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  صدور النتائج شبه الرسمية للفائزين بانتخابات اللجنة المركزية لفتح في المؤتمر السادس .1

، أن بيت لحم  من،11/8/2009لمؤتمر العام السادس لحركة فتح وني الرسمي ل الموقع اإللكترذكر
 بأن ترتيب الفائزين في اللجنة المركزية ، أشارتالنتائج شبه الرسمية التي وردت من داخل قاعة الفرز

  -:لحركة فتح جاء كاآلتي
  صوتا) 1367  (  أبو ماهر غنيم              -1
  صوتا) 1091 (      النائب محمود العالول   -2
  صوتا) 1061 (  ب مروان البرغوثي    ئ النا-3
  صوتا) 964  (  ناصر القدوة            . د-4
  صوتا) 920(  سليم الزعنون                -5
  صوتا) 911 (    اللواء توفيق الطيراوي    -6
  أصوات) 908 (    اللواء جبريل الرجوب     -7
  صوتا) 863     ( صائب عريقات       . د-8
  صوتا) 854 (  اللواء عثمان أبو غربية    -9

  صوتا) 853(  النائب محمد دحالن       -10
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  صوتا) 811( محمد المدني               -11
  صوتا) 752(    اللواء سطان أبو العينين -12
  صوتا) 733  ( جمال المحيسن        .د-13
  صوتا) 726  (  حسين الشيخ            -14
  صوتا) 690 (   النائب عزام االحمد     -15
  صوتا) 644(نبيل شعث               . د-16
  صوتا) 641 (  عباس زكي              -17
  صوتا) 638(       محمد اشتية      .  د-18

 المؤتمر -ونحيط الجمهور علما بأن هذه األسماء تبقى بحاجة للمصادقة النهائية للجنة االنتخابات
  .السادس، لتخرج في وقت الحق بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يعقد في قاعة التراسنطة في بيت لحم

لجنة االنتخابـات فـي   ، أن   القدس المحتلة  إبراهيم من  كامل   عن،  11/8/2009الرأي، األردن،   وأوردت  
وجـاء   .، فترة التصويت ألعضاء المؤتمر من أبناء قطاع غزة        أمسالمؤتمر السادس لحركة فتح مددت      

هذا القرار لتمكين ما تبقى من أبناء الحركة في غزة من المشاركة في العملية الديمقراطية فـي اختيـار                   
  .أعضاء المجلس الثوري، واللجنة المركزية للحركة

 فتح في   ألعضاء الفرز تأخر بسبب تمديد التصويت       أننبيل عمرو الناطق الرسمي باسم المؤتمر       .  د وأكد
.  الحركة في غزة ومنعهم من التصويت ومالحقـتهم        أعضاءالحكومة المقالة على    غزة، بسبب اعتداءات    

  . للعالج، وسيتم تعيين ناطق اخر للمؤتمرألمانيا إلىعمر المؤتمر .هذا وسيغادر د
سحر القواسمي من الضفة اعلنا عن العشرات من ابنـاء           .وكان النائبين ابو فيصل ابو شهال من غزة ود        

  .ا من التصويتفتح في غزة لم يتمكنو
، بعد ان مدد، بسبب عدم اكتمال التـصويت،         أمس ونصف فجر    3وكان باب التصويت قد توقف الساعة       

  .وقررت اللجنة بدء الفرز لالصوات، اال انها قررت تمديده للعصر
 من أعضاء المؤتمر في غزة لـم        100من جانبه أكد عضو المجلس التشريعي فيصل أبو شهال أن هناك            

% 25 بهم للتصويت إلنتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، مبينا أن هذا الرقم يمثـل          االتصاليتم  
  . في قطاع غزةاألعضاءمن إجمالي 

 فتح في غزة لـم يتمكنـوا مـن          أعضاء من   72سحر القواسمي ان    . عضو المجلس التشريعي د    وأكدت
 القواسمي ان آلية ستجري لتمكـين       وأكدتكما   .التصويت لالنتخابات بسبب مالحقة الحكومة المقالة لهم      

  . الصناديقإغالق من التصويت حتى بعد األعضاءهؤالء 
أحمد نصر، أن  ، بيت لحم مراسلتها منكفاح زبون، عن 11/8/2009 الشرق األوسط، وأضافت

 من أعضاء 200إن أحدا لم يتصل به، وإن ": "الشرق األوسط"مرشح اللجنة المركزية من غزة، قال لـ
واتهم نصر إدارة المؤتمر، )". حتى الخامسة بتوقيت فلسطين(في غزة لم يشاركوا في التصويت المؤتمر 

تضيق على أعضاء المؤتمر في " حماس"وردا على ما إذا كانت  .بأنها تريد، عمدا، إسقاط أعضاء غزة
 ".هذا السؤال ما بدي أجاوب عليه: "ثم استدرك قائال". ال.. ال: "القطاع، قال نصر

 وكـاالت   ، وعـن  بيت لحم ة، ومن    غز  مراسلها من  سمير حمتو ، عن   11/8/2009 الدستور،   يف وجاء
ـ  قال النائب عن حركة فتح في قطاع غزة أشرف جمعة        ، أن   االنباء إن العشرات من أعضاء    " الدستور" ل

يـة  المؤتمر العام للحركة في غزة لم يتم االتصال بهم لإلدالء بأصواتهم الختيار ممثليهم للجنـة المركز               
  .والمجلس الثوري

وانتقد جمعة عدم مبادرة اللجنة االنتخابية المشرفة على االنتخابات في المؤتمر باالتصال بالعشرات مـن               
  .األعضاء من اجل تمكنهم من ممارسة حقهم االنتخابي وتحقيق الشفافية والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص
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 من أعضاء المؤتمر عن قطاع غـزة        72والي  من جانبه أعلن عضو المؤتمر اللواء زكريا بعلوشة أن ح         
معظمهم من العسكريين والمتقاعدين منهم سبعة أعضاء مرشحين للمجلس الثوري لم يتم االتصال بهم من            

رغم مخاطر التصويت عبر الهاتف إلى أنه تم االتفاق         "وأضاف  . قبل القائمين على المؤتمر في بيت لحم      
عضاء المؤتمر من المشاركة ، ومنذ ظهـر أول مـن أمـس             على هذه اآللية بسبب منع حركة حماس أل       

لـصالح مـن يـتم    "وتساءل بعلوشة  . وحتى اآلن لم يتصل بنا أحد رغم انتهاء االقتراع وغلق الصناديق          
حرماننا من هذا االستحقاق التنظيمي الديمقراطي الذي طالما انتظرناه ، أم أن الديمقراطية لها مقاسـات                

  .على حد قوله. "معينة لتفرز قيادة معينة
أعطت التعليمات  "وطالب بعلوشة بإجراء تحقيق فوري وعاجل في هذا الموضوع ، ومعرفة الجهة التي              

، " ، رافضاً اتهام أحد بعينه في هـذا الـسياق         " بعدم االتصال بنا ، وإجابة عن هذه التساؤالت المشروعة        
  ".يبدو أن التزوير شامل لمعظم العسكريين تحديداً"وقال 

ته اتهم احمد نصر أحد قادة فتح في قطاع غزة والمرشح لعضوية اللجنة المركزية اللجنة المكلفة                من جه 
ـ      ، "  عـسكريا  80مـدنيا و    " 120 عضو من أعضاء المؤتمر      200باالتصال بغزة بتعمد عدم االتصال ب

هزلـة ،   حاولنا طوال الليـل منـع الم      "وقال  . مؤكدا أن أعضاء اللجنة التي كلفت باالتصال غير نزيهة        
 200واتصلنا بأحمد الصياد ومساعديه ولم يستجيبوا ، وتم إغالق الصناديق دون االلتفات إلى أكثر مـن                 

  ".عضو لم يصوتوا لحسابات نعرفها جيدا
 عبد الرحمن حمد عـضو قيـادة     من غزة، أن    أشرف الهور  عن،  11/8/2009لقدس العربي،   ا ونشرت

ان الطريقة التي تمت فيها     " القدس العربي "لـ  قال   المركزية   فتح العليا في غزة والمرشح لعضوية اللجنة      
  ".فرضت من بعض قيادات اللجنة المركزية على قيادة غزة"مشاركة غزة كانت خاطئة، وانها 

أجبرت على اتباع أسلوب االنتخابات، كونها لم تكـن فـي حالـة             "وبحسب حمد فإن قيادة فتح في غزة        
، "ال تتفهم وضـع غـزة     " حمد ان ما حدث يؤكد أن قيادات من فتح           وأكد ".موحدة تسمح لها باالعتراض   

، وقال انها ال تعطـي الفرصـة        "يسهل عملية الطعن فيها بسهولة    "مؤكداً أن التصويت من خالل الهاتف       
  . للمرشح للتواجد في مكان المؤتمر لضمان الفوز

  
  في سجون الضفة" مهزلة التعذيب" إلى وقف يدعوهنية  .2

مهزلة "أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية على ضرورة توقف  : حسني مهنا- غزة
في سجون األجهزة األمنية بالضفة الغربية والتي تتسبب في وفاة معتقلين سياسيين من حركة " التعذيب

وأوضح هنية في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته أمس لمعرض  .حماس من وقت آلخر
عبد اهللا أبو جربوع وكيل الوزارة . طالب أبو شعر وزير األوقاف ود. لثالث برفقة دالمنتجات الفنية ا

المساعد وطاهر النونو الناطق باسم الحكومة، أن هذا األمر يؤدي الستمرار الخالفات واالحتقان في كل 
  ".كيف نتحرك تجاه الحوار وهناك أيد تقتل بقسوة في الضفة؟: "بيت فلسطيني، متسائالً

  .حماس قد أعلنت صباح أمس عن وفاة فادي حمادنة أحد أعضائها في سجن جنيد بنابلسوكانت 
وفيما يتعلق بمؤتمر فتح، تمنى هنية أن يصعد إلى القيادة رجال أكثر تمسكاً بالحقوق والثوابت الوطنية 

  .الفلسطينية
حي تل الهوا بمدينة إلى ذلك؛ تفقد رئيس الوزراء مبنى الهالل األحمر الفلسطيني ومستشفى القدس في 

غزة، واطلع على كافة مرافق المبنى وما آلت إليه نتيجة الحصار والقصف اإلسرائيلي خالل الحرب 
وأكد هنية على جاهزية الحكومة الفلسطينية لالستماع لكافة القضايا المتعلقة بالهالل األحمر،  .األخيرة

 التي واجهته من أجل االستمرار في خدمة أبناء وتقديم يد العون له بكافة المستلزمات للخروج من األزمة
 .الشعب الفلسطيني، مثمناً دور العاملين والعامالت فيه

  11/8/2009صحيفة فلسطين، 
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 للسلطة وانعدام رغبتها في المصالحة" النهج اإلقصائي"وفاة حمادنة يؤكد : حكومة هنية .3

التابع للسلطة " جنيد"ر حماس في سجن  أكدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة أن وفاة أحد عناص:غزة
النهج االقصائي لسلطة رام اهللا وانعدام أي رغبة لديهم "يدلل على " جرائم"بالضفة الغربية وما سبقها من 

بالمصالحة الوطنية أو بإنجاح جهود الوساطة من أجل الحوار وهو ترسيخ لتصريحاتهم اليومية ضد 
  ".حمد اليوم والذي نعى في الحوار إلى غير رجعةالحوار والتي كان آخرها تصريح عزام األ

قيادة رام "، محمالً "الجريمة البشعة"وندد طاهر النونو المتحدث باسم حكومة هنية بالحادث ووصفه بـ
وأشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أقل  .المسؤولية الكاملة عن وفاته، متهما األجهزة األمنية بتعذيبه" اهللا

مما يؤكد أن اغتيال "لى وفاة كمال أبو طعيمة من كوادر حماس في سجون السلطة، من أسبوع واحد ع
وطالب النونو  .حسب قوله". المقاومين وعناصر حركة حماس بات أمراً روتينيا اعتياديا في هذه السجون

قات ، محذرا من اعتماد لغة القتل والدم في العال"الفئة الباغية"باتخاذ موقف وطني موحد ممن أسماها 
  .الداخلية

  11/8/2009 قدس برس،
  

   مليون دوالر93 دمقت األوروبيةالمفوضية و مليون دوالر للسلطة 200السعودية تحول : فياض .4
  رئيس الوزراء أن منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  11/8/2009الحياة الجديدة، نشرت 

 مليون دوالر، وأن هذا المبلغ 200ة بمبلغ سالم فياض أعلن عن دعم مقدم من السعودي.  دالفلسطيني
كما وقع رئيس الوزراء مع المفوضية . سيحول مباشرة لخزينة السلطة الوطنية خالل األيام المقبلة

  . مليون دوالر93 اتفاقية منحة بقيمة األوروبية
فياض وقع اتفاقا أمس مع ممثل أن .) ب.ف.ا(  نقالً عن وكالة11/8/2009الدستور، وأضافت 

ال ينحصر في " للسلطة األوروبين دعم االتحاد أ إلى أشار كريستيان برغر الذي األوروبيةلمفوضية ا
 تعهد في مؤتمر األوروبياالتحاد  "إنوقال فياض ". أيضاالدعم السياسي ) يشمل(الدعم المالي فقط ، بل 

 مليونا 168 اآلنا حتى ، وصلنا منه2009 مليون يورو للعام 300 مليون يورو منها 700 تقديم أنابوليس
".  تحويلهاآلية مليون يورو يتم النقاش حول 65 مليونا لدعم وكالة الغوث، وبقي 67ولدعم الموازنة، 

االتحاد  "أن فياض وأوضح.  مليون يورو381، 2008 في العام األوروبيوبلغ مجموع ما قدمه االتحاد 
  ".طينية للسلطة الفلساألكبر ال يزال الداعم والمانح األوروبي

  
 أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة العاشرة" السلطة" األسرى يستنكرون اعتقال النواب .5

" التغيير واإلصالح" استنكر النواب األسرى، في سجون االحتالل اإلسرائيلي، من كتلة :رام اهللا
مجلس الوزراء في البرلمانية، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لوكيل أمين عام 

 شهراً في 38الحكومة العاشرة عزيز كايد، بعد أيام فقط من اإلفراج عنه من سجون االحتالل، وقضائه 
إن اعتقال مواطن : "وقال بيان للنواب األسرى، سرب من سجن النقب الصحراوي. االعتقال اإلداري

، موضحاً أن ممارسات "على االشمئزازشغل موقعاً دبلوماسياً وإدارياً بحتا في حكومة منتخبة أمر يبعث 
  .أمن عباس بلغت حداً ال يمكن استمرار السكوت عليه

  10/8/2009 قدس برس،
  

   بشكل منفصل أسماء الدفعة األولى من حجاج القطاع تعلنان األوقاف في رام اهللا وغزةوزارتا .6
 الفلسطينية في رام اهللا أعلنت وزارتا األوقاف والشؤون الدينية في كل من الحكومة.): أ.ب.د( –غزة 

والحكومة المقالة في غزة بشكل منفصل أمس أسماء الدفعة األولى من حجاج القطاع لتأدية فريضة الحج 
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ورغم الحديث عن تنسيق مسبق بين الوزارتين والتعاون لتمكين حجاج قطاع غزة من السفر . لهذا العام
متين مختلفتين لحجاج القطاع الذين يفترض أن دون خالفات إال أن الوزارتين نشرتا وبشكل منفصل قائ

  .يؤدوا فريضة الحج
إن "المحلية " صفا"وقال وزير األوقاف في الحكومة المقالة في غزة طالب أبو شعر في تصريحات لوكالة 

أسماء الدفعة األولى من الحجاج الذين سجلوا في العام الماضي ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج بلغت 
  .وأوضح أبو شعر أن وزارته ستعلن في األيام المقبلة عن دفعات أخرى".  وحاجة حاجا2090

من جانبها، أعلنت وزارة األوقاف في رام اهللا أمس أسماء الحجاج الذين فازوا بالقرعة ألداء فريضة 
ودعت  . حاجا وحاجة2090 من أبناء قطاع غزة، البالغ عددهم 2009 -هـ 1430الحج لهذا العام 

 300هؤالء الحجاج إلى مراجعة مكاتب شركات الحج والعمرة العاملة في قطاع غزة ودفع مبلغ الوزارة 
دينار أردني دفعة تحت الحساب والحصول على إيصال دفع رسمي من الشركة التي اختارها الحاج ودفع 

حصلت ستلحقها دفعات أخرى في حال "وأكد وزير األوقاف محمود الهباش أن هذه الدفعة . المبلغ لها
  ".فلسطين على عدد إضافي من المملكة العربية السعودية

  11/8/2009الدستور، 
  

  في غزةللوكالة تعود  أنباء إسرائيلية عن سرقة سيارات إسعاف انتنفي" األونروا"الحكومة المقالة و
 الحكومة المقالة نفت  أن اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 11/8/2009القدس العربي، نشرت 
 تتبع لوكالة غوث وتشغيل إسعاف حول استيالئها على سيارات إسرائيلية صحة ما ذكرته صحف أمس

ن ما إ غازي حمد رئيس هيئة المعابر التابعة للحكومة المقالة .وقال د. "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
 ."لحرف الحقائق وادعاءات تهدف أكاذيب إلىعار عن الصحة، ويستند "سرائيلي إلعالم انشر في اإل

سابيع، حيث ألى معبر رفح قبل نحو ثالثة إسعاف وصلت إن ثالث سيارات أن ما حدث هو أوذكر 
 انه إلىولفت  .جراءات المتبعة الخاصة بدخول السيارات من خالل قسم الجماركقامت هيئة المعابر باإل

قمنا بحجزها "لوكالة الغوث، وقال  وثائق تؤكد ملكيتها أو ثبوتية أوراق أية السيارات ال تمتلك أنتبين 
في مخازن معبر رفح، ومع ذلك فقد جرت اتصاالت مباشرة بيننا وبين وكالة الغوث والتي وعدت 

كد حمد انه سبق وان تلقت العشرات من المؤسسات الخيرية أو ." الثبوتية الالزمةاألوراقبتوفير 
 من مختلف الدول إليهاوالمعونات المرسلة  في قطاع غزة المساعدات اإلنسانيةوالجمعيات والمنظمات 

 إسعاف الحكومة المقالة استولت على سيارات إن قالت إسرائيلية إعالموكانت وسائل . بدون مشاكل
 . وكالة الغوثإلىقدمت من معبر رفح البري جنوب القطاع 

التي تحدثت نفت بشدة، األنباء  "ونروااأل" وكالة  أنغزةمن  10/8/2009 قدس برس،وأضافت وكالة 
وأعرب عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم . عن تعرض سيارات إسعاف تابعة لها للسرقة في قطاع غزة

وشدد أبو  .الوكالة في قطاع غزة، عن استغرابه من هذه األنباء التي نشرتها مصادر إعالم إسرائيلية
هذه األخبار غير " على أن حسنة، في تصريحات أدلى بها إلذاعة األمم المتحدة، مساء يوم االثنين،

 ".صحيحة، ولم تُسرق لنا أي سيارات إسعاف على اإلطالق، ونحن ال نعلم كذلك مصدر تلك األخبار
 الهدف من نشر تلك األنباء الكاذبة هو التأثير على عمل "واعتبر عدنان أبو حسنة في تصريحاته، أن

  .في القطاع" األونروا
 

  العقبة الكبيرة أمام المصالحة في الضفة الغربية عذيب استمرار االعتقال والت: الزهار .7
الدكتور محمود الزهار أن مصر ستعقد " حماس"اعلن القيادي في حركة :  محمد الشاذلي-القاهرة 

قبيل انطالق الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني المقرر " حماس"و" فتح"اجتماعات مع وفدي حركتي 
ري، وذلك إلنهاء الملفات العالقة والتي لم يتم حسمها في الجوالت الجا) أغسطس( آب 25عقدها في 
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السابقة، وفي مقدمها ملف المعتقلين والقانون االنتخابي والقوى األمنية المشتركة والقوة المشرفة من 
وأكد الزهار في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نائب األمين العام للجامعة العربية . الدول العربية

" حماس"مد بن حلي أمس عقب لقائه األمين العام للجامعة عمرو موسى، أن ملف المعتقلين من السفير أح
في الضفة يمثل حجر عثرة أمام حدوث أي مصالحة فلسطينية بعد وصول عدد المعتقلين إلى ألف معتقل 

دولها وطلب من الجامعة العربية و. ووفاة بعضهم نتيجة لعمليات التعذيب من جانب السلطة في الضفة
إلنهاء ملف المعتقلين وجميع الملفات العالقة التي تهدد بإفشال الجولة المقبلة من " فتح"التدخل لدى حركة 

عدم تأجيل أي من ملفات في الحوار، وأن يكون االتفاق شامالً لجميع "الحوار، مشدداً على ضرورة 
  ".النقاط حتى ال نكرر تجربة اتفاق مكة

ستطيع فتح من خالل مؤتمر بيت لحم أن تأتي بقيادة جديدة تستطيع أن تدفع نتمنى أن ت: "وقال الزهار
مسيرة الحوار إلى نتائج إيجابية ألن الحوار هو الخيار الوحيد لتوحيد الصف الفلسطيني وتخفيف 

  ".الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني والذي من شأنه أن يخلق مناخات إيجابية
" فتح"في غزة من المشاركة في التصويت في مؤتمر " فتح"من قيادات لم تمنع أحداً " حماس"وأوضح أن 

لكن من تم منعهم أشخاص عبثوا باألمن وشكلوا فرقاً عسكرية مسلحة داخل "في بيت لحم عبر الهاتف، 
، مشيراً إلى أن من خرجوا من غزة إلى "غزة، وهو أمر مرفوض من جانبنا وسيتم تقديمهم الى المحاكمة

في ضوء الجلسة األخيرة لحوار القاهرة، وصلنا : "وقال الزهار. بيل بدء المؤتمر وقاطعوهالضفة عادوا ق
وحين كنا نقترب من االنتهاء من الصياغات كانت فتح ... إلى قناعة بأن فتح ال تريد التوصل إلى حل 

  ". تعترض، وأصبحت ال تريد أي حوار
  رفض انتخابات ألسباب عملية

كيف : "اء االنتخابات التشريعية والرئاسية بداية العام المقبل، تساءل الزهارعلى إجر" حماس"وعن رهان 
سيتم إجراء االنتخابات في الضفة وهناك ألف معتقل من حماس في سجون السلطة وهم يشكلون قيادات 
العمل السياسي والمؤسساتي؟ ومن سيشارك في تشكيل لجان الضفة لإلشراف على االنتخابات، ومن 

من الناحية العملية ال يمكن إجراء أية : "وقال". التالعب في هذه االنتخابات ونتائجها؟سيضمن عدم 
فتح تريد أن تذهب إلى المفاوضات بقضاياها التي "، مشيراً إلى أن "انتخابات في ظل وجود عدم توافق

ة كان نتيجة إلى الساحة السياسي" حماس"، منوهاً في هذا اإلطار إلى أن دخول "تريد طرحها وبقوانينها
  .لنظام انتخابي تريد فتح تغييره وإحداث انقسام في الشارع الفلسطيني

: بتلقي دعم من إيران ما يؤثر على حوار القاهرة، قال الزهار" حماس"وعن االتهامات الموجهة الى 
". نبحث عن دعم الشعب الفلسطيني من جميع الجهات شرط أال يؤثر ذلك على مشروعنا الوطني"

، مشيراً "كأن المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يكون عميالً أو تابعاً لجهة أو أخرى: " قائالواستدرك
  .إلى أن إيران ليست معنية بحوار القاهرة أو االنتخابات

  مؤتمر دولي؟
أية رسائل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة للمشاركة في أي " حماس"ورداً على سؤال هل تلقت 

السؤال االفتراضي الذي يجب اإلجابة عليه هو ما هي الخطوات "مقبل، قال الزهار ان مؤتمر سالم 
هذا اللقاء، وما هو المطروح وما هو البرنامج، فإذا كان اللقاء من اجل اللقاء ) التي سيسفر عنها(العملية 

 تم تجهيز كل لكن اذا: "واضاف". تطبيع) تهدف الى(فلن نشارك في اية لقاءات للتطبيع او يبدو انها 
وتمت مناقشتها مسبقاً وفعال تستطيع ان ) في شأن نتائج مثل هذا المؤتمر(شيء وكانت الصورة واضحة 

تحقق الحد االدني، سننظر في الصيغة واآللية، وبالتالي فإن الحضور او عدم الحضور ليس هو الهدف، 
  ".وانما ما الذي يمكن ان تنتجه مثل هذه الجلسات

ح أن هناك تغييراً في الموقفين األوروبي واألميركي في ما يتعلق بشروط الرباعية من الواض: "وقال
الدولية، لكن األمر لم يصل بعد إلى مرحلة النضج لكي يعلنوا بأن شروط الرباعية كانت في السابق غير 
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حماس ال تسعى الى عقد لقاءات مع هذه األطراف من أجل أن تكون "واكد أن ". منصفة وغير عملية
  ". لقاءات فقط، لكننا نسعى إلى أن تكون هناك إجراءات ونتائج عملية لهذه اللقاءات

الملف ما يزال يراوح مكانه وال : "ونفى حدوث أي تقدم في ملف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، وقال
  ".يوجد أي تقدم في شأنه

  11/8/2009الحياة، 
  

  امضاً غوتعّدهحماس تشكك في البرنامج السياسي لفتح  .8
فتح، وقـال   البرنامج السياسي ل  انتقد الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري         : ـ اشرف الهور   غزة

يعمل على  " الشرعية الدولية "وشدد على ان ربط هذه المقاومة بـ         ".غامض"ان موقف فتح من المقاومة      
 مـع   األمنيـة االلتزامـات   يستلزم وقف   " فتح تبنيها للمقاومة     إعالن أن إلىتفريغها من مضمونها، الفتا     

 من خطة خارطة الطريق التي تتفاخر مقاطعـة رام اهللا           األمنياالحتالل الصهيوني كما وردت في الشق       
 في خطة خارطة الطريـق ال       األمنيةتورط قيادة فتح في تنفيذ االلتزامات        "أنوقال  ". بتنفيذها بحذافيرها 

  ". مع المقاومةبأنها واإلعالنيتفق مع الزعم 
 باأللفاظ تحاول التالعب    أنهامما يعني   " تصريحات قيادة فتح متضاربة في تفسير هذا المصطلح          أن ورأى
 ".أفعال إلى األقوال، بل ترجمة    واألقوالليس الشعارات    "األهم ان   إلى، مشيرا   " خداع الجماهير  أملعلى  

 والتآمر على المقاومـة     الواقع يقول ان افعال فتح متورطة في تصفية المقاومة بالضفة الغربية،          "واضاف  
  ".في غزة

  11/8/2009القدس العربي، 
  

 حماس تتهم أجهزة أمن السلطة بقتل أحد معتقليها تحت التعذيب .9
حركة حماس أعلنت أمس وفـاة أحـد عناصرها       ، أن   غزة، من   11/8/2009السبيل، األردن،   ذكرت  

واتهمت الحركة في بيـان وصـل    .المعتقلين لدى جهاز المخابرات العامة في سجن جنيد بمدينة نابلس
 26(جهاز المخابرات بممارسة التعذيب الوحشي بحق المعتقل فادي حسني حمادنـة            "نسخة منه   " السبيل"

  ".من بلدة عصيرة الشمالية، مما أدى إلى وفاته) عاما
 على يد جهاز 15/6/2009ونقلت الحركة عن مصادر مقربة من عائلته أن حمادنة اعتقل بتاريخ 

  .رات العامة، وتم نقله إلى سجن الجنيد في نابلس المخاب
استشهاد : "وفي تصريح صحفي عقب القيادي في حركة حماس صالح البردويل على الحادثة قائالً

  ".المجاهد فادي حمادنة في سجون عباس من أثر التعذيب يأتي تطبيقاً لتهديدات قيادات فتح ضد حماس
. تها األمنية ورئيسها كامل المسئولية عما وصفه بالجريمةوحمل البردويل حركة فتح وقيادات أجهز

هذه االسطوانة المشروخة التي : "وحول رواية السلطة بأن حمادنة توفي بسبب االنتحار قال البردويل
دأبت عليها األجهزة العميلة باتت مكشوفة ألي طفل فلسطيني فالجميع يعلم أن مناضالً مجاهداً قضى 

 في سجون االحتالل رافعاً الرأس رافضاً الذل واالستسالم ال يمكن أن يقبل أن زهرة شبابه وهو يعاني
  ".يفقد حياته إالّ في ميادين الجهاد واالستشهاد

فوجئ أفراد األمن صباح : "وكان عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية في الضفة قال
وجد ميتا في الغرفة، وقام أفراد األمن باصطحاب أمس بأن المعتقل قد ربط أحد الشراشف حول عنقه، و

زوج شقيقته المحتجز في الغرفة الجانبية للمعتقل ويدعى شاكر دبابسة فورا، إللقاء نظرة عليه والتأكد 
  ".من انه قام بشنق نفسه
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على الفور استدعت األجهزة األمنية األطباء والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان : "وأضاف الضميري
اف على لجنة التحقيق وأن السلطة مستعدة إلضافة اسم أي طبيب تختاره العائلة من جهة محايدة، لإلشر

  ".الستكمال عملية التحقيق
غيـر أن شقيق المعتقل هاني حمادنة أبدى استغرابه من رواية األجهزة األمنية مؤكداً أن شقيقه متدين 

كما  .تحقيق لمعرفة المالبسات الحقيقية لوفاة شقيقهوال يمكن أن يقدم على االنتحار مطالباً بتشكيل لجنة 
وكذبت عائلة حمادنة في بيانٍ لها رواية السلطة وحملّت الرئيس عباس مسؤولية وفاة ابنها مؤكدةً أن 

  .ابنها قتل ظلما وعدوانا تحت التعذيب الوحشي
 البرلمانية،  "حماس"مشير المصري، أمين سر كتلة       أن   ،  غزة، من   10/8/2009قدس برس،   وأضافت  

إن إقدام عباس المجرم والمهرج وزمرته على ارتكاب هذه الجريمة، واستمرار اعتقال ما يزيد عن               : "قال
ألف مجاهد من أبناء حماس في الضفة الغربية؛ إنما تدلل على أن عبـاس قـد داس علـى كـل جهـد                       

لمذبحة التي تمارس ضد    للمصالحة وقضى على األنفاس األخيرة للمصالحة في ظل االعتقال السياسي وا          
  .، على حد تعبيره"المقاوم

يد الحوار لنا في القاهرة، وتمد يد القتل " فتح"لم يعد مستساغاً أن تمد حركة : "وأضاف المصري
بكل قادتها في الضفة وغزة المسؤولية عما يحدث لعناصر " فتح"، محمالً حركة "والمالحقة في الضفة

قتلوا خالل األشهر " من عناصر الحركة 15 في الوقت ذاته إلى أن في الضفة الغربية، مشيراً" حماس"
األخيرة على أيدي قوات األمن في الضفة الغربية، إما بالرصاص أو التعذيب في سجون أجهزة امن 

  .، كما قال"السلطة
" حماس"يلعب بالنار، ولن تمر جرائم الضفة بحق ) عباس(هو : "في كلمته" حماس"وتابع قيادي 

  ."مة والشعب الفلسطيني دون عقابوالمقاو
  

  لدى السلطة وفاة معتقل من حماس الشعبية تدعو إلى تحقيق مستقل في .10
دعت الجبهة الشعبية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من المؤسسات القانونية ذات الصلة، : غزة

، "حماس"أحد عناصر حركة والقوى الوطنية واإلسالمية، لكشف المالبسات المحيطة بوفاة فادي حمادنه، 
في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية بنابلس، والذي تشرف عليه األجهزة األمنية، وكشف الحقائق 

  . للرأي العام الفلسطيني
ضرورة وضع حد لالنتهاكات المتواصلة لحقوق اإلنسان الفلسطيني، "وأكدت الجبهة في بيان لها 

لتصدي بحزم لالعتقاالت التعسفية والسياسية، وللتطاول على وضرورة احترام القانون والقضاء، وا
  .، كما قالت"الحقوق الفردية والشخصية والحريات العامة

  10/8/2009قدس برس، 
  

  تكشف عن رسالة أمينها العام الراحل غوشة لمؤتمر فتح العام السادس"  الشعبيالنضال" .11
، النقاب عن رسالة خاصة خطها أمينها العام  كشفت جبهة النضال الشعبي، أمس: نائل موسى-رام اهللا 

 المؤتمر العام السادس إلىالراحل الدكتور سمير غوشة، وهو على سرير العالج بمستشفى األردن، 
 .لكنه توفي قبل ارسالها. لحركة فتح، لمناسبة انعقاده بمدينة بيت لحم

 سابق في رسالته التي لم تصل،  و اعتبر غوشة وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير
في مسيرة العمل الوطني، " فتح"ان انعقاد المؤتمر العام للحركة يشكل دفعة جديدة العادة تعزيز دور 

واالرتقاء بمنظمة التحرير وبالوضع الفلسطيني على قاعدة أن فتح الفصيل الرئيس الذي قاد العمل 
 .الوطني على مدار عقود

 11/8/2009الحياة الجديدة، 
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  سنواصل البناء في القدس والضفة: والكنيست" شاس "رئيسا .12

علـى أن   ، أجمع وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي ورئيس الكنيست رؤوفن ريبلـين           -القدس المحتلة 
وتجول يشاي وريبلـين    ". يجب أن تستمر  "مشاريع االستيطان والبناء اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة         

ونقلت . ومدينة القدس المحتلة  " معاليه أدوميم "الواقعة ما بين مستعمرة     " E1"المسماة بـ   أمس في المنطقة    
إن اإلدارة األمريكية السابقة كانت تتفهم أهمية البنـاء فـي           :" قوله، العبرية عن يشاي  " هآرتس"صحيفة  
ال مشاريع البنـاء     ونحن نتمنى أن نستطيع إقناع اإلدارة األمريكية الحالية بأن تسمح لنا بإكم            E1منطقة  

  ".في هذه النقطة
وهذا ما  ، ال نختلف على أن الحكومة األمريكية الحالية تختلف عن الحكومة األمريكية السابقة           : "وأضاف

إذا لم نستطع إقناع األمريكيين، علينا أن نعمل رغم         ... يجعلنا ندخل بصراع كبير بغية إقناع األمريكيين      
والحكومـة  ،  بحاجة إلى أن تعمل كل ما تؤمن به        "إسرائيل"، ثم إن    ذلك على تطوير المستعمرات القديمة    

 ".األمريكية عليها أن تفهم أنه ال مناص من إكمال مشروع البناء ألنه موضوع أمني وأساسي بالنسبة لنا                
إذا لم نبنِ نحن في هذه المنطقة فسيقوم الفلسطينيون بالبناء فيهـا وإذا تـم ذلـك                 : "من جهته قال ريبلين   

  ".ون التواصل بين القدس ومعاليه أدوميمسيقطع
  11/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   القريبةاألعوامميثاق فتح والفوضى في الضفة يدفنان احتمال التسوية في : ليبرمان .13

الميثاق المتبلور في المؤتمر " قال وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان أمس إن -الناصرة 
، يدفنان عملياً كل احتمال للتسوية "المحتلة"الى الفوضى العارمة في المناطق السادس لحركة فتح، إضافة 

  ".مع الفلسطينيين في السنوات القريبة
 من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ األميركيين من الحزب الديموقراطي 29وأضاف خالل لقائه 

حية العملية فرصة للتوصل إلى بزعامة زعيم األكثرية الديموقراطية ستني هويار، أنه ال يرى من النا
المواقف المتطرفة غير المتهادنة "وتابع أن . تسوية مع الفلسطينيين خالل السنوات القليلة المقبلة

  ".تخلق فجوة غير قابلة للجسر بيننا وبينهم"في قضايا القدس وحق العودة والكتل االستيطانية " للفلسطينيين
إنما هناك حماستان في غزة وفتح الند في " تمثل الفلسطينيين وقال انه ال توجد سلطة فلسطينية واحدة

وأضاف أنه إزاء هذه الوضعية ينبغي أن تقوم السياسة اإلسرائيلية على الواقع ال على ". الضفة الغربية
من خالل الحفاظ على الحوار بيننا وبين الفلسطينيين وتحسين الترتيبات األمنية وتحسين وضعهم "األوهام 
  ".ي، هذا هو الحد األقصى الممكن تحقيقه في السنوات القريبةاالقتصاد

سيكون مرة " أي مشروع استعراضي، مثل فرض تسوية خالل وقت محدد"ورأى ليبرمان أن مصير 
لذا علينا التمحور قدر اإلمكان في المرحلة االنتقالية وعدم "أخرى الفشل والخيبة وحتى المواجهة، 

هذه هي السياسة الواقعية، أما األخرى فمجرد فذلكات . ئية وإنذاراتالتعاطي مع تحديد مواعيد نها
  ".وعالقات عامة وعدم فهم للسيرورات الحاصلة في هذه المرحلة

من جهته، قال الرئيس شمعون بيريز ألعضاء الوفد األميركي إن الحل األمثل للقضية الفلسطينية يجب 
اف ان الموقف اإلسرائيلي من حل القضية الفلسطينية ال وأض. أن يتم بالوسائل الديبلوماسية واالقتصادية
ورد ". باستثناء موضوع االستيطان، وهو موضوع قابل للحل"يختلف عن موقف الرئيس باراك اوباما 

وال يمكن "رئيس الوفد األميركي بالقول إن أمن الواليات المتحدة مرتبط الى حد بعيد بأمن دولة اسرائيل 
  ".ة بين البلدينضعضعة العالقات الوطيد

  11/8/2009الحياة، 
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  ليفني دعت حكومتها للرد على الهجمات الفلسطينية .14

 التهريـب   إنفاق غارة جوية على احد      أمس فجر   اإلسرائيليشن الطيران الحربي     : اشرف الهور  -غزة  
 ان الغارة جاءت ردا علـى مهاجمـة         إسرائيلالتي تربط جنوب مدينة غزة باالراضي المصرية، وقالت         

  .نشطاء فلسطينيين اراضيها بصواريخ محلية
وفور الهجوم دعت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة االسرائيلية حكومة بالدها للرد على هذه الهجمـات،               

، 'يتعين على اسرائيل الرد على االعتداء الفلسطيني بقذيفة صاروخية انطالقًا مـن قطـاع غـزة               'وقالت  
م على استمرار مثل هذه الممارسـات، ثـم القيـام بعمليـة             عدم المرور مر الكرا   'مشددة على ضرورة    

  .'عسكرية بعد وقوع عدد كبير من االعتداءات
  11/8/2009القدس العربي، 

  
  نتنياهو يشكر مبارك على اكتشاف خلية خططت الغتيال السفير اإلسرائيلي في القاهرة .15

ئيس المصري محمد حسني مبارك شكر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الر: القدس المحتلة
على اكتشاف أجهزة األمن المصرية لخلية خططت لتفجير السفارة اإلسرائيلية واغتيال السفير 

لما قامت به السلطات "وأعرب نتنياهو، خالل مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس مبارك، عن تقديره .هناك
المجموعة االرهابية الفلسطينية التي كانت المصرية من خطوات على الصعيد األمني، ال سيما اكتشاف 

  .، على حد تعبيره"تخطط الغتيال السفير االسرائيلي في القاهرة
جهود إحياء عملية "وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو مبارك تركزت على 

، مشيرة إلى أنها تأتي تمهيداً "نيينالسالم في الشرق األوسط والمساعي الستئناف االتصاالت مع الفلسطي
 .لتوجه الرئيس المصري إلى واشنطن األسبوع القادم ولقائه المرتقب مع الرئيس األمريكي باراك اوباما

  11/8/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
 

  ليبرمان يدعو القنصل اإلسرائيلي في بوسطن إلى االستقالة بعد انتقاده للحكومة اإلسرائيلية .16
وبخ وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان بـشدة أمـس دبلوماسـيا            :  فرح سمير  -القدس المحتلة 

إسرائيليا يعمل في الواليات المتحدة، بسبب تحذيره من مغبة توتر العالقات مع واشنطن لخالفهما حـول                
 إذا كـان أحـد غيـر        :ونقل ناطق باسم ليبرمان عن الوزير قوله خالل اجتماع قيادة الوزارة          .االستيطان

وجاء  .موافق على سياسة الحكومة اإلسرائيلية وال يمكنه احتمالها، فعليه أن يقدم استقالته بدال من االنتقاد              
ذلك ردا على القنصل العام في بوسطن نداف تامير الذي استدعي للتشاور في القدس إثر نـشر وسـائل                   

 .الستيطان على العالقات مع واشنطناإلعالم إحدى مذكراته الداخلية حول تداعيات سياسة ا
  11/8/2009عكاظ، 

  
   تجدد تهديدها للبنان"إسرائيل" .17

جددت إسرائيل تهديدها للبنان، محملة الحكومة اللبنانية مسؤولية أي : وكاالت -القدس المحتلة، تل أبيب
" حزب اهللا"ول وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس لبنان من نتائج دخ". حزب اهللا"هجوم يقوم به 
ليكن واضحاً ان حكومة لبنان : "إسرائيلوقال لصحافيين خالل جولة في جنوب  .الحكومة المقبلة

آمل اال : "واضاف". ستتحمل مسؤولية اي هجوم يأتي من اراضيها اذا اصبح حزب اهللا رسمياً جزءاً منها
ذلك في الماضي كي ال نضر نضطر للجوء الى مهاجمة بنى تحتية مدنية في المستقبل بعدما تجنبنا 

آمل اال : "وتابع. على لبنان2006، ملمحاً بذلك الى الحرب التي شنتها اسرائيل صيف "بالحكومة اللبنانية
  ".نحتاج الى رد من هذا النوع
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وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن نتنياهو نفى أمس تقارير أفادت عن ارتفاع حدة التوتر بين لبنان 
". وتختبئ وراءه" حزب اهللا"ال يمكن للحكومة اللبنانية القول إنه : "عيم الليكود أضاف، لكن ز"وإسرائيل

  ".الحكومة اللبنانية موجودة في السلطة وتتحمل المسؤولية: "وتابع
  11/8/2009الحياة، 

  
  لمباحثات أمنية في القاهرة" إسرائيلي"مبعوث  .18

ا يسمى األمن القومي عوزي أراد في زيارة لم” اإلسرائيلي“وصل الى القاهرة أمس المستشار : ا.ب.د
وقال مصدر أمني في  .تستغرق عدة ساعات يجرى خاللها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين

مطار القاهرة إنه سيبحث مع كبار المسؤولين بجهاز المخابرات المصري عدة قضايا أهمها الوضع على 
دل األسرى مع الفلسطينيين الى جانب بحث إمكان الحدود مع قطاع غزة وجهود مصر بشأن صفقة تبا

لدى مصر مقابل تسليم مصر عدداً من ” اإلسرائيلي“اإلفراج عن عودة سليمان ترابين الجاسوس 
 .  ”إسرائيل“المصريين األسرى في 

  11/8/2009الخليج، 
   

   "سلوانال"حي  أرضي بشارع في انهياٌرو.. عائالت صهيونية تستعد لالستيطان بالقدس .19
 إسرائيل"صحيفة   نقال عن مراسلها من الناصرة برهوم جرايسي، أن            11/8/2009الغد، األردن،   نشرت  

 أمس عن مشروع استيطاني جديد في قلب األحياء العربية في القدس المحتلـة،               كشفت اإلسرائيلية" يومال
" سـميراميس "طيني   عائلة من المستوطنين تعتزم االستيطان في الحي الفلس        20وقالت الصحيفة، إن نحو     

  .شمالي القدس الشرقية
 دونما، تزعم عـصابات المـستوطنين أنهـا         22ويستهدف المشروع االستيطاني قطعة أرض مساحتها       

، إال أن زيف هذه المزاعم يكشف مسار جدار الفصل العنـصري فـي داخـل                1973اشترتها في العام    
  . دونمات في الجانب اآلخر7و" فلسطينيفي الجانب ال" دونما من هذه األرض 15المدينة، الذي أبقى 

 القدس المحتلة  سمر خالـد      نقال عن مراسلتها من      11/8/2009الرأي، األردن،   في غضون ذلك ذكرت     
 عـن انهيـار    كـشفوا أهالي حي وادي حلوة في بلدة سلوان المقدسية الواقعة جنوب المسجد األقصى      أن  

طات االحـتالل اإلسـرائيلي المتواصـلة فـي         ارضي في الشارع الرئيسي في الحي نتيجة حفريات سل        
وقال عضو لجنة أهالي الحي جواد صيام إن الحفرة التي تسبب بها االنهيار جاءت بطول أربعة                 .المنطقة

وأشار صيام إلـى أن      .أمتار وبعرض مترين ونصف، وتقع في منتصف الشارع الذي يربط الحي بالبلدة           
أحد األنفاق التي تربط المسجد األقصى بحائط البـراق لـيس           االنهيار الذي يعتقد أنه وقع فجر امس في         

وأضاف هناك الكثير من االنهيارات والحفـر        .جديدا، فقبل أسابيع كان هناك انهيار أكبر منه في المنطقة         
التي يتم إخفاؤها وال نعرف بها، وال يؤشر عليها سوى أعمال التصليح التي تقـوم بهـا طـواقم بلديـة                     

  .االحتالل
 بأعمال حفريات ألنفـاق تحـت المـسجد األقـصى           2007عية ألعاد االستعمارية بدأت منذ      وكانت جم 

ومحيطه، ومن بينها منطقة سلوان، وقد تمكن األهالي من استصدار قرار محكمة يمنـع الجمعيـة مـن                  
  .استمرار العمل في الحفر إال أنها لم تمتثل للقرار

قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تيسير  المحتلة، أن من القدس 11/8/2009الخليج، في نفس السياق أوردت 
رجب التميمي، كشف أمس، عن وجود أنفاق حفرتها سلطات االحتالل أسفل المسجد األقصى تتسع 

  .لشاحنات وجرافات كبيرة
وقال التميمي في بيان إن االنهيارات المتتالية للطرق واألسوار تؤكد تعرضه ألكبر مؤامرة تهدد بنيانه 

، وجدد التميمي دعوته لكل من يمكنه الوصول "الهيكل المزعوم على أنقاضه"ضه وإقامة وهويته لتقوي
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بوجوب شد الرحال إلى المسجد األقصى للدفاع عنه، محرماً التقصير في ذلك، ومؤكدا أن المسجد تجاوز 
عني أن  اعتراف االحتالل باستعمال مواد كيماوية في الحفريات، ما يإلىمرحلة الخطر الشديد، مشيراً 

وقال إن . هذه المواد تغلغلت في عمق األرض أسفل المسجد األقصى، وأدت إلى ذوبان كامل للصخور
األيام المقبلة قد تشهد انهيارات جديدة في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد، موضحا أن هناك 

 جراح ورأس العامود وشعفاط حملة جديدة من االستيطان التي تنفذها بلدية االحتالل في سلوان والشيخ
 .وبيت حنينا، تهدف لفصل هذه األحياء عن البلدة القديمة في القدس

  
  "عوفر" سجن أسيراً في 25تدهور صحة ": نادي األسير" .20

 خمـسة وعـشرين     ،العسكري اإلسرائيلي الواقع غرب رام اهللا     " عوفر"نقلت إدارة سجن     :الضفة الغربية 
سجن بعد تدهور حالتهم الصحية الليلة الماضية، وفقاً لما أفاد به األسـير             أسيراً بشكل عاجل إلى عيادة ال     

  .شادي شاللدة لمحامي نادي األسير صباح االثنين
 في السجن وهم في حالة صحية حرجه للغاية،         4 أسيراً نقلوا من قسم      25إن  : " وقال المحامي لؤي عكة   

وسط ارتفاع حاد في درجات حرارتهم وفقدان القدرة على الوقوف، حيث تم االستعانة بأسـيرين لكـل                 
  ".مريض حتى تمكنوا من نقلهم إلى العيادة

مام الساعة السادسة من، صباح أمس، حضر مـدير عـام           حالة الطوارئ، وفي ت   " عوفر"وأعلنت إدارة   
مصلحة السجون ومعه طاقم من األطباء، حيث تقرر عزل أربعة من األسرى في قـسم خـاص نتيجـة                   

  . درجة مئوية40الرتفاع درجة حرارة أجسامهم إلى 
11/8/2009صحيفة فلسطين،   

  
   يدهم منازل المواطنين في الضفة ويعتقل ستة منهماالحتالل .21

، حملةَ )10/8(شنَّت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم االثنين : اصرةالن
  .اقتحامات ومداهمات للعديد من محافظات الضفة الغربية، اعتقلت على إثرها ستة مواطنين

نة اقتحمت عصابات من المستوطنين اإلسرائيليين المسلّحين، عصر اليوم االثنين، أحد أحياء مدي كما
وشن هؤالء المستوطنون  .الخليل القديمة، ومارسوا فيها عمليات شغب وترهيب للمواطنين الفلسطينيين

المسلّحون هجمات على المنازل والسيارات العربية في حي أبو سنينة، حيث حطموا زجاج السيارات 
  .وألحقوا أضراراً جسيمة بها، وتسببوا بترويع السكان الفلسطينيين

10/8/2009، قدس برس  
  

  كس الجديد متهم ببيع أمالك كنسية لالحتاللوبطريرك األرثوذ .22
 اتهمت جهات مسيحية عربية بطريرك الروم األرثوذوكس ثيوفيليوس الثالث بالتورط :القدس المحتلة

 والمشاركة بتهويد القدس المحتلة في صفقات مشبوهة مقابل "إسرائيلية"بصفقات بيع أراض لجهات 
وكشفت اللجنة .  به، وسط دعوات لألردن واليونان والسلطة الفلسطينية للتدخل"ئيلياإلسرا"االعتراف 

التنفيذية للمؤتمر األرثوذكسي وهو اإلطار القيادي للمسيحيين العرب الروم األرثوذكس في فلسطين 
حم  دونما في منطقة مار الياس بين القدس وبيت ل71واألردن، أمس، عن قيام البطريركية بتحويل ملكية 

 من دون ثمن مالي ضمن اتفاقية كتبت باللغة العبرية فقط ما يحول دون "اإلسرائيلية" "تل بيوت"لشركة 
 قراءتها وفهمها من جانب السنودوس ومعظم أعضائه العشرين من رجال دين يونانيين 

ارية  وبحسب الخرائط التي كشف عنها، ستقام على األرض ذات الموقع االستراتيجي مرافق سكنية وتج
تم بعد ” الفضيحة“وتوضح اللجنة في بيانها أن الكشف عن . منها% 15وفنادق ستحصل الكنيسة على 
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تدعي أنها أحق بإدارة ” بارا“سابقة اسمها ” إسرائيلية“وشركة ” تل بيوت“صراع قضائي نشب بين شركة 
 . أوقاف وأمالك الكنيسة بموجب اتفاقية مسبقة بينهما

 بعدما تم عزل 2007الثالث حل مكان البطريرك السابق إيرينيوس األول عام يشار إلى أن ثيوفيليوس 
األخير جراء االحتجاجات الشعبية الواسعة عقب انكشاف فضيحة بيع أراض وعقارات كنسية في باب 

 . "إسرائيل" ـالخليل في القدس المحتلة ل
ء صفقات وقعها إيرينيوس تورط  ويؤكد رئيس اللجنة يوسف الديك أن ثيوفيلوس الذي يزعم السعي إللغا

وتابع أن البطريركية صادقت . "تل بيوت" مع شركة 2009 عام ،"مار الياس"، "بنفسه في صفقة أرض 
ما يزيد ” اإلسرائيلية“ بمسجل الشركات "طلبيوت"على الصفقة العام الماضي وقبل تسجيل الشركة 

 .”الشبهات حول دوافعها ومالبساتها
11/8/2009الخليج،   

  
  يعترف االحتالل بمعظمها   بلدة ال52فلسطينيو النقب يعيشون في : مسح .23

أن النقب الواقع جنوبي فلسطين المحتلة، يعيش فيه مائة         " جمعية سدرة "أظهر مسح نفذته     :القدس المحتلة 
وثمانون ألفاً من البدو الفلسطينيين في اثنتين وخمسين بلدة، معظمها بلـدات ال تعتـرف بهـا سـلطات                   

  . الل اإلسرائيلياالحت
فـي مرحلـة    "وكشف المسح أن سبع بلدات فقط تعترف بها سلطات االحتالل، بينما هناك عشر بلـدات                

  .، بينما هناك خمس وثالثون بلدة منها ترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بها"االعتراف بها
 فـي النقـب،     48 لفلسطينيي   وتشكِّل قضية القرى غير المعترف بها في النقب، إحدى الشواغل األساسية          

حيث يترتب على عدم االعتراف محاوالت إسرائيلية لتهجير السكان الشرعيين، وكذلك التضييق المنهجي             
. عليهم عبر الحرمان من الخدمات والمرافق األساسية، بما في ذلك إمدادات المياه والتيـار الكهربـائي               

 العاملة في مجال محو األمية بالنقب يبلـغ         48نيي  وتوصل المسح إلى أن عدد المؤسسات األهلية لفلسطي       
  .سبع عشرة مؤسسة

 وقد تبوأت قضية محو األمية في صفوف نساء النقب العربيات مركز االهتمام بالنسبة لهذه المؤسسات،               
واتضح من المسح كذلك أن بعض هذه المؤسسات لم تعد تعمل فـي هـذا المجـال بـسبب صـعوبات                     

وفر التمويل، وكذلك واقع النقب السياسي االجتمـاعي واالقتـصادي، وعـدم            ومشكالت واجهتها كعدم ت   
الخبرة في مجال تعليم الكبار، ونقص المدرسين والكوادر المهنية، وصعوبات التعامل مع ظاهرة التسرب              

  .المدرسي، وإشكاليات في المضامين والمناهج
11/8/2009صحيفة فلسطين،      

    
  صالح الدين في عكااالحتالل يقرر هدم نصب رفيق  .24

 قررت بلدية االحتالل في مدينة عكا هدم النصب التذكاري الذي أقامته جمعية الصيادين :)ب.ف.ا(
وقال . العكاويين في ميناء المدينة للغواص العربي عيسى العوام الذي حارب مع صالح الدين األيوبي

ت ليل األحد من بلدية عكا تسلم" "فرانس برس" ـرئيس جمعية صيادي عكا ونهاريا رشيد هيتي ل
استهتار "ورأى أن هذا القرار . " ساعة24العنصرية أمرا بهدم للنصب التذكاري لعيسى العوام خالل 

 ."بالعرب إذ إن النصب موجود على ارض وقف الجامع وال يضايق أحداً
وكانت جمعية صيادي عكا وضعت الجمعة نصب الغواص عيسى العوام وهو مسيحي عربي عكاوي 

 "إسرائيل" ـخترق حصار الصليبيين البري والبحري وتواصل مع صالح الدين مدافعا عن عكا، تحديا لا
 . الى العبرية48التي قررت تهويد المدينة وتحويل أسماء المدن والبلدات المحتلة عام 

11/8/2009الخليج،   
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  تطلق حملة  دولية لنصرة األقصى في ذكرى إحراقه" مؤسسة القدس" .25

 إلحراقه، 40 ـسة القدس الدولية إلطالق حملة عالمية لنصرة المسجد األقصى في الذكرى التستعد مؤس
 عاماً 40"تبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، تحت شعار 

وتهدف الحملة الى توضيح وتعريف ما يحاك ضد المسجد األقصى . "فلنحم أقصانا.. وناره تشتعل
 .االستفادة من كل الفرص المتاحة إلعادته الى صدارة االهتمام والدعم المادي والمعنويو

: وستطلق المؤسسة في الحملة نشاطات وفعاليات وأدوات مركزية وأخرى محلية، حيث سيكون أبرزها
 وهو تقرير معلوماتي يرصد ويستقرئ أحوال األقصى خالل عام "عين على األقصى"إطالق تقرير 

كل مساجد األمة ألجل المسجد "ف مستقبله، كما ستطلق حملة تضامن مساجد األمة تحت شعار ويستشر
، حيث ستقام صالة جماعية على حدود الدول المجاورة لفلسطين وفي أماكن معينة في الدول "األقصى

داً األخرى يشارك فيها عدد من العلماء والمشايخ والمصلين بهدف إيصال رسالة أن األمة لن تدخر جه
في سعيها للصالة في مسجدها المغتصب، كما ستشمل الحملة تسليم رسائل لقيادات وزعماء األمة العربية 
واإلسالمية والمنظمات الدولية لتوضيح ما يحصل في القدس واألقصى واالحتجاج على الصمت تجاه 

 .اعتداءات االحتالل
11/8/2009الخليج،   

  
  دخال كميات محدودة من المواد الغذائية والوقوداالحتالل يفتح معابر غزة التجارية إل .26

، فتح كافة معابر قطاع غزة )10/8 (االثنينقررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم  :غزة
  .التجارية بشكل جزئي؛ إلدخال كميات محدودة من المواد الغذائية والوقود إلى القطاع

إن سلطات االحتالل ستسمح : "سطينية حاتم عويضةوقال مدير مكتب وزير االقتصاد في الحكومة الفل
شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم محملةً بالمواد األساسية للقطاعين ) 90 - 80(اليوم بإدخال ما بين 
سيسمح بإدخال عدة شاحنات محملة بالقمح واألعالف "وأوضح أن االحتالل  "الزراعي والتجاري

ل كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي والحبوب عبر معبر المنطار، وسيسمح بإدخا
  ".الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء عبر معبر الشجاعية

وأشار عويضة إلى أن سلطات االحتالل أغلقت أمس معبر الشجاعية دون إبداء األسباب؛ األمر الذي 
  .منع إدخال كميات من الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء

10/8/2009، قدس برس  
   

   ملف ازدواجية العضوية مع حماسإغالق يبحث موضوع في األردن" اإلخوانشورى " .27
 المسلمين اجتماعا عاديا في نهاية االسـبوع        اإلخوانيعقد مجلس شورى جماعة     :  نسيم عنيزات  -عمان  

وفق تصريح لـرئيس مجلـس الـشورى      " للجماعة"الجاري لمناقشة التقارير االدارية والمالية والسياسية       
  ".الدستور"اللطيف عربيات لـ  الدكتور عبد

 مناقـشة   إمكانيـة وقال عربيات ان جدول اعمال االجتماع يتضمن بند ما يستجد من اعمال ملمحا الـى                
  .موضوع المكاتب االدارية االربعة للمقيمين من الجماعة في دول الخليج

وضوع ازدواجية التنظيم   سيبحث م ) عضوا  ( 51وعلمت الدستور ان مجلس شورى الجماعة الذي يضم         
في المكاتب االربعة بين التنظيمين االردني والفلسطيني وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة التي شـكلها سـابقا           
لحل الخالف بشأن ازدواجية العضوية بين الجماعة وحركـة حمـاس التـي اوصـت بـاغالق ملـف                   

  .االزدواجية
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ء في المكاتب االربعة بين ارتباطهم بالتنظيم       ويتجه موضوع اغالق ملف االزدواجية عبر تخيير االعضا       
  .االردني اوالفلسطيني

  ). وقطرواإلماراتالسعودية والكويت ( وتوجد المكاتب االدارية في كل من 
بانه قد جرى أي لقاء مع قيادات من حماس االسـبوع           " الدستور"وكانت قيادات من الجماعة قد نفت لـ        

نظيمي حيث نشرت بعض المواقع بان المراقب العام للجماعـة          الماضي للبحث في موضوع االرتباط الت     
  . الدكتور همام سعيد قد التقى القيادي في حماس محمد نزال وتم مناقشة موضوع االرتباط التنظيمي

كما سيبحث مجلس الشورى حسب المصادر امكانية التوافق على اختيار امين عام جديد لحـزب جبهـة                 
ور اسحاق الفرحان الذي انتخب امينا عاما بدال من االمين العـام الـسابق              العمل االسالمي بدال من الدكت    

زكي بني ارشيد الذي قدم استقالته لمجلس شورى الحزب اثر خالفات سابقة في المكتب التنفيذي للجبهة                 
حيث تم اختيار الفرحان امينا عاما مؤقتا لحين اجراء انتخابات مجلس الشورى المتوقع اجراؤهـا فـي                 

  .لعام الجارينهاية ا
 .وافادت المصادر بوجود اكثر من مرشح لمنصب االمين العام لحزب الجبهة على عكس المرات السابقة              

مرشحها " الصقور"فيما لم تحسم    " الحمائم"وتشير المصادر الى ترشيح الشيخ سالم الفالحات المدعوم من          
  .لةلهذا المنصب حيث يتردد اسمي المهندس على ابوالسكر ومراد العضاي

ولم يؤكد اوينفي االمين العام السابق زكي بني ارشيد موضوع ترشحه مرة اخرى واكتفى في تصريحات                
  ". بان الوقت ما زال مبكرا حول هذا الموضوع"بالقول" الدستور"سابقة ل 

ـ     المكتـب التنفيـذي للجماعـة لوحـوا مـؤخرا           أعضاء من   أربعةان  " الدستور"واكد مصدر اخواني ل
ن المكتب في حال فشل مجلس الشورى في اجتماعه المقبل في انهـاء قـضية ازدواجيـة                 باستقاالتهم م 

  .التنظيم
11/8/2009الدستور،   

  
  ة األردنية المحلياألسواق تغزو "المستوطنات" مزروعة في إسرائيليةانجا م: "الدستور" .28

 كميات من المانجا    تحتوي أسواق الخضار والفواكه المنتشرة في أنحاء المملكة       :  محمود كريشان  -عمان  
المستوردة من اسرائيل ، تبين أن بعضها يزرع في المستوطنات اإلسرائيلية ، ويقوم مصدرون وتجـار                

  .تجزئة بالتحايل إلخفاء مصدرها
حصلت على عبوات كرتونية لهذا المنتج ، تشير بياناتهـا الـى ان بعـضها مـزروع فـي                   " الدستور"

 وهي  settlementsغة االنجليزية يشير الى ذلك بوضوح بعبارة        مستوطنات اسرائيلية من خالل ليبل بالل     
وهي اصال قريـة عربيـة كـان اسـمها          " كيبوتس عين هميفراتس  "باالضافة لعبارة   " مستوطنات"تعني  

  .بالقرب من عكا قبل ان يستوطن اليهود فيها ويقوموا بتهويدها باطالق اسم عبري عليها" المنشية"
انه يـستبعد   " الدستور"ق الرسمي باسم وزارة الزراعة حسن حواتمة لـ         وحول هذا الموضوع قال الناط    

حدوث ذلك خاصة ان الوزارة حريصة على التثبت من االرض المزروع فيها المنتج ومصدره من خالل                
  .نظام التتبع المعمول به بالوزارة ، وفق قوله

الستيراد من الكيان الصهيوني مرفوض     ا"بدوره قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة ان           
، محمـال المـسؤولية     " جملة وتفصيال ، فما بالك اذا كان المنتج مزروعا في المستوطنات الـصهيونية            

للجهات الحكومية في المساهمة بتضليل المواطن حول مصادر البضائع الصهيونية الموجودة في االسواق             
جار التجزئة الذين يقومون بازالة ملصق يشير الى ان         من خالل عدم فرض المراقبة على المستوردين وت       

  .المنتج مستورد من اسرائيل
11/8/2009الدستور،   
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  لدينا القدرة على حماية أرضنا: حزب اهللا ردا على تهديدات نتنياهو .29

:  الشيخ نبيل قاووق"حزب اهللا" قال مسؤول منطقة الجنوب في ):يو بي آي (–) أ ف ب( –بيروت 
نحن . هديداته يمكن أن يخضع دوالً كبرى ولكن لن يستطيع أبداً أن يخضع إرادة المقاومةنتانياهو بت"

نمتلك القدرة على حماية ارضنا وشعبنا بمعادلة المقاومة التي تجعل أي استخدام إسرائيلي لسالح المدنيين 
  ."مكلفاً جداً وال تطيقه إسرائيل

ي ضرب القواعد واألركان واألسس للكيان  الزلزال الذ2006انتصار تموز «واعتبر قاووق أن 
إسرائيل ال «ولفت الى ان . »اإلسرائيلي وصدعها، وأسقط كل القيادة العسكرية والسياسية اإلسرائيلية

أن أكثر ما يخيف معسكر عدوان تموز هو «، معتبراً »تزال أسيرة الخوف والرعب من تجربة المقاومة
ورأى ان . »والعالم هي اليوم بالكامل لمصلحة المقاومةان الظروف السياسية في لبنان والمنطقة 

المشاريع والرهانات األميركية وصلت الى طريق مسدود، ومن حق المقاومة أن تستفيد من الفرص «
  .»المحلية واإلقليمية والدولية لتعزز قدراتها السياسية والشعبية والعسكرية

رائيلي بنيامين نتنياهو أمس الحكومة اللبنانية وتأتي هذه التصريحات بعد تحميل رئيس الوزراء اإلس
  مسؤولية أي هجوم يقوم به حزب اهللا 

11/8/2009الحياة،   
   

  حسام زكي يؤكد أنَّ اإلدارة األمريكية لم تكشف بعد عن خطتها في عملية السالم .30
صريحات أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في ت:  محمد الشاذلي-القاهرة 

أمس أن اإلدارة األميركية لم تكشف بعد عن خطتها في ما يتعلق باستعادة الزخم والنشاط في عملية 
وأعرب عن أمله في أن . السالم، مؤكداً أن مصر سيكون لها إسهام كبير في األفكار األميركية الجديدة
الذي يمكن تحقيقه في شكل تكون األفكار األميركية النهائية في مصلحه السالم المبني على العدل و

  .وقال إن االنتظار ليس في مصلحة الجميع. عاجل
وعن إمكان أن تسهم األفكار األميركية الجديدة في حل مشكلة الشرق األوسط في ظل االنقسام 
الفلسطيني، أشاد زكي بالموقف داخل حركة فتح، وقال إن مؤتمر الحركة األخير أمكن له أن يداوي كل 

وأشار إلى استمرار . نقسامات التي كانت قائمة على مدار السنوات الماضية في الحركةالخالفات واال
مصر في جهودها لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس، مؤكداً أن اإلرادة السياسية الفلسطينية مهمة 

 وأعرب زكي عن أمله في أن تصل القيادات الفلسطينية إلى نتيجة مفادها أن. إلنجاح الجهود المصرية
وقال إن . إعالء المصلحة الفلسطينية يجب أن تكون الهدف األساسي وليس مصلحة هذا التنظيم أو ذاك

الخالفات الفلسطينية ستؤثر حتماً على مسار عملية السالم، لكنها ليست العامل المعوق، فالموقف 
 تهيئة المناخ اإلسرائيلي هو المعوق األساسي في ظل الممارسات اإلسرائيلية على األرض التي تعيق

وأكد وجود شريك فلسطيني هو الرئيس محمود عباس المفوض من الشعب . المناسب لعملية سياسية
  .الفلسطيني

من جهة أخرى، أكد زكي أن مصر ليس لديها تخوفات في شأن مشروع قناة البحرين الذي يرغب 
  .والسلطة الفلسطينية في إنشائه" إسرائيل"األردن و

 11/8/2009الحياة، 
  

 مجلس الوزراء السعودي يدين طرد العائالت الفلسطينية من القدس الشرقية المحتلة  .31
أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته واستنكاره لألعمال العدوانية اإلسرائيلية المتكررة ضد : جدة

دم المنازل الشعب الفلسطيني، ومن بينها قيامها بطرد العائالت الفلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، وه
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وحث المجلس المجتمع الدولي على العمل بجدية وصرامة لوقف تلك األعمال اإلجرامية  .الفلسطينية فيها
خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي . وأوضح د. فورا وإلزامها بالتقيد بقرارات الشرعية الدولية

السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن أمله وزير الثقافة واإلعالم بالنيابة في بيانه لوكالة األنباء 
في أن يستجيب الفرقاء الفلسطينيون لنداء خادم الحرمين الشريفين ويعملوا على تجاوز خالفاتهم من أجل 
فلسطين وشعب فلسطين، مستذكرين أيضا تلك المواثيق والعهود التي أخذوها على أنفسهم في رحاب بيت 

 .اهللا الحرام في مكة المكرمة
  11/8/2009الشرق األوسط، 

  
  مبارك يتلقى اتصاالً من نتنياهو في شأن سبل كسر جمود عملية السالم .32

شكر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس المصري محمد حسني مبارك على : الناصرة
  .ر هناكاكتشاف أجهزة األمن المصرية لخلية خططت لتفجير السفارة اإلسرائيلية واغتيال السفي

لما قامت به السلطات "وأعرب نتنياهو، خالل مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس مبارك، عن تقديره 
المصرية من خطوات على الصعيد األمني، ال سيما اكتشاف المجموعة االرهابية الفلسطينية التي كانت 

  .، على حد تعبيره"تخطط الغتيال السفير االسرائيلي في القاهرة
جهود إحياء عملية "در سياسية إسرائيلية إن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو مبارك تركزت على وقالت مصا

، مشيرة إلى أنها تأتي تمهيداً "السالم في الشرق األوسط والمساعي الستئناف االتصاالت مع الفلسطينيين
  .مريكي باراك اوبامالتوجه الرئيس المصري إلى واشنطن األسبوع القادم ولقائه المرتقب مع الرئيس األ

أوفد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مبعوثان رسميان إلى العاصمة المصرية القاهرة، كما 
وذلك مع قرب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس مبارك إلى الواليات المتحدة األمريكية المقررة في 

  .األسبوع المقبل
األمن "ه تم إيفاد كل من مستشار رئيس الوزراء لشؤون وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة إن

  .عوزي اراد والمبعوث الشخصي لرئيس الحكومة حغاي هداس" القومي
ونفت المصادر أن تكون لزيارة عوزي اراد للقاهرة حالياً أي عالقة بالجهود التمام صفقة تبادل األسرى 

  . بل مئات األسرى الفلسطينيينالتي يتم من خاللها إطالق سراح الجندي غلعاد شاليط مقا
تأتي تمهيداً للزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك "وأكدت أن زيارة اراد 

، مشيرة مع ذلك إلى "لواشنطن قريباً وتنسيق المواقف حول استئناف المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية
  .اس سيصل هو اآلخر الى القاهرة، دون تحديد مهمتهأن المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء حغاي هد

11/8/2009، قدس برس  
  

 "إسرائيل"انفجار قرب محطة تصدير الغاز المصري لـ .33
قالت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان إن انفجارا قد وقع في بالون :  شادي محمد-الشيخ زويد 

زويد القريبة من خط الحدود مع غزة، لألرصاد الجوية بالقرب من محطة الغاز الطبيعي بمدينة الشيخ 
وقالت المصادر إن االنفجار أحدث حريقا محدودا وإنه ". إسرائيل"والتي تقوم بضخ الغاز الطبيعي إلى 

تم السيطرة عليه، فيما لم تعرف أسبابه حتى اآلن، ويرجح أن يكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في 
  .المنطقة الصحراوية

 11/8/2009العرب، قطر، 
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   جهاز السلكي إلي قطاع غزة عبر رفح 1000 إحباط محاولة تهريب  .34

ذكرت مصادر مصرية ان مباحث اإلسماعيلية احبطت محاولة لتهريب ألف جهاز السلكي عبر : القاهرة
  .  السالم فوق قناة السويس قبل وصولها إلى مدينة العريش في طريقها الى قطاع غزة-كوبري مبارك 
 وتم تحويل السائق  .  وبتفتيشها عثرت علي األجهزة ألمنية قد اشتبهت في حمولة شاحنةوكانت القوة ا

  . للتحقيق
  11/8/2009وكالة سما، 

  
  الرباعية تسعى لعقد لقاء بين عباس ونتنياهو في نيويورك بمشاركة زعماء عرب .35

ادر أمس االثنين، العبرية في عددها الص" يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 
نقالً عن مصادر سياسية عالية المستوى في تل أبيب، إن الدول األعضاء في اللجنة الرباعية الدولية، 
تسعى إلى ترتيب لقاء بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 

لألمم المتحدة والتي ستعقد في أواخر شهر عباس على هامش أعمال الدورة الجديدة للجمعية العمومية 
وقال المراسل السياسي للصحيفة، إيتمار آيخنر، إن اللقاء في نيويورك يهدف إلى . سبتمبر القادم/ أيلول

وإذا نجحت الجهود لعقده فسيكون هو األول منذ تشكيل حكومة . مناقشة عملية السالم في الشرق األوسط
  .لم تبلور موقفها من هذه المبادرة بعد" إسرائيل"نتنياهو، موضحة أن 

  11/8/2009القدس العربي، 
  

 يجب التشدد في التعامل مع قوى المقاومة في العالم العربي: خبير أمني بريطاني .36
 طالب خبير أمني واستخباري بريطاني، في دراسة صدرت باللغة العربية في أبو ظبي، :أبو ظبي

ة في العالم العربي، متحدثاً بصفة خاصة عن حركة حماس باستخدام وسائل متشددة مع قوى المقاوم
وحزب اهللا، منادياً في الوقت ذاته بضرورة وضع برنامج ضخم للتربية والدعاية المضادة يستهدف 

جاء ذلك في دراسة تقع في ست وخمسين صفحة، ومؤلفها  .جماهير الشعب المسالمة في الشرق األوسط
في الشؤون األمنية واالستخبارية، صدرت في أبو ظبي تحت عنوان هو جيمس ويلي، الخبير البريطاني 

  ".اإلسالم السلفي ومفهوم السالم الديموقراطي: من محاربين إلى سياسيين"
  10/8/2009قدس برس، 

  
 متطوعون أجانب يشيدون منزلين فلسطينيين في القدس .37

زلين للفلسطينيين في منطقة عناطة تشارك الحكومة اإلسبانية في تمويل إعادة بناء من:  محمد بشير-جدة 
 ةونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مدير اللجنة اإلسرائيلي. الواقعة شمال شرق القدس المحتلة

 متطوعاً من أوروبا والواليات المتحدة 80المعارضة لهدم بيوت الفلسطينيين جيف هلبير قوله إن نحو 
ا يشتركون اآلن في إعادة بناء المنزلين اللذين هدمتهما وآسيا وأمريكا الالتينية وأستراليا وجنوب أفريقي

 متطوعا من الشباب اإلسبان 24مبينا أن مدريد تحملت نفقات سفر وإقامة وإعاشة .. سلطات االحتالل
وأضاف رئيس المنظمة التي تشرف على المعسكر أن وكالة . المشاركين في معسكر إعادة بناء المنزلين

 250 ألف يورو هذا العام للمنظمة ونحو 80لتابعة للخارجية اإلسبانية خصصت تعاون التنمية الدولية ا
  .يورو لمنظمات إسرائيلية تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتسعى إلى منع مصادرة وهدم بيوتهم
  11/8/2009عكاظ، 
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  مساعي االستدراج السياسي لحماس متواصلة .38

   ياسر الزعاترة 
 من أحد رموز حركة حماس حتى يبـادر         67لفلسطينية على حدود عام     ما أن يسمع البعض كلمة الدولة ا      

بالقول إنها تكرر ما فعلته فتح من قبل ، بينما يذهب آخرون ، ربما بدافع الحرص الـسياسي ، وأحيانـا                     
ألسباب أخرى ، إلى المطالبة بضرورة استثمار هذا التراجع سياسيا في معركة القـضية أمـام الغـرب                  

  .ليوالرأي العام الدو
ليس من السهل القول إن اللغة المواربة التي تستخدمها حماس بين حين وآخر ، بخاصـة أمـام بعـض                    
الغربيين ال تشي بأن تراجعا في الخطاب قد وقع بالفعل ، لكن المسافة بين واقع التراجع المذكور وبـين                   

حمر تحذيرا مـن مغبـة      تمنيات البعض يبدو كبيرا ، من دون أن يعني ذلك عدم المبادرة إلى إضاءة األ              
استمرار اللعبة كما وقع لفتح التي تراجعت من الدولة العلمانية الديمقراطية ، إلى السلطة الوطنية والنقاط                
العشر ، أو الحل المرحلي ، وصوال إلى أوسلو ، واليوم خريطة الطريق وسلطة األمر الواقـع وتـرك                   

" الثوابـت "دعك من بيـان     (تل االستيطانية في الضفة     المقاومة والتنازل عن حق العودة والقبول ببقاء الك       
، إلى غير ذلك مما علم وما لم يعلم من التنازالت التي ال تعـد               ) للمؤتمر السادس فهو للتسويق اإلعالمي    

  .كافية بنظر ساسة الدولة العبرية
ب األخير   لم يتضمن في الخطا    67صحيح أن قبول حماس بالدولة الفلسطينية على األراضي المحتلة عام           

لخالد مشعل حديث الهدنة وعدم االعتراف ، لكن القاصي والداني يعلم أن الشرط األخير ال يـزال إلـى                   
السبب الـرئيس   ) المقاومة(اآلن خطا أحمر ، وهو بالمناسبة ، إلى جانب اإلصرار على عدم نبذ العنف               

ط التي تحـدث عنهـا الخطـاب        الستمرار الحصار والمالحقة ، وعندما تكون الدولة العتيدة بتلك الشرو         
 بما فيهـا القـدس ، وحـق العـودة وتفكيـك             67المذكور ، وعلى رأسها كامل األراضي المحتلة عام         

  .المستوطنات والسيادة الكاملة ، فذلك يعني أننا إزاء حل مستحيل ضمن الظروف الراهنة
 ، لقدموه لياسر عرفات فـي       والحال أنه لو كانت لدى اإلسرائيليين نية لتقديم عرض أدنى من هذا بكثير            

 بعدما تمكن من تطبيع الساحة الفلسطينية على وضـع أوسـلو وفـرض              2000كامب ديفيد صيف العام     
التهدئة على سائر قوى المقاومة ، لكنهم لم يفعلوا ، مع العلم أن الرجل لم يكن مصرا على حق العودة ،                     

إن الهيكـل   ) حمامة الـسالم  (سب يوسي بيلين    لكنه أراد حال معقوال في القدس ، فكان أن ردوا عليه بح           
بالنسبة لليهود هو مثل الكعبة بالنسبة للمسلمين،، من هنا ، ورغم قناعتنا بأن المسافة كبيـرة بـين مـا                    

، والسبب هـو    ) أعني في السابق وليس ما يطرحه ورثة عرفات اليوم        (تطرحه حماس وما طرحته فتح      
رر يذكر لتكرار هذه المجامالت من قبل الحركة للغربيين الذين ال           نقطة االعتراف ، إال أننا ال نجد أي مب        

يكفون عن إرسال المندوبين ، بل واستقبال بعض الرموز المعروفين ، وغالبا المعروفين بطراوة مواقفهم               
من أمثال أحمد يوسف ، والسبب هو الالجدوى من الناحية السياسة ، أعني من زاوية المصالح والمفاسد                 

  .أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ، لكن فيهما منافع للناس أيضا، ونتذكر 
نقول ذلك لذات االعتبار ، وهو أنه لو كان لدى الطرف اإلسرائيلي حّل أقل بكثير مـن الـسقف الـذي                     
تطرحه حماس فسيقدمونه لمحمود عباس ، وإذا قيل إن قطاع غزة معضلة كبيرة ، فـإن ذلـك ال يبـدو      

 األساسية للصراع هي في الضفة الغربية ، ولو تم التوصل إلى حل هنـاك لمـا                 صحيحا ، ألن المشكلة   
شكّل القطاع معضلة ، هو الذي ستنشغل حماس بتدبير معيشته ، فضال عن إمكانية حلها بهذه الطريقة أو                  

أليس من األفضل أن تقول حماس لكل أولئك المؤمنين بقدرتهم على استدراجها ، أعنـي الغـربيين         . تلك
 يدورون في فلك الصهاينة ، إن عليهم أن يذهبوا إلى اإلسرائيليين الذي يحتلون األرض ويقولوا لهم                 الذي

ماذا لديهم ليقدموه للشعب الفلسطيني ، ثم يسألونا الرأي فيه ، وما دام المعروض هو مـا تحـدث عنـه                     
 جـزء منهـا     نتنياهو فنحن نرفضه رفضا قاطعا ، وسنعمل على تحرير أرضنا ، وفي حال حررنـا أي               
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سنستفتي شعبنا فيما علينا أن نفعله ، أعني شعبنا في الداخل والخارج ، وليس في الداخل كما هو خطاب                   
  .جماعة السلطة

إننا نقول ذلك كي نحذر من االستدراج ، ومن الذين يعولون عليه ، وبعضهم محـسوب علـى الحركـة          
حب لهذه الحركة المباركة ، وقبل ذلك االنتمـاء         بلسانه ، بينما قلبه في واد آخر ، األمر الذي ينطلق من             

  .لهذه القضية المقدسة
  11/8/2009الدستور، 

   
  )501،448(السيد عباس باألرقام  .39

  فايز أبو شمالة .  د
  

 عدد الفلسطينيين الذين صوتوا للسيد عباس رئيساً، وفق التقرير الرسمي الصادر عن لجنـة               501،448
 1.282.524 نصف مليون صوت انتخابي من أصل مليـون وربـع،            االنتخابات المركزية في فلسطين،   

فقط من أصحاب حـق     %  39،5أي أن نسبة    . عدد األصوات االنتخابية في الضفة الغربية، وقطاع غزة       
  !.االقتراع وثقوا بعباس رئيساً

عـرف  هذه األرقام، والنسب المئوية ضرورية لشعبنا الفلسطيني، وهو يتابع وقائع مؤتمر حركة فتح، ليت             
على حقيقة التنظيمات الفلسطينية، ومدى حضورها، ولمزيد من المقاربة؛ فإن السيد عباس كان قد حصل               

 صوتاً، بينما أعلى نسبة تصويت حققها مرشح عن حركة فتح في            37.733في محافظة خان يونس على      
 عـدد   103.376 صوتاً لصالح  السيد محمد دحالن، وهي من أصـل            38.349دائرة خان يونس كانت     

، ليكون بذلك المتوسط الحسابي الـذي  %37األصوات االنتخابية في المحافظة، أي أن دحالن حقق نسبة        
فهـل هـذا يمكننـي مـن        . من أصوات حق االقتراع   % 38حصل عليه السيد دحالن وعباس هو نسبة        

  تقريباً؟ % 38أن قوة فتح في فلسطين في عز حضورها، وتأثيرها، وقوتها هو : االستنتاج
ذي يجيب على هذا السؤال هو استطالع الرأي الذي أجراه مركز القدس لإلعالم الصادر فـي مطلـع                  ال

فقط من المستطلعين أنهم سينتخبون حركة فتح فيما لـو          %  27،9، حيث قررت نسبة     2009فبراير عام   
  .جرت االنتخابات التشريعية

ب الفلسطيني على أحـسن تقـدير، وإن        فهل تقول لنا األرقام أن مؤتمر فتح ال يمثل أكثر من ثلث الشع            
هنالك قوى سياسية داخل فلسطين تمثل ثلثي الشعب الفلسطيني؟ وهل يحق ألي مراقب، أو رجل تنظيم،                
أو محلل سياسي، أو حتى رئيس، أو وزير، أن يدعي أن حركة فتح هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب                  

ال . ة القادمة ستعطي الحركة أكثر من هذه األرقـام؟        الفلسطيني؟ وهل ألحد أن يقول إن االنتخابات العام       
  !.شك أن الجواب منوط بالسلوك القيادي في المرحلة القادمة، وصدق العمل، والموقف السياسي الحازم

أحد مرشحي المجلس الثوري في مؤتمر حركة فتح السادس السيد ضيف اهللا            : ولكنني سأضرب لكم مثالً   
 صوتاً فقـط مـن      1431س، حصل في االنتخابات التشريعية على       األخرس، وهو من محافظة خان يون     

  فما رأيكم؟. أصل أكثر من مائة وثالثة آالف صوت
التي رافقت انتخاب أبو مازن رئيساً بشكل يسخف من قدرة الـرحم            " الهيصة"انتهى مؤتمر فتح، وانتهت     

اسبة الوطنية، ستخمد كل النيـران      الفلسطيني على إنجاب البدائل، وبعيداً عن المساءلة التنظيمية، أو المح         
التي اشتعلت حول المؤتمر، ليبقى الجميع في بيت حركة فتح المكيف، فـال حاضـنة خـارج اإلطـار،                   
  والشمس الفحة في فلسطين، ال تشجع أي انشقاق، أو تغيير جوهري في النهج السياسي، ليظل اإلطـار                 
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ؤتمر، وتراكم في وجدانها األحداث، وهـي صـاحبة         الرقمي يشير إلى األغلبية الصامتة، التي تراقب الم       
 !.الحق في تقرير مستقبلها

  11/8/2009صحيفة فلسطين، 
 

      مالحظات نقدية  .. فتح ومؤتمرها السادس .40
 ماجد كيالي

شهدت حركة فتح، خالل السنوات الماضية، انحسارا كبيرا في مكانتها التمثيلية في المجتمع الفلسطيني، 
القيادي في العمل الوطني، وافتقادا لهويتها السياسية، وذلك بعد أن تبددت طاقتها وتدهورا في دورها 

وبحكم معاناتها ) في ظل االحتالل(النضالية، وبسبب تغير طابعها من حركة تحرر وطني إلى سلطة 
 .إرهاصات الشيخوخة، بمعنييها المادي والمعنوي

ير بناها، وتجديد أفكارها السياسية، وتمكينها من وفي واقع كهذا فإن تجديد طاقة فتح النضالية، وتطو
وإنما هو ) السيما بالشكل الذي عقد فيه(استعادة حيويتها وعافيتها، ال يقتصر على مجرد عقد مؤتمر 

 .يحتاج إلى أكثر من مؤتمر، وإلى عملية مراجعة مستمرة لتجربتها وتاريخها
قافة سياسية نقدية لدى قيادة الحركة وكادراتها، كما يتطلب ذلك توفر إرادة جماعية، وإشاعة نوع من ث

وكما . كما يحتاج إلى خلق اإلطارات والقنوات الالزمة لتفاعل مجموع بني الحركة في هذه االتجاهات
هو معلوم فإن هذه المستلزمات لم تتوفّر بالمستوى المناسب قبل توجه الحركة لعقد مؤتمرها السادس في 

 .بيت لحم مؤخّرا
 تأكيدنا أهمية هذا المؤتمر، باعتباره محطة تاريخية ستحدد مسار حركة فتح في المستقبل اآلن، ومع

فثمة مالحظات جوهرية يمكن طرحها في هذا المجال، هي على ) بغض النظر عن رأينا بهذا المسار(
 :النحو التالي

) شكل النقاشات فيهبعديده وب(أوال، لم يتم التحضير لهذا المؤتمر بشكل جيد، وظهر على شكل مهرجان 
وحتى أن الغالبية من األعضاء لم يتمكنوا من االطالع على الوثائق المطروحة بشكل مسبق، وجاء 

ملتبسا وانتقائيا ما صعب على الحاضرين ) أبو مازن(التقرير السياسي الذي ألقاه القائد العام للحركة 
لم ) تحضيرية لهذا المؤتمر قبل أربعة أعوامالتي كانت شكلت لجنة (وفي الواقع فإن قيادة فتح . مناقشته

تعمد خالل تلك الفترة إلى إطالق نقاش داخلي عام، في كل مواقع وإطارات الحركة، بشأن مراجعة 
 التجربة الماضية، وإطالق سؤال أين كانت فتح؟ وأين أصبحت؟ وكيف السبيل إلى تطويرها؟

كل مواقع وبنى الحركة حول الخيارات السياسية التي أيضا، فإن هذه القيادة لم تعمد إلى إطالق نقاش في 
ينبغي أن تتبناها فتح، على ضوء إخفاق الخيارات السابقة من خيار الكفاح المسلح إلى خيار التسوية 
والمفاوضة وصوال إلى خيار االنتفاضة والمقاومة، ومن خيار المنظمة إلى خيار السلطة، ومن خيار 

كما لم يتم فتح النقاش حول . ية الواحدة إلى خيار الدولة في الضفة والقطاعالتحرير ثم الدولة الديمقراط
 .كيفية تطوير هيكلية فتح، وإضفاء نوع من الحياة الداخلية عليها

كذلك فإن هذه القيادة لم تضع نفسها في موقع التساؤل والمحاسبة بشأن طريقة إدارتها لفتح وللسلطة 
ى والتسيب وتضييع المنظمة، وانحسار مكانة فتح في المجتمع والمنظمة، وهي إدارة تسببت بالفوض

واستخدام النفوذ السلطوي، مما أدى إلى خسارتها ) السياسي والمالي(الفلسطيني، ووصمها بشبهة الفساد 
 .لصالح حركة حماس) 2007(وخسارتها قطاع غزة ) 2006(االنتخابات التشريعية 

لنقاش الحركي العام كي يحمل خالصاتها ودروسها هكذا فإن كل هذه األسئلة لم تطرح على ا
واستنتاجاتها األعضاء، الذين تمت تسميتهم للمشاركة في المؤتمر العام السادس، لمناقشتها واتخاذ 

 .القرارات والتوجهات المناسبة بشأنها
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واضحة ثانيا، إن المقدمة سالفة الذكر تحيلنا على سؤال العضوية في المؤتمر، حيث ليس ثمة معايير 
من أعضاء المؤتمر تتحمل اللجنة المركزية، أو األعضاء النافذين فيها، مسؤولية % 90للعضوية، فثمة 

الذي هو جهاز كباقي (يأتون من قطاع التنظيم % 10وفقط ثمة حوالي ) مباشرة أو مداورة(تسميتهم 
 .بالنظر إلى أن فتح ليست تنظيما هرميا بمعنى الكلمة) األجهزة

في أجهزتها المختلفة، ) أي المشتغلون(تفصيال فإن األعضاء الفاعلين في فتح هم المتفرغون وبشكل أكثر 
والمنتدبون منها إلى أجهزة السلطة والمنظمة، وهؤالء ليس لهم حياة تنظيمية معينة، وال يخضعون 

. ع أو ذاكلتراتبية تنظيمية، بمعنى أن القرب من القيادة هو الذي يحسم مكانة كل شخص في هذا الموق
أما التنظيم فهو يقتصر على األعضاء المنتسبين لفتح في مناطق معينة، من دون أن يعني ذلك أن هؤالء 
ينتظمون في حياة داخلية سليمة؛ فحركة فتح ال يوجد فيها هكذا حياة، واليوجد فيها حراك تنظيمي بمعنى 

 .الكلمة، بحكم سيطرة القيادة على هيكلية فتح
دم تأثّر انعقاد المؤتمر السادس بمنع حماس ألعضاء مؤتمر فتح من قطاع غزة ولعل هذا يفسر ع

وفي الواقع فإن هؤالء ليسوا وحدهم من لم يحضر المؤتمر، فثمة عشرات . بالحضور إلى بيت لحم
ومئات الكادرات المناضلة والمجربة في حركة فتح في الداخل ومناطق اللجوء والشتات لم تسم في 

 ).لصالح هذا العضو في اللجنة المركزية أو غيره(عدم احتسابها ضمن كوتا معينة المؤتمر بسبب 
كما أن غالبية هؤالء ليس لهم هيكلية تنظيمية بواقع التسيب والالمباالة وأيضا بواقع استناد قيادة الحركة 

 فيها كوتا وتدلل وقائع المؤتمر السادس إلى أن عضوية هذا المؤتمر تحكمت. إلى المتفرغين والمقربين
هكذا كان . اللجنة المركزية لفتح وبعض المتنفّذين من خارجها، الذين فرضوا معادالت المؤتمر وتوازناته

، ثم قامت 1250 ثم رفع العدد حتى وصل إلى 700الحديث يجري عن مؤتمر تعداد أعضاؤه حوالي 
! دد إلى أكثر من ألفي عضو عضو آخر ليرتفع الع700اللجنة المركزية وقبيل انعقاد المؤتمر بإضافة 

 !من دون أن يسأل أحد كيف حصل ذلك وبأية معايير ولماذا حصل؟
ثالثا، بدا من مجريات المؤتمر أن حركة فتح فقدت طابعها كحركة سياسية تعددية، تحتوي منابر متنوعة، 

التيارات وهذا ما يضعف فتح، ألن هذه الحركة كانت تستمد روحها وميزتها من كونها حاضنة لمختلف 
 .السياسية في الشعب الفلسطيني

وفي الواقع فإن فتح تحولت إلى حركة اللون الواحد، أو التيار الواحد، نتيجة عوامل متعددة ضمنها 
وعدم انتظام ) 1993(، وتحولها إلى سلطة بعد عقد اتفاق أوسلو 1983االنشقاق الحاصل في العام 

 التعايش بين تياراتها، وغياب الثقافة السياسية التعددية في حياتها الداخلية في عالقات ديمقراطية تتيح
 .صفوف إطاراتها األدنى

على ذلك فإن انعقاد المؤتمر السادس، بدون استيعاب باقي تيارات فتح وتالوينها، وبهذه الطريقة 
االرتجالية والمزاجية، ومن دون تمهيدات مسبقة، سيسهم في تبهيت روح فتح وينهي تميزها كحركة 

 .تحرر وطني، تتالقى فيها مختلف تيارات الشعب الفلسطيني
في مقابل ذلك فقد بدا واضحا أن الخالفات والتمايزات في المؤتمر لم تتركز على مضامين وقضايا 
سياسية وفكرية وإنما هي انصبت على قضايا تنظيمية، أو على قضايا مسلكية، وهي على أهميتها 

. ة ذهنية الصراع على السلطة والمواقع والنفوذ بين أبناء حركة فتحوضرورتها، إنما تعكس أيضا، غلب
وهذا الواقع يعني فيما يعنيه تكريس وضع حركة فتح كحركة سلطة على حساب طابعها كحركة تحرر 

 .وطني، كما يعني ذلك تفسخ هذه الحركة، وهبوط قيمتها
ن صراع مناطقي فيها، إضافة للصراع رابعا، ثمة واقع من صراع أجيال في حركة فتح، كما ثمة واقع م

وفي الحقيقة فإن هذا وذاك هو نتاج غياب الحراك الداخلي وعدم وجود حياة داخلية . بين الداخل والخارج
 .منتظمة في حركة فتح، ومصادرة عملية المشاركة في القرارات، وتغييب المؤتمرات
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اك السياسي وانعقاد المؤتمر العام في موعده بمعنى آخر فإن انتظام الحياة الداخلية ووجود نوع من الحر
كان من شأنه توفير حياة سليمة في الحركة، وخلق الفرص أمام الكادرات للصعود في سلم القيادة، مما 
يسد األبواب أمام الصراعات غير المجدية، والتي ال معنى سياسي لها، من نوع صراع األجيال أو 

 .جصراع المناطق، أو صراع الداخل والخار
وفي كل األحوال فإن اللجنة المركزية هي من تتحمل مسؤولية إذكاء هكذا صراعات ألنها تساعدها على 
ترسيخ مكانتها وتجعلها حكما بين مختلف الجماعات المتصارعة، وهذا بالضبط ما استطاعته اللجنة 

ت فيه، على حساب المركزية بنجاح في المؤتمر السادس، حيث باتت وكأنها مركز المعادالت والتوازنا
 عضو فجأة 700مراكز القوى األخرى، التي وجدت نفسها مهمشة وضعيفة وضائعة، السيما بعد إضافة 

وعليه فقد بدت اللجنة المركزية، أو جماعة الكهول، في المؤتمر في . ودفعة واحدة إلى عضوية المؤتمر
عن الوضع الذي آلت إليه الحركة موقع المنقذ للحركة أكثر من كونها في موقع المساءلة والمحاسبة 
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خامسا، يبدو أن قيادة فتح مصرة على االستمرار بنهجها في االستخفاف بعقول اآلخرين ومصادرة 

هكذا "! قل ما تشاء وأنا افعل ما أشاء"رأيهم، عبر التالعب بالكلمات، وحجب الحقائق، واالستمرار بنهج 
ا التقرير المقدم للمؤتمر من قبل الرئيس أبو مازن، تحدثا من الناحية السياسية فإن البرنامج السياسي، كم

عن كل شيء ولم يقوال شيئا محددا في الوقت ذاته، بمعنى أنهما تحدثا في عموميات السياسة والتمسك 
بالمواقف والحقوق ولكنهما تملصا من تحديد مواقف سياسية معينة تفيد في تحديد هوية فتح كحركة 

 .رر وطني؛ وبدا أبو مازن وكأنه يتحدث كرئيس للسلطة، أكثر من كونه قائد حركة وطنيةتح
 

ففي كلمته تحدث أبو مازن عن المقاومة ولكنه ربط ذلك بالشرعية الدولية، وليس بحق الشعب بمقاومة 
االحتالل، وتحدث عن التمسك بحق العودة في حين أن الساذج يدرك بأن المفاوضات ال تأتي بحق 

ومنقوصة (العودة، وأن هذه المفاوضات، وفي هذه الظروف، بالكاد تأتي بدولة في الضفة والقطاع 
 فما هي عناصر القوة التفاوضية التي يملكها أبو مازن وحركته وسلطته في مواجهة إسرائيل؟) السيادة

ية على كوادر فتح والقصد من ذلك ليس المزايدة وإنما المطالبة بتوضيح الحقائق والمواقف، وعدم التعم
 .وكان األفضل لو أن أبو مازن تحدث بلغة واضحة وغير ملتبسة أو متناقضة. وعلى عموم الفلسطينيين

وإذا كان خيار الكفاح المسلح لم يعد مجديا فينبغي قول ذلك بوضوح لمناقشة هذه المسألة والحسم بها بدل 
دولة وحق العودة في آن معا فيجب توضيح ذلك أيضا إذا كانت التسوية ال تجلب ال. ترك األمر للتكهنات

للجمهور ولكوادر فتح، بدل إشاعة األوهام وترويج المراهنات الخاسرة، التي تفضي إلى مزيد من 
 .اإلحباط والفوضى

سادسا، ثمة إشكالية لم تجر مناقشتها بشكل واضح في المؤتمر، وهي تحديد هوية فتح، فهل ستبقى في 
مصارعة االحتالل وكيف؟ أم هل ستحسم فتح أمرها وتتماهى مع السلطة، مربع التحرر الوطني، و

وتصبح بمثابة حزب للسلطة؟ وال شك أن متطلبات التحرر الوطني تتطلب إعادة بناء حركة فتح على 
 .هذا األساس بإطاراتها وعالقاتها الداخلية وخطاباتها ووسائلها الكفاحية

 إلى حزب للسلطة، فإن هذا يجعل من فتح حركة من نوع أما في حال أن فتح حسمت خيارها بالتحول
فلكل مسألة استحقاقاتها . آخر، وهذا له استحقاقاته في طبيعة بنية فتح وخطاباتها وأشكال عملها أيضا

وفي أية حال فإذا كانت فتح تتحول لتصبح مجرد حزب للسلطة، وتتخلى عن . ومتطلباتها وطرقها
يخضع لالحتالل، فإن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو كيف طابعها كحركة تحرر وطني، لشعب 

ستوائم فتح نفسها في هذا االتجاه في واقع ليس ثمة إقليم تفرض سيادتها عليه، وشعبها يخضع لسيطرة 
االحتالل؟ فهل يعني ذلك أن فتح ستبني سلطتها بالتفاهم مع االحتالل؟ وهل ستغلب عالقاتها مع االحتالل 

ع شعبها وقواه الوطنية؟ وما موقفها حينذاك من فصائل العمل الوطني األخرى؟ وماهي على عالقاتها م
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تأثيرات ذلك على مكانة منظمة التحرير هل سيجري إنهاؤها؟ وما تأثير ذلك على وحدة الشعب 
 الفلسطيني، وعلى العالقة النضالية بين الداخل والخارج؟

رار بسياسة التورية واللعب بالشعارات وحجب الحقائق، من كل ذلك لم يعد ينفع، بالنسبة لفتح، االستم
فهذه الحركة حتى تستعيد مكانتها الريادية عليها أن ال تتكئ فقط على تاريخها، فقط، وإنما عليها أن تقوم 
بمراجعة نقدية مسؤولة لتجربتها، ونبذ الفردية واحتكار القرارات، وتعزيز العالقات الديمقراطية 

ة في صفوفها وفي إطار العمل الفلسطيني، وصيانة روح التنوع والتعددية والثقافة والمشاركة السياسي
وأساسا عليها أن توطّّد نفسها كحركة تحرر وطني، في مواجهة مشروع استعماري . الوطنية النقدية فيها

 استيطاني إحاللي وعنصري، بكل ما يترتب على ذلك في بنائها لذاتها وخطاباتها وطرق عملها، وعلى
 .أسس نضالية وعقالنية في آن معا

كما بدا من وقائع (ويخشى أن واقع فتح، وإصرار قيادتها على االستمرار بنفس طريقة العمل السابقة 
بمعنى (ومعنى ذلك أن المؤتمر السادس لن يجدد فتح . سيأخذها إلى طريق آخر) المؤتمر والتحضير له
 .ديدة مغايرة في بناها وخطاباتها وأهدافها، على األرجحوإنما سيؤسس لفتح ج) إعادة البناء والتطوير

وكما هو معلوم، وبغض النظر عن التصريحات االستهالكية، فإن قيادة هذه الحركة وطّدت نفسها منذ 
زمن على التحول من مربع النضال من أجل التحرر الوطني والصراع ضد إسرائيل، إلى مربع النضال 

حركة سياسية، تعتمد أسلوب التفاوض والتفاهم مع إسرائيل على من أجل تكريس دورها كسلطة وك
وعلى كل . وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني في هذه األراضي) 1967عام (مستقبل األراضي المحتلة 

 .فإن هذا التحول ستؤكده أو تنفيه األيام القادمة
  10/8/2009نت، .الجزيرة
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