـت أشـاهد                 

ل أنواع المساءلة والمحاسبة مـن قبـل بعـض االعـضاء،     الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يتعرض لك  
وفاروق القدومي رئـيس    ) أبو إياد (على وجه الخصوص، مثل السادة صالح خلف        ' فتح'وممثلي حركة   
واسجل هنا أنه كان يرتعد خوفا من شخصيات مستقلة مثل المرحومين شفيق الحـوت              . الدائرة السياسية 

عمرو، وأذكر أن المرحومين شفيق الحوت وياسر عمرو ترشحا         وإدوارد سعيد ومحمود أبو لغد، وياسر       
لرئاسة المجلس الفلسطيني ضد الشيخ عبدالحميد السائح مرشح الرئيس عرفات، األمر الذي دفع باألخير              

  .لالتصال باالعضاء المستقلين خاصة فردا فردا متمنيا عليهم التصويت لمرشحه
له مثيال في هذا المؤتمر، بل شاهدنا غالبية ساحقة تـصفق           مثل هذا الحراك الديمقراطي المسؤول لم نر        

للرئيس، وتبصم على سياساته، وتنتخبه رئيسا للحركة، وباستثناء بعض المناوشات البـسيطة مـن قبـل             
  .االعضاء، لم يتعرض الرئيس ألي نقد أو محاسبة

مل االسرائيلية واالمريكيـة  الطروف الصعبة التي انعقد فيها المؤتمر، مثلما ندرك أيضا العوا'ندرك جيدا  
  .الضاغطة، ولكن كل ذلك كان محسوبا بعناية للوصول الى نتائج محددة متفق عليها مسبقا

الرئيس عباس هو الذي اختار بيت لحم مكانا لالنعقاد، ألنه يريد السيطرة على النتـائج، ورفـض كـل                   
ائر او اليمن او أي عاصمة عربية       الخيارات االخرى، فقد كان يمكن ان يعقد المؤتمر في دمشق او الجز           

أخرى لو كانت النوايا الحقيقية للقيادة قلب الطاولة احتجاجا على حال الهـوان التـي يعيـشها الـشعب                   
الفلسطيني حاليا، ولكن النوايا لم تكن كذلك، وانما مسايرة الرئيس وسياساته التي لم تقُـد حتـى اآلن إال                   

  .لخيبة األمل
. صر االسرائيليين هو سابقة تاريخية لم تقدم عليها أي حركة تحرير من قبـل       فعقد المؤتمر تحت سمع وب    

فهل يمكن ان تعقد حركة التحرير الجزائرية مؤتمرها العام في إحدى ضواحي باريس مثال، أو أن تعقـد                  
  االفغانية مؤتمرها في ضاحية جورج تاون في واشنطن؟' طالبان'حركة 

' ' '  
بية ال يمكن نكرانها، أطلـــت برأسها في المؤتمر، مثـل انتخـاب            تظل هناك بعض المؤشرات االيجا    

  .السيد عثمان أبو غربـــية رئيسا للــمؤتمر على عكس رغبة الرئيس عباس
وكذلك النقاط الخمس التي أضيفت الى البرنامج السياسي من قبل السيد محمود العالول وحظيت باالجماع               

كونها حركة تحرير وطني تهدف الى دحر االحتالل وجـزءا          اثناء التصويت عليها مثل تمسك الحركة ب      
من حركة التحرير العربية، وأن عدوها االساسي هو دولة االحتالل االسرائيلي، وأي تناقضات أخـرى               

هي تناقضات ثانوية تحل بالحوار، وعدم إسقاط أي خيار، بما فـي ذلـك حـق المقاومـة                  ) مع حماس (
  .محتليهابأشكالها كافة، بما في ذلك مواجهة 

الرئيس عباس تعامل باحتقار شديد مع اللجنة المركزية السابقة وأعـضائها، واسـتنكف عـن حـضور                 
  .اجتماعاتها

ولذلك نأمل أن تقلب اللجنة     . وحول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى أداة بصم لتشريع بعض سياساته          
اس بالقرار، وتفرض عليـه العـودة الـى         المركزية الجديدة هذه المعادلة، وتضع حدا لتفرد الرئيس عب        

  .المؤسسات والتشاور معها في األمور المفصلية
  10/8/2009القدس العربي، 
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  مؤتمر محمود عباس األول مع فتح باب المفاوضات .52

 عصام نعمان. د
خمسة مؤتمرات، جميعها كانت برئاسة » فتح«  سنة، عقدت حركة 45على مدى عمرها البالغ نحو 

 وخمس سنوات 1988بعد نحو عشرين سنة من مؤتمرها الخامس سنة . تاريخي ياسر عرفاتزعيمها ال
مؤتمرها السادس برئاسة خليفته، المتهم دونما دليل » فتح«على وفاة عرفات في ظروف غامضة، عقدت 

 .بالتواطؤ على قتله، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
 من كوادر 2500كان مهرجاناً حاشداً ضم نحو . لواقع، مؤتمراالحقيقة ان المؤتمر السادس لم يكن، في ا

لعل المهرجان .  حركة التحرير الوطني الفلسطيني1993التنظيم الذي كان شكّل لغاية اتفاقات اوسلو سنة 
فقد كان ابو مازن نجمه البراق . »مؤتمر محمود عباس األول«السادس الصاخب يستحق ان يدعى 

في ظل ادارته المتقلقلة حركة تحرر، وليس حركة تحرير، » فتح«لذي تحولت وزعيمه غير المنازع ا
 .تصالح إسرائيل وتؤمل باقامة دولة فلسطينية من خالل التفاوض معها

ابو مازن كان صريحاً في تحديد .  المهرجان ورافقته خالفات واحتجاجات هددت انعقاده-سبقت المؤتمر
ة االختيار لعضوية المؤتمر، وقد ارتكبنا العديد من األخطاء لم تكن هناك قاعدة تحدد آلي«السبب 
غير ان صراحة أبي مازن لم تصل به الى حد االعتراف بأن الدافع األساس الرتكاب الكثير . »والخطايا

كان الحرص على ان تكون غالبية أعضاء المؤتمر من أنصاره ومن دعاة خط » األخطاء والخطايا«من 
 .التفاوض مع إسرائيل

لماذا؟ .  في المئة60بمجرد عقد المؤتمر حققنا نجاحاً بنسبة « الى ذلك، يعتقد ابو مازن وأصحابه انه 
. »هذه فرصة تاريخية ان نلتقي على ارض الوطن، وأفضل ألف مرة من عقده خارج الوطن«الجواب 

 عربي من شأنه قال ان عقده في أي بلد. غير ان الناطق باسم المؤتمر نبيل عمرو قدم سبباً اضافياً
لكن، أليس ثمة دولتان عربيتان أو ثالث صالحت إسرائيل وحرضت الفلسطينيين . احراج البلد المضيف

وتحرضهم على مفاوضتها جهاراً، فلماذا يكون انعقاد المؤتمر في ديارها سبباً الحراجها؟ هل ألن 
ووي الى حد يسبب الحرج حتى منظمي المؤتمر السادس قرروا المبالغة في اعتماد الخط التفاوضي التس

 !ألولئك الذين سبقوا الفلسطينيين الى مصالحة إسرائيل ودعوة اآلخرين الى مصالحتها؟
ففي ما يتعلق . مهما يكن من أمر، فان نبيل عمرو تقصد، في مؤتمراته الصحفية، تطويق أي تأويل

ما دام الشعب «، قال عمرو »فتح«الذي ُأدرج في مسودة البرنامج السياسي لِـ » المقاومة«بخيار 
االّ انه . »الفلسطيني تحت االحتالل فمن حقه مقاومة االحتالل وخيار المقاومة مكفول بالشرعية الدولية

ان «هو المفاوضات والمضي في عملية السالم، قائالً » فتح«حرص على التوضيـح ان خيار حركة 
 .» تعيد للشعب الفلسطيني حقوقهخيارنا المفاوضات والصمود والمضي قدماً في عملية سالمٍ

لذلـك وافقوا على عقد . قادة إسرائيل يعرفون سلفاً هذه الحقيقة كما القرارات التي سينتهي اليها المؤتمر
بخيار المقاومة » فتح«هل يبقى، والحالة هذه، أي معنى الحتفاظ . المؤتمر السادس في بيت لحم المحتلة
 ل؟عندما تعقد مؤتمرها في ظل االحتال

أكثر من ذلك، إسرائيل ما كانت لتوافق على عقد المؤتمر في بيت لحم لو بلغها ان ثمة أمالً بأن تتوصل 
شرط قبول إسرائيل بمفاوضة السلطة . الى مصالحة وتفاهم حول مسألة المفاوضات» حماس«و» فتح«

 مكان لـ ال. »حماس«هو ان تكون هذه على خالف بل على طالق مع ) محمود عباس(الفلسطينية 
 .، بما هي حركة مقاومة، في أي مفاوضات تكون إسرائيل طرفاً فيها»حماس«

ابرز نتائجها . أبو مازن وصحبه يعرفون هذه الحقيقة وباتوا مستعدين، على ما يبدو، لمواجهة نتائجها
من . حدوث انقسام خطير ليس بين الفصائل الفلسطينية فحسب بل في صفوف الشعب الفلسطيني أيضا

وليس في أي بلد » داخل الوطن«ا يمكن تفسير الغاية األساسية مـن وراء عقد المؤتمر السادس هن
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وضخ دماء شابة جديدة في صفوفها وتحويلها حزباً شعبياً داعما للسلطة » فتح«انها احياء حركة . عربي
الفصائل وسائر »حماس«وقادراً على االمساك بمفاصل الضفة الغربية والحؤول دون انحيازها الى 

 .الملتزمة، قوال وفعال، خيار المقاومة
نبيل شعث كشف في اليوم األول للمؤتمر النهج الذي اعتمدته » فتح«عضو اللجنة المركزية في حركة 

قال ان المأمول هو ان يخرج المؤتمر . اللجنة المركزية الحياء الحركة الهرمة المنقسمة على نفسها
 :بثالثة انجازات رئيسة

 .يل الحركة وتصويب مسارها من خالل تحديد صالحيات اللجنة المركزية والمجلس الثوريأوال، تفع
ال بأس في أن يكون هناك ثلثان من الشباب وثلث . ثانيا، تجديد الحركة من خالل ضخ دماء جديدة فيها

 .من القدامى في كل مواقع الحركة
 . ألن الوحدة طريقنا الى الحريةثالثا، تحقيق الوحدة بأن نخرج موحدين وان نتكلم لغة واحدة

 هل حقق المؤتمر السادس هذه الطموحات؟
حسام خضر . لنقرأ ما يقوله ثالثة من القادة الشباب في تفسير التحضير للمؤتمر ونتائجه. المردود محدود

فقد حرص منظمو المؤتمر على جلب أصوات . أن تمثيل القادة الشباب في المؤتمر ضعيف«يرى 
 .»اكز القوى التي تمتلك حق االضافة والشطبانتخابية لمر

ان أعضاء اللجنة المركزية الحالية يحاولون خطف المؤتمر من خالل فرض ما "منصور السعدي قال 
 أحداً ال يعرف العدد أن. انهم يستمرون في زيادة عدد أعضاء المؤتمر بطريقة غير قانونية. يريدون

 ."النهائي لألعضاء المشاركين
لكن هذا المؤتمر لم يكن . أمضينا سنوات طويلة في المطالبة بعقد مؤتمرٍ عام" قال باكتئاب قدورة فارس
 ."ما كنا نحلم به

 على منع بإصرارهافهي . بطريقة غير مباشرة» فتح« حاولت دعم القادة الشباب في "حماس"حركة 
لذين اعتقلتهم حكومة سالم  في قطاع غزة من حضور المؤتمر االّ بعد االفراج عن كوادرها ا"فتح"كوادر 

محمد دحالن من » فتح«فياض في الضفة الغربية، حرمت عدوها اللدود وخصم القادة الشباب في 
غير ان اضعاف دحالن ال يعني بالضرورة اضعاف القادة . مشاركة أنصاره في قطاع غزة في المؤتمر

من المهد » فتح« منحهم حق قيادة ان اهللا«القدامى التقليديين الذين يعتقدون، بحسب رأي حسام خصر، 
 ."الى اللحد

قطاع غزة من المشاركين والمحرومين من المشاركة في المؤتمر ان تمثيلهم » فتحيو«الى ذلك، يشكو 
هذه المسألة ال تقض . في المؤتمر كما في اللجنة المركزية والمجلس الثوري ليس عادالً وال كافياً

هؤالء جميعا ال يهمهم من .  وال بالتالي أركان السلطة الفلسطينيةالقدامى والجدد» فتح«مضاجع قادة 
فالقضية المركزية عندهم هي جمع . االّ الجوانب المتعلقة بالضفة الغربية» فتح« مسألة تفعيل حركة 

أوراق القوة وايجاد الظروف المسهلة لجعل المفاوضات مع إسرائيل، في اطار مبادرة اوباما، ممكنة 
 يدركون ان الدولة الفلسطينية التي يعدون أنفسهم بالحصول عليها ستكون في الضفة، وال وهم. وناجحة

 .غضاضة في ان يبقى قطاع غزة خارجها الى ان يتفاهم القادة الفلسطينيون في شأنه في قابل األيام
مفادها ان  المهرجان ايصال رسالة الى الواليات المتحدة -تحقيقه من خالل المؤتمر» فتح«ما أراد قادة 
 من الشعب الفلسطيني قد تخلّت عن خيار المقاومة والتزمت خيار - هكذا يظنون -كتلة وازنة 

» فتح«كذلك أراد قادة . المفاوضات والعملية السياسية للوصول الى مطلب الدولة الفلسطينية المستقلة
 السلطة الفلسطينية فحسب ايصال رسالة الى قادة إسرائيل مفادها ان خيار المفاوضات ال ينهض به قادة

ستعـود لتشكّل ليس » فتح«بل شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني أيضا في الوطن والشتات، وان 
حزب السلطة فحسب بل حركة التحرر، وليس التحرير، التي ستمأل أيضا الفراغ الناجم عن اقتالع قوى 

 .وغيرها، من ربوع الضفة الغربية» حماس«المقاومة، 
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ة مروان البرغوثي االعتراضية من أعماق سجنه اإلسرائيلي الداعية الى وقف المفاوضات ما لوال رسال
، لما اتصفت مداوالت المؤتمر السادس وأنشطته 1967لم تلتزم إسرائيل مسبقاً باالنسحاب الى خطوط 

عباس الهرمة انتاج نفسها مكرسةً، بتجديد الثقة بمحمود » فتح«فقد أعادت كوادر . بأي جديد نوعي
» خريطة الطريق«وأعضاء فريقه القدامى والجدد، فتح باب المفاوضات مع إسرائيل على أساس 

 .وكل ما من شأنه التخلي عن خيار المقاومة وترسيخ خط المفاوضة» مبادرة السالم العربية«و
لثانية بقرار األولى بقرار إسرائيلي، وا: اليوم يمكن القول بمزيٍد من الحزن ان ياسر عرفات اغتيل مرتين

  .عربي
  10/8/2009الوطن، قطر، 
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 صالح النعامي
تعتبر الخدمة العسكرية في إسرائيل إجبارية على الرجال والنساء من سن الثامنة عشر، حيث يمضي 

هيوني في العام لكن منذ اإلعالن عن الكيان الص. الرجال ثالثة أعوام، والنساء عامين في هذه الخدمة
 توصلت قيادة الكيان العلمانية إلى اتفاق مع التيار الديني اليهودي األرثوذكسي الذي يطلق عليه 1948

يقضي بإعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية من أجل افساح المجال أمامهم » الحريدي« بالعبرية 
واقع حيث كانت نسبة الذين يتم اعفاؤهم من وقد تعايشت إسرائيل مع هذا ال. لمواصلة تعليمهم الديني

لكن دراسة جديدة أجراها قسم القوى . الخدمة العسكرية من أجل استكمال التعليم الديني قليلة نسبياً
البشرية في الجيش اإلسرائيلي تظهر حالياً أنه في غضون عقد من الزمن فإن نسبة الذين سيتم اعفاؤهم 

  .ع الشباب اليهودي في سن التجنيدمن الخدمة العسكرية ستصل إلى رب
وتؤكد الدراسة أن دالالت معطيات الدراسة ستكون واسعة المدى، إذ إن واحداً من أصل أربعة شبان 

وتلفت الدراسة األنظار إلى . ممن يدعون للخدمة العسكرية سيفضل التوجه للدراسة في المدارس الدينية
 واحد من كل عشرين شاباً يتوجه للدراسة في المدارس أنه حتى مطلع التسعينات من القرن الماضي كان

وتدلل المعطيات على أنه منذ التسعينات حدث تغيير واضح في توجهات . الدينية بدالً من التجند للجيش
الشباب اليهودي الحريدي، حيث طرأت زيادة مستمرة في عدد الشبان الذين يطالبون باإلعفاء من الخدمة 

الذي " طل "ه لدراسة العلوم الدينية، حيث تبين من خالل المعطيات أن قانون العسكرية من أجل التوج
 لتنظيم قضية اإلعفاء من الخدمة العسكرية ألسباب دينية بشكل قانوني، حيث وضع 2002سن عام 

القانون في حينه معايير تحكم مسألة اإلعفاء من الخدمة العسكرية، وتهدف بشكل أساسي إلى محاولة 
شبان اليهود المتدينين األرثوذكس المستعدين للخدمة العسكرية في الجيش أو تأدية الخدمة رفع عدد ال

  .الوطنية المكملة
لكن من نتائج الدراسة يتضح أن القانون لم ينجح في كبح توجهات الشباب اليهودي المتدين الحريدي 

 من الشباب الحريدي %5 حصل 1992فحسب المعطيات فإنه في العام . للتملص من الخدمة العسكرية
من % 9 فقد تم إعفاء 2005وفي العام . على اعفاء من الخدمة العسكرية من أجل التوجه للعلوم الدينية

وقد أكد قادة قسم %. 13 قفز العدد إلى 2009الشباب المتدين الحريدي من الخدمة العسكرية، وفي العام 
للكنيست أنه في ظل المعطيات الديموغرافية وفي القوى البشرية ألعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة 

  .2020حال ظلت توجهات الشباب اليهودي الحريدي للتحرر من الخدمة العسكرية فإنه حتى العام 
ويتضح من معطيات الدراسة أن اآلليات التي وضعها قانون طل لم تنجح في المهمة التي صممت من 

هو منح الشاب المتدين " طل " ات التي وضعها قانون فمن ضمن اآللي.أجلها، وأدت الى نتائج عكسية
الحريدي في سن الثانية والعشرين فرصة إلعادة التفكير في التوجه للخدمة العسكرية أو العودة للتعليم 

، لكن هذه اآللية لم تؤدي إلى النتائج المعول عليها، "عام الحسم " الديني، وهو ما يطلق عليه في الجيش 
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وقد عرضت نتائج . الشباب المتدين الحريدي توجه للخدمة العسكرية بعد عام الحسممن % 3-2حيث أن 
الدراسة على أعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي، حيث أن اللجنة شكلت فريقاً 

. الذي منح الشبان المتدين الحق في التحرر من الخدمة العسكرية" طل " لدراسة تبعات تطبيق قانون 
وضم الفريق ممثلين عن األحزاب الدينية األرثوذكسية وعن األحزاب العلمانية وتحديداً من النواب ذوي 

، والذي كان قائد في "كاديما " الخلفيات العسكرية، حيث رأس الفريق النائب يونتان فلسنير من حزب 
ق، وضم كل من النائب ، أكثر وحدات الجيش اإلسرائيلية نخبوية على اإلطال"سييرت متكال " وحدة 

أرييه إلداد وهو جنرال متقاعد والنائب يسرائيل حسون وهو نائب رئيس المخابرات الداخلية سابقاً 
، والنائب أوفير بينيس من حزب العمل، "منظمة معاقي الجيش " والنائب موشيه مطلون رئيس ما يعرف 

ريدي ونسيم زئيفي ممثل حركة شاس الح" يهدوت هتوراة " والنائب الحاخام موشيه جفني ممثل حزب 
ويهدف تشكيل هذا الفريق . الحريدية، فضالً عن مشاركة ممثلين عن الجيش وتحديداً قسم القوى البشرية

  "طل " لإلشراف على تطبيق قانون 
المعطيات الدراسة خطيرة، وفي حال تواصلت هذه الظاهرة لمدة عقد، فإننا : "ويقول النائب فلسنير

ة اجتماعية عميقة وخالف داخلي صعب إزاء مسألة قيمة الخدمة العسكرية وعالقات سنصل إلى أزم
الجيش بالمجتمع، هناك خطر حقيقي على مجرد تواصل بقاء نموذج جيش الشعب في دولة إسرائيل الذي 

  .، على حد تعبيره"أثبتناه حتى اآلن 
  10/8/2009السبيل، األردن، 
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  10/8/2009الدستور،   
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