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  تضارب ردود الفعل لدى كوادر فتح حول نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة .1

نبيل في اللجنة المركزية لحركة فتح  العضو المنتخب ، أنوكاالت وعن، 12/8/2009الخليج، ذكرت 
مهام رئيسية لقيادة الحركة الجديدة تتمثل في ترتيب صفوف الحركة، وتحقيق المصالحة شعت حدد ثالث 

  .الفلسطينية والنضال إلقامة الدولة المستقلة
وقال إن أول مهام اللجنة المركزية المنتخبة سيكون التركيز على استنهاض دور الحركة واستعادة 

 لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام، مؤكداً سعي وأضاف أن المهمة الثانية ستنصب على السعي. موقعها
  .حركته الجاد إلنجاح الحوار مع حركة حماس

وذكر أن المهمة الثالثة تتمثل في العودة إلى الهدف األسمى للمشروع الوطني الفلسطيني وهو مواصلة 
  .النضال لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واستعادة الحقوق الفلسطينية

ان الرغبة في التغيير وتحقيقه كان العنوان األبرز ) أ.ب.د( العضو المنتخب باللجنة ناصر القدوة ل وقال
في نتائج انتخابات اللجنة المركزية، مشددا على أن هذا التغيير حدث في عدة اتجاهات مختلفة ليعكس 

فتح لغالبية مقاعد وفي معرض تعليقه على اكتساح القيادات الشابة في . حقيقة الوضع داخل الحركة
بشكل عام كان هناك نوع من االنتقاد الشديد "اللجنة، مقابل سقوط بعض القيادات التاريخية، قال القدوة 

  .للجنة المركزية عموما، وبالتالي كان األصل هو الرغبة في التغيير
ب حق من إجمالي أصحا% 80وقال المدير التنفيذي للمؤتمر منير سالمة ان نسبة التصويت بلغت 

 عضوا تم اختيارهم من 17االقتراع، مشيراً إلى أن الرقابة على عملية الفرز تدار من لجنة مكونة من 
، ويشترط فيهم أن ال يكونوا أقرباء ألحد المرشحين أو "الشبيبة الفتحاوية"قبل المؤتمر، وأنهم من أبناء 

  .أحد أعضاء المؤتمر
، أن عضو اللجنة المركزية  بيت لحماسلها من  مرمحمد يونس عن، 12/8/2009الحياة، وأضافت 

 فشلت وأنهااللجنة المركزية فشلت في جميع التحديات التي واجهتها،  "إن قالالرجوب المنتخبة جبريل 
عاقب الفتحاويون قيادتهم على احتكار : "وأضاف". حتى في تقديم تقرير للمؤتمر عن فترة عملها الماضية

  ".القيادة عشرين عاماً
 مستقبل جديد، مضيفاً ان القيادة الجديدة ستكرس نفسها للحركة، أمام" فتح"دحالن ان المؤتمر وضع وقال 
  ".اولوية القيادة الجديدة هي العمل على معالجة ملف قطاع غزة وتحديداً العالقة مع حماس"وان 

 السلطة  اللجنة المركزية من تولي مناصب تنفيذية فيأعضاءواتخذ المؤتمر قراراً يقضي بمنع 
 العامة لإلشغال غيره، ما سيؤدي الى خروج اشتيه من منصبه وزيراً أوالفلسطينية مثل وزير او سفير 

  .، وحسين الشيخ من منصبه وزيراً للشؤون المدنية، وعباس زكي من منصبة سفيراًَ في لبنانواإلسكان
سكر الرجوب، كما ان وتشهد اللجنة المركزية الجديدة تناقضات، خصوصاً بين معسكر دحالن ومع

  .كليهما يحمل تطلعات سياسية عالية
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وفاز ثالثة مرشحين من معسكر دحالن هم اضافة اليه توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة السابق، 
لكن مراقبين يتوقعون لها ان تكون اكثر فاعلية من اللجنة االولى، . وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية

المؤتمر قراراً يقضي بتفرغ اعضاء اللجنة لقيادة الحركة، اضافة الى قرار عقد خصوصاً بعد اتخاذ 
  .المؤتمر في موعده من دون تأخير ووجود مجلس ثوري قوي

مصادر فلسطينية مطلعة قالت ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط عن، 12/8/2009 األيام، فلسطين، وجاء في
لجنة المركزية مسيحيا وامرأة وشخصين آخرين  الإلىان الرئيس محمود عباس سينسب " األيام"لـ 

 لعضوية اللجنة يتم أشخاص 4، علما أن القانون يمنح الرئيس حق تنسيب األولى اللجنة إلىلضمهم 
 اللجنة المركزية ومصادقة المجلس الثوري للحركة، دون ان يكون واضحا أعضاءاعتمادهم بموافقة ثلثي 

 .نتظار عقد االجتماع االول للجنة المركزية الجديدةبعد اسماء هذه الشخصيات الفتحاوية با
ويحظى الرئيس عباس بقوة مضاعفة النتخابه مباشرة كرئيس للحركة وللجنة المركزية للحركة من قبل 

 .المؤتمر العام للحركة وهو ما كان قد تم قبل يومين باجماع اعضاء المؤتمر
ان من المرتقب عقد االجتماع " األيام" لـ صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية المنتخب. وذكر د

اآلن ينظر في صناديق : "االول للجنة المركزية برئاسة الرئيس عباس في غضون اليومين القادمين وقال
االقتراع ومسائل كثيرة وننتظر ايضا نتائج انتخابات المجلس الثوري ولكن ان شاء اهللا سيعقد االجتماع 

 ".االول في اليومين القادمين
يرتقب ايضا عقد جلسة ختامية للمؤتمر بعد االعالن عن نتائج انتخابات المجلس الثوري يتحدث فيها و

 .الرئيس ويتم خاللها االعالن عن البيان الختامي للمؤتمر
وطبقا لما تم اعتماده في المؤتمر العام السادس فال يجوز ان يكون اي من الشخصيات المنسبة لتولي 

ية قد خاضت االنتخابات وخسرتها، فيما ينص القانون ايضا على وجوب تفرغ مقعد في اللجنة المركز
  .عضو اللجنة المركزية بالكامل للعمل الحركي وعدم تبوؤ اي مناصب حكومية

علمـت مـن    ' القدس العربي ' من بيت لحم، أن      وليد عوض  عن،  12/8/2009 القدس العربي،    وأوردت
 محمود عباس يشعر بالرضى التام مـن تـشكيلة اللجنـة            مصادر فلسطينية رفيعة المستوى بأن الرئيس     

المركزية الجديدة التي انتخبها المؤتمر العام السادس لحركة فتح الذي انعقد في بيت لحم بعد غياب استمر                
وحسب المصادر فان عباس استغرب فشل مفوض عام حركة فتح احمـد قريـع فـي                 . عاما 20حوالي  

ولمحت المصادر بـأن هنـاك ارتياحـا فـي           . المؤتمر أعضاءرأي  االنتخابات، مشيرا الى ان هذا هو       
  .األوساط المقربة من عباس لخروج قريع من اللجنة المركزية

من مصادر مقربة من قريع بان االخير سـيدرس اعتـزال الحيـاة الـسياسية               ' القدس العربي 'وعلمت  
لمطالبة باعادة هيكلة بناء الحركة مما      الفلسطينية، وذلك قبل ان يبدأ اعضاء في اللجنة المركزية الجديدة با          
  .يستدعي ترك قريع منصب مفوض عام الحركة في الضفة الغربية

ووفق مصادر مقربة من قريع فانه اصيب بحالة من الصدمة جراء سقوطه في حين ذكر اعـضاء فـي                   
 المؤتمر بان سقوط قريع كان حتميا خصوصا وانه كان يتعامل مع عناصر الحركـة خـالل الـسنوات                 

  .'فوقية'الماضية بـ 
واشارت المصادر بأن عضو اللجنة المركزية الجديدة محمد المدني الذي كان يعمل في مكتـب التعبئـة                 

  .والتنظيم تحت رئاسة قريع كان سببا في سقوط االخير
ومن جهته اوضح الدكتور نبيل شعث الذي فاز في عضوية اللجنة الجديدة بان هناك اولويـات تنتظـر                  

ديدة اولها اعادة بناء الحركة واستعادة الوحدة الوطنية للوصول لتحرير الوطن واقامة الدولـة              اللجنة الج 
  .الفلسطينية

وشدد شعث لالذاعة الفلسطينية على ان أول مهام اللجنة المركزية المنتخبة اعادة بناء الحركة وتصويب               
  .دة الشعب الفلسطينيمسارها وإعادة توحيد أطرها الستنهاض دورها واستعادة موقعها في قيا
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واشار شعث الى ان اللجنة المركزية الجديدة ستذهب للحوار مع حركة حماس ضمن الحـوار الـوطني                 
  .النهاء االنقسام الداخلي

الناطق اإلعالمي باسم  أن ،نابلس  منعاطف دغلس  عن،11/8/2009نت، .الجزيرة ونشر موقع
والتقدم في " استعادة غزة"لجديدة مهمات كبيرة مثل  إن أمام القيادة ا قال نبيل عمرو السادسالمؤتمر

  .مفاوضات السالم مع إسرائيل
وأضاف في تصريحات للجزيرة أن القيادة الجديدة ستخضع لرقابة شعبية وحركية، وأن أداءها خالل 

  .الفترة القادمة هو الذي سيحكم عليها
فتح هي التي صاغت برامج منظمة ألن "وقال إنه ليس لحركة فتح رؤية جديدة على الصعيد السياسي 

  ".ال لزوم لمنهج جديد، إال إذا اصطنعنا الفرق بين فتح والمنظمة"، واعتبر أن "التحرير الفلسطينية
انتقد القيادي في حركة فتح حسام خضر ما أفرزته انتخابات اللجنة المركزية للحركة التي صدرت بدوره 

وأكد  .نتخابات وإنما سجل مالحظات إجرائية كثيرة عليهاصباح اليوم، إال أنه لم يشكك في نتائج اال
 في تصريح خاص للجزيرة نت أنه كان يتمنى أن -الذي رشح نفسه للجنة المركزية ولم ينجح-خضر 

 . تكون النتائج أفضل من ذلك بكثير، وقال إن هناك من هو أحق بعضوية المركزية
ول المطلوب ولن تستطيع أن تغير صورة فتح لدى ورأى خضر أن المركزية بهذه التشكيلة لن تجد القب

طيبة السمعة ونظيفة اليد، "الشعب الفلسطيني، وقال إنه كان يتمنى وصول عناصر وشخصيات وطنية 
كما قال إن لديه كثيرا من  ".وجاءت من معاناة ذات تاريخ في فتح والحركة الوطنية الفلسطينية

 .االمالحظات على العملية االنتخابية بمجمله
   

  غزةوجود تنظيمات ذات أجندة سياسية خارجية في " هآرتس"مزاعم تنفي المقالة الداخلية  .2
إيهاب الغصين  أن  تامر أبو كميل،غزة نقالً عن مراسلها في 12/8/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

ت  نفى وجود أي جماعات أو تنظيمات ذات ارتباطا،الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة
خارجية أو تعمل لصالح جهات أجنبية، مشدداً على أن التنظيمات الموجودة في القطاع هي تنظيمات 

  . ، وليس لها أي أهداف أخرىاإلسرائيليفلسطينية مقاومة لالحتالل 
اإلرهابيين المسلمين " أمس، عن تسلل عشرات ،العبرية قد تحدثت في دوريتها" هآرتس"وكانت صحيفة 

 السنة األخيرة، ويعملون في إطار منظمات متطرفة تتماثل مع شبكات الجهاد إلى قطاع غزة في
نشطاء اإلرهاب هم مسلمون سنة، شارك بعضهم في القتال ضد القوات :" وزعمت الصحيفة ".العالمي

وبقدر ما هو معروف، شارك هؤالء اإلرهابيون فقط في إعداد العمليات على . األمريكية في العراق
  .، حسب قولها"انطاق ضيق نسبي

وأكد . ، معتبراً ما أشيع بأنه يهدف إلى محاربة المقاومة الفلسطينية"هآرتس"ودحض الغصين ما نشرته 
  ".معروف أن هدفها مقاومة االحتالل فقط"أن كافة الفصائل الفلسطينية العاملة في األراضي الفلسطينية 

واستقرار قطاع غزة، متهماً مواقع وتحدث الغصين عن مخططات إسرائيلية ترمي إلى العبث بأمن 
 :وقال .بهذه المعلومات لتنفيذ عمليات عسكرية داخل قطاع غزة) إسرائيل(بتزويد " صفراء"إعالمية 

وأكد الغصين أن  ".المواطن الفلسطيني على وعي تام بما تنشره بعض المواقع الصفراء، ويعلم حقيقتها"
بعض الحاالت الفردية المتابعة من "كثب، معترفاً بوجود أجهزة األمن في غزة تتابع أمن قطاع غزة عن 
وطالب المتحدث باسم داخلية غزة كافة ".  العامالفلسطينيقبل األمن، ولكنها ال تشكل خطراً على األمن 

الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف حمالت التوعية واإلرشاد، داعياً العلماء واألدباء 
  .ذ دورهم في هذا المجالوالمفكرين إلى أخ

تيار اإلرهابيين األجانب إلى القطاع سيتصاعد "عن أجهزة المخابرات اإلسرائيلية أن " هآرتس"ونقلت 
بالتدريج كلما انخفضت قوة االحتكاك للفصائل السنية المتطرفة مع القوات األمريكية في العراق، قبيل 
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في الدولة العبرية يعتقدون أن حماس " :وأضافت". انسحابها المخطط له من هناك في غضون نحو سنتين
غير معنية على نحو خاص بدخول األجانب ألنهم ال يعملون حسب تعليماتها ويتماثلون مع أيديولوجيا 

  .، حسب قول الصحيفة"متطرفة غير مساومة
ة للعالم  إطار تسويق قطاع غزفيإن المزاعم اإلسرائيلية تأتى " : قال النائب يحيى العبادسة،من جانبه

 تتساوق التي لذا يعمل اإلعالم اإلسرائيلي على تصدير مثل هذه األفكار واإلشاعات ،بأنه بؤرة لإلرهاب
وال وجود ألي "وأوضح أن قطاع غزة يمتاز بالوسطية واالعتدال  ".مع الحملة األمريكية ضد اإلرهاب

 ييتمتع قطاع غزة بالحرية ف": "نفلسطي"وقال العبادسة لـ ".أفكار متطرفة أو إرهابية لدى أهالي غزة
 وال توجد بيئة مناسبة لنمو مثل هذه ،التعامل مع القضية الفلسطينية الوطنية، والعالقات الفصائلية

، المزاعم تهدف للتحريض على حركة حماس:" وأضاف النائب عن كتلة التغيير واإلصالح ".األفكار
 أطراف محلية وإقليمية ودولية تعمل على تشويه هناك.. ومحاولة لتشويه التجربة اإلسالمية فى غزة

هناك مساع لفض التأييد :" وتابع ".التجربة اإلسالمية فى القطاع من خالل تصديق مثل هذه االدعاءات
الذي ظهر إبان الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وقطع الطريق أمام أى تطور فى العالقات الدولية 

ني بضرورة محاورة جميع الحركات والجماعات اإلسالمية التي تتبنى ول الفلسطيؤويرى المس ".مع غزة
، المقاومة، ومعالجة األفكار غير الوسطية التي يعتنقونها تربوياً وإعالمياً إلى جانب السياسة األمنية

  .بحيث يمتلك المجتمع الفلسطيني رؤية شاملة ومشروعاً كامالً الحتواء هذه الظواهر
نشرت " هآرتس" أن    برهوم جرايسي  ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    12/8/2009الغد، األردن،   وأوردت  
 عدة تنظيمات صغيرة تنشط في قطاع غزة بتوجيه من تنظـيم            أنستخبارات اإلسرائيلية يزعم    ال ل تقريراً

ة التي وقعت قبل نحو شهرين، إذ       خالقاعدة، وأن هذه التنظيمات مسؤولة عن عملية إطالق الخيول المفخ         
  . بعد"إسرائيل"ـ وراء تلك العملية، وقف أحد هذه التنظيمات، وهو ليس معروفا لأن من

ويقول التقرير، إن سيطرة حماس تبقى كبيرة على الفصائل الفلسطينية المنظمة والمعروفة، مثل حركـة               
 والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إال أن حماس تجد صعوبة اكبر فـي كـبح جمـاح                 اإلسالميالجهاد  
 إلـى  جدة، المتماثلة مع القاعدة ومنظمات الجهاد العالمي وتستند في معظمهـا             واألكثر األصغرئل  الفصا

  .المنسحبين من حماس
 األخيرة شهدت حماس نزوحا للعديد مـن عناصـرها مـن            األشهروتدعي األجهزة اإلسرائيلية، إنه في      

 خلفية االنتقاد الذي يوجهه نشطاء      صفوف الحركة إلى تنظيمات تابعة للقاعدة والجهاد العالمي، وذلك على         
 أن أكـدوا  األمنعسكريون عاديون إلى ما يعتبر في نظرهم انعدام القدرة على مسؤولون كبار في جهاز            

 إلـى ، فان الحركـة ال تبـادر   أقوالهموحسب . "إسرائيل" هجمات ضد  اآلنحماس في القطاع ال تشارك      
  .ت عمليات لفصائل أصغرعمليات، وفي حاالت عديدة تكبح جماح وتمنع محاوال

هذا ينبع  . إحباطها إلىحماس انتقلت من كبح جماح العمليات       "وادعى ضابط كبير في جيش االحتالل أن        
من مصالحهم المؤقتة في الهدوء وليس من عطف مفاجئ على إسرائيل، ولكن هذه هي الحقائق في هـذه               

بمهلة هدوء طويلة، بهدف تـرميم قـدراتها         اآلنوتقدر األجهزة اإلسرائيلية أن حماس معنية        ".المرحلة
وحتى عندما يتوغل الجيش االحتالل بقوات صغيرة فـي         . العسكرية ومواصلة تثبيت حكمها في القطاع     

نشاط توغلي في األراضي الفلسطينية في القطاع، في الغالب لغرض تفكيك عبوات ومنـاطق مـشبوهة                
اهرا لديها في رؤيتها عذر شرعي لرد عسكري         ظ أنها مفخخة، فان حماس تفضل ضبط النفس رغم         بأنها
  ."إسرائيل"ضد 

إلى ذلك، فإن التقرير االستخباراتي يقول إن حماس تواصل نشاطها الحثيث لتعزيز قدراتها العـسكرية،               
األسلحة إلى قطاع غزة، رغم انه منـذ مطلـع          " تهريب"، إلى   اإلسالميوتنسق إلى درجة ما مع الجهاد       

  . األسلحة تواجه صعوبات أكبرإدخال، فإن عمليات "سرائيلإ"العام الجاري، وحسب 
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ويدعي التقرير أن األسلحة التي تسعى حماس للحصول عليها هي صواريخ للمدى المتوسط، صـواريخ               
مضادة للطائرات وصواريخ متطورة ضد الدبابات، ولكن ليس لدى المخـابرات اإلسـرائيلية، حـسب               

، ولكن االفتراض هـو أنـه بالنـسبة         اآلنالتي تم تهريبها حتى     تقريرها، معلومات دقيقة عن الصواريخ      
، فـإن حمـاس     "التهريب"وعلى خلفية صعوبات     . قليلة نسبيا  أعداد المتطورة يدور الحديث عن      لألنواع

 إطـار تعمل على تطوير المعدات واألجهزة القتالية والذخيرة محليا في داخل قطاع غزة، وخاصة فـي                
، وتقدر األجهزة اإلسرائيلية أن حماس نجحت في أن تجمع مخزونا           أيديهابين  زيادة مدى الصواريخ التي     

  .جديدا من الصواريخ بعدد مشابه لذاك الذي كان تحت تصرفها قبل القتال األخير
  

   بانتهاك حقوق المعتقلين في سجونهاوالحكومة المقالة تنفي القيامتتهم " الفلسطينية المستقلة" .3
فلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان أمس بمحاسبة قيادة جهاز األمن الداخلي التابع طالبت الهيئة ال: )أ.ب.د(

وقالت الهيئة خالل لقاء عقدته في  .لحقوق المحتجزين" االنتهاكات"للحكومة المقالة، لقيامه بعدد من 
 كفلها إن جهاز األمن الداخلي قام بجملة من االنتهاكات ضد حقوق المحتجزين التي"مقرها بمدينة غزة 

وطالبت الهيئة الحكومة المقالة باإلعالن الفوري عن أماكن االحتجاز التي ال تزال سرية،  ".القانون
  .وتأهيلهم" التعذيب"واإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، داعية إلى تعويض ضحايا 

ين المفرج عنهم، وفق إفادات بعض المحتجز: "وقال المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في غزة
فإن األمن الداخلي استخدم بيت الرئيس محمود عباس كمكان لالحتجاز، وافتتح فيه مقرا جديدا لالحتجاز 

وأضاف سرحان أنه يتم  ". محتجزا70تضم بعضها .. يتكون من جناحين ويتكون من ثالث غرف
عد صغيرة ضيقة ومؤلمة استخدام أساليب تحقيق شديدة مع المعتقلين وإجبارهم على الجلوس على مقا

لفترات طويلة، فيما ال تنزع عصبات األعين عنهم طيلة فترة اعتقالهم، مشيرا أيضا إلى استخدام 
  . صاخبة وأصوات مسجلة تدعو لقتل العلمانيين، ما يسبب انهيارا للمحتجز أثناء التحقيق معهموسيقى

حقوقية، قائلة إن اتهاماتها تنطلق من خلفيات ومن جانبها، نفت وزارة الداخلية المقالة اتهامات الهيئة ال
هذا تصعيد أمني سياسي وليس قانونيا، ويخدم جهات معادية للحكومة في غزة، : "وقالت في بيان .سياسية

  ". وذلك للعمل على لفت األنظار والتغطية على الجرائم التي ترتكب يوميا في الضفة الغربية
  12/8/2009الخليج، 

  
 "الجرائم ال تسقط بالتقادم"حمادنة وتؤكد أن " قتلة" تتوعد بمحاكمة وزارة العدل: غزة .4

فادي حمادنة، أحد عناصر حركة حماس، " جريمة إعدام" استنكرت وزارة العدل في غزة :غزة
هذه الممارسات القمعية ترسيخ "، معتبرة أن "واستهتار ميليشيا عباس بدماء أبناء الشعب الفلسطيني"

قدس "وأكدت الوزارة في بيان مكتوب وصل  ".اجتثاثه المقاومة والقضاء عليهالمشروع االحتالل في 
هذا اإلجرام الممنهج لن يمر دون عقاب، وسوف يقدم كل المتورطين إلى "نسخة منه أن " برس

محاكمتهم قادمة ال محالة طال الزمن أو قصر؛ ألن هذه الجرائم ال تسقط "، وشددت على أن "المحاكمة
الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية ستالحق "وأضافت أن  .لى حد تعبيرها، ع"بالتقادم

، داعية كافةَ منظمات "المجرمين وتوقفهم وتحاكمهم على جرائمهم المخزية بحق أبناء الشعب المناضل
رائم ضد هذه الج"حقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف موقفاً حازماً 

  ".لوقف مسلسلها والسعي حثيثًا إلى تقديم المجرمين إلى العدالة"، وممارسة ضغطها "المستمرة
  11/8/2009 قدس برس،
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 اتفاق بين غزة والضفة ينهي أزمة حجاج القطاع هذا العام: "المقالة "وزارة أوقاف .5

تين في قطاع غزة والضفة الغربية اتفقت وزارتا األوقاف والشؤون الدينية في الحكومتين الفلسطيني :غزة
وقال وزير األوقاف  .على صيغة مشتركة إلنجاح موسم الحج هذا العام بعيداً عن المناكفات السياسية

والشؤون الدينية في الحكومة المقالة طالب أبو شعر إن اإلعالن عن قائمة الدفعة األولى من حجاج قطاع 
وأكد أبو شعر في تصريح صحافي، أمس، أن أزمة  .غزةغزة تم باتفاق مشترك بين وزارتي الضفة و

حرص الطرفان على مشروع التوافق الذي تم البدء به في تغليب "الحج العام الماضي لن تتكرر في حال 
سنتجاوز المحنة ونتمكن من إخراج حجاج : "وقال أبو شعر ".المصلحة الدينية على الخالفات السياسية

  ".ألشقاء في السعودية إصراراً على عدم تكرار تجربة العام الماضيالقطاع، وقد لمسنا من ا
  12/8/2009الخليج، 

  
 منزل فياض في القدس تحرسه شركة يمولها بنفسه .6

 فلسطينيين مسلحين، يحرسون منزل رئيس ، إن حراساًأمس "هآرتس"ذكرت صحيفة : )يو بي آي(
نة القدس الخاضعة منذ احتالل المدينة في العام الحكومة الفلسطينية سالم فياض في القسم الشرقي من مدي

 الصحيفة أن الحراس هم من سكان القدس الشرقية وأنه ليس  وأضافت. للسيطرة اإلسرائيلية1967
 عائلة فياض تسكن في ضاحية بيت حنينا أن ما إذا كانوا يتجولون في المدينة وهم مسلحين، علما معلوماً

 "غفعات زئيف"له على مسافة قصيرة جدا من الحيين االستيطانيين في شمال القدس الشرقية، ويقع منز
  . في القدس الشرقية"نافيه يعقوب"و

 عن قائد الحراس ويدعى عدنان، قوله إن الحراسة حول منزل فياض تسير على مدار "هآرتس"ونقلت 
لشرقية، وأن الساعة، رغم أنه ال يعود كل ليلة للمبيت في منزله، وأن الحراس هم من سكان القدس ا

رئيس الوزراء يسكن في بيت حنينا لكون زوجته من سكان القدس الشرقية، كما أنه يسكن في منزله منذ 
 .أكثر من عشر سنوات وقبل تعيينه رئيسا للحكومة الفلسطينية

 إنهم ال ينتمون ألجهزة األمن الفلسطينية وإنما هم مستخدمون في شركة "هآرتس"وقال الحراس لـ
وقد .  تعمل باالشتراك مع خبراء أمنيين من االتحاد األوروبي وبتمويل من فياض نفسهحراسة خاصة

وصفت الصحيفة الحراس بأنهم يشبهون أفراد وحدة حراسة الشخصيات المهمة التابعة لجهاز األمن العام 
رتدون الذي يحرسون منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنهم ي) الشاباك(اإلسرائيلي 

 .سترات يخفون تحتها سالحهم وأجهزة االتصاالت
 التعقيب على مكانة فياض في القدس "إسرائيل"ورفض مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في 
كذلك رفض مساعد فياض، جمال زقوت، الرد . وموضوع الحراسة حول بيته في ضاحية بيت حنينا

ع خاصة وبالغة الحساسية من الناحية األمنية، إال أنه ، مبررا ذلك بأن هذه مواضي"هآرتس"على أسئلة 
 .أكد أنه لم يصادف معارضة إسرائيلية للترتيبات األمنية حول منزل فياض

 12/8/2009السفير، 
  

  قيادة فتح الجديدة ستكون أمام اختبار لتبين مدى التزامها بالثوابت والمصالحة: حماس .7
د عبدالهادي من غزة، أن المتحدث باسم حماس فوزي         ، عن أحم  12/8/2009الوطن، السعودية،   ذكرت  

من خالل سياستها وتصرفاتها وممارساتها     ] اللجنة المركزية [سنحكم على قيادة فتح المنتخبة      "برهوم قال   
  .مؤكدا أن حماس ال تتدخل في طريقة اختيار حركة فتح لقيادتها، "العملية
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أخطاء الماضي وعدم االنزالق في المنزلقات الخطيرة       ودعا برهوم قادة فتح المنتخبين إلى االستفادة من         
السابقة، وأضاف أن قيادة فتح المنتخبة أمام اختبار حقيقي وجدي بمدى التزامها بالحقوق والثوابت ومدى               

  .الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقديم كامل استحقاقاتها ومدى التمسك بخيار الصمود والمقاومة
السياسي لحركة حماس محمود الزهار أمس عن أمله في أن تتمكن قيادة            أعرب عضو المكتب    ، من جانبه 

في تـصريحات إلذاعـة     ، وقال الزهار . فتح الجديدة من المضي قدما في المصالحة الوطنية الفلسطينية        
نتمنى أن تأتي فتح بقيادة جديدة توقف مسلسل االعتقاالت فـي الـضفة             "، صوت القدس المحلية في غزة    

  ".ارا بإنهاء ملف الحوار باتفاق للمصالحةالغربية وتأخذ قر
نـسمع اآلن كالمـا عـن       "قائالً  ، وانتقد البرنامج السياسي لفتح المتوقع أن يصدر عن المؤتمر السادس         

بمعنى أن على الذي يريد مقاومة االحتالل اإلسرائيلي أن يأخذ إذنـا مـن              ، المقاومة في الشرعية الدولية   
  ".لفلسطينيأمريكا وهذا تدليس على الشارع ا

الـدكتور صـالح     ، أن  غـزة   مراسلها مـن   أشرف الهور ، عن   12/8/2009القدس العربي،   وأضاف  
أن حركته تنظر إلـى     ' القدس العربي 'لـ  قال  البردويل القيادي في حماس والناطق باسم كتلتها البرلمانية         

البرنامج الذي ستقدمه    '، مشيراً إلى أن ما يعني حماس هو       'شأن داخلي 'انتخابات فتح ومؤتمرها على انه      
  .'القيادة الجديدة، والخاص بالشأنين الخارجي والداخلي

وأشار البردويل إلى أن عناصر حركة فتح انتخبوا من سيقرر باسمهم في الشأن السياسي، مـن ناحيـة                  
  .التمسك بالثوابت الفلسطينية أم ال، وكذلك من سيقرر مستقبل المصالحة الداخلية

أمام اختبار حقيقي، من ناحية هل ستكون على قدر المسؤولية، وهل ستستطيع تطبيـق              هذه القيادة   'وقال  
  .'البنود التي تتحدث عن المقاومة، والتي وردت في برنامج الحركة

هي من تتحمل مسؤولية نتائج     'وأشار البردويل الى ان حركة فتح التي اختارت ممثليها في قيادة الحركة             
  .'اختيارها

 حركة حماس ال يهمها الشخوص الذين فازوا في قيادة فتح الجديدة، الفتاً الى ان حماس              وأكد البردويل أن  
، مشيرا الى أنه في حـال كـان         'تركت الحكم على فتح من خالل البرنامج الذي ستنتهجه القيادة الجديدة          '

 .البرنامج امتدادا لبرنامج القيادة السابق فسيكون من الصعب التوصل لحلول للخالف الداخلي
  

  االنتخابات تعرضت للتزوير األمر الذي يعبر عن مدى االنحطاط السياسي :  نصرأحمد .8
تباينت مواقف قيادة حركة فتح في قطاع غزة تجـاه نتـائج انتخابـات اللجنـة      :غزة ـ أشرف الهور 

ا المركزية للحركة، ففي الوقت الذي بارك فيه مسؤولون النتائج، شكك آخرون في مصداقيتها، وأكدوا أنه              
  .'عمليات تزوير'تعرضت لـ 

وقال أحمد نصر عضو قيادة فتح العليا في غزة والمرشح للجنة المركزية الذي لم يحالفـه الحـظ لــ                    
  .ان هناك تزويرا حدث خالل عملية االنتخابات' القدس العربي'

فـي  تعبر عن صورة االنحطاط الـسياسي للقـضية الفلـسطينية           'ورأى أبو النصر ان نتائج االنتخابات       
ولم يشأ أبو النصر ذكر أسماء الشخصيات القيادية التي وقفت خلف عمليـة التزويـر،               . 'المرحلة القادمة 

ال تعبر عن حركة فتح الحقيقية، كونها نتـائج مخزيـة، أفرزتهـا عمليـات      'وجدد موقفه من أن النتائج      
  .'التزوير

نتخابـات، واعتبرتهـا نـصراً      لكن في المقابل أيدت قيادات أخرى من حركة فتح في غـزة نتـائج اال              
تمثل انقالبا فتحاويـاً جـديراً      '، ووصف أشرف جمعة النائب عن فتح النتائج بأنها          'ديمقراطية الحركة 'لـ

  .، وطالب جمعة كوادر الحركة بااللتزام بنتائجها'بالتقدير، وتنوعا في المشهد الفتحاوي
من خالل التصويت عبر الهاتف، لكنـه       وكان جمعة من المعارضين لطريقة إشراك غزة في االنتخابات          

وقـال  . ان قبول بعض قيادات غزة بهذه الطريقة تجعلها ملزمة بنتائج االنتخابات          ' القدس العربي 'قال لـ   
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ال يجوز ألي مشارك أن ينتقد اآلن، كان يحق لنا النقد قبل العملية إن كان هناك أخطاء، أمـا اآلن فـال                      '
  .'يجوز أن نخرج بتصريحات مخالفة

  .'ديمقراطية فتح'أكد جمعة ان الرابح الحقيقي في االنتخابات كان و
من جهتها باركت كتائب األقصى االنتخابات، وأكدت دعمها لكافة أعضاء اللجنـة المركزيـة الجديـدة،                

انتصاراً جديداً يسجل لحركة فتح في الوقت الذي        'وأشارت إلى أن نجاح المؤتمر السادس لحركة فتح يعد          
 .'إفشال حلم الشهداء واألسرى وكل أبناء الشعب الفلسطينيحاول البعض 

  12/8/2009القدس العربي، 
  

    لجنة المركزيةال لوال رضا عباس لما دخل دحالن:  الوزيرانتصار .9
، إن القيادي فـي     "سابقاً"عضو اللجنة المركزية لحركة فتح      " أم جهاد "قالت انتصار الوزير     :أمير سالمة 

كان ليفوز بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، بدون قبول رئـيس الحركـة             الحركة محمد دحالن ما     
  .محمود عباس

ـ   " أم جهاد " وأكدت   أن الفائزين بعضوية اللجنة المركزية، من التيار المقرب        " فلسطين"في حديث خاص ب
 ".لـه وحولـه ومعـه     "محمود عباس، موضحة أنهم سيكونون داعمين       ) المنتهية واليته (لرئيس السلطة   

وأفادت الوزير التي لم يحالفها النجاح في انتخابات الحركة، أن البرنامج السياسي الذي أقـره المـؤتمر                 
  .السادس، سيكون بمثابة الخطة االستراتيجية التي ستلتزم بها القيادة الجديدة للحركة

  12/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   للسلطةناشط في حماس في سجن" اغتيال" فصائل فلسطينية تدين ثمانية .10
 دانت ثمانية فصائل فلسطينية تتخذ من دمشق مقراً لها بشدة امس وفاة الناشط في - أ ف ب -دمشق 
فادي حمادنة في سجون السلطة الفلسطينية في رام اهللا في الضفة الغربية، معتبرة انها " حماس"حركة 

بشدة عملية اغتيال المناضل "دين في بيان انها ت" فصائل تحالف القوى الفلسطينية"وقالت ". عملية اغتيال"
  ".فادي حمادنة تحت التعذيب

في احد سجون " انتحر) " سنة22(وكانت مصادر امنية تابعة للسلطة الفلسطينية اعلنت االثنين ان حمادنة 
واعتبر بيان الفصائل ومن ". توفي تحت التعذيب"في بيان اصدرته انه " حماس"الضفة في حين اكدت 

و " الصاعقة"و "  القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "و " الجهاد االسالمي"و " حماس"بينها 
هذه الممارسات ما هي اال "ومقرها دمشق، ان " جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"و "  االنتفاضة-فتح "

يق االمني استكمال لدور االحتالل في تصفية المناضلين ورجال المقاومة، وتأتي في اطار برنامج التنس
و " اطالق كل المعتقلين في سجون السلطة"ودعا الى ". مع االحتالل ضد قوى وابناء شعبنا في الضفة

والعودة الى حماية شعبنا ووحدته والتصدي لكل ) بين السلطة والعدو الصهيوني(وقف التنسيق االمني "
التمادي في تنفيذ مطالب العدو السلطة في رام اهللا من "وحذر ". اجراءات االحتالل الصهيوني واعوانه

  ".الصهيوني
  12/8/2009الحياة، 

  
 حمادنة " قتل"تحمل السلطة مسؤولية  الجهاد .11

" حماس"أحد عناصر " قتل"حملت حركة الجهاد االسلطة جناح الضفة الغربية المسؤولية عن : رام اهللا
  .، وهو فادي حسني حمادنة"جراء التعذيب"المعتقل في سجن جنيد بنابلس 

، "إن ممارسة التعذيب في سجون السلطة أصبح سياسة منتهجة: "وقالت حركة الجهاد في بيان مكتوب
التقارير والروايات الواردة من هذه السجون تثبت تعرض عدد من المعتقلين السياسيين "وأضافت أن 
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كثرٍ ألقسى أشكال التعذيب على أيدي السجانين وضباط األجهزة األمنية؛ األمر الذي أد ى إلى نقل حاالت
  )".الشبح(إلى المشافي إثر تعرضها للتعذيب و

ممارسة التعذيب واالعتقال على خلفيات سياسية هي جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وأن "وأكدت أن 
التساهل وعدم إحقاق العدالة في مثل هذه الحاالت سيفتح الطريق لمزيد من الصدام والتوتر واتساع رقعة 

  .، كما قالت"ماالنقسا
محاسبة كل من شارك فيها وفق "تملك صالحيات " الجريمة"وطالبت الحركة بلجنة تحقيق وطنية في هذه 

    ".الشرع، وبما يحفظ الدماء المعصومة والحرمات المصونة
  11/8/2009قدس برس، 

  
   سجن صحراويإلى تنقل احمد سعدات "إسرائيل" .12

ة دقماق رئيس مؤسسة مانـديال لرعايـة شـؤون االسـرى            كشفت المحامية بثين   :ـ اشرف الهور   غزة
والمعتقلين امس الثالثاء ان ادارة السجون االسرائيلية، قامت بنقل االمين العام للجبهة الـشعبية لتحريـر                

  .نفحة الصحراوي' ريمون'فلسطين احمد سعدات من سجن عسقالن الى سجن 
، 'سياسة القمع والعزل االنفرادي بحـق سـعدات       'واكدت المحامية ان قرار النقل جاء في سياق استمرار          

النيل من صـالبته  'التي تمارسها ادارة السجون االسرائيلية، مشيرة الى ان اسرائيل تهدف من وراء ذلك        
  .'ومبدئيته في الدفاع عن القضية وحقوق االسرى

  12/8/2009القدس العربي، 
  

  " فاتورة الحساب"بدفع " أمن السلطة"القسام تتوعد  .13
وقال  ".فاتورة الحساب " محمود عباس، بدفع     للرئيستوعدت كتائب القسام، األجهزة األمنية الموالية        :غزة

إن الجرائم التي تنفذها أجهزة عباس الصهيوأمريكية في الضفة الغربيـة           :" أبو عبيدة الناطق باسم القسام    
أتي اليوم الذي سيصحو شـعبنا      تزيد من فاتورة الحساب التي ستدفعها هذه األجهزة عاجالً أم آجالً، وسي           

  ".ألن زوالهم قادم والتاريخ خير شاهد على ذلك.. فيه وقد ارتاح من هذه العصابات إلى األبد 
ال نستغرب هذه الجرائم على من كانت سياستهم خارج الوطن التعذيب والتنكيل واالفتراء وسلب              :" وقال

  ".وط المدوي لهذه الحفنةولكن ننظر إلى ما يجري على أنه بداية السق.. األموال
 ".متـروك لظـروف المجاهـدين     " وأكد الناطق باسم القسام أن رد الكتائب على إجراءات أمن الـضفة             

نتابع عن كثب ما يجري هناك من خيانة علنية من قبل قيادة السلطة وأجهزتهـا المـشبوهة،                 :" وأضاف
  ".وسنفعل كل ما تمليه مصلحة مشروع المقاومة ضد االحتالل

على الرغم من كل هذه الجرائم إال أننا سـنكون األقـدر علـى الـصمود                :"  أبو عبيدة إلى القول    وذهب
والتحدي والثبات في وجه هؤالء الزنادقة، وكما صمدنا في وجه االحتالل وبطشه فإننا سنصمد في وجه                

  .، في إشارة إلى قوات أمن السلطة"االحتالل الجديد الذي يمثل الوجه اآلخر للعدو
خـارجون عـن الـصف      " الناطق باسم القسام أهالي الضفة أن يتعاموا مع قوات األمن على أنهم              وناشد

  .، مشدداً على ضرورة صمودهم في وجه العاصفة"الوطني، ومعاملتهم بما يستحقون
  12/8/2009صحيفة فلسطين، 

    
   تنظيم الجهاد العالمي أفراد تنفي وجود عشرات من حماس .14

ان ما ذكرتـه  ' القدس العربي'لدكتور صالح البردويل القيادي في حماس لـ قال ا: غزة ـ اشرف الهور 
يهدف الى تشويه صورة غزة، مـن  '، االسرائيلية عن دخول افراد تنظيم الجهاد العالمي     'هآرتس'صحيفة  

  .'خالل تقديم صورة عنها وكأنها تحولت كملجأ العداء امريكا
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وقـال   .'اسرائيلية، تهدف الى استعداء امريكا على غـزة       تلفيقات  'وراى البردويل ان ما نشر عبارة عن        
، الفتا الى ان مجمل الوضع في غزة        'غير متواجد في قطاع غزة    'البردويل ان ايا من افراد تنظيم القاعدة        

، وشدد على ان ما ذكـره التقريـر         )يقصد الحكومة المقالة التي تديرها حماس     (يخضع لسيطرة الحكومة    
  .'يليةدعايات واشاعات اسرائ'

انه ال يوجد بالمطلق تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في غزة، لكنه اشـار            ' القدس العربي 'وقال البردويل لـ    
ـ     ال ' الحـاالت '، الفتا الى ان هـذه       'لها بغية معينة  '، وان كال منها     'حاالت منفردة 'الى وجود ما اسماها ب

  .ترتقي لمستوى التنظيمات، وال يوجد لها تاثير
  12/8/2009 القدس العربي،

  
   السادس مؤتمر فتح انتخابات تحتفل بنتائجلبنانمخيمات  .15

تابع أبناء المخيمات الفلسطينية في منطقتي صيدا والجنوب نتائج المؤتمر العام الـسادس لحركـة                :صيدا
" فتح"عن فرحتهم بفوز المشرف العام على حركة        " الفتحاويين"المنعقد في بيت لحم، وعبر عدد من        " فتح"

نان السفير عباس زكي وامين سر الحركة سلطان ابو العينين بعضوية اللجنة المركزية، واطلقـوا               في لب 
  .المفرقعات النارية ووزعوا الحلوى

العميـد ابـو    " االمن الوطني الفلسطيني  "وفي مخيم عين الحلوة في صيدا وزع مسؤول االستخبارات في           
مخيم الفوقاني قبل ان يطلقوا المفرقـات الناريـة         وليد العشي وعناصره الحلوى على المارة عند مدخل ال        

  .ابتهاجا
ـ     صالح اليوسف ان نجاح اللواء ابو العينين هو        " جبهة التحرير الفلسطينية  "وقال عضو المكتب السياسي ل

في عقد مؤتمرها السادس يعتبر     " فتح"ضمان ألمن المخيمات والحفاظ على حق العودة، معتبرا ان نجاح           
  ".را باعتبارها حامية المشروع الوطني الفلسطينيانجازا وطنيا كبي"

وتريث المسؤول عن الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان منير المقدح، والذي عارضت اسرائيل دخولـه               
بيت لحم، التعليق على نتائج المؤتمر وانتخاب زكي وابو العينين، في انتظار اعـالن النتـائج الرسـمية     

 .للمؤتمر
  12/8/2009النهار، 

  
  نبذة عن الفائزين بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح .16

تكون قد تألّفت الهيئة القياديـة العليـا   " فتح"مع ظهور نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة : )أ ف ب  (
، حسب ترتيـب األصـوات   "القادة الجدد"لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، وفي ما يأتي معلومات عن  

  :التي حصلوا عليها
  .من مواليد صفد ويحمل دكتوراه في العلوم السياسية):  عاما74ً(ـ محمود عباس، الرئيس الفلسطيني 1
  ".فتح"من مواليد القدس، ومن المؤسسين األوائل لـ):  عاما72ً(ـ محمد غنيم 2
برلمان (وهو رئيس المجلس الوطني     " فتح"من مؤسسي   . من مواليد غزة  ):  عاماً 77(ـ سليم الزعنون    3

  ).ة التحريرمنظم
شغل منصب محافظ المدينة، وكان قبلها مـساعد خليـل          . 1948مولود في نابلس    : ـ محمود العالول  4

  .في جهاز األرض المحتلة) أبو جهاد(الوزير 
كان أمين سر فتح في الضفة الغربية، ويقضي في         . من مواليد رام اهللا   ):  عاماً 50(ـ مروان البرغوثي    5

  .وبات بالسجن المؤبد بتهمة قيادة االنتفاضةالسجون اإلسرائيلية خمس عق
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 عاماً في السجون اإلسرائيلية، وُأبعد إلى تـونس إلـى أن            17أمضى  ):  عاماً 55(ـ جبريل الرجوب    6
يـشغل اآلن منـصبي   . كان مديراً لألمن الوقائي، ثم مستشاراً لألمن القـومي  . عادت السلطة الفلسطينية  

  رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينيةرئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية و
من القيادات العسكرية والسياسية البارزة في فتح، . 1948من مواليد القدس في :  ـ عثمان أبو غربية 7

  .وكان مساعد عرفات لشؤون التوجيه السياسي
كان أحد مساعدي أبو جهاد لـشؤون جهـاز األرض   . من مواليد الجليل):  عاما59ً( ـ محمد المدني  8
  .عينه عرفات محافظاً لبيت لحم. حتلةالم
من مواليد غزة، كان ممثل فلسطين في األمم المتحدة ووزيراً لخارجيـة  ):  عاما54ً( ـ ناصر القدوة  9

  .السلطة الفلسطينية، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل عرفات
اعتُقل . ضفة الغربية كان أمين سر فتح في ال     . رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية    : ـ حسين الشيخ  10
  .1987 عاماً في السجون اإلسرائيلية، وكان من أبرز قياديي االنتفاضة األولى عام 12
تقلد عدة حقائب وزاريـة، وهـو       .  في جنين شمال الضفة الغربية     1948من مواليد   : ـ عزام األحمد  11

  .البرلمانية" فتح"اآلن رئيس كتلة 
.  إلى تونس1988أبعدته إسرائيل في . 1961وب غزة في  من مواليد خان يونس جن    : ـ محمد دحالن  12

  .عينه عرفات مسؤوالً لألمن الوقائي في غزة، وشغل عدة مناصب وزارية، منها وزير األمن الداخلي
مفـاوض منـذ    . أستاذ جامعي، متخرج في جامعات الواليات المتحدة وبريطانيا       : ـ صائب عريقات  13

  .للحكم المحلي، وهو رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحريركان وزيراً . مؤتمر مدريد حتى اآلن
 ورئيس مؤسسة التنمية واإلعمار التي      1957مواليد نابلس   . وزير األشغال واإلسكان  : ـ محمد اشتية  14

  .ُأقيمت مع إنشاء السلطة الفلسطينية ويحمل دكتوراه في اإلدارة من بريطانيا
عضو في اللجنة المركزيـة     . رجية فلسطيني من مواليد غزة    أول وزير خا  ):  عاماً 70(ـ نبيل شعث    15
  .1989منذ 
عمل في جهاز األمن الموحد لمنظمة التحرير، ثـم أصـبح مـديراً             ):  عاماً 62(ـ توفيق الطيراوي    16

لالستخبارات الفلسطينية في الضفة الغربية منذ تأسيس السلطة الفلـسطينية، ثـم رئيـساً لالسـتخبارات                
وهو اآلن مستشار أمني للرئيس عباس ورئيس األكاديمية الفلسطينية للعلوم          . فة وغزة الفلسطينية في الض  

  .األمنية
كان وكيل وزارة الشباب ويحمـل دكتـوراه فـي          . محافظ نابلس حالياً  ):  عاماً 62(ـ جمال محيسن    17

  .العلوم السياسية
  .صائل المنظمة في لبنانلواء في منظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر ف. ـ سلطان أبو العينين 18
 1989ممثل منظمة التحرير في لبنان عضو لجنة مركزية سـابق منـذ             ):  عاماً 66(ـ عباس زكي    19

  .كان أمين سر لجنة االنتفاضة األولى التي كان يرأسها عرفات. ومن مواليد الخليل
  12/8/2009األخبار، 

  
    لبنانلسنا جزءاً من الصراع في: المطران عودة  تزورالديمقراطية .17

الجبهة الديموقراطية لتحرير "استقبل متروبوليت بيروت للروم األرثوذكس المطران الياس عودة وفدا من 
لقاؤنا تناول قضية رئيسية تهم وضع الفلسطينيين : وقال فيصل .ضم علي فيصل ومحمد خليل" فلسطين

دعم نضالهم من أجل حق في لبنان، وخصوصا لجهة توفير الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين ل
، وتمنينا على سيادته بذل جهوده الممكنة من أجل إقرار حق العمل 194العودة الى ديارهم وفق القرار 
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للفلسطينيين في لبنان وحق تملك شقة أو مأوى بسبب من الضيق الجغرافي لمساحة المخيمات وبنيتها 
 .ر البارد وإعادة أبنائه اليهالهشة، ودعونا أيضا الى اإلسراع في إعادة إعمار مخيم نه

 12/8/2009السفير، 
  

  ترفض بحث شؤون القدس مع األمم المتحدة" الخارجية اإلسرائيلية" .18
تواصل الحكومة اإلسرائيلية االستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها، ورفضت أي تدخل من منـدوب             

ضت طلبا لألمـم المتحـدة بتقـديم        األمم المتحدة في الشرق األوسط في أي شأن متعلق بالقدس، كما رف           
وأبلغت الحكومة اإلسرائيلية األمم المتحدة رسميا بأنها ترفض التباحث مع األمـم             .مساعدات لقطاع غزة  

المتحدة في أي موضوع متعلق بالقدس باعتبارها خاضعة للقوانين اإلسرائيلية ، جاء ذلك خالل اجتمـاع                
حدة في الشرق األوسط روبرت سـيري ، ونائـب وزيـر            عقد في القدس المحتلة بين مندوب األمم المت       

  .الخارجية ، داني أيالون
وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية ، وجه سيري انتقادات شديدة إلسرائيل جراء قيامها بطرد عائلتين فلسطينيتين              

، "إن القانون اإلسرائيلي يسري علـى القـدس       : "من منزليهما في ضاحية الشيخ جراح ، فرد أيالون قائال         
  .وأكد رفضه بحث الموضوع مع المندوب األممي

إن : "وطلب سيري السماح لألمم المتحدة بتقديم معونات إنسانية لسكان قطاع غزة ، فرد أيـالون قـائال                
  ".إسرائيل ستكون سعيدة بتقديم أي معونة مطلوبة للفلسطينيين بعد إطالق سراح غلعاد شاليط

  12/8/2009الدستور، 
  

   عن مروان البرغوثي بعد فوزه في االنتخاباتاإلفراج إلى يدعو إسرائيليوزير  .19
 دعا وزير شؤون األقليات االسرائيلي افيشاي بريفرمان، الحكومة االسرائيلية الى النظر : معا-بيت لحم

بجدية في مسألة االفراج عن القيادي في حركة فتح االسير مروان البرغوثي بعد فوزه بعضوية اللجنة 
 .يث يقضي حكما بالسجن خمسة مؤبدات المركزية للحركة ح

وفي أعقاب االعالن عن النتائج األولية النتخابات المركزية امس وفوز البرغوثي بعضويتها حث الوزير 
عن حزب العمل الحكومة على ضرورة النظر في قضية البرغوثي الذي قد يكون شريكا في محادثات 

يجب اطالق سراحه من أجل إنشاء حكومة " العبرية، "هآرتس"واضاف، وفقا لما نقلته صحيفة  .  السالم
معتدلة وقيادة سياسية قوية في صفوف الفلسطينيين ويمكن للبرغوثي تقوية المعتدلين الذين يؤيدون حال 

 ".دبلوماسيا والترتيب مع دولة إسرائيل
ني لضرورة ان االفراج عن البرغوثي من شأنه أن يساعد في حشد التأييد في الشارع الفلسطي" واضاف

 ".المفاوضات
  12/8/2009الحياة الجديدة، 

 
  عضو كنيست يطالب بإطالق سراح معتقلي بلعين .20

 طالب الدكتور دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، : وفا–تل ابيب 
، بحق نشطاء اللجنة اإلسرائيلي، متان فلنائي، بإيقاف موجة المالحقات واالعتقاالت" األمن"نائب وزير 

 .الشعبية في قرية بلعين المحتلة
وأكد حنين في رسالته العاجلة إلى فلنائي، أن المظاهرات والفعاليات االحتجاجية التي تشهدها القرية هي 

  موجة "وحذر من أن ". الغبن"سياسية ومشروعة لالحتجاج على ما وصفته حتى محكمة اسرائيلية بـ
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العمل التنظيمي والسياسي في القرية هي مس خطر بحرية التعبير عن الرأي االعتقاالت التي تعرقل 
 ".والتنظم السياسي

  12/8/2009الحياة الجديدة، 
  

   جنديا صهيونيا بانفلونزا الخنازير60إصابة  .21
كشفت مصادر طبية في كيان االحتالل أمس، أن عشرات الجنود في أحد المعسكرات  -القدس المحتلة 

  .، أصيبوا بأنفلونزا الخنازير48المحتلة عام في جنوب فلسطين 
 حرروا إلى منازلهم مع أوامر 20 جندياً أصيبوا باألنفلونزا، منهم 60وبموجب المعلومات المتوفرة فإن 

وكان الناطق بلسان الجيش الصهيوني أكد أنه تم . بقائهم بمعزل عن اآلخرين حتى ال ينقلوا إليهم العدوى
يذكر  .بجنود أصيبوا بأنفلونزا الخنازير، ولكنه لم يذكر عددهم أو خطورة حالتهماالشتباه قبل عدة أيام 

ان تعليمات الجيش تقضي بعدم اإلدالء بأية تفاصيل تتعلق بصحة الجنود بصورة عامة، إال من خالل 
 .المتحدث بلسان الجيش، منعا إلثارة الهلع في أوساطهم

  12/8/2009السبيل، األردن، 
  

   المواجهة مع لبناننتنياهو يستبعد .22
بنيامين نتنياهو، أمس، لوقف التصعيد الكالمي مع لبنان " اإلسرائيلي"سعى رئيس الوزراء : )وكاالت(

باعالنه أنه من المستبعد حصول أي مواجهة مسلحة مع هذا البلد، وقال نتنياهو أثناء تفقده قاعدة جوية 
، "فة إعالمية ال تعبر عن أي شيء ملموسإنها عاص. ليست هناك رياح حرب مع لبنان" "إسرائيلية"

آمل أال نضطر الى مهاجمة بنى تحتية مدنية في "واضاف ". إسرائيلية"بحسب ما نقلت عنه وسائل اعالم 
  ."المستقبل بعدما تجنبنا ذلك في الماضي حتى ال نضر بالحكومة اللبنانية

  12/8/2009الخليج، 
  

  ردنتل أبيب تصادق على تعيين سفير جديد في األ .23
صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية اإلسرائيلية على تعيين الدبلوماسي داني نيفو سـفيرا جديـدا       

اإللكتروني أمس الثالثـاء أن لجنـة التعيينـات         " يديعوت أحرونوت "وذكر موقع   . إلسرائيل في األردن  
وكان نيفو قد شغل في      .نصادقت على تعيين نيفو سفيرا في عمان خالل اجتماع عقدته أمس األول االثني            

. الماضي منصب السفير اإلسرائيلي في عمان، وسيتولى مهامه مجددا خلفا للسفير الحالي يعقوب روزين             
  . كذلك صادقت لجنة التعيينات على تعيين السفير ميكي أربيل سفيرا إلسرائيل في الكاميرون

  12/8/2009العرب، قطر، 
  

  ودول أخرىتحذير اإلسرائيليين من زيارة سيناء  .24
في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية دعوتها اإلسرائيليين إلى عدم زيارة " هيئة مكافحة اإلرهاب"جددت 

شبه جزيرة سيناء وعدد من الدول في ارجاء العالم خالل األعياد اليهودية الشهر المقبل تحسباً من 
  ".منظمات إرهابية"استهدافهم على يد 

ب اهللا على اتهام إسرائيل باغتيال عماد مغنية يزيد من التهديدات إصرار حز"وأضافت الهيئة أن 
ووجهت الهيئة تحذيراتها لعموم ". اإلرهابية التي يشكلها حزب اهللا على أهداف إسرائيلية في أنحاء العالم

الذين تربطهم عالقات مع رجال أعمال من دول "اإلسرائيليين ولرجال األعمال منهم على وجه خاص 
  ".الميةعربية وإس
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ايران والعراق وسورية ولبنان والصومال : وبين الدول التي شملها تحذير الهيئة لإلسرائيليين من زيارتها
واليمن وأفغانستان وكولومبيا واألردن والمغرب وكينيا وكشمير في الهند والشيشان وجزر مينداو في 

  .الفلبين
  12/8/2009الحياة، 

  
  نشاء مدينة مصغرة تحت المسجد األقصى اليهود يخططون إل: رائد صالحالشيخ  .25

اإلسالم "كشف رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح في حديث خاص لشبكة               
 عن وجود كنيس يهودي تحت المسجد األقصى المبارك من طابقين، مؤكداً أن بعض المتدينين في                "اليوم

يجب أن يعلم الجميع    ": في هذا الكنيس رجاالً ونساء، وأضاف     المجتمع اإلسرائيلي يؤدون طقوسهم الدينية      
، ويجـب أن يعلـم      "موشيه كتساف "أن الذي قام بافتتاح هذا الكنيس هو رئيس الدولة اإلسرائيلي الحالي            

الجميع أن هذا الكنيس ليس نهاية المخطط اإلسرائيلي ضد المسجد األقصى المبـارك، فهنـاك مطلـب                 
ة اإلسرائيلية، وهو إقامة كنيس آخر داخل المسجد األقـصى، فـي سـاحاته              واضح باتت تردده المؤسس   

إنهم يخططـون إلقامـة مدينـة       ... الداخلية التي تعتبر جزءاً منه، وبالضبط عند الباب الشرقي للمسجد         
  ."مصغرة يهودية تحت المسجد األقصى المبارك

المسجد األقصى، فهو في خطر داهـم  ودعا الشيخ رائد صالح أصحاب القدرة والقرار إلى التدخل إلنقاذ     
  .في ظل هذه الحفريات التي تهدد وجوده وكيانه

12/8/2009العرب، قطر،   
  

   آالف مقدسي مهددون بالترحيل بفعل الحفريات اإلسرائيليةثمانية .26
حذر أحمد الرويضي مسؤول وحدة شؤون القدس في مكتب الرئاسة الفلسطينية في تصريح صحافي 

جهة أكثر من ثمانية آالف فلسطيني خطر التهجير القسري من مدينة القدس بفعل مكتوب، أمس، من موا
اإلسرائيلية، في وقت تصاعدت مبادرات أعضاء ووفود الكونجرس األمريكي  سياسات الحفريات والهدم

  .والضاغطة البتزاز التطبيع العربي معها" إسرائيل"الداعمة ل 
ى تزايدت خالل السنوات األربع الماضية وبشكل خاص وذكر أن الحفريات خاصة أسفل المسجد األقص
وذهب إلى أن مدينة القدس تعيش في هذه .  مترا30-20في منطقة عين سلوان حيث وصل عمقها بين 

، مطالباً األمتين العربية واإلسالمية بأن يكون لها موقف إزاء ما يحصل في "سياسة تطهير عرقي"األيام 
  ".لوقف جرائمها التهويدية"لحكومة اإلسرائيلية المدينة المقدسة والضغط على ا

12/8/2009الخليج،   
  

      عاما من االعتقال27االحتالل يفرج عن أسير فلسطيني بعد  .27
 أسير أقدموهو )  عاما50( أفرجت سلطات االحتالل، امس، عن األسير محمد منصور حمدان :رام اهللا

وكانت قوات االحتالل اعتقلت  .الحتالل عاما في سجون ا27لكرم بعد أن أمضى  في محافظة طو
 عاما وهي 25، حيث حكم عليه بالسجن 1985منصور وهو من بلدة بلعا بمحافظة طولكرم في العام 

، حيث حكم 1979وكان منصور تعرض لالعتقال في العام  .الفترة التي امضاها متنقال بين عدة سجون
 28لسنوات التي امضاها في سجون االحتالل  سنوات لتصل بذلك مجموع ا3عليه حينها بالسجن مدة 

لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، ان األسير المحرر " أحرار"واوضح فؤاد الخفش، مدير مركز  .عاما
منصور يعتبر أقدم أسير في محافظة طولكرم وهو يأتي في المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة االسرى 

  .القدامى على مستوى الوطن
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ألسير المحرر منصور تمكن من االلتحاق بالجامعة العبرية والحصول على شهادة وأشار الى ان ا
البكالوريوس في تخصص اآلثار بعد أن حرمه االحتالل من استمكال دراسته في جامعه بيرزيت التي 

الحرب "كان التحق بها لدراسة نفس التخصص قبل اعتقاله، اضافة إلى نجاحه في تأليف كتاب بعنوان 
 ".ركية على العراقاألمي

واوضح الخفش أن السجن حرم األسير المحرر منصور من وداع شقيقه الشهيد إبراهيم، وهو أول شهيد 
 ووالدته 1994يقضي في طولكرم خالل االنتفاضة األولى، فيما حرم من وداع والده الذي توفي في العام 

 .2001التي توفيت في العام 
12/8/2009األيام، فلسطين،   

   
 أمراض مجهولة تنتشر بين األسرى في سجن عوفر: قعقرا .28

 ومصلحة "إسرائيل" حمل وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، حكومة : وفا–رام اهللا 
 .السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر

جماعي ومفاجئ إلى عيادات السجن وعزل  أسيرا من سجن عوفر بشكل 25جاء ذلك في أعقاب نقل 
عدد منهم في أقسام خاصة بعد ظهور أعراض غريبة من المرض عليهم مثل الحرارة الشديدة واإلسهال 

وقال قراقع إن الحياة الصحية في السجون سيئة للغاية وال يتوفر الحد األدنى من مقومات  .الشديد والتقيؤ
لقد وجهنا رسالة عاجلة إلى : وأضاف .صابة بأمراض مختلفةالرعاية الطبية لألسرى ما يعرضهم لإل

الصليب األحمر الدولي وطلبنا منه التدخل الفوري وزيارة المعتقلين المرضى لمعرفة حالتهم الصحية 
 .وأسباب إصابتهم باإلمراض

ة في واعتبر قراقع أن سياسة اإلهمال الطبي المتعمدة في سجون االحتالل أدت إلى انتشار أمراض كثير
صفوف األسرى ومنها األمراض الخبيثة، مشيرا إلى أن الحياة الصحية لألسرى مستباحة تماما من قبل 

 .االحتالل ما يشكل خطورة على حياتهم
وقال قراقع، نحن قلقون جدا على األسرى بسبب ارتفاع الحاالت المرضية حيث تزداد باضطراد إذ 

 حالة من بينها حاالت مصابة بأمراض خبيثة 1500وصل عدد الحاالت المرضية في السجون الى 
 .كالسرطان

 بسبب اإلهمال الصحي كان آخرهم 2006 أسيرا استشهدوا داخل السجون منذ عام 13وكشف قراقع أن 
األسير موسى جمعة من القدس، وان هذا مؤشر خطير يدل إلى أي مدى تدهورت العناية الطبية لألسرى 

 .في السنوات األخيرة
12/8/2009جديدة، الحياة ال  

  
 في سجون السلطة بالضفة معتقلين هيئة حقوقية تنظر بخطورة إلى تكرار حاالت وفاة .29

إنها تنظر بخطورة لتكرار " ديوان المظالم"قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان  :رام اهللا
ي الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها حاالت الوفاة في مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية الفلسطينية ف

  . ثالث حاالت وفاة2009رصدت منذ بداية العام 
فقد "نسخة منه أنه وفقاً لمعلومات الهيئة؛ " قدس برس"وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، وصل 
من عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس صباح )  عاما27ً(توفي المواطن فادي حسني عبد الرحمن حمادنة 

 لمدة ستة شهور من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري  والذي كان موقوفاً) 10/8(االثنين الموافق يوم 
هذا في حد ذاته يشكل مخالفة واضحة للقانون األساسي المعدل "، مشيرة إلى أن "15/6/2009منذ تاريخ 

  .، كما قالت"وقرارات محكمة العدل العليا بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري
11/8/2009قدس برس،   
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   بالقدس يحذر من اتساع ظاهرة الزواج العرفيالتميمي .30

، في مدينة القدس،    "الزواج العرفي "انتقد قاضي قضاة فلسطين بشدة رواج ظاهرة         :اشرف الهور  -غزة  
وشن الـشيخ تيـسير      .، محذرا من تفاقم هذه الظاهرة     األخالقيوقال ان هدفها يكون غالبا بقصد السقوط        

، وقال ان اتساع انتشارها في المناطق       "الزواج العرفي "ي قاضي القضاة، هجوما كبيرا على ظاهرة        التميم
  ."يترتب عليه نتائج وآثار سلبية تؤثر على تماسك مجتمعنا واسرتنا'الفلسطينية 

ا ، جاء نتيجة استقراء قضايا فسخ هذ      'الزواج العرفي 'وقال ان الكشف عن هذه الظاهرة الخطيرة المتزايدة         
الـزواج  "واوضح التميمي ان هذه العقود المـشبوهة         .النوع من الزواج المرفوعة امام المحاكم الشرعية      

 . كونها تعقد بعيدا عن المحاكم الشرعية ومخالفة للقانون        "باطلة" تعد وفق نظر المحاكم الشرعية       "العرفي
ـ       "الزواج العرفي " عقود   إن إلىواشار   شريعة االسـالمية فـي بنيتهـا       ، غالبا ما تكون مخالفة الحكام ال

  .وصيغتها العقدية وفي شروطها واركانها
12/8/2009القدس العربي،   

  
   95 الخنازير في األراضي الفلسطينية يرفع العدد إلى اثالث إصابات بأنفلونز .31

، عن تسجيل ثالث إصابات جديدة بمرض أنفلونزا أمسأعلن مسؤول طبي رسمي، ): وفا( –نابلس 
وقال مدير عام الرعاية الصحية األولية والناطق الرسمي باسم حملة  .راضي الفلسطينيةالخنازير في األ

، إن اثنتين من الحاالت الثالث هما من المعتمرين، فيما "وفا" أسعد رمالوي لمراسل. مكافحة األنفلونزا د
 .اإلصابة الثالثة نتيجة عدوى داخلية

وارتفع عدد  .ت الحالتان في محافظة رام اهللاوأوضح أن حالة سجلت في محافظة جنين، فيما سجل
 . بينها حالة وفاة واحدة في رام اهللا95المصابين في األراضي الفلسطينية إلى 

12/8/2009الحياة الجديدة،   
  

  نللفلسطينيي% 20من المياه الجوفية مقابل % 80تستغل " إسرائيل" .32
 من المياه الجوفية في البالد      80%لي أن   دوف حنين عن الحزب الشيوعي اإلسرائي     . كشف النائب د  : حيفا

 فقط للفلسطينيين فيما قام وفد من اليهود الـديمقراطيين بزيـارة            20%تستغل لخدمة اإلسرائيليين، مقابل     
  .قراوة بني زيد العطشى تضامنا معها

وأوضح حنين استنادا لمعلومات رسمية حاز عليها أن النموذج األبرز للتمييز وسلب المـاء هـو غـور                 
 مليون متر مكعب تستغل كلها لصالح المستوطنين فيما يضطر أبناء المنطقة            32ألردن حيث يتم انتشال     ا

  .»الفلسطينيون إلى شراء المياه ونقلها من مناطق بعيدة
ولإلشارة إلى الفوارق الجسيمة بتخصيص المياه أشار حنين إلى أن استهالك المياه في إسرائيل يصل إلى                

 فلـسطيني فـي الـضفة    2.5 مليون متر مكعب فقط لـ 190ويا، يخصص منها     مليار متر مكعب سن    2
  .المحتلة

 لتر ماء يوميا، فيمـا يـستهلك        236كما أشار حنين إلى أن المواطن يستهلك في إسرائيل والمستوطنات           
 لترا فقط، في حين توصي منظمة الصحة الدوليـة التابعـة لألمـم              66المواطن في المناطق الفلسطينية     

يشار إلى أن ربع بيوت المواطنين الفلسطينيين في         . على األقل  - لتر يوميا للمواطن   100ة بتوفير   المتحد
  .األرياف غير مرتبطة إطالقا بشبكة للمياه

12/8/2009العرب، قطر،   
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   لشاعر محمود درويش  لإطالق أكبر موقع إلكتروني .33
ى لوفاة الشاعر الكبير محمود درويـش       أعلن أسامة سعد المسؤول عن فعاليات إحياء الذكرى األول         :غزة

عن انطالق أكبر موقع الكتروني عالمي لتخليد ذكـرى الـشاعر الراحـل محمـود درويـش بعنـوان                   
"www.darwish.ps"               الفتاً إلى أن الموقع سيضم جميع أعماله وكتاباته ودواوينه والقـصائد المغنـاة ،

  . لهوالمسجلة والصور الشخصية والمرسومة والمواقف الخالدة
12/8/2009صحيفة فلسطين،   

   
 "ملتقى حق العودة"تعلن عن في األردن الحركة اإلسالمية  .34

رهان الحركة "قال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي إسحق الفرحان إن :  محمد محيسن–السبيل 
 مؤكدا أن ذلك ،"اإلسالمية على الشعوب العربية واإلسالمية في المطالبة بحق العودة للشعب الفلسطيني

وكشف في مؤتمر  ".يأتي في إطار الرد الطبيعي على المشاريع الصهيونية المتعلقة بالوطن البديل"
صحفي عقده بمقر الحزب لإلعالن عن الملتقى األردني لحق العودة المنوي عقده السبت المقبل الخامس 

شد كل الطاقات وجهود هذا الملتقى يأتي كخطوة على طريق ح"عشر من شهر آب الحالي، عن أن 
الملتقى "وقال الفرحان إن  ".المؤسسات العاملة في هذا الميدان، إلنشاء وإطالق حركة العودة إلى فلسطين

يجيء في ظل أوضاع سياسية معقدة تمر بها قضية فلسطين، وتشكل عودة الالجئين أهم عناصر 
) األنروا(تشغيل الالجئين الفلسطيني قضية وكالة غوث و"مشيرا إلى أن ، "الصراع مع الكيان الصهيوني

   ".ستكون حاضرة بقوة خالل الملتقى
ويشارك في الملتقى شخصيات عربية وإسالمية ودولية، إضافة إلى شخصيات من فلسطين المحتلة، إال 

 .أن أغلب المتحدثين سيكونون من األردن
12/8/2009السبيل، األردن،   

   
 عونا لإلسراع بتشكيل حكومة تعكس الوفاق تد"إسرائيل"تهديدات : سليمانالرئيس  .35

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أن التهديدات اإلسرائيلية المتكررة بشكل شبه يومي في 
اآلونة األخيرة، والتي تكشف النيات المبيتة لحكومة العدو تجاه لبنان، تدعونا إلى العمل الجاد على تمتين 

اإلسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطــنية، التي تتخطى الصف الداخلي ورص الصفوف، و
المصالح الشخصية والذاتية لألطراف، وتعكس وفاق اللبنانيين حيال الخطر الذي يتهددهم ويعبر عنه 

  ."المسؤولون اإلسرائيليون بوضوح
للبنانية، التدخالت اإلسرائيلية في تشكيل الحكومة ا" النيابية "المستقبل"رفضت كتلة من جهة أخرى 

واستنكرت التهديدات اإلسرائيلية ضد لبنان، داعية اللبنانيين إلى الوقوف صفاً واحداً في وجهها والتنبه 
وأكدت «إلى محاوالت إسرائيل الدائمة الستدراج لبنان إلى وضع يخدم مخططات العدو اإلسرائيلي، 

  ." آذار14مجدداً تمسكها بمبادئ قوى 
12/8/2009السفير،   

   
  الجميل يهنئ عباس بانتخابه قائدا عاما لحركة فتحأمين  .36

 الجميل أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنجاح أمين "الكتائب اللبنانية"هنأ رئيس حزب : بيروت
الذي عقد في بيت لحم وبانتخابه قائداً عاماً ورئيساً للجنة المركزية » فتح«المؤتمر السادس لحركة 

  .للحركة
التوفيق في مهمته الصعبة خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، "اس في اتصال هاتفي، وتمنى الجميل لعب

القضية الفلسطينية تواجه ظروفاً "، معتبراً ان "التي تمر فيها القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره
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وأمل الجميل  ."صعبة تستوجب رص الصفوف على الصعيدين العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً
العمل من أجل توحيد الجهود، والرؤية الفلسطينية بدعم عربي صادق لمواجهة التعنت االسرائيلي، "

  . "نتنياهو المتطرفة) بنيامين(ومواقف حكومة 
12/8/2009الحياة،   

  
  مصادرة شاحنتين تحمالن وقوداً وإسمنتاً قبل تهريبها إلى غزة عبر األنفاق: مصر .37

 طن أسمنت كانت معدة 25 ألف لتر سوالر و44ية شمال سيناء، أمس، صادر جهاز الرقابة التموين: رفح
وأفاد المدير العام للتموين محمد حسين، أن الرقابة التموينية في . للتهريب إلى قطاع غزة عبر األنفاق

 طن أسمنت في 25 ألف لتر سوالر، واألخرى تحمل 44العريش صادرت شاحنتين، أحداهما تحمل 
 ألف لتر سوالر اإلثنين الماضي 5,4وسبقت ذلك مصادرة .  غزة وأوقفت شخصينطريقهما للتهريب إلى

  . عند حاجز أمني في العريش كانت معدة للتهريب إلى غزة
  12/8/2009الحياة، 

 
  تتوجه إيجابيا لصفقة تبادل األسرى" إسرائيل"حكومة : مصدر مصري .38

ا ملموسا في ملف المفاوضات أكدت مصادر مصرية مطلعة أن هناك تقدم:  نظير مجلي-تل أبيب 
وقالت هذه .  الفلسطينية الذي تشرف عليه مصر من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى-اإلسرائيلية 
، إن هذا التقدم لم يصبح دراميا بعد، ولكنه حصل بفضل التوجه اإليجابي "الشرق األوسط"المصادر لـ

 أن نتنياهو وافق على أن تستأنف المفاوضات وأوضحت هذه المصادر. لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو
وحماس من النقطة نفسها التي انتهت فيها المفاوضات مع حكومة إيهود أولمرت السابقة، " إسرائيل"بين 

 .مؤكدا أن تلك كانت نقطة متقدمة للغاية
  12/8/2009الشرق األوسط، 

  
   العربي اإلسالمي يحذر من المساعي األمريكية للتطبيع-المؤتمر القومي  .39

 اإلسالمي من التجاوب مع المساعي األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، مؤكداً -حذر المؤتمر القومي 
في الوقت الذي يركز "وجاء في بيان، انه . أنها ترمي للحصول على تطبيع عربي مقابل ال شيء

لتحقيق تسوية " تهوساط"المتجاوبون مع مساعي جورج ميتشل، المبعوث األمريكي الخاص، على دعم 
، يتعهد ميتشل لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين "حل الدولتين"شاملة للقضية الفلسطينية على أساس 

نتنياهو بأن يحقق له خالل بضعة أشهر تنازالت عربية تطبيعية، وفلسطينية أمنية مضاعفة، مقابل وقف 
  . لسنة تنطلق خاللها المفاوضات" للنمو االستيطاني"مؤقت 

وفي نفس الوقت، راحت حكومة الكيان الصهيوني تزيد نشاطاتها االستيطانية في القدس وتصدر قرارات 
وأكد البيان ان هذه النشاطات تعني فرض وقائع صهيونية جديدة والغاء حق . اخالء المنازل الفلسطينية

ورة ما يجري وان واستنكر المؤتمر هذه االجراءات ونبه إلى خط. العودة وتصفية حقوق الفلسطينيين
  ".إسرائيل"المساعي األمريكية للتسوية تأتي للتغطية على جرائم 

  12/8/2009الخليج، 
  

  الجامعة العربية تأمل إسهام مؤتمر فتح في إنجاز المصالحة .40
هنأت جامعة الدول العربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنجاح المؤتمر السادس لحركة : القاهرة

وذكر بيان صدر، أمس، عن الجامعة أن األمين العام . يسا للجنة المركزية للحركةفتح، وبانتخابه رئ
قادت نضال "عمرو موسى بعث برسالة تهنئة إلى عباس وأعضاء فتح بمناسبة نجاح مؤتمر الحركة التي 
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الشعب الفلسطيني وأحيت األمل بانطالقة نحو تحرير األرض وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها 
يسهم المؤتمر في إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق "وأعرب موسى عن تطلعه إلى أن ". لقدس الشريفا

المصالحة الوطنية المنشودة واستعادة القرار الوطني الفلسطيني في مواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي 
عسكرية وبناء الجدار وانتهاكاته المتمثلة في استمرار االحتالل واالستيطان والحصار واالجتياحات ال

  ".وتهويد القدس
  12/8/2009الخليج، 

  
  اليمن تستقبل المؤيد ومرافقه  ... بعد ستة أعوام من السجن بتهمة دعم حماس .41

عاد الشيخ محمد علي حسن المؤيد ومرافقه محمد زايد أمس إلى اليمن قادمين من واشنطن، : الوكاالت
 ست سنوات أمضياها في السجن بتهمة مساعدة حركة بعد أن أفرجت السلطات األميركية عنهما، عقب

الخارجية (ولقي العائدان استقباال حارا في صالة كبار الزوار بالمطار من طرف ثالثة وزراء . حماس
  .ووفود قبلية وزعماء أحزاب سياسية) وحقوق اإلنسان والعدل

  12/8/2009العرب، قطر، 
  

  "إسرائيل"غوط على العرب تثير ارتياح دعوة أعضاء في الكونغرس أوباما إلى ممارسة ض .42
 عضوا في 71أبدت أوساط سياسية إسرائيلية ارتياحها من الرسالة التي وجهها، االثنين، : دار الحياة

مجلس الشيوخ األميركي إلى الرئيس األميركي باراك اوباما حضوه فيها على وجوب ممارسة ضغوط 
على غرار ما فعل "، "إسرائيل" تثبت التزامها السالم مع "خطوات دراماتيكية"على الدول العربية التخاذ 

  ". 1977الرئيس المصري الراحل أنور السادات بزيارته التاريخية للقدس عام 
وفي المقابل استعرض الموقعون على العريضة الذين يشكلون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس بينهم 

لخطوات التي قام بها رئيس الحكومة اإلسرائيلية ا"زعيما األكثرية الديمقراطية واألقلية الجمهورية 
  ". بنيامين نتانياهو أكد فيها التزام إسرائيل مع الفلسطينيين والعالم العربي

إننا نرغب في إعالن دعمنا جهودكم لتشجيع دول عربية على تطبيع عالقاتها مع : "وجاء في الرسالة
لرأي بأنه يتحتم على الدول العربية أن تقوم بجهد إسرائيل ونشاطرك ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون ا

". أكبر من أجل وقف عزلة إسرائيل ووقف التحريض الرسمي الذي ينسب إلى إسرائيل صفات شيطانية
وعزت األوساط السياسية هذه الرسالة إلى الزيارتين اللتين قام بهما وفدان عن الحزبين األميركيين 

  ).ايباك( اإلسرائيلية –جنة العالقات العامة األميركية ، بطلب من ل"إسرائيل"الكبيرين لـ
  12/8/2009الحياة، 

 
 "إسرائيل"مجموعة سالم يهودية تعتبر رسالة الشيوخ ألوباما غير مفيدة لعدم تطرقها لواجبات  .43

أعضاء مجلس الشيوخ " األميركيين من أجل السالم اآلن"طالبت مجموعة :  مينا العريبي-واشنطن 
 عضواً في مجلس الشيوخ األميركي إلى الرئيس األميركي 71التي وجهها م توقيع الرسالة، األميركي بعد

" خطوات دراماتيكية"باراك اوباما حضوه فيها على وجوب ممارسة ضغوط على الدول العربية التخاذ 
التخاذ خطوات " إسرائيل" من دون اإلصرار على الضغط على ،"إسرائيل"تثبت التزامها السالم مع 

واعتبرت المجموعة في بيان لها بأن الرسالة . ملموسة تجاه إحالل السالم وعلى رأسها وقف االستيطان
 ".تتجاهل رفض إسرائيل المتواصل لوقف النشاط االستيطاني"ألنها " غير مفيدة"الموزعة 

  12/8/2009الشرق األوسط، 
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  بدون شروط" إسرائيل"ات مع  يدعو السلطة للمفاوضزعيم األغلبية في مجلس النواب األمريكي .44

أشاد زعيم األغلبية في مجلس النواب األمريكي برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين : أ.ب.ب، د.ف.ا
". إسرائيل"نتنياهو، ودعا السلطة الفلسطينية إلى التخلي عن أي شروط مسبقة والدخول في مفاوضات مع 

اإلسرائيلية، نشرتها أمس، أن " جيروزاليم بوست"وأكد الديمقراطي ستيني هوير في مقابلة مع صحيفة 
كما وصف هوير الذي يقود . الكونجرس األمريكي يفرق بين البناء في القدس الشرقية والضفة الغربية

 نائباً التصريحات التي خرجت عن المؤتمر العام لحركة فتح بأنها 29مؤلفاً من " إسرائيل"وفدا يزور 
عادت غرس شعور بالمواجهة والمقاومة بدالً من أن تكون إيجابية تدعو لألسف بالنظر إلى أنها أ"

  ".وتتحدث عن الخطوات الالزمة للمضي قدماً
من جهة أخرى، أشاد هوير بقبول نتنياهو بحل الدولتين وما زعم أنه رفع جميع حواجز الضفة الغربية 

ع أوصال الضفة خالفا يذكر أن هناك مئات الحواجز التي ال تزال تقط.  حاجزاً فقط14باستثناء 
، ودعا عباس إلى استغالل "تحقيق أمور إيجابية جدا في ظل قيادة نتنياهو"لتصريحات هوير الذي أكد 

وأكد هوير أنه استشعر أن الرئيس . والدخول في مفاوضات مع نتنياهو من دون شروط مسبقة" الفرصة"
  .منها وسيادتها ووجودها في أي اتفاق تدخل فيهوملتزم بحماية أ" إسرائيل"باراك أوباما ملتزم للغاية تجاه 

  12/8/2009الخليج، 
  

  الصين تدعو فتح الى دور ايجابي من اجل السالم .45
دعت الصين حركة فتح التي انتخبت قيادة جديدة للمرة االولى منذ عشرين عاما، الى :  ا ف ب-بكين 

مبعوث الصيني الخاص الى الشرق وقال ال. لعب دور ايجابي من اجل تحقيق السالم في الشرق االوسط
نأمل حقا في ان تلعب فتح دورها في القيادة والتنسيق داخل فلسطين بغية توفير : "االوسط وو سيك

  ".الظروف المالئمة لمفاوضات السالم
  12/8/2009الحياة، 

  
  غضب في أوساط يهود بريطانيا بعد توصية لجنة في البرلمان بفتح حوار مع حماس .46

أعربت الجالية اليهودية عن امتعاضها وعدم رضاها عن التوصية التي خرج بها : سان هيام ح-لندن 
تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني مؤخراً والتي قضت بضرورة أن تعمد 

وكان التقرير برر ). حماس(الحكومة البريطانية الى فتح باب الحوار مع حركة المقاومة االسالمية 
وفي هذا .  بفتح حوار مع حماس استناداً الى أن قرار مقاطعة الحركة يعيق فرص احالل السالمتوصياته

الخصوص قال رئيس اللجنة النائب البريطاني العمالي مايك غيبـــس للصحافيين ان الحكومة عليها 
 انها أن تسعى للحوار مع حماس كحركة معتدلة بأسرع وقت ممكن وذلك بعد أن أثبتت سياسة المقاطعة

  .ال تسهم في تحقيق أهداف اللجنة الرباعية
من جانبهم، يرى المعترضون على تقرير اللجنة ان حماس ال تستحق مثل هذه المبادرة من قبل الحكومة 

  .البريطانية حيث أنها لم تقدم حتى اآلن ما يدلل على نواياها السلمية
  12/8/2009القدس العربي، 

  
  صريةعن" إسرائيل: "اليسار السويدي .47

طالب حزب اليسار األكبر في السويد تدعمه ثالثة أحزاب أخرى وقف كل :  عصام واحدي-كوبنهاجن 
، داعياً السويد من موقعها في رئاسة االتحاد األوروبي إلى تحمل "إسرائيل"التعامالت التجارية مع 
طان اإلسرائيلية التي وشدد انتقاده لسياسة االستي". حكومة التطرف اإلسرائيلي"مسؤوليتها في مواجهة 
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وذكر الحزب أن حكومة نتنياهو هي حكومة انتهاك للحقوق الفلسطينية . تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو
  .وانتهاك للقانون الدولي وتقوم بطرد الفلسطينيين ليحل محلهم مستوطنون غير شرعيين من اليهود

  12/8/2009الوطن، السعودية، 
  

  توحيد الفصائل في أمل في أن تساعد حركة فتح  يوسطالمبعوث الصيني إلى الشرق األ .48
قال المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق األوسط وو سيك، أمام الصحفيين في بكين :  الوكاالت-بكين 

نأمل في أن تساعد حركة فتح على لعب دور إيجابي خصوصاً لتوحيد الفصائل في فلسطين "أمس، 
نأمل حقا في أن تلعب فتح دورها في القيادة "وأضاف ". ائبوإدارة العالقات مع حركة حماس بشكل ص

  ".والتنسيق داخل فلسطين بغية توفير الظروف المالئمة لمفاوضات السالم
  12/8/2009الوطن، السعودية، 

  
  "إسرائيل"روسيا ترحب بنتائج مؤتمر فتح الذي دعا الى الحوار السلمي مع  .49

لروسية اندريه نيستيرينكو أن روسيا تعتبر ان المؤتمر علن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اأ
قد أسفر عن " إسرائيل"السادس لحركة فتح الذي اكد المشاركون فيه النية الجراء الحوار السياسي مع 

وقال نيستيرينكو، ان تأكيد المؤتمرعلى خيار  القرارات السياسية التفاوضية لتحقيق تسوية . نتائج مهمة
ز بأهمية مبدئية، مشيرا الى ان المشاركين في المؤتمر اظهروا دعمهم للرئيس يتمي" إسرائيل"مع 

وأكد نيستيرينكو على ضرورة مواصلة النهج . الفلسطيني محمود عباس باعادة انتخابه قائدا لحركة فتح 
الرامي الى تحقيق سالم وطيد  في المنطقة على اساس قواعد القانون الدولي المعترف بها من الجميع، 

واشار الى ان تنفيذ مهمة استعادة الصف الفلسطيني على قاعدة منظمة . بالرغم من  الصعوبات الحالية
واضاف نيستيرينكو . التحرير الفلسطينية والمبادرة العربية السلمية يعتبر جزءا مهما من السالم الراسخ

دوليين أيدت دائما  الوسطاء ال" رباعي"ان روسيا  بصفتها عضوا دائما في مجلس األمن الدولي و
التوصل الى حل عادل وشامل لجميع قضايا الشرق األوسط وهي تعتزم ان تعمل في هذا المجرى في 

  .المستقبل ايضا
  11/8/2009روسيا اليوم، 

  
 سفير الدنمارك يتمنى المشاركة في افتتاح سفارة الدنمارك في القدس عاصمة فلسطين .50

ة الدنمارك لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رولف هولمبو، شدد سفير مملك:  يوسف الشايب-رام اهللا 
  . على دعم بالده لقيام دولة فلسطينية مستقلة والمساعدة في بنائها

وأشار هولمبو إلى أن ممثلية الدنمارك في األراضي الفلسطينية عملت خالل الفترة الماضية على تقديم 
بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، واالتجاه الثاني تمثل الدعم للشعب الفلسطيني عبر اتجاهين، األول تمثل 

  .. بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني من خالل مؤسسات المجتمع المحلي
ولفت هولمبو إلى خصوصية الجالية الفلسطينية في الدنمارك كونها ثاني اكبر جالية هناك، معرباً في 

فتتاح سفارة الدنمارك في عاصمة الدولة نهاية حديثه عن أمله بأن يعود إلى فلسطين ليشارك با
  .الفلسطينية، القدس الشرقية

  12/8/2009األيام، فلسطين، 
  

  أسباب رفض السلطة اإلنسحاب الصهيوني من الضفة وإعالن قيام الدولة الفلسطينية .51
ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات ،  معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني،شالوم زكياعداد 
  :يةالصحف
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من الصعب أن ال نتساءل هل تعجز عيون القيادة الفلسطينية عن رؤية حلم الدولة الفلسطينية  ...
يتالشى؟ كل هذا على الرغم من حقيقة أن كبار الشخصيات الفلسطينية اعترفت في األشهر األخيرة أن 

   :طموح إقامة دولة فلسطينية آخذ في التآكل على أرض الواقع من خالل عدة مشاهدات
الواقع هو أن التوسع في اإلستيطان      : االستيطان اليهودي في الضفة الغربية يتخذ أبعاداً واسعة النطاق         -

اليهودي مستمر في ظل الحكومة اإلسرائيلية بما في ذلك حكومات اليسار، ومعنى ذلك أن األمر يتعلـق                 
 وفي كـواليس البيروقراطيـة      هنا بعملية متجذرة عميقاً في المجتمع اإلسرائيلي ومؤسسات السلطة فيها         

في نظرة واقعية كان يتعين على الفلـسطينيين التوصـل إلـى            . والمنظومات السياسية بمختلف أطيافها   
استنتاج بأنه إذ لم تحدث في المستقبل القريب عملية حاسمة ذات طابع حاسم وبعيدة األثر، فإن االستيطان                 

  . حلم الدولة الفلسطينية سيتالشىفي الضفة الغربية سيتمدد ويتوسع بمرور القوت وان
 ومن قطـاع غـزة عـام    2000الواقع األمني الذي نشا في إسرائيل بعد االنسحاب من لبنان في أيار          -

 في إطار خطة فك االرتباط أسهم إلى حد معين في تآكل االعتقاد الذي ساد لدى قطاعات كبيـرة                   2005
). األرض مقابـل الـسالم    ( فاعلية وجدوى صيغة     من الجمهور اإلسرائيلي بعد حرب األيام الستة بشأن       

واتضح انه خالفا للتقديرات المتفائلة حول خلق حالة من الهدوء الطويل األمد على خلفية االنـسحابات،                
ومـن الجـائز جـدا أن نتـائج االنتخابـات           . فقد أدت إلى تصعيد والى مواجهات قتالية ضارية ودامية        

  .لاإلسرائيلية األخيرة عكست هذا التحو
كل خطوة على طريق التسوية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ولو في حدود دنيا ستستوجب بكل تأكيد                  -

الواقع السياسي اآلخذ في التشكل في إسرائيل       . إخالء حوالي مئة ألف إسرائيلي من مناطق الضفة الغربية        
 المنظور من تحقيق مثـل هـذه   يثير الشكوك القوية حول احتمال تمكّن الحكومة اإلسرائيلية في المستقبل        

  .الخطوة في الساحة السياسية اإلسرائيلية
رفض مقترحات اولمرت يمكن أن يشير إلى أن الزعامة الفلسطينية ترى في إقامة دولة فلسطينية جـزء                 

وإذا كان هـذا هـو فعـال    . من الحلم الوطني على المدى البعيد وليس مكونا في برنامج عمل واقعي لها 
 الفلسطينية فانه يمكن تفسيره بين أمور أخرى على خلفية مخاوف شديدة لـديها مـن أن                 موقف الزعامة 

تكون عملية إقامة الدولة ستكون مصحوبة بالضرورة باالنسحاب الشامل والتام تقريبا لقوات جيش الدفاع              
  .اإلسرائيلي من الضفة الغربية

لتي تقوم بهـا جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي          معنى ذلك أن تتوقف تماما تقريبا عمليات المكافحة المكثفة ا         
في مثل  . واألجهزة األمنية التي تشن يوميا في كل أنحاء الضفة الغربية ضد منظمات اإلرهابية المتطرفة             

هذه الظروف سيضعف بالضرورة والى حد كبير موقف الزعامة الحالية بل أن هناك خوف كبير من أن                 
وإذ كان هذا فعال هـو الـسيناريو        . حة برؤساء السلطة  تتمكن حركة حماس خالل فترة قصيرة من اإلطا       

ول دون تحقيـق مـشروع الدولـة         أنها ستعمل على الح    االعتقادالمتوقع من قبل الزعامة الحالية فيجب       
  .نظريا وعمليا ناهيك عن أنها لن تستطيع على اإلطالق تأكيد ذلك
اس االعتقاد والتقدير أن الـزمن يعمـل        التفسير الثاني المحتمل هو أن الزعامة الفلسطينية تعمل على أس         

وفي نظرة تاريخية تستطيع الزعامة الوطنية الفلسطينية أن تنظر بعين الرضى إلى االنجازات             . لصالحها
خالل العقود األخيرة لناحية الدمج بين النشاط والعمل السياسي وعمليات العنف التـي قادتهـا الحركـة                 

ة والمحاصرة في الساحة الدولية والعالم العربي إلى وضع المنظمة          الوطنية الفلسطينية المنبوذة والمعزول   
  .التي تتمتع بقوة كبيرة وتحتل منذ سنوات موقعا مرموقا في النظام العالمي

نشاط هذه المنظمة شكل إلى حد كبير الخارطة السياسية اإلسرائيلية وأدى وأكثر من أي شيء إلى صعود                 
د األخيرة، وأدى أيضا إلى تحرك دراماتيكي وتحول لليمين نحو          وسقوط زعماء في إسرائيل خالل العقو     

  .الوسط بل ونحو اليسار
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 يشير بوضـوح إلـى أنهـم مـازالوا          2009خطابات رؤساء الزعامة الفلسطينية في مؤتمر حركة فتح         
 من هذه الناحية من الجائز جدا     . يصرون على الربط بين النشاط السياسي والمقاومة الشعبية كصيغة أبدية         

أن الزعامة الفلسطينية تقدر انه ليس لديها ما يدعو لقبول مقترحات متهادنة حتى ولو كانت بعيدة األثـر                  
  .مثل تلك التي عرضها اولمرت رغم رحابة صدرها وسخاءها

. من وجهة نظرها التجربة التاريخية تشير إلى تآكل مضطرد في مواقف إسرائيل إزاء مسألة المنـاطق               
يمكنهم في المستقبل التقرير أن الحكومات اإلسرائيلية سيتكون مـضطرة لتقـديم            وفي مثل هذه الظروف     

النشاط الحاسم للرئيس اوباما من اجل وقف االستيطان في الضفة بما           . مقترحات أكثر سخاء  للفلسطينيين    
في ذلك القدس والتجاهل الواضح للتفاهمات مع اإلدارة السابقة في هذا الملف أحدث تآكل فـي مواقـف                  

لليكود بالنسبة لمسألة إقامة الدولة الفلسطينية، كما تجلى ذلك في خطاب نتنياهو بجامعة بار ايالت ومن                ا
  .شان ذلك بالتأكيد تعزيز هذه التقديرات لديهم

وأيا كان األمر فان رفض مقترحات اولمرت يسير إلى أن فاعلية الفرصـة بـشان اسـتعداد الزعامـة                   
والجغرافية مع دولة إسرائيل التي كانت في صلب قـرار تبنـي عمليـة              الفلسطينية للمصالحة التاريخية    

  .أوسلو تواجه عالمة استفهام كبيرة
عبارة مصالحة تاريخية وجغرافية هي في أساسها عبارة فضفاضة ومبهمة من الصعب ترجمتهـا إلـى                

نـازل بعيـد   ما تبدى في نظر إسرائيليين كثر أن المصالحة أو حتى ت . اصطالحات فيزيقية على األرض   
المدى ال يبدو كذلك بالضرورة في نظر الفلسطينيون، ومع ذلك يخيل أننا لن نحظى إذ ما قلنا أن مبادئ                   
خطة اولمرت ال تمثل في نظر أوساط مختلفة في الجمهور في دولة إسرائيل مـصالحة وإنمـا القبـول                   

  . بإمالءات السلطة الفلسطينية
  11/8/2009، 1736لتقرير المعلوماتي، ملحق ا

  
 مؤتمر بيت لحم وترحيل األزمات .52

  علي بدوان
لم يشهد أي من مؤتمرات حركة فتح الخمسة السابقة التي عقدت منذ تأسيسها هذه الحراكات المدوية، 
وهذا الجدل الصارخ بل والصراخ المتأتي من كل حدب وصوب، من داخل الجسم الفتحاوي ذاته في 

توياته من الشعب التنظيمية وصوالً إلى اللجنة المركزية وما الداخل الفلسطيني والشتات وعلى كافة مس
 .بينهما، ومن االهتمام الملحوظ بين صفوف المثقفين والمتابعين وعموم المهتمين واألنتلجنسيا الفلسطينية

وبالتأكيد فإن مرد الصراخ من جانب واالهتمام من جانب آخر، يعود أوالً لموقع حركة فتح ولمسؤولياتها 
رة عن المسيرة الفلسطينية الرسمية طوال العقود الماضية، خصوصاً منها العقدين األخيرين المباش

 .1991وتحديداً بعد انطالقة مسيرة التسوية منذ مؤتمر مدريد نهاية العام 
كما يعود ثانياً على خلفية وجود مؤشرات ضارة، بل وخطيرة تطل برأسها من بين صفوف فتح ذاتها، 

لوحدة أصبحت حاضرة بقوة وعلنية، ومظاهر االنقسام بادية في صفوفها على خلفية حيث مالمح غياب ا
 .التباينات السياسية والتنظيمية التي ضربت أطنابها داخلها منذ سنوات خلت

فهل يمكن الحديث عن نجاح حقيقي ألعمال المؤتمر، وهل يمكن القول بأن المؤتمر قد أسس النطالقة 
مور باتت على سكة ثانية حيث أعيد فك وتركيب الهيئات القيادية لفتح كي جديدة لحركة فتح أم أن األ

 .تستجيب للمناخ السياسي الراهن واستحقاقاته
وفي التفسير والنقاش، ننطلق في القول بأن مؤتمر بيت لحم مؤتمر غير مسبوق في تاريخ حركة فتح 

اب عام طالها وطال الساحة لجهة الظروف الفلسطينية واإلقليمية التي تحيط به، في ظل اضطر
الفلسطينية معها خالل السنوات العشر األخيرة، حيث شهدت الساحة أنهاراً وبحاراً من المياه التي 

 .تحركت داخل البيت الفلسطيني



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1522:         العدد       12/8/2009األربعاء  :التاريخ

فالمؤتمر العام السادس لفتح أول مؤتمر يعقد فوق أرض فلسطينية بعدما كانت فتح قد عقدت مؤتمراتها 
 قبل سنوات 1959فقد عقد المؤتمر األول لحركة فتح في بيروت عام . فلسطينالخمسة السابقة خارج 

، بعد أن 1965أيلول / من انطالقتها العلنية وتفجيرها للكفاح الفلسطيني المسلح في الفاتح من سبتمبر
 .عضو فقط) 500(وصلت عضويتها سنتذاك إلى 

في معسكر كان يعود لمنظمة  (1968ة عام وبينما عقد مؤتمرها العام الثاني في بلدة الزبداني السوري
وحضر افتتاحه أركان القيادة السورية آنذاك ممثلين بالرئيس الدكتور نور الدين األتاسي، ) الصاعقة

وعقد مؤتمرها الثالث في معسكر حمورية . واللواء صالح جديد األمين العام المساعد لحزب البعث
) 158( بحضور 1971طيني المسلح من األردن عام الواقع في قلب غوطة دمشق بعد الخروج الفلس

 .عضواً
وعقد مؤتمرها الرابع في المدينة التعليمية ألبناء شهداء ومجاهدي فلسطين بمنطقة عدرا إلى الشمال 

، وافتتح أعماله في حينها إلى جانب ياسر عرفات الرئيس السوري 1979الشرقي من مدينة بدمشق عام 
 .1989قد المؤتمر الخامس في تونس العاصمة أواخر العام الراحل حافظ األسد، وجرى ع

كذلك ينعقد المؤتمر السادس لحركة فتح في ظل غياب عدد كبير من القيادات التاريخية المؤسسة لحركة 
فتح، وتحديداً التي عملت في ميدان العمل المسلح المباشر، والتي أطلقت الرصاصات األولى للثورة 

بعد رحيل أكثر من ثلثي لجنتها المركزية بين مؤتمرين، وتحديداً ) ول الرصاصأ(الفلسطينية المعاصرة 
 حيث رحل مؤسس الحركة ياسر عرفات الذي كان قادراً على ضبط اإليقاع الداخلي 1989منذ العام 

للمجموعات الفتحاوية المختلفة تحت سياساته وخطواته، كما رحل من قبله الرجل الثاني فيها والمايسترو 
) أبو إياد(اسي لجموع الفتحاويين ومعسكراتهم المتقلبة ومسؤول األمن الموحد صالح مصباح خلف السي

أبو (وصبحي عبد الحميد أبو كرش ) أبو الهول(ومعه مسؤول أمن حركة فتح هايل عبد الحميد عيسى 
حاوية الراحل والمنظر السياسي ومؤدلج التخريجات الفت) أبو العبد(وفيصل عبد القادر الحسيني ) المنذر

 ).أبو السعيد(خالد الحسن 
كما كانت حركة فتح قد فقدت من أعضاء لجنتها المركزية قبل المؤتمر الخامس كالً من خليل إبراهيم 

قائد قطاع األرض المحتلة المسمى بالقطاع الغربي، والمهندس عبد الفتاح عيسى ) أبو جهاد(الوزير 
عاصفة ومعسكرها التدريبي األول في منطقة الهامة السورية حمود، والقائد العسكري المؤسس لقوات ال

أبو (محمد يوسف النجار ) أبو صبري(وممدوح صبري صيدم ) وليد أحمد نمر الحسين(أبو علي إياد 
وكمال عدوان وماجد أبو شرار، وقائد غرفة العمليات العسكرية اللواء سعد صايل سلمان ) يوسف

 ).أبو صالح(ونمر صالح ) أبوالوليد(
فيما بقي على قيد الحياة من القيادة التاريخية المؤسسة أربعة أشخاص لم يكن لهم عالقة في أي يوم من 

ومحمود ) أبو اللطف(فاروق القدومي : األيام بالعمل العسكري المسلح أو حتى االنتفاضي المباشر، وهم
فيما انخفضت عضوية ). ديبأبو األ(وسليم الزعنون ) أبو ماهر(ومحمد راتب غنيم ) أبو مازن(عباس 

مؤتمر بيت لحم من صانعي االنتفاضة األولى والثانية والعديد من رموزهم الموجودين داخل زنازين 
  .االحتالل من قادة ومؤسسي كتائب شهداء األقصى كمروان البرغوثي وناصر عويس

ير دقيق على ولعل في القول بأن عملية اإلعالن السريع عن عقد المؤتمر في بيت لحم دون تحض
مستويات القاعدة التنظيمية عبر مؤتمرات فرعية النتخاب المندوبين للمؤتمر يعزز من قولنا بأن المؤتمر 
لم يكن محطة جدية إلقالع السفينة الفتحاوية، حيث تم تعويم المؤتمر انطالقاً من حسن النوايا لزج أكبر 

 أو انطالقاً من حسابات مقصودة ومدروسة عدد من الفتحاويين في معمعان نقاشاته كما يقول البعض،
على األرجح، إلعادة قلب التحالفات بين الكتل والمعسكرات الفتحاوية داخله من خالل نفخ وتضخيم أرقام 

عضو غصت بهم فنادق ومنازل ودور رام اهللا وبيت لحم وبيت ساحور ) 2500(عضويته إلى نحو 
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) 1550(يرية الذي قال بأن عدد العضوية يقف عند رقم وبيت جاال، والقفز حتى عن قرار اللجنة التحض
 .عضوا فقط كمندوبين لكافة الساحات واألقاليم والمؤسسات والهيئات الفتحاوية

أو االحتفال، تماماً كما كان حال المجالس الوطنية ) الكرنفال(وبذا فقد تحول المؤتمر إلى أشبه بالمهرجان 
دورة منذ تأسيس المنظمة عام ) 22(ا المتتالية التي بلغت إلى اآلن لمنظمة التحرير الفلسطينية في دوراته

1965. 
فقد كانت تعقد كل دورة منها بحضور عرمري يختلط فيه الضيوف والحضور من اإلعالميين 
والسياسيين وكذا المرافقين والحراس مع أعضاء المجلس في كامل جلسات أعمال المجلس، لدرجة كانت 

 .جز عن عد األيادي عند التصويت على أي من القراراتفيها رئاسة المجلس تع
فضالً عن التعويم المستمر الذي كان يتم عبر إضافات متتالية ألسماء جديدة حتى بات رئيس المجلس 

وبالمناسبة فإن عدد أعضاء المؤتمر األخير . وهكذا... الوطني ال يعرف من هم كامل أعضاء المجلس
 .مندوب) 800(م قرابة مائتي مليون عضو بلغت فقط للحزب الشيوعي الصيني الذي يض

وبالتأكيد، فإن الحديث عن نفخ عضوية المؤتمر، وإحالل منطق التعيين بشكل طاغ، وبالتالي قدوم أكثر 
من ثالثة أرباع المندوبين دون انتخاب من المؤتمرات األدنى، يدل بشكل واضح على مدى التهتك 

ركة فتح، وهي البنى التي كان يفترض بالمؤتمر أن يقف أمام حالها، والتراجع في البنى المؤسساتية لح
وأن يعيد لها الحياة والحيوية بعد سنوات طويلة من التهميش والتراجع، وبعد سلسلة من التحوالت التي 
اعترت الجسم التنظيمي لفتح ذاتها التي ضاعت مالمحها وبناها التنظيمية داخل أطر ومؤسسات السلطة، 

ركة فتح لحزب السلطة في ظل نظام سياسي فلسطيني استولد كورقة كربون سيئة لحال أنظمة فتحولت ح
الحزب الواحد في البلدان العالمثالثية، كأي حزب من أحزاب األنظمة الشمولية ذات الحزب الواحد 
واللون الواحد بغض النظر عن محاوالت تزيين الحضور السلطوي لحركة فتح في إطار السلطة بعدد 

ن الفصائل التي تراجعت أدوارها بشكل مذهل خالل العقدين الماضيين، وتحولت لتوابع تدور حول م
الفلك السلطوي الفتحاوي في تراجع حتى عن صيغة منظمة التحرير االئتالفية باعتبارها المكون السياسي 

  .المعبر عن شخصية الشعب الفلسطيني الوطنية واالعتبارية كما هو مفروض
 هات واالمتصاص واالستيعابجدل االتجا

وعليه، عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح وسط ظروف بالغة التعقيد، وفي أجواء من المعطيات التي 
بين تيارات ومعسكرات تخوض سجاالت قاسية فيما بينها وتتناول فيها عناوين . تثير الشكوك والقلق

م دبلوماسي مدروس ومرتب ولكن بصراخ خالفية على درجة عالية، بدءا من انطالق البعض وبكال
وعويل بالدفاع المستميت عن تحويل حركة فتح من منظمة مقاومة إلى حزب سلطة تحت االحتالل، 
مروراً بمواقف آخرين في المؤتمر مطالبين بإنقاذ حركة فتح مما وصلت إليه، واتجاه ثالث يقول بغير 

 لما ينشر باسم حركة فتح، أو قطاعات منها، أو من هذا أو ذاك ويقدم مواقف مختلفة، حتى بات المتابع
خارج نطاقها، يجد نفسه في متاهة، تثير الحيرة على مستقبل حركة فتح، وعلى مدى جدية أعمال مؤتمر 

  .بيت لحم
فلو عدنا إلى األجواء التي رافقت عملية التحضيرات التي جرت من أجل إنجاز عقد المؤتمر فإن جملة 

عة والمتشعبة تجعلنا نقف أمام أسئلة وتساؤالت تشي بأن الحصاد لم ولن يكون من المالحظات الواس
" القليل من القمح والكثير من الزوان"عسالً صافياً أو حتى قمحاً ناضجاً، بل هو حصاد مهجن بين 

فالمؤتمر توصل إلى حل بعد العقد واالستعصاءات المتراكمة في صفوف حركة فتح وهيئاتها 
ق التهدئة واالمتصاص واالستيعاب، لكنه لم يستطع إيجاد الحلول الناجعة للكثير من ومؤسساتها، بطري

القضايا اإلشكالية التي مازالت تضرب أبواب البيت الفتحاوي بالرغم من أجواء المشاحنات داخل لجان 
 .المؤتمر عند نقاش القضايا المعلقة بجوانبها السياسية والتنظيمية وغيرها
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د الالذع لحيثيات التحضيرات الناقصة لمؤتمر فتح، ال ينطلق من موقف كيدي قدر ما وبالطبع، فإن النق
ينطلق من موقع ما نريده لحركة فتح من تصحيح ألوضاعها وإعادة توجيه مؤشر البوصلة الفتحاوية كما 

 .يجب أن يكون
اخل قاعات وعلى هذا األساس فإن األصوات الفتحاوية المخلصة كانت واضحة وفصيحة في مواقفها د

ولجان عمل المؤتمر، حيث اشتعلت المعارك الكالمية بين مختلف الكتل والمعسكرات في إطار النقاشات 
السياسية والتنظيمية حيث علت أصوات من داخل المؤتمر تطالب بالتحقيق في قضية استشهاد الراحل 

ع أعضاء اللجنة ياسر عرفات، وكان صوت حسام خضر هو األعلى حيث طالب أيضاً باستجواب جمي
  .المركزية للحركة عما فعلوه وقدموه طوال العشرين سنة الماضية التي أعقبت انتخابهم لعضوية اللجنة

 آفاق ما بعد المؤتمر
وبكل الحاالت، يمكن القول بأن مؤتمر بيت لحم، وإن نجح في االلتئام، وفي تحشيد آالف الفتحاويين من 

ي فلسطين والشتات، ومن كافة المعسكرات واالتجاهات السياسية مختلف المواقع التنظيمية والساحات ف
والتنظيمية المتباينة داخل فتح، إال أنه عجز عن إيجاد الحلول الناجعة لمجموعة العناوين والقضايا التي 
أنزلت اآلالم بحركة فتح، وأجهدتها عبر سنوات طويلة من عمرها المنصرم، خصوصاً بعد فقدانها 

داتها األولى التي كانت قادرة في أحلك الظروف على إعادة توحيد النغمة الفتحاوية في الغالبية من قيا
 .األداء السياسي والتنظيمي

وانطالقاً من المعطى إياه، فإن احتماالت عودة نشاط المحاور واالصطفافات داخل فتح تبقى أمراً شبه 
لتحديدات التقييمية لمسار فتح في العقدين مؤكد في ظل الحلول الترقيعية التي بنها مؤتمر بيت لحم عبر ا

 .الماضيين
  11/8/2009نت، .الجزيرة

  
  القيادة الجديدة لفتح في زمن السلطة الدولة  .53

     ياسر الزعاترة
قبل انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح ، كان كل شيء واضحا إلى حد كبير ، والمكتـوب يقـرأ مـن                     

ول مكان انعقاد المؤتمر بقرار عقده في الداخل بمثابـة إعـالن            عنوانه كما يقال ، وجاء انتهاء الجدل ح       
واضح عن نتيجته ، إلى جانب قرار حل اللجنة التحضيرية وسيطرة فريق السلطة على كل شيء ، بمـا                   

  .في ذلك تغيير األسماء والحذف واإلضافة حتى مع بداية جلسات المؤتمر
 للحركة لمحمود عباس بالتزكية ، وهـو مـا أكـد أن             أما خاتمة المطاف ، فتمثلت في منح القيادة العامة        

مجرد (األصوات المناهضة للرجل وخطه السياسي قد استسلمت تماما ، إذ لم يتجرأ أي منها على رفض                 
مبدأ التزكية ، واإلصرار على إجراء انتخابات ، وأقله فتح باب الترشيح ، ال سيما أن الرجل لم                  ) رفض

ماع داخل األطر الفتحاوية على نحو يؤهلـه للحـصول علـى القيـادة     يكن في يوم من األيام موضع إج 
بالتزكية ، بل ومن دون توجيه أية انتقادات له وللمؤتمر الذي لم يتضمن أية تقارير مالية أو سياسية مثل                   

  .تلك المتعارف عليها في هكذا مؤتمرات
خذوا فـي البيـان     "انت بعنوان   ويبدو أن الصفقة الضمنية التي تم التوافق عليها مع بعض المعارضين ك           

بـشأن  " الثـوريين "، إذ وقعت الموافقة على مقترحـات        " الختامي ما تريدون ، واتركوا القيادة لصاحبها      
البرنامج السياسي للحركة ، حيث تم التأكيد على أن فتح حركة تحرر ، وعلى حق المقاومة بكل أشكالها                  

  .ثوابت التسوية، فضال عن القضايا األخرى المتعلقة بما يعرف ب
هناك بالطبع من ألقى بالالئمة على حركة حماس التي قيل إن منعها أعضاء فتح في القطاع من الخروج                  

 مـن   300قد كبل أيدي معارضي عباس ، األمر الذي شكك فيه آخرون ، مع أن صحة انحياز حـوالي                   
عدد المشاركين في المؤتمر    أعضاء غزة ضد خط الرجل لم يكن ليغير كثيرا في واقع المعادلة بعد رفع               
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 ، وقد تأكد ذلك إثر ظهور نتائج انتخابات اللجنة المركزية بعد السماح لعناصر غزة               2000إلى أكثر من    
بالتصويت عبر الهاتف ، مع أننا لم نغير رأينا في خطأ الموقف الذي اتخذته حماس ، وإن تفهمنا الدوافع                   

وحرمان غزة من جوازات السفر التـي تعطـل حركـة           التي عرضتها باستمرار االعتقاالت في الضفة       
  .عشرات اآلالف من الناس

هو مشهد بالغ اإلثارة في واقع الحال كان الشعب الفلسطيني يراقبه بالكثير من الحزن والمـرارة ، هـو                   
 الذي يدرك حقيقة البرنامج السياسي الذي تؤمن به القيادة الجديدة ، والذي لن تؤثر فيه القرارات الصادرة                

  .عن المؤتمر ، حتى لو أعلنت الحرب النووية على الكيان الصهيوني
) ليس للمجلس الثوري تأثير عملي في القـرار       (وفيما عول البعض على نتائج انتخابات اللجنة المركزية         

كعنوان للتغيير ، فقد جاءت النتيجة ضمن اإلطار المتوقع رغم قناعتنا بأن أية نتيجة لـم تكـن لتغيـر                    
  .المسار

ال قيمـة لثنائيـة     (تائج اللجنة المركزية جاءت بخليط أكثره من المجموعة المنسجمة مع خط الـرئيس              ن
الشباب والحرس القديم ألن بعض الشباب يكونون أكثر قابلية للتنازل من سواهم ، فضال عن أن من بلغ                  

لـن يجـد أيـة    ، مع وجود رموز من الخط اآلخر ، والنتيجة أن محمود عبـاس        ) الخمسين لم يعد شابا   
صعوبة في تمرير المسار الوحيد الذي يؤمن به ، ممثال في تكريس واقع السلطة الدولة القائمـة علـى                   
األرض ، والتي أطعمت الفلسطينيين من جوع وآمنتهم من خوف ، بحسب كلمته االفتتاحية ، متجاهال أن                 

 ، ومتجاهال أن الخـوف      )دعك من واقع القطاع   (أكثر من نصف الفلسطينيين موجودون خارج فلسطين        
والبؤس والحصار ال زال يغلف حياة الجميع بمن فيهم فلسطينيو الضفة الذين يقبـع عـشرة آالف مـن                   

  .أبنائهم في السجون ، بينما تنغص الحواجز واالجتياحات واالعتقاالت حياتهم اليومية
 تحرر ، وأي كالم     خالصة القول هي أن فتح قد أصبحت بعد مؤتمرها العتيد حزب سلطة وليست حركة             

في اللجنة المركزية ، إن جـازت التـسمية ، وهـم قلـة ،     " الثوريين"آخر هو بال قيمة ، ألن األعضاء     
سيكونون مجرد ديكور ال أكثر ، تماما كما هو حال المعارضة في البرلمانات العربية ، مع أن بعـضهم                   

  .بالخط العام بالطرق المعروفة،،" إقناعه"سيجري 
  12/8/2009الدستور، 

  
  يهزلون في موضع الجد .54

  فهمي هويدي
مؤتمر حركة فتح الذي انعقد في بيت لحم يثير من عالمات الدهشة واإلحباط أكثر مما يثير من أسباب 
الثقة والتفاؤل، ذلك أنه من عجائب عالم السياسة أن تعقد حركة تحرير مؤتمرها تحت مظلة االحتالل، 

وتتحدث في بيانها عن حق الشعب » ثوريا«فتنتخب مجلسا وبموافقة العدو، بل وتذهب إلى أبعد 
وهوكالم كبير، إذا أخذ على محمل الجد فإنه يعني إطالق . الفلسطيني في مقاومة االحتالل بكل األشكال

فال المفاوضات . شرارة المقاومة فور انتهاء جلسات المؤتمر، خصوصا أن الظرف مهيأ تماما لذلك
ثم إن عملية تهويد القدس مستمرة يوما بعد يوم، أما الحكومة . طان توقفوال االستي. أوصلت إلى شيء

اإلسرائيلية الراهنة فقد أغلقت األبواب أمام أي احتمال للتفاهم حول أي عنوان من عناوين القضية، وتلك 
فرصة نموذجية لكي يؤدي واجبه ويثبت جديته وشرعيته، ألنه إذا » الثوري«مالبسات توفر للمجلس 

إذا لم يثر أعضاؤه في في هكذا ظروف، فمتي يثورون : ثم سكت فمن حق أي مواطن أن يسألتشكل 
 إذن؟ 

فمثل هذه التوقعات تعد ترجمة عادية جدا للكالم الذي صدر عن المؤتمر، يخطر على بال . لست أبالغ
جع حين يفتح المرء إذا أحسن الظن به، وتصور أنه يعني حقا ما يقول، لكن هذا األمل ال يلبث أن يترا

المرء عينيه على حقيقة الرعاية اإلسرائيلية للمؤتمر، والجهد الحثيث الذي تبذله أجهزه السلطة 
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لمالحقة المقاومين واعتقالهم وتعذيبهم، إضافة إلى التنسيق األمني مع اإلسرائيليين، إلحكام » الوطنية«
هوما يدعونا إلى القول بأن حكاية عملية المالحقة واالعتقال، فضال عن إجهاض أي عمليات فدائية و

مقاومة االحتالل بكل األشكال كانت تعبيرا إنشائيا وليست موقفا حقيقيا، وأن المجلس الثوري ال يراد له 
 ! أن يفعل أكثر مما يفعله مجلس األمومة والطفولة في مصر

رض عليه أية من العجائب أيضا أن يعقد مؤتمر حركة فتح ألول مرة منذ عشرين عاما، دون أن تع
وهذا تقليد معمول به في جميع التنظيمات . وثائق أوتقارير عن األنشطة المختلفة خالل الفترة السابقة

السياسية والمؤسسات األهلية، من األحزاب السياسية إلى التعاونيات واالتحادات الطالبية، وقد قرأت أن 
اعتبرت كلمة رئيس السلطة في افتتاح خمسة أوستة تقارير أعدت بالفعل، ولكنها استبعدت جميعا، و

وهوما . المؤتمر هي الوثيقة التي يتعين على المشاركين أن يهتدوا بها في مناقشاتهم وتحديد مواقفهم
ذكرنا بالتقليد المتبع في أنظمتنا الذي بمقتضاه يتحول كالم أي رئيس إلى خطاب تاريخي وخطة عمل، 

مؤتمر، فإن اللقاء فقد عموده الفقري، وتحول مؤتمر الحركة وفي غيبة تقرير سياسي حقيقي يقدم إلى ال
 . إلى شيء أقرب إلى مجرد كلمة موسمية

من العجائب كذلك أن األعضاء الذين حضروا مؤتمر الحركة، جرى حشد أعداد كبيرة منهم بواسطة 
صورة طبق األجهزة األمنية، التي تخيرت أناسا بذاتهم للوصول إلى نتائج محددة سلفا، في مسلك هو

األصل لمؤتمرات االتحاد االشتراكي في مصر ومؤتمرات اللجان الثورية في ليبيا، وفيما علمت فإن 
لجنة تحضيرية للمؤتمر تشكلت في في عمان، كان يفترض أن تتولى مسائل العضوية والتقارير التي 

مالها بالعاصمة ازن ألغى اللجنة بعدما بدأت أع الحركة، ولكن السيد أبوم» كوادر«ستعرض على 
. األردنية، واستبدلها باجتماع عقد برئاسته في رام اهللا لطبخ مسألة العضوية وفتح الباب لتحضيرها

 عضو، حضره أكثر 1600 و1200وكانت النتيجة أن المؤتمر الذي كان يفترض أن يشارك فيه ما بين 
ة، وإزاء ذلك لم يكن  عضوا، لم يعرف أحد من أين جاءوا وال من الذي رشحهم للعضوي2250من 

 . مستغربا أن ترتفع أصوات شككت في هوية أعداد كبيرة من الحاضرين، كما شككت في دوافع اختيارهم
العجيبة الرابعة أن المؤتمر الذي يفترض أن يضم كوادر فتح، كان طول الوقت تحت مراقبة صارمة من 

ه مع المخطط المرسوم، وكلمة قمع هذه األجهزة األمنية، التي لم تتردد في قمع أي عضويشك في تجاوب
ال مبالغة فيها ألن األخبار تحدثت عن قيام عناصر األجهزة البوليسية باالعتداء بالضرب على شخصيات 

ومن هؤالء اللواء توفيق الطيراوي رئيس المخابرات السابق والعميد . مهمة محسوبة على خط أبومازن
حيمور الذي قدم من األردن، وقد نقل الثالثة إلى المستشفى والعميد ماجد )  سنة75(حسن الشيوخي  أبو

 . لتلقي العالج من آثار الضرب المبرح، الذي ما كان يخطر على بال أحد
في ظل استمرار هذا الوضع أخشى أن يعاني الفلسطينيون مما عانيناه في أغلب األقطار العربية، حين 

 كانت أسوأ منه، مما جعل كثيرين يتحسرون على »وطنية«ذهب االستعمار األجنبي وحلت محله نخبة 
وها هي سلطة رام اهللا التي مازالت تتمسح في التحرر الوطني، تبشرنا بما تمارسه من . زمن االحتالل

إن أحالمنا لم تعد تؤجل فحسب، وإنما . البائس الذي خبرناه قمع وتدليس بأنها بصدد تكرار السيناريو
  .اآلخر أصبحت تجهض واحدا تلو

 12/8/2009الشرق، قطر، 
  

  إرهاصات التعافي االقتصادي في فلسطين .55
 توماس فريدمان

، والعنف الذي أعقب ذلك االنهيار، لم يكن هناك سوى 2000بعد انهيار اتفاقية أوسلو للسالم في عام 
ك ولكن الحال لم يعد كذل. لم يتغير شيء هنا إال لألسوأ: شيء واحد يمكن أن يقال حول الضفة الغربية

 .ـ وهو ما يثير دهشتي
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فبالنسبة للفلسطينيين، المحاصرين بين استمرار بناء المستوطنات اإلسرائيلية وبين جيش االحتالل 
اإلسرائيلي والذين يعانون من االضطهاد القانوني في مدنهم وعدم فعالية قيادتهم السياسية فإن األمور قد 

تحسن في السياسة الفلسطينية أدى : الدائرة الفعالةويعود الفضل في ذلك إلى . بدأت تتحسن بعض الشيء
إلى زيادة االستثمارات الفلسطينية ونشاط التجارة وهو ما دفع الجيش اإلسرائيلي إلى تفكيك المزيد من 
نقاط التفتيش في الضفة الغربية مما أدى بدوره إلى تزايد عدد المسافرين من الفلسطينيين وزيادة النشاط 

 .التجاري كذلك
ن الضفة الغربية يخفيها الحائط حاليا عن اإلسرائيليين، فقد أصبح اإلسرائيليون يعرفون ما يحدث وأل

، وبال شك، أصابت الدهشة العديد من )تموز( يوليو 31وفي . بالداخل من خالل صحافتهم الخاصة
ئب رئيس اإلسرائيليين بعد قراءتهم االقتباس الذي نشرته صحيفة معاريف اليومية عن عمر هاشم نا

فالمبيعات . يشعر التجار هنا بالرضا«: الغرفة التجارية بنابلس وهي المركز التجاري للضفة الغربية
 .»فهناك شعور عام بالتفاؤل. ترتفع، وهم يشعرون بأن الحياة تعود إلى طبيعتها

وهذا لن . م في الغدفالفلسطينيون ما زالوا يريدون إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولته: ال تُسئ الفهم
ولكنها المرة األولى منذ أوسلو التي يتحقق فيها األمن االقتصادي في أراضي الضفة الغربية، . يحدث

الفرصة لتأسيس نوع من سلطة الحكم الذاتي، » فترة ما بعد ياسر عرفات«وهو ما يمكن أن يمنح 
فقد يعيد الشريك الفلسطيني . م المستقلةوالجيش واالقتصاد وهو ما يعد أمرا أساسيا بالنسبة لتأمين دولته

 .في عملية السالم اآلن صياغة نفسه مرة أخرى
ويرجع السبب وراء ذلك التعافي في تجنيد وتدريب ونشر أربع كتائب من قوى األمن القومي الفلسطيني 

تائب وتم تدريب هذه الك. ـ وهي الخطوة التي تبناها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض
في األردن من خالل برنامج تموله الواليات المتحدة، وقد تم نشر ثالث كتائب بالفعل من بين الكتائب 

نابلس، :  واستطاعت تلك الكتائب بالفعل فرض األمن في المدن الفلسطينية2008) أيار(األربع منذ مايو 
ء الجنود الذين حلوا محل الجنود ورحب سكان هذه المدن بهؤال. أريحا، الخليل، رام اهللا، جنين، بيت لحم

ومؤخرا فككت تلك القوات إحدى خاليا حماس في . اإلسرائيليين والعصابات الفلسطينية ترحيبا حارا
وعلى الرغم من أن مقتل مقاتلي حماس قد أثار بعض االحتجاجات . قليقلية ووقعت خسائر بين صفوفهم

وألول مرة أسمع أن . ذين قُتلوا اآلالف من األشخاصالخافتة، فقد جذبت المراسم التي أقيمت للجنود ال
 .الضباط البارزين في الجيش اإلسرائيلي يصفون القوات الفلسطينية الجديدة بأنها قوات محترفة وبارعة

ويقول الليوتينت جنرال غابي أشكينازي رئيس األركان اإلسرائيلي إنه قد قدم الدعم لهم من خالل سحبه 
 والتي كانت تنتشر حول الضفة الغربية منذ 41 اإلسرائيلية التي كان يبلغ عددها نحو ثلث نقاط التفتيش

وكانت نقاط التفتيش ـ التي كان الفلسطينيون .  لكي تمنع العمليات االنتحارية الفلسطينية2000عام 
راتهم ينتظرون فيها لمدة ساعتين لكي ينتقلوا من مدينة إلى أخرى، وكانوا عادة ال يستطيعون قيادة سيا

كما سمحت . فيها وبالتالي كان عليهم االنتقال من سيارة أجرة إلى أخرى ـ قد خنقت التجارة الفلسطينية
إسرائيل مرة أخرى للعرب بقيادة سياراتهم الخاصة في الضفة الغربية في أيام السبت للتسوق، فتقول 

ية التي تعيش في نابلس وتعمل ألفت حماد مساعد مدير المركز الفلسطيني للسياسة واألبحاث االستقصائ
فلم تعد مضطرا بعد اآلن إلى الدوران حول رام اهللا . تستطيع لمس التغيرات التي حدثت«: في رام اهللا

 .»لكي تحضر اجتماع عمل أو مناسبة اجتماعية
 باإلضافة إلى سوق "مدينة السينما"كما افتتحت نابلس مؤخرا أول المجمعات الترفيهية الذي يشتمل على 

 .لألثاث المنزلي يتألف من عدة طوابق والذي تم تصميمه لكي يخدم المستهلك اإلسرائيلي
فتذكر معاريف نقال عن تاجر أحذية في نابلس . وقد ارتفعت إلى حد كبير أسعار العقارات في رام اهللا

ولكن . "يأتي الناس من القرى القريبة ومن بعض المدن األخرى في الضفة الغربية وإسرائيل": قوله
والطريقة الوحيدة التي تستطيع من خاللها . الرجال والنساء ال يستطيعون الحياة على مبيعات األحذية فقط
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القيادة الفلسطينية تعزيز شرعيتها سيكون من خالل الحصول على السلطات السياسية وليس فقط 
شير إلى أنهم يتقدمون الحصول على السلطات األمنية في الضفة الغربية ـ أو على األقل وضع خريطة ت

يحتاج شعبنا إلى أن يرانا نحكم أنفسنا، ": وقد أخبرني رئيس الوزراء فياض. على الطريق الصحيح هناك
وأضاف خليل شقاقي مستطلع اآلراء الفلسطينية . "وأن يرى أننا لسنا مجرد عاملين لألمن اإلسرائيلي

يبنون الدولة الفلسطينية، ال أن يراهم وهم أن يراهم الناس وهم "البارز أن عباس وفياض يرغبون في 
وجوب حدوث تقدم سياسي باإلضافة إلى «وهذا هو السبب الذي أدى إلى. »يؤسسون أمنا بدون دولة

 ."فبدون ذلك، سوف يضرهم إلى حد كبير. التقدم األمني
ة ذات المصداقية، المزيد من المال لتدريب القوات الفلسطيني: وعلى أميركا أن تعزز هذه الدائرة الفعالة

والمزيد من التشجيع للمخاطرة التي تتخذها إسرائيل بالتقليل من عدد نقاط التفتيش، والمزيد من النمو 
كما . االقتصادي الفلسطيني وإقامة مفاوضات أسرع في مسألة إنشاء الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية

 . فإذا شيدناها، سوف يأتون.فال تنتظروهم. يمكن أن تنضم كل من حماس وغزة الحقا
  "نيويورك تايمز"

  12/8/2009لشرق األوسط، ا
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