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  "التزوير"وقيادة الحركة بغزة تقدم استقالتها بسبب ...  فتحبنزاهة انتخابات يطعن قريع .1

عضو اللجنة المركزية   )  العالء أبو(السيد احمد قريع    من لندن، أن    ،  13/8/2009القدس العربي،   ذكرت  
ورئيس وفد المفاوضات الفلسطيني السابق ان هناك حالة من الغضب في اوساط الكثيـر مـن اعـضاء                  

  .خيرةالتي جرت في انتخابات اللجنة المركزية األ" عمليات التالعب"بسبب " فتح"حركة 
ـ      ان هناك عالمة استفهام كبيرة حول االنتخابات وطريقـة         " "القدس العربي "وقال السيد قريع في حديث ل

اجرائها وفرز نتائجها وان ترتيبات حدثت خلف الستار وأدت الى استبعاد بعض األسماء وفرض اسـماء               
  ".أخرى
لقد اتفقنـا ان تكـون      : "، وقال "يتبع على االنتخابات لم     اإلشرافان األسلوب الذي تقرر في لجنة       "وأكد  

  ". بها تجري في عشرة صناديقوإذا اللجنة المركزية في صندوق واحد، أعضاء انتخاب أصوات
مـن  (يبدو ان ما جرى فـي طهـران         : "وعلق مازحاً " ان هناك بعض التدخالت التي حدثت     "وأشار الى   

  ".اخف كثيراً مما جرى في فلسطين) تزوير
لمرحلة صعبة وقاسية، وهناك عروض لدولة مؤقتة وحل بـال الجئـين او قـدس،               ا: "وقال السيد قريع  

  ".وتقطيع اوصال، وكتل استيطانية باقية، ويبدو ان بعض الناس يضعون ذلك في االعتبار
   من قادة األمن ومنسقين مع االحتالل، وتساءل هل تم ذلك بمحض الصدفة؟أربعة فوز إلىولفت 

"  بالعملية االنتخابية برمتها   وإنماليس في نتائج االنتخابات فقط،      "عن رسمي   وشدد السيد قريع انه تقدم بط     
 تقرر عقده في بيت لحم عملت بجد لوضع         أن تحفظت على عقد المؤتمر في الداخل، ولكن بعد          أنا"وقال  

 شيئاً آخر غيـر     أرادتالمؤتمر على السكة، ولكن األمور انقلبت رأساً على عقب بسبب وجود مجموعة             
  ".نريدهالذي 

، "بـصيمة "يبدو ان هناك بحثـاً عـن        "، وقال   "لن يكون هناك انسجام بين المجموعة المنتخبة      "وأكد انه   
  ". عن كل شيء بالتفصيلوأتحدثوسأخرج على المأل غداً أو بعد غد 
 عضواً، ومراجعة نتائج االنتخابات بحيث يفـوز الطيـب عبـد    19ووصف ما حدث باألمس من انجاح     

  ".ما هذا؟.. ثم حط الثالثة.. شيل هذا وحط ذاك"كيف يحدث هذا " مخجل"الرحيم بأنه 
 تصويت من غزة، وتحكم فئة محددة بعملية التصويت عبـر           أوراقوتحدث السيد قريع عن منع وصول       

  .وقد استقال محمد الصياد رئيس لجنة االنتخابات احتجاجاً، لكنه عاد عن استقالته نتيجة ضغوط. الهاتف
 اللجنة المركزية السابقين وشخصيات كبرى فـي        أعضاءان مجموعة كبيرة من     " العربيالقدس  "وعلمت  
ـ          " فتح"حركة    أبوومن بين هؤالء    " فتح الصحوة "تتواصل فيما بينها من اجل تشكيل ما يطلق عليه مبدئياً ب

شاكر النتشة، ونصر يوسف، ومحمد جهاد، وتنسق هذه المجموعة مع شخصيات قيادية في قطاع غـزة                
  .لخارجوا

وكشف السيد قريع بأنه لم يعد يؤمن مطلقاً بحل الدولتين، ألن هذا الحل بات شبه مستحيل، فأي دولة هذه                   
التي ال تعرف لها حدود وال تتمتع بأي سيادة، وتمزق تواصلها الجغرافي الكتل االسـتيطانية، والقـدس                 

  .ربما ال تكون عاصمة حقيقية لها
بأنها تقدمت بطعـن    " القدس العربي "حة لعضوية اللجنة المركزية لـ       ربيحة دياب المرش   أكدتمن جهتها   

  .في العملية االنتخابية، مطالبة باعادة فرز جميع صناديق االقتراع
ـ    فرز كافة الصناديق    إعادة الفرز فمن الضروري     إعادةاذا كان ال بد من      " "القدس العربي "وقالت دياب ل

ومن هنـا   "قائلة  " القدس العربي "بعت دياب حديثها لـ     وتا".  وليس لشخص او شخصين    األعضاءلجميع  
  ". النظر في النتائج التي اعلن عنهاإعادةاعتبر انه من الضروري 

ان استقالة أعضاء اللجنة القيادية العليا في غزة، وجميعهم أعضاء في المجلـس             " القدس العربي "وعلمت  
زكريا األغا، عضو اللجنة المركزية لفتح، حتـى        الثوري لفتح، قبل االنتخابات الحالية، ويرأسهم الدكتور        
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قبل االنتخابات، جاءت عقب اتصاالت أجراها األغا مع هؤالء المسؤولين، طوال ليل أول مـن أمـس،                 
  .واستمرت حتى صبيحة امس

ان جميع األعضاء توافقوا على تقديم      " القدس العربي "وقال أحمد أبو النصر عضو قيادة فتح في غزة لـ           
  . وأنه تم تكليف الدكتور زكريا األغا، بكتابة رسالة االستقالة للرئيس محمود عباساالستقالة،

، مشيراً إلى   "من اآلن ليس لنا عالقة بقيادة فتح في قطاع غزة، واستقالتنا ال رجعة عنها             "وقال ابو النصر    
، وطالـب   "لطخت سـمعة فـتح    "أن قيادة الحركة في ساحة غزة ترفض نتائج االنتخابات التي قال انها             

غير صحيحة، أفرزتها انتخابات غيـر      "بتشكيل لجنة تحقيق على اعتبار ان النتائج الحالية لقيادة الحركة           
  ".سليمة

اللجنة القيادية العليا    ، أن غزةمراسلها من   صالح النعامي   ، عن   13/8/2009الشرق األوسط،   وأضافت  
، طبقـا،  )أبو مازن(لسطيني محمود عباس    تقدمت أمس، باستقالتها للرئيس الف     لحركة فتح في قطاع غزة،    

وقال اآلغا إن اللجنة المركزية هي التي تقرر ما تراه مناسبا           . كما قال عضو القيادة زكريا اآلغا، للنظام      
في هذا الموضوع، وليس كما تناقلت وسائل اإلعالم احتجاجا على نتائج انتخابـات اللجنـة المركزيـة                 

  .للحركة
بداية أحب أن أتوجه إليكم : " بها اآلغا، العضو السابق في مركزية فتحوجاء في الرسالة التي بعث

جميعا، باسمي وباسم إخواني أعضاء اللجنة القيادية العليا، بأحر التهاني بالثقة الغالية التي أوالها لكم 
من المؤتمر العام السادس، آملين أن يكون هذا المؤتمر ونتائجه اإليجابية رافعة للحركة للخروج بها 

األزمات التي مرت بها في الفترة الماضية، وأن استعادة دورها الوطني والقومي كحركة تحرر وطنية، 
وقائدة للنضال الوطني الفلسطيني، ويعزز من وحدة الحركة ويقويها أمام التحديات الضخمة التي تنتظرنا 

ام التي نعيشها منذ أكثر من حركيا ووطنيا، وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة االنقس
وبهذه المناسبة فإن اللجنة، وطبقا للنظام، تضع استقالتها بين أيديكم لتقرروا ما ترونه مناسبا في . عامين

  ".هذا الموضوع
في " تزوير"وكان قد تردد أن االستقالة جاءت احتجاجا على ما وصفه بعض مسؤولي فتح في القطاع بـ

القيادي البارز في الحركة للصحافيين، ظهر أمس، إن أعضاء القيادة وقال أحمد نصر . االنتخابات
المكونة من عشرة أشخاص، باإلضافة إلى جميع أمناء سر األقاليم في الحركة داخل القطاع، قد قدموا 
. استقاالتهم، مشددا على أنه من المتوقع أن يعلن عدد كبير من قيادات الحركة استقاالتهم من مواقعهم

في انتخابات الحركة، ومحاسبة كل المشاركين " التزوير"إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ما سماه ودعا نصر 
، منوها إلى أن سبب االستقالة يعود أيضا لألوضاع السيئة للحركة داخل القطاع، "عملية التزوير"في 

  .وتحديدا بعد التئام مؤتمر الحركة العام
ال اإلعالن عن نتائج انتخابات المجلس الثوري في في ح" فوضى ومجزرة حقيقية"وتوقع نصر حدوث 

  .إشارة إلى حالة انعدام الثقة في نتائج االنتخابات التي أجريت
وقال الدكتور عبد الرحمن حمد، عضو القيادة العليا للحركة في القطاع، إن هناك عددا من المؤشرات 

واتهم حمد قيادات في . صويت عضوا من الت89على تزييف االنتخابات، مشيرا إلى أنه تم حرمان 
موضحا أنه تحدث شخصيا . الحركة باإليعاز ألعضاء الحركة في الضفة بعدم انتخاب مرشحي القطاع

. إلى أحمد الصياد، رئيس لجنة اإلشراف على االنتخابات، الذي أقر بخطورة المخالفات التي ارتكبت
اع لصالح أشخاص غير الذين وأضاف أن لديه شكوكا باحتساب أصوات أعضاء الحركة في القط

  .انتخبوهم
وطالب إبراهيم أبو النجا أبو مازن، ورئيس المؤتمر العام، ورئيس لجنة اإلشراف على االنتخابات، 
. بضرورة إعادة النظر في قضية األشخاص الذين حرموا من التصويت من أعضاء المؤتمر عن القطاع

لم يتم االتصال بعدد من أعضاء : "، قال أبو النجانسخة منه" الشرق األوسط"وفي تصريح صحافي، تلقت 
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المؤتمر عن غزة، ولم يعطوا الفرصة بممارسة حقهم بالتصويت، على الرغم من أنهم أعضاء حقيقيون 
لم يتم االتصال بهم لإلدالء بأصواتهم، وأنهم : "وأضاف". ومعتمدون من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر

 ".ينهم من اإلدالء بأصواتهم قبل اإلعالن الرسمي عن النتيجة النهائيةما زلوا ينتظرون، ويتوجب تمك
  

  ياض قد يفقد منصبه بعد انتخابات فتحف :دبلوماسيون غربيون .2
 رئيس إنمصادر سياسية، قالت أمس،  أن )رويترز (نقالً عن وكالة 13/8/2009الخليج، نشرت 

 للتنازل عن منصبه لشخصية أخرى من طاًالحكومة الفلسطينية االنتقالية سالم فياض قد يواجه ضغو
وقال دبلوماسيون غربيون إن هذا قد يكون من نتائج مؤتمر . حركة فتح بعد نتائج االنتخابات األخيرة

ومازال يتبقى معرفة ما الذي يريده .  في األوراق دائماًكان هذا مطروحاً"وقال دبلوماسي غربي  .الحركة
  ".ة انتقالية واألمر متروك برمته لعباستذكروا أنها حكوم"وأضاف ". الرئيس

من الطبيعي مراجعة موقف فتح اآلن في "وقال مسؤول كبير من فتح طلب عدم نشر اسمه انه سيكون 
وقال مصدر قريب من ". ضوء وجود قيادة جديدة مع الحق في إعادة التفكير في ممثليها في الحكومة

وقال مصدر دبلوماسي آخر إن . مي ألكبر حزبفياض إن الحكومة يجب أن تحصل على التأييد الرس
  .، وتوقع عدم تغيير فياض"مجرد أحاديث في الخلفية"الشائعات عن إمكان تغيير فياض هي 

قال إن حكومة فياض ومجلس المحافظين  والًَؤ مساً فلسطينياً مصدر أن13/8/2009األهرام، وأضافت 
 .مؤتمر السادسالللجنة المركزية لحركة فتح خالل سيدخل عليهما بعض التغييرات بعد نتائج انتخابات ا

وقال المصدر إن المؤتمر العام اتخذ قرارا باألغلبية بأنه ال يجوز لعضو اللجنة المركزية للحركة أن 
 وعليه يتعين علي أعضاء اللجنة الذين فازوا في االنتخابات ويتقلدون مناصب ، أي منصب تنفيذيىيتول

وأوضح المصدر أن فتح عانت خالل الفترة السابقة من اندماج هياكل الحركة  .تنفيذية تقديم استقاالتهم
 وكادت تذوب وتتالشي ، مما أثر عليها سلبا خالل الفترة الماضية،مع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير

  أن الحكومة سيدخل عليها تعديل بعد فوز اثنينإلىوأشار  .لوال هذا المؤتمر الذي عدل مسارها من جديد
 محمد أتشيه وزير .ون المدنية ودؤمن أعضائها بعضوية اللجنة المركزية وهما حسين الشيخ وزير الش

  . بعد فوز جمال محيسن كما أن محافظة نابلس ستنتظر محافظا جديداً،األشغال العامة
  

  يؤكد رفض فتح للمصالحة" التشريعي"استمرار منع الدويك من دخول : نائب محمد شهابال .3
 محمد شهاب، عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن استمرار حركة فتح وقيادة .ر د اعتب:غزة

 عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من دخول مقر المجلس .السلطة في رام اهللا في منع د
في وقال شهاب  ".ال ينم عن رغبة جادة لدى حركة فتح في المصالحة"في رام اهللا لممارسة مهامه؛ 

 عزيز الدويك من دخول مكتبه بالمجلس، ومنعه .إن الحيلولة بين رئيس المجلس د"تصريح مكتوب له، 
عما ) فتح مسؤولو(من ممارسة مهامه، ورفض حركة فتح التعامل معه كرئيس للمجلس، ونكوصهم 

طيل جرى من اتفاق بهذا الخصوص؛ يؤكد من جديد استمرار سياستهم بتعطيل المجلس التشريعي وتع
 الدويك لتحقيق الوئام بين الكتل البرلمانية وتفعيل المجلس، وإجهاض الحوار الوطني ومساعي .مساعي د

يعني استمرار حصار القطاع ومعاناة "وأضاف شهاب أن ذلك  .، على حد تعبيره"المصالحة الوطنية
تح في الضفة في كل ما شعبنا، وهو ما يؤكد ضلوع الرئيس المنتهية واليته محمود عباس وقيادة حركة ف

، واتهمها بعدم "استمرار االنقسام"كما حمل النائب حركة فتح مسؤولية  ".سبق عن قصد وسبق إصرار
  .الرغبة في الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة، حسب تقديره

 في ؛ هو السمة الغالبة"القرارات ذات المصلحة الوطنية"وأشار شهاب إلى أن ما وصفه بتراجع فتح عن 
العديد من البنود التي وافقت عليها خالل جوالت "تعاملها مع حماس، حيث تراجعت فتح مراراً عن 
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في كل مرة "، وقال "الحوار، وكذلك في اللقاءات الميدانية التي تم تشكيلها مؤخراً في غزة والضفة
  .، على حد وصفه"يضربون بمواثيق الشرف عرض الحائط

، وعدم وجود الرغبة الجادة في )فتح(م وجود إرادة مستقلة لدى الحركة يؤكد عد"ورأى شهاب أن ذلك 
تحقيق المصالحة الوطنية، إضافة إلى وجود تدخالت وضغوط خارجية كبيرة توافق هذه الرغبة الداخلية 

يزيد من محنة الشعب "، معتبراً أن ذلك "عند قيادات فتح، والتي تنبع من أحقاد دفينة ورغبات باالنتقام
لسطيني والشرخ السياسي، وال تفسير لذلك سوى بعد الشقة بين المشروعين مشروع المقاومة والتمسك الف

  .، على حد تعبيره"بالثوابت الوطنية ومشروع أوسلو والمفاوضات المذلة
  12/8/2009 قدس برس،

  
 تحاريشكك في رواية السلطة بشأن إقدام المعتقل حمادنة على االن" التشريعي"النائب الثاني لـ .4

 حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في رواية .شكك د: الضفة الغربية
السلطة الفلسطينية الرسمية عن سبب وفاة أحد عناصر حركة حماس في سجن جنيد بنابلس، وقولها إنه 

 خريشة في تصريحات وقال. "ليست مقبولة وغير أخالقية"أقدم على االنتحار معتبرا أن هذه التبريرات 
إن خروج بيان رسمي من السلطة الفلسطينية بانتحار المعتقل فادي حمادنة، قبل أن يكون هناك ": صحفية

ورفض . "تقرير طبي رسمي يوضح أسباب الوفاة الشرعية محاولة غير موفقة لتبرير وفاة شاب مسلم
ات في الجنيد ال يحتوي على سجن المخابر"خريشة زعم االنتحار باألغطية في السجن، حيث أوضح 

وعن دور المجلس التشريعي في التحقيق في هذه . "أغطية ليتمكن المعتقلون من استخدامها في االنتحار
أعضاء المجلس التشريعي حاليا يتحركون كأفراد وليس ككتلة واحدة، فالمجلس التشريعي ": القضية قال

  ."غائب ومغيب في آن واحد
ال " في لجنة التحقيق التي شكلت في أعقاب وفاة المواطن مجد البرغوثي واعتبر خريشة أن تجربتهم

وشدد خريشة على أنه . "تبشر بإمكانية تحقيق تغير في سلوك السلطة التي لم تتعامل بجدية مع نتائجها
سواء كانت لجنة رسمية من المجلس التشريعي أو غيره، فإن مسؤولية الوفاة أوال وأخيرا تقع على عاتق "

  ."لطة التي توفي في سجونها على حد تعبيرهالس
 13/8/2009السبيل، األردن، 

  
  الخطيرة من مغادرة غزةاألمراضتهم حماس بمنع ذوي ت  فياضحكومة .5

 في رام اهللا والتي ترأسها األسبوعيةفي جلستها  الفلسطينية  نددت الحكومة: منتصر حمدان-رام اهللا 
حماس ذوي األمراض الخطيرة كأمراض السرطان والقلب سالم فياض بمنع حركة . رئيس الوزراء د

 وتقدمت الحكومة بالتهاني من جميع قيادات  .من مغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لتلقي العالج
وكوادر حركة فتح ومن الرئيس محمود عباس على النجاح الذي حققه المؤتمر السادس لحركة فتح، 

نتها المركزية، كما تقدم بالتهاني إلى أعضاء اللجنة المركزية والمجلس وإعادة انتخابه رئيساً للحركة ولج
 .الثوري الجديدين

 13/8/2009الحياة الجديدة، 
  

  مسؤولية تدهور صحة األسرى" إسرائيل"السلطة تحّمل  .6
بالمسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع " إسرائيل"اتهمت الحكومة الفلسطينية االنتقالية، أمس،  :رام اهللا

بشكل خاص، مطالبة المؤسسات الصحية " عوفر"لصحي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون وفي ا
والحقوقية واإلنسانية الدولية بضرورة التدخل الفوري لالطالع على الوضع في السجن، وزيارة المعتقلين 
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 الصحة وطالبت منظمة.  منهم وضعاً حرجا25ًالمرضى وتقديم العالج الالزم لألسرى الذين يعاني 
  .العالمية بالتحرك الجدي للكشف عن الوضع الصحي لألسرى

ية المتواصلة في مدينة القدس، وباعتداءات قوات االحتالل سرائيل ذلك نددت الحكومة باالنتهاكات اإلإلى
إلى منزلي عائلتي حنون والغاوي في " الكنيست"على المواطنين، وبالزيارات االستفزازية لبعض أعضاء 

جراح لدعم المستوطنين الذين سلبوا منزليهما، كما استنكرت منع قوات االحتالل مسؤولي حي الشيخ 
األمم المتحدة ومراقبين دوليين من زيارة الحي لالطالع على الوضع هناك بعد طرد قوات االحتالل تسع 

  .أسر من أهالي الحي
  13/8/2009الخليج، 

  
  األسرىقراقع يكشف عن مشروع عقد مؤتمر دولي خاص بقضية  .7

كشف وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع النقاب عن مشروع عقد مؤتمر دولي 
ية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب سرائيل الفلسطينيين في السجون والمعتقالت اإلاألسرىخاص بقضية 

ضلة من اجل الفلسطيني، هدفه حشد دعم المجتمع الدولي من خالل مشاركة شخصيات اعتبارية منا
الحرية وخبراء في القانون الدولي واإلنساني وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بحقوق 

ية وحركة سرائيلوفي رد على سؤال حول صفقة تبادل األسرى بين الحكومة اإل .األسرى والمعتقلين
 هي التي تدير نحن كسلطة بعيدون عن تفاصيل هذه الصفقة إذ أن حركة حماس"حماس، قال قراقع 

 من المفاوضات ولسنا شركاء فيها،  تل أبيب، ونحن لسنا جزءاًإلىالمفاوضات مع القاهرة التي تنقل 
  ".ولكن إذا ما تمت هذه الصفقة فسيكون لها اثر مهم بالنسبة لألسرى القدامى والمحكوم عليهم بالمؤبد

  13/8/2009الدستور، 
  

  ع لشروط الفصائل التي تختطف شاليطاالحتالل سيخضؤكد أن  تالحكومة المقالة .8
شددت الحكومة المقالة على أن االحتالل سيخضع لشروط المقاومة إلنجاز صفقة تبادل األسرى  :غزة

، وقال وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة شاليطي األسير جلعاد سرائيلفي مقابل الجندي اإل
، شاليطيب لشروط الفصائل التي تختطف سيخضع االحتالل عما قر"المقالة محمد فرج الغول 

وأكد في اتصال هاتفي مع األسير المحرر  ".وسيستجيب وسيطلق سراح من وردت أسماؤهم في القائمة
من دون استجابة االحتالل لشروط " عاماً في سجون االحتالل، أمس، أنه 25محمد منصور الذي قضى 

  ".ومطالب فصائل المقاومة لن تكون هناك صفقة
  13/8/2009ج، الخلي

  
  ماليين دوالرسبعة القطري يساعد مستشفيات غزة ب"الهالل: "الحكومة المقالة .9

 باسم نعيم وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المقالة جهود اللجنة .ثمن د: مي انس عبد الرح-غزة 
والمراكز الصحية الخاصة بالوزارة المكلفة بمتابعة منحة الهالل األحمر القطري المقدمة للمستشفيات 

 وترميم العديد من المباني في المستشفيات والمراكز الصحية وإصالحلتوفير أجهزة ومعدات طبية 
جاء ذلك خالل اجتماع الوزير بأعضاء  . ماليين دوالر أميركي6وغيرها من المشاريع والتي تقدر بنحو 

 العامة اإلدارةلية التواصل ما بين وشدد نعيم على ضرورة تفعيل آ، اللجنة التي يرأسها بسام الحمادين
 العامة للهندسة والصيانة بخصوص الجهات المانحة من اجل واإلدارةللمستشفيات مع التعاون الدولي 

 نقلة نوعية في إلحداثضمان توفير مصادر دعم تتناسب مع احتياجات وأولويات الوزارة الطامحة 
 .ل العربية المجاورةالخدمات الصحية توازي حجم التطور الجاري في الدو



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1523:         العدد       13/8/2009الخميس  :التاريخ

بدوره، أوضح الحمادين أن المساعدات القطرية تشمل توفير أجهزة ومعدات طبية تقدر قيمتها بأربعة 
ماليين دوالر، وتشمل تزويد قسم القسطرة القلبية في مستشفى غزة األوروبي بأدوات وأجهزة طبية تقدر 

 األضرار في هذه المستشفيات بإصالحة  ألف دوالر، في حين بلغت المساعدات الخاص800كلفتها بنحو
  .والمراكز بما يزيد على المليون دوالر

  13/8/2009الوطن، قطر، 
  

  " ال معنى لها من دون تطبيق"قرارات مؤتمر فتح حول المقاومة : مشعل .10
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن القـرارات التـي تـم                :الفرنسية -المنامة  

 مؤتمر حركة فتح حول المقاومة الفلسطينية لن يكون لها معنى إذا لـم يـتم تطبيقهـا علـى                  اتخاذها في 
  .األرض

, األحد المقبـل  ,  وقال رئيس المكتب السياسي لحماس في حوار مع صحيفة الوطن القطرية تنشره كامالً            
ارات التي تم   إن القرارات التي تم اتخاذها والشع     : " أمس ،وحصلت وكالة فرانس برس على مقتطفات منه      

إطالقها في مؤتمر فتح عن المقاومة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية لن يكون لها معنى مـا لـم تجـد                    
  ".تطبيقاً حقيقياً على أرض الواقع

ونفى أن تكون حركة حماس قد سعت إلى إجهاض مؤتمر فتح عبر منع قادة الحركة في غزة من التوجه                   
 عضواً من فتح إلى غزة ألن    470 اضطرت إلى عدم السماح بسفر       إن حماس : "إلى الضفة الغربية، وقال   

  ". الطرف اآلخر لم يستجب لطلب اإلفراج عن معتقلي حماس في سجون السلطة الفلسطينية
يونيـو  /وحول قضية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذي تأسره حماس في قطاع غزة منـذ حزيـران               

الوساطات ال يوجد أي انفراج حقيقي بسبب التجاهل الـذي          باستثناء استمرار بعض    : " قال مشعل  2006
بنيامين نتنياهو مع هذا الملف، معتقداً أن بوسعه تخفيض الـسقف           ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي  (يتعامل به   

  ".الفلسطيني الذي تقدمت به حماس لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية
 من الشهر   25 من الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة في           وحول مصير الجولة السابعة   

حماس لم تبلغ حتى اآلن بشأن      "، مشيراً إلى أن     "ال أعلم إن كانت ستعقد في موعدها أم ال        : "الجاري، قال 
 لقد أبلغنا اإلخوة في مصر أننا نريد معالجة الخالفـات         : "وأضاف". أي ترتيبات تتعلق بالحوار المرتقب    

ضرورة تسوية جميع الملفات العالقة بشكل جاد قبل الدخول فـي           "، الفتا إلى    "القائمة قبل أي جلسة مقبلة    
  ".أي حوار حتى تكتب له سبل النجاح

مستعدة للتعاون مع الواليات المتحدة وأي جهد دولي يخلـص          "وأكد مشعل للصحيفة القطرية أن حماس       
ألي شروط مـسبقة    "رفضه لشروط اللجنة الرباعية الدولية و     ، لكنه جدد    "الشعب الفلسطيني من االحتالل   

  ".يضعها الغرب إلجراء حوار مع حماس
  13/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عضواً جديدا14ً فائزاً بينهم 19:  لحركة فتحمركزيةالنتائج الرسمية النتخابات اللجنة ال .11

رئاسـة لجنـة    ، أن   بدالجوادعبد الرؤوف أرناؤوط وحسن ع     عن،  13/8/2009األيام، فلسطين،   ذكرت  
، نتائج انتخابات اللجنـة المركزيـة       أمساالنتخابات في المؤتمر العام السادس لحركة فتح أعلنت مساء          

 . مرشحا19ًللحركة بصفة رسمية بفوز 
وقال رئيس اللجنة أحمد الصياد في مؤتمر صحافي عقد ببيت لحم، إن الرئيس محمود عباس الذي يتزعم 

 . مرشحا19ًتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة بفوز حركة فتح اعتمد ن
، 19 فائزاً لكن تساوي آخر اثنين رفع عدد الفائزين إلى 18إن االنتخابات كانت يجب أن تفرز : وأضاف

 بحصوله 16 قائمة الفائزين وحل في المرتبة الـ إلىفقد انضم الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة 
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 بحصول كل منهما األصواتمحمد اشتية على نفس عدد .نبيل شعث ود. حصل د صوتا، فيما663على 
 إجراء جولة ثانية من االنتخابات فقد قال إمكانية، واثر عدم 18 صوتا، وحال في المرتبة الـ 641على 

إن عدد األعضاء الذين سينسبهم الرئيس محمود عباس إلى اللجنة المركزية الجديدة والذين : مسؤولون
 اللجنة أعضاء عضواً عن 23 من أصل 4 وليس أشخاص 3عتمادهم من المجلس الثوري سيكون سيتم ا

 .المركزية
 اوراق لجنة مركزية كانت موجودة في صناديق لجنة 9وبعد فرز جديد ألحد الصناديق واعتماد 

 أرجأ االنتخابات للمجلس الثوري تم اكتشاف ان عبد الرحيم قد فاز فعال في االنتخابات وهو ما كان
 . الرسمي عن النتائجاإلعالنعملية 

من جهة ثانية، فقد بدأت صباح امس، عملية فرز اصوات انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح اال ان 
 . ايام من بدء عملية الفرز4 ــ 3 النتائج غير متوقع قبل إعالن

ستمر العملية الى حين  انتخابات المجلس الثوري للحركة وستأصواتبدأت عملية فرز : "وقال الصياد
 ".فرز صناديق المجلس الثوري

وكان الرئيس عباس تفقد بعد ظهر أمس، قاعة فرز أصوات المقترعين لعضوية المجلس الثوري في 
 .قاعة كلية تراسنطا، ببيت لحم، واستمع إلى شرح مفصل من المشرفين على عملية فرز األصوات

 أصواتبدأت عملية فرز " للمؤتمر السادس لحركة فتح، من جهته، قال منير سالمة، المدير التنفيذي
 شخصا والعملية هي 12انتخابات المجلس الثوري وهناك طواقم تقوم بهذه العملية، كل طاقم يتكون من 

بطبيعة الحال معقدة جدا وطويلة جدا فبعد مضي اكثر من ساعتين على بدء عملية الفرز فإن مجموع 
 3 وهو ما يعني ان عملية الفرز ستستغرق بين 2070 ورقة من اصل 50 التي تم فرزها بلغ األوراق

 3 من المرشحين او مندوبيهم لمتابعة عملية الفرز وهناك 50تتم العملية بحضور : "وأضاف" أيام 4ــ 
 ".طواقم تتناوب على عملية الفرز

من ثم اجتماع ويرتقب عقد اجتماع للجنة المركزية الجديدة برئاسة الرئيس عباس خالل اليومين و
 جدد في اللجنة المركزية أشخاص 3للمجلس الثوري الجديد الذي سيعتمد قرار المركزية الجديدة تعيين 

 باالنتخاب يضاف اليهم الرئيس الذي تم انتخابه رئيسا للحركة 19 بعد ان فاز 23 أعضائهاليصبح عدد 
 .ورئيسا للجنة المركزية

  :كما يليجاءت ة النهائية والرسمية لالنتخابات النتيجأن ، 13/8/2009الخليج، وأضافت 
   صوتا1368ً:  أبو ماهر غنيم-1
   صوت1102:  محمود العالول-2
   صوتا1063ً:  مروان البرغوثي-3
   صوتا964ً:  ناصر القدوة-4
   صوتا920ً): أبو األديب( سليم الزعنون -5
   أصوات908:  جبريل الرجوب-6
   أصوات903: توفيق الطيراوي-7
   صوتا863ً: ائب عريقات ص-8
   صوتا854ً:  عثمان أبو غربية-9

   صوتا853ً:  محمد دحالن-10
   صوتا821ً:  محمد المدني-11
   صوتا733ً:  جمال محيسن-12
   صوتا726ً: حسين الشيخ-13
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   صوتا690ً: عزام األحمد-14
   صوتا677ً: سلطان أبو العينين-15
   صوتا663ً: الطيب عبد الرحيم-16
   صوتا642ً: عباس زكي-17
   صوتا641ً: نبيل شعث-18
   صوتا641ً: محمد اشتيه) مكرر (-18

 لــ    قال  في حركة فتح    مسؤوالً  من غزة، أن   اشرف الهور ، عن   13/8/2009القدس العربي،   وأوردت  
 كال من اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديـدين، سـيعقدان اجتماعـات، فـور       إن" القدس العربي "

عن نتائج االنتخابات النهائية، الستكمال التعيينات في كال االطارين القياديين، وقـال ان             االعالن النهائي   
  .المجلس الثوري سيعين من بين عشرين عضوا عشرة من قادة االجهزة االمنية

وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه فان اللجنة المركزية التي ستعين اربعـة اعـضاء جـددا،                  
منهم من قطاع غزة، الفتا الى ان بنك االسماء لغاية اللحظة ينحـصر فـي ثـالث                 تتوجه لتعيين اثنين    

شخصيات قيادية هي الدكتور زكريا االغا عضو المركزية السابق، وعضو اللجنة التنفيذية، اضافة الـى               
  .كل من عبد اهللا ابو سمهدانة، وصخر بسيسو، وهما عضوان سابقان في المجلس الثوري

ه ال صعوبة في اختيار العضو المسيحي في اللجنة المركزية، لكنه اشار الى وجود              ونوه المسؤول الى ان   
صعوبة في اختيار امرأة في عضوية المركزية، كون ان معظم السيدات المعروفات في صفوف الحركة               

  .من اللواتي شاركن في المؤتمر السادس، رشحن انفسهن لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري
اقر المؤتمر، فان عملية التعيين في اللجنة المركزية والمجلـس الثـوري، ستقتـصر علـى                وبحسب ما   

  .شخصيات لم تخض غمار االنتخابات الفتحاوية
  

  ما تمخَّض عنه مؤتمر فتح سيحوِّلها إلى حزب للسلطة يدين المقاومة : الرشق .12
بسات التـي سـبقت     أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه في ضوء المال           : دمشق

المؤتمر السادس لحركة فتح ورافقته؛ فإن الشعب الفلسطيني يواجه مرحلةً تاريخيـةً، مـشددا علـى أن                 
جماهير الشعب ستلتفُّ حول من يحمل طموحاته وآماله، وليس حول المتـاجرين بـدماء أبنـاء وطنـه                  

  .صهيونية والغربيةوالمفرطين بالقدس والحقوق والمقدسات؛ ليعزز مواقعه عند الدوائر ال
وتعليقًا على ما أفرزه المؤتمر السادس لحركة فتح في مدينة بيت لحم المحتلة؛ قال الرشق في تـصريح                  

ـ   رغم تحفُّظنا الشديد على الخوض     ): "8-12(اليوم األربعاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "صحفي خاص ل
افتُتح باستشهاد الشيخ المجاهد كمـال      " فتح"في الشؤون الداخلية أليٍ من الفصائل؛ نجد أن مؤتمر حركة           

 فياض، واختُتم   -أبو طعيمة بسبب التعذيب الشديد على أيدي زبانية األجهزة األمنية التابعة لسلطة عباس              
بإعدام المجاهد فادي حمادنة داخل أقبية سجون سلطة القمع واإلرهاب في رام اهللا، والذي تـزامن مـع                  

ـ     تصاعد أصوات بعض الفتحاويين      وقياداتها وكوادرهـا   " حماس"المتنفِّذين داخل المؤتمر تهديدا ووعيدا ل
والتهديد بمقاطعة الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، ثم ما تمخَّض عنه من نتائج؛ يدفعنا إلى اإلعـراب                 

  )".فتح(عن شديد األسف لما آلت إليه األوضاع داخل حركة 
شكَّل إعالنًا صريحا لتغيرات جوهرية في البنيـة        " فتح"من الواضح أن ما تمخَّض عن مؤتمر        : "وأضاف

إلى حزب للسلطة يدين المقاومة ويجرمها      " فتح"التنظيمية والبرنامج السياسي للحركة، من شأنه أن يحوَل         
، "ويالحقها ويعتقل أبناءها أو يغتالهم أو يسلِّمهم لالحتالل، ويسعى إلى االستحواذ المطلق علـى الـسلطة            

 إلى أن هذا الحزب يستند في ذلك إلى قوة أمنية يشرف على تدريبها الجنـرال األمريكـي كيـث                    مشيرا
  .دايتون ويتلقَّى كل التسهيالت والدعم والمؤازرة والتشجيع من قوات االحتالل
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مع ذلك كله تضم بين صفوفها الكثيرين من الشرفاء الذين رفـض بعـضهم         " فتح"وأكد الرشق أن حركة     
مر أو ُأقصي عنه أو كممت أفواههم بشكل أو بآخر خالل جلسات المؤتمر، مشيرا إلى أنـه                 حضور المؤت 

؛ سـتزداد   "فـتح "على يقين بأن األصوات المطاِلبة بالتمسك بالمقاومة وبالحقوق الوطنية داخل حركـة             "
  ".وستجد طريقها لبلورة موقف يعيد للحركة مجدها

وكوادرها؛ " حماس"ليشيا عباس في الضفة المحتلة ضد نشطاء حركة         وبشأن الحملة األمنية التي تشنُّها مي     
عمليات القتل والمالحقة التي تنفِّذها ميليشيا عباس األمنية بحق أبنـاء الـضفة             "أشار الرشق إلى تواصل     

الغربية، وحرصه على استمرار الحوار مع الصهاينة بأي ثمن كان، حتى لو كان التخلي عـن الثوابـت                  
مـن خـالل    " فـتح "هذه هي العناوين الرئيسة التي باركها مؤتمر        : "، قائالً "وق المشروعة الوطنية والحق 

  ".تنصيبه لعباس زعيما للحركة
واتهم الرشق عباس بالضلوع في استمرار الحصار على قطاع غزة، ودفعه باتجاه عدم إنجـاز صـفقة                 

 .تبادل األسرى
  12/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ويؤكد بقاءه في منصبه " مهرجان استعراضي"م مؤتمر فتح ويقول انه القدومي يهاج .13

هاجم فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، وعضو اللجنـة            : ـ اشرف الهور   غزة
المركزية السابق لحركة فتح، الرئيس محمود عباس، ومؤتمر الحركة االخير الذي انعقد في بيت لحـم،                

ختيار ابو مازن رئيسا للحركة، واعلن رفضه لنتائج االنتخابات، وقال انه سيبقى فـي              وشكك في طريقة ا   
المحليـة  " شـهاب "واشار القدومي في مقابلة اجرتها معه وكالة        . موقعه كامين سر للجنة المركزية لفتح     

تلـك  لالنباء الى ان طريقة اختيار الرئيس عباس زعيما لفتح مخالفة للوائح وقوانين فتح، موضـحا ان                 
  ".توجب ان تتم عملية االنتخاب بشكل سري داخل غرف مخصصة لذلك"اللوائح 
اما االنتخاب العلني بالشكل الذي تم فيه انتخاب ابو مازن فان ذلك يشكل اكراها غير مباشر يؤثر                 "وتابع  

  ".حقا على ارادة الناخب ويفتح المجال لصاحب السلطة والنفوذ لالنتقام من معارضيه
يخـل بمبـدأ    "ومي وهو من ابرز خصوم عباس في فتح، ان انتخاب ابو مازن بهذه الطريقة               واعتبر القد 

  ".المساواة بين االعضاء المرشحين للجنة المركزية
وسبق ان اتهم القدومي الرئيس عباس، ومحمد دحالن الذي فاز بعضوية اللجنـة المركزيـة بمـشاركة                 

عرفات، لكن كال الرجلين نفيـا االتهامـات، وفـي          اسرائيل في التخطيط الغتيال الرئيس الراحل ياسر        
  .مؤتمر فتح وجه المؤتمرون االتهام السرائيل بقتل عرفات

، على اعتبار انه ال يوجد مثل هذا المنـصب          "بدعة"ورأى القدومي ان منصب القائد العام للحركة يعتبر         
تحت "، بسبب انعقاده    "يغير شرع "وعاد القدومي ووصف مؤتمر فتح السادس في بيت لحم بأنه           . في فتح 

بطالن كل ما   "، يؤدي الي    "بيت لحم "وذكر القدومي ان عدم شرعية المكان       ". حراب االحتالل الصهيوني  
، ورفض القدومي اعطاء اي حكم على الشخصيات التي فازت بعضوية اللجنة المركزيـة،  "ينتج عن ذلك 

 وانتقد انتخابهم في اللجنـة المركزيـة        ،"كوارث وطنية "تسببوا في   " بعض المرشحين "لكنه قال ان هناك     
عوض ان يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم فانهم ومع االسف تمكنـوا مـن المـال والرجـال                   "وقال  

  ".واصبحوا اعضاء في اللجنة المركزية
وشدد القدومي على انه ال يزال امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك حين سئل عن قراره اذا ما                   

ال حاجة لمن يزكيني فليس ألحد ان       "يه الرئيس عباس مقعدا في اللجنة المركزية الجديدة، وقال          عرض عل 
  ".يمنح غيره اكثر مما لنفسه من الحقوق

مهرجـان  "، وشبهه بانه    "فاقد للشرعية واالستقاللية  "وعاد القدومي وهاجم المؤتمر مرة اخرى، وقال انه         
  ".استعراضي خطابي
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وضع الحركة في مازق صعب وجعلهـا علـى مفتـرق           "لسادس بهذه الطريقة    ورأى ان عقد المؤتمر ا    
  ".الخطأ ال يولد اال الخطأ واالعمال الفردية التسلطية ترتب نتائج سلبية"، مشيرا الى ان "طرق

  13/8/2009القدس العربي، 
  

  الضفةكوادر الحركة بسجون السلطة ب" إعدام"أسرى حماس يطالبون مبارك بالتدخل لوقف  .14
طالب نواب حركة حمـاس  : جمال جوهر،  وائل بنات ، عبدالرؤوف أرناؤوط، القاهرة–  غزة - اهللارام  

التـي  " مسلسل اإلعـدامات  "األسرى الرئيس المصري حسني مبارك والحكومة المصرية بالتدخل لوقف          
يتعرض لها ناشطو حماس أثناء اعتقالهم وتعذيبهم في سجون األجهزة األمنيـة التابعـة لحركـة فـتح                  

فيما بحث رئيس المخابرات المصرية     , في الضفة الغربية  ) أبو مازن (والرئيس الفلسطيني محمود عباس     
الوزير عمر سليمان مع رئيس وفد الشخصيات المستقلة الفلسطينية ياسر الوادية في القاهرة التطـورات               

  .ادمةوخاصة القضايا المتعلقة بالحوار الفلسطيني وجولته الق, على الساحة الفلسطينية
وقالت رسالة نواب حماس األسرى إلى الرئيس المصري إن ما يجري في الضفة الغربيـة مـن إراقـة                   
للدماء وإزهاق ألرواح أبرياء هم أوال وأخيرا معتقلون عزل يتعرضون لتعذيب مميـت ومنـاف لكافـة                 

لـسلطة  وطالبوا بتحرك رسمي عربي لـدى ا      , األعراف والمواثيق أمر ال يمكن الصمت على استمراره       
  .وأجهزتها األمنية للجم عمليات اإلعدام التي اتخذت وتيرة متسارعة في األسابيع األخيرة

  13/8/2009الوطن، السعودية، 
 

 نتخاباتاالقيادة فتح ستعمل على تغيير وزاري إذا لم تتفق مع حماس على ":الشرق األوسط" .15
أن القيادة الجديدة " رق األوسطالش"أكدت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ :  كفاح زبون- بيت لحم

للحركة، التي أفرزتها انتخابات المؤتمر السادس، ستطلب تغيير حكومة سالم فياض بحكومة يقودها أحد 
وبحسب المصادر، فإن فتح التي أصبح لديها مركزية قوية . أعضاء اللجنة المركزية لفتح أو من تختاره
  .، وستمسك بزمام المبادرةاآلن لن تسمح بأن تبقى خارج اللعبة السياسية

لكن المصادر أوضحت أن هذا التغيير لن يكون سريعا، وأن قيادة الحركة ستحسم أوال شكل العالقة مع 
حركة حماس، فإذا اتفق على انتخابات رئاسية وتشريعية بداية العام المقبل فلن تسعى فتح نحو التغيير، 

  .وإال فإنها ستشكل حكومة في الضفة
 الذين فازوا بالمركزية جاهروا قبل ظهور نتائج االنتخابات بضرورة تشكيل حكومة وكان كثير من

يجب تشكيل حكومة جديدة بعد : "ومثال قال اللواء توفيق الطيراوي، قبل يوم من االنتخابات. جديدة
 ولمح الطيرواي أن أحد أعضاء المركزية يجب". المؤتمر، وهذه مهمة ستصبح منوطة بالمركزية الفائزة

أن يقود هذه الحكومة، موضحا أنه ال يجوز لعضو اللجنة المركزية أن يشغل منصبا حكوميا، مثل سفير 
 ".الرئاسة، رئاسة الوزراء، رئاسة المجلس الوطني، رئاسة التشريعي"أو وزير، وإنما فقط منصب 

 13/8/2009الشرق األوسط، 
  

   غوشة النضال الشعبي تختار مجدالني أمينا عاما بعد رحيلجبهة  .16
 العام الجديـد خلفـا      أمينهاأعلنت جبهة النضال الشعبي الفلسطينية أمس اختيار        :  وكاالت األنباء  -البيرة  
 المكتب السياسي للهيئة انتخاب احمد      أعلنفقد  . أسبوع السابق سمير غوشة الذي توفي قبل حوالي         ألمينها

للجبهة شملت مناطق تواجد الجبهـة فـي         المكتب السياسي    أجراها عاما ، خالل انتخابات      أمينامجدالني  
  .الضفة الغربية وغزة والخارج امس األول الثالثاء

 ، يحمل شهادة دكتوراه في فلسفة االقتصاد ويشغل حاليا          1955والمجدالني من مواليد مدينة دمشق العام       
 وضـح مـصدر فـي الجبهـة    وأ. منصب وزير العمل في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سالم فياض      
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وقال مجدالني ، في    . النضال أن مجدالني فاز باألمانة العامة للجبهة بأصوات ما يزيد عن ثلثي األعضاء            
مؤتمر صحفي بمدينة رام اهللا ، إنه كلف من قبل قيادات الجبهة بشغل مسؤولية األمانة العامة لهـا فـي                    

الته من الحكومة الفلسطينية برئاسـة     المرحلة القادمة خلفا للقائد غوشة، مؤكدا انه ال توجد نية حاليا الستق           
ستواصل في المرحلة القادمة نفس المسيرة انطالقا من الثوابت الوطنية          "وأضاف أن الجبهة    . سالم فياض 

  ".والسياسية وانطالقا من المبادئ والمثل والقيم التي رسمها الراحل غوشة
عناوين في مقدمتها العنوان الداخلي     وأشار إلى أن جبهة النضال ستركز خالل المرحلة القادمة على عدة            

بتعزيز نهج الديمقراطية في مؤسسات الوطن وانتظام عملها وتعزيز التحالفات الوطنية في إطار منظمـة              
ودعا مجدالني إلى انتخابات تـشريعية      . التحرير الفلسطينية وتطوير واستنهاض عمل مؤسسات المنظمة      

 حالة االنقسام الداخلي ، مشددا على أن الحـوار الفلـسطيني            ورئاسية فلسطينية مطلع العام القادم النهاء     
  .وال بد من االحتكام للشعب الفلسطيني" طريق مسدود"وصل إلى 

  13/8/2009الدستور، 
  

  تكون جولة الحوار المقبلة شاملة ونهائيةأنمصر مصممة على : الوادية .17
ستقلين ان مصر ال تزال متمسكة بجلسة ياسر الوادية ممثل الم. أعلن د:  عبد الرازق ابو جزر-القاهرة 

الحياة "الوادية لـ. وقال د .الحوار الشامل للقوى والفصائل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري
ان التأكيد المصري جاء على لسان الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية بعد " الجديدة

 .االجتماع به امس في القاهرة
 13/8/2009ديدة، الحياة الج

  
  "ترويكا األمن" فتح تضعف معسكر البرغوثي وتعزز مكانة عباس وانتخابات: تقرير .18

في صورة كبيرة من مكانة " فتح"عززت نتائج االنتخابات الداخلية في حركة :  محمد يونس-رام اهللا 
ح معه عدد من الرئيس محمود عباس في الحركة، إذ نجح رئيساً لها من دون أي منافس أو تشكيك، ونج

وكان الرئيس أعطى اشارات في المؤتمر تدل على تأييده . أقرب مساعديه وفشل عدد من مشاكسيه
ورئيس المجلس الوطني سليم ) أبو ماهر(انتخاب اثنين من القادة المؤسيين الموالين له، وهما محمد غنيم 

ستعانة بدعم اثنين من ثالثة تبقوا وتقول مصادر قريبة إلى مكتب عباس إن األخير أراد بذلك اال.الزعنون
على قيد الحياة من الجيل المؤسس لمواجهة أي تحد مستقبلي من الجيل الثاني أو الثالث من جهة، 
ولمواجهة حملة التشكيك التي تشنها عليه من حين إلى آخر الشخصية الثالثة المؤسسة، وهي فاروق 

  .القدومي
 بتعيين غنيم نائباً للقائد العام للحركة، وهو منصب مستحدث وترجح هذه المصادر أن يتخذ الرئيس قراراً

وفاز في االنتخابات عدد من القريبين إلى . ولم يكن مطروحاً في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات
الرئيس الذين لم يعط اشارات في العلن إلى دعمه لهم، لكن كانت هناك اشارات داخلية كثيرة إلى هذا 

. صائب عريقات والدكتور محمد اشتية ومحمود العالول وجمال محيسن وغيرهمالدعم مثل الدكتور 
  . وفشل أبرز مشاكسيه في الحركة، وهو أحمد قريع، صاحب اتفاق اوسلو

وعززت نتائج االنتخابات أيضاً من مكانة قادة األمن السابقين الثالثة جبريل رجوب القائد السابق لألمن 
مد دحالن القائد السابق لألمن الوقائي في قطاع غزة، وتوفيق الطيراوي الوقائي في الضفة الغربية، ومح
  .المدير السابق لجهاز االستخبارات

في االنتخابات، إذ سجلت كثيراً من األوراق " التروكيا األمنية"وظهرت اشارات عديدة إلى تقارب 
 لعبوا دوراً في توجيه وتقول مصادر مطلعة إن ضباطاً كباراً. االنتخابية التي تحمل أسماءهم معاً

  .أصوات رجال المؤسسة األمنية في المؤتمر على نحو عزز من مكانة رجوب ودحالن والطيراوي
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وعلى رغم التنافس التاريخي بين الشخصيات الثالث، وبخاصة بين رجوب ودحالن، إال أن مصادر 
وعلى . هم وخلفياتهم المشتركةعديدة ترجح أن يتحركوا في انسجام في المرحلة المقبلة، نظراً إلى مصالح

في اللجنة المركزية، إال أن الخريطة الجديدة لهذه اللجنة التي ستقود الحركة " التروكيا األمنية"رغم قوة 
خالل السنوات الخمس المقبلة تظهر أن الرئيس عباس يحظى بغالبية تؤهله لمواجهة أي خصومة محتملة 

يلون إلى الرئيس لحماية مصالحهم أمام الطموح الجامح لقادة من جانبها، ذلك أن بقية أعضاء اللجنة يم
ومن أبرز أعضاء اللجنة الذين يشكلون ذخيرة دعم مستقبلي للرئيس، كل من الدكتور . األمن الثالثة

ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والقائد األسير مروان البرغوثي، ومحمد المدني، 
شعث وغيرهم الى جانب االعضاء االربعة الذين سيعينهم الرئيس في اللجنة، وعباس زكي، ونبيل 

  . والذين سيختارهم من الموالين له
وينص قرار اقترحه الرئيس وصادق عليه المؤتمر على حق رئيس الحركة اختيار اربعة اعضاء جدد 

وترددت في . لمثقفين والخارجفي اللجنة لتمثيل الفئات والقطاعات غير الممثلة مثل المرأة والمسيحيين وا
االيام االخيرة أسماء مثل الكاتب أكرم هنية المستشار السياسي للرئيس، ونبيل أبو ردينة الناطق باسمه 
لتولي عضوية اللجنة يضاف اليهما الطيب عبد الرحيم األمين العام للرئاسة الذي خسر االنتخابات بفارق 

  .ائيةصوت واحد، اضافة الى احدى الشخصيات النس
معسكر القائد األسير مروان البرغوثي الذي " فتح"وكان الخاسر االبرز في انتخابات اللجنة المركزية لـ 

وجاء حصول . لم يتمكن أي من مرشحيه من الفوز مثل قدورة فارس ومحمد الحوراني وجمال حويل
الذي كان على يقين أن البرغوثي على المرتبة الثالثة في اللجنة ليشكل عامل ضعف آخر لهذا المعسكر 

  .البرغوثي سيحصل على المرتبة األولى بصفته النضالية كقائد لالنتفاضة وللجناح العسكري للحركة
الذي يتوقع أن يستمر ثالثة " فتح"لحركة " المجلس الثوري"جاء ذلك في حين بدأ فرز أصوات انتخابات 

 لجنة االنتخابات ستقوم بعد أوراق انتخاب وقال المدير التنفيذي لمؤتمر الحركة منير سالمه إن. أيام
  ".المركزية"للجنة المركزية وضعت خطًأ في صناديق المجلس الثوري بدالً من صناديق 

  13/8/2009الحياة، 
   

   منزال متنقال في مستوطنة بالضفة الغربية15نصب : يةإسرائيلمنظمة  .19
 منزال متنقال نصبت 15أمس أن نحو ية غير حكومية إسرائيلذكرت منظمة : ب.ف.أ -القدس المحتلة 

في األسابيع األخيرة في مستوطنة في الضفة الغربية، رغم إصرار الواليات المتحدة على تجميد 
هذه المنازل المتنقلة أقيمت بتكتم "إن " م اآلنالسال"وقال ياريف أوبنهايمر األمين العام لحركة . االستيطان

في مستوطنة كوهاف ياكوف قرب رام اهللا على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، ودون أن تحصل على 
اكتشفوا وجود هذه " السالم اآلن"وأضاف أن أعضاء حركة ". يةسرائيلالتراخيص الالزمة من السلطات اإل
ولة تفتيش في قطاع هذه المستوطنة التي يقيم فيها عدد كبير من المنازل في األيام الماضية خالل ج

  .الفرنسيين
نأمل أال تكتفي وزارة الدفاع بتفكيك بعض المنازل في المستوطنات العشوائية التي يعيد : "وقال أوبنهايمر

سمية المستوطنون بناءها فورا، بل أن تعالج كما يجب عمليات البناء غير المشروعة في المستوطنات الر
 ".مثل كوهاف ياكوف

  13/8/2009الشرق األوسط، 
 

  ال يمكن التفاوض مع القيادة الفلسطينّية الحالّية: يخترد .20
السابق، القيادي فـي حـزب      " الشاباك"ي السابق، رئيس    سرائيلرأى وزير األمن الداخلي اإل    : يو بي آي  

وض مع القيادة الحاليـة للـسلطة        التفا إسرائيلال يمكن   "وعضو الكنيست آفي ديختر، أمس، أنه       " كديما"
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ية العامـة،   سـرائيل وقال لإلذاعة اإل  ". ولذلك ينبغي عليها إعادة النظر بمبادرة السالم العربية       . الفلسطينية
 عاماً على اتفاقيات أوسلو، في وضع أسوأ مما كنا نواجهه قبل سنوات طويلـة               16أعتقد أننا بعد مرور     "

سـالم  ) رئيس الحكومة (محمود عباس و  ) الرئيس الفلسطيني (ثات مع   خالل المحاد "، مشيراً إلى أنه     "جداً
فياض للتوصل إلى اتفاقات فعالة تتعلق بالضفة الغربية، وجدنا أن هذه القيادة ال تعـرف كيـف تعطـي                   

 أي شيء يتعلق بقطاع غزة، الذي يعادل سكانه أربعين في المئة من مجمل سكان               إسرائيلنفسها أو دولة    
  ".ة، علماً بأن قطاع غزة هو كيان إرهابي مع قدرات عسكرية بتوجيه من إيرانالسلطة الفلسطيني

في ضوء هذا الوضع، ولدى الحديث عن حل لدولة فلسطينية يتوقع قيامها هنا إلـى               "وأوضح ديختر أنه    
ولفت إلـى   ". ، فإن من المناسب أن نعرف مع من وحول ماذا نجري هذه االتصاالت            إسرائيلجانب دولة   

غياب أي خيار آخر، يجب البحث عن طريق التفافية بواسطة إجراء تـدقيق حقيقـي وشـجاع                 مع  "أنه  
، االتجاهـات الـصحيحة     إسـرائيل لمبادرة السالم العربية، وكيفية منح الفلسطينيين، وباألساس لدولـة          
  ".والناجعة، ال في ما يتعلق بالضفة الغربية فقط، بل بقطاع غزة أيضاً

ي األسير في قطاع غزة جلعاد      سرائيلال طريقة لتحرير الجندي اإل    "على أنه   من جهة أخرى، شدد ديختر      
  ".شاليط بواسطة عملية عسكرية

  13/8/2009األخبار، 
 

  !وباراك مؤّيد ليفني من المعارضين..  البرغوثي سراحي بشأن إطالقإسرائيلتباين  .21
 البرغوثي، عضواً في اللجنـة      في الضفة الغربية، مروان   " فتح"أثار انتخاب أمين سر حركة      : محمد بدير 

وانـضم  . ية بين داع إلى إطالق سراحه ورافض لـذلك        سرائيلالمركزية للحركة، انقساماً في األوساط اإل     
أمس وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن إليعازر، إلى الدعوة التي أطلقها قبل يـومين وزيـر شـؤون     

من أجـل إنتـاج قيـادة       "اج عن النائب الفلسطيني     األقليات، أفيشاي بريفرمان، وطلب فيها دراسة اإلفر      
يجب اإلفراج عنه فوراً والجلوس     "ية  سرائيلوقال لإلذاعة اإل  . في الجانب الفلسطيني  " سياسية معتدلة وقوية  

  ".معه، فال أحد غيره قادر على اتخاذ قرارات صعبة
كـرة اإلفـراج عـن      وأضاف بن اليعازر، الذي كان قد عبر في الماضي مرات عديدة عـن تأييـده لف               

إن السالم ال يصنع مع الظرفاء، بل مع قادة قادرين على اتخاذ القرارات وفرض سـلطتهم                "البرغوثي،  
  ".على كامل الفصائل الفلسطينية

تأييد وزير الدفاع، إيهود باراك، لفكرة اإلفراج عن البرغـوثي، قـائالً            " العمل"ورجح القيادي في حزب     
  .لألمر" د المعارضينعلى حد علمي هو ليس في عدا"

 أال تصر على اعتقـال      إسرائيل، جدعون عزرا أن على      "كديما"بدوره، رأى عضو الكنيست عن حزب       
كما جدد رئـيس    ". إذا حصلت مطالبة باإلفراج عنه في إطار صفقة تبادل على الجندي شاليط           "البرغوثي  

من "ق سراح الزعيم الفتحاوي     ، عضو الكنيست حاييم أورون، بالمناسبة دعوته إلى إطال        "ميريتس"حزب  
  ".دون صلة بنتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح

أننا نشهد  "ورأى أورون، الذي يقيم عالقة شخصية بالبرغوثي ويواظب على اللقاء به في السجن دورياً،               
ورة المعـسكر   تبادل أجيال في قيادة فتح وأنا ال أخفي رأيي بأن البرغوثي يمكن أن يقوم بدور مهم في بل                 

  ".المغاير لحماس، المعسكر الذي يقول نعم لحل الدولتين
، تسيبي ليفني عن معارضتها لإلفراج عن النائب الفلـسطيني،          "كديما"في المقابل، أعربت رئيسة حزب      

ية قررت أنه قاتل، ونتائج االنتخابات في فتح ليست سبباً كافيـاً إلطـالق              إسرائيلمحكمة  "مشيرة إلى أن    
 يعتقد أن   إسرائيلإن حقيقة أن الفلسطينيين انتخبوه أو أن أحداً ما هنا في            "وأضافت  ". ن السجن سراحه م 
  ".هو أمر ال يشكل ذريعة كافية لإلفراج عنه) في مفاوضات(أن يكون شريكاً ) البرغوثي(بإمكانه 
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عـن البرغـوثي    ، أن الدعوة إلى اإلفـراج       )الليكود(كذلك رأت وزيرة الثقافة والرياضة، ليمور ليفنات        
ذلك لن يقودنـا    . يجب أن ال نختبر مستوى تقدم المفاوضات من خالل اإلفراج عن قاتل           "وقالت  ". مؤذية"

يعارض أيضاً اإلفـراج عـن   " الشاباك"ية أن جهاز األمن الداخلي      سرائيلوذكرت اإلذاعة اإل  ". إلى السالم 
  .مروان البرغوثي

  13/8/2009األخبار، 
  

  "الوطن البديل" لطمأنة الحكومة بشأن األردني زار إسرائيلأمني وفد ": جيروزاليم بوست" .22
في عددها الـصادر يـوم امـس        "جيروزاليم بوست "قالت صحيفة   : كاالتالو و ، أحمد رمضان  -رام اهللا   

ياً زار عمان سرا األسبوع الماضي لطمأنة الحكومة األردنية مجدداً حـول            إسرائيلاالربعاء أن وفداً أمنياً     
، وبالتالي إبعاد فلسطينيي    "بأن األردن هي فلسطين   " لتحقيق الرؤية القائلة     إسرائيلي نية لدى    عدم وجود أ  

  . الضفة الغربية إلى األراضي األردنية
وبحسب الصحيفة فإن الوفد التقى مسؤولين أردنيين مقربين من الملك عبد اهللا الثـاني لطمـأنتهم بـأن                  

ة التي طرحها قبل عدة أشهر النائب أرييه إلداد من كتلة االتحاد            ية تتحفظ من هذه الرؤي    سرائيلالحكومة اإل 
  . الوطني اليميني المتشدد

ي ومكتب االمن الديبلوماسي الذي التقى مع       سرائيلوترأس الوفد عدد من المسؤولين من وزارة الدفاع اإل        
  . كبار المسؤولين المقربين من الملك عبد اهللا الثاني

ية ان نتنيـاهو ال يعتـزم طـرد         سـرائيل على الرغم من التأكيـدات اإل     "نه  ونقلت الصحيفة قول احدهم ا    
". الفلسطينيين الى األردن ، اال ان درجة القلق لدى االردن ما تزال مرتفعة وفقا الحد هؤالء المـسؤولين            

ان الزيارة كانت تهدف الى تهدئة هذه المخاوف والتأكيد على العالقات االستراتيجية بين البلدين              "اضاف  
  ". وانها تسير في المسار الصحيح

ويخطط العاهل االردني التخاذ سلسلة من الخطوات الحبـاط أي محاولـة إلعـادة تـوطين الالجئـين                  
  . من سكان المملكة% 70الفلسطينيين في المملكة والذين يشكلون نحو 

ألخيـرة   الف فلسطيني فقدوا وضعهم كمواطنين أردنيين في األشـهر ا          40وبحسب الصحيفة، فان نحو     
حيث اوضح وزير الداخلية االردني نايف القاضي أن قرار إلغاء المواطنة للفلسطينيين جـاء السـتباق                

  . خطط لتحويل المملكة إلى دولة فلسطينية
ية لتحويل االردن الـى     إسرائيلوتأتي هذه االجراءات بعدما تردد في األشهر األخيرة عن خطة اميركية            

  . دولة فلسطينية
  13/8/2009المستقبل، 

  
  "اليد الصلبة ضد إرهاب صورايخ القسام في غرة"ي يدعو إلى ممارسة سرائيلاإلوزير المال  .23

اليد الصلبة ضد إرهاب صواريخ القسام في       "ي، يوفال شطاينتس، الى ممارسة      سرائيلدعا وزير المال اإل   
آلن هـو أنـه     وأوضح شطاينتس، خالل جولة في منطقة غالف غزة وعسقالن، أن موقفه ا           ". قطاع غزة 

الى النهاية من أجل سيطرة سريعة ومؤقتة على غزة،         " الرصاص المصهور "كان ينبغي أن تستمر عملية      
وعبر شطاينتس، الذي كان يتولى رئاسة      ". بهدف القضاء على قاعدة التسليح واإلرهاب في خراج النقب        

وخاصة أنه كان سـهالً مـن       لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، عن أسفه من أن هذا األمر لم يحدث              
  .الناحيتين العملية والسياسية في حينه

  13/8/2009األخبار، 
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  تأييد غير مسبوق لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين: التليفزيون الصهيوني .24

المؤيدين لإلفراج عن األسـرى     " يينسرائيلاإل"أظهرت أحدث استطالعات الرأي الصهيوني تزايد أعداد        
األسـير لـدى    " يسـرائيل اإل"ن االحتالل، فى مقابل اإلفراج عن جلعاد شاليط، الجندي        الفلسطينيين بسجو 

التى نـشرت نتـائج     –" يسرائيلاإل"وقالت القناة الثانية بالتليفزيون     . حركات المقاومة اإلسالمية فى غزة    
أسـره قبـل     إنها المرة األولى التى يشهد فيها اإلفراج عن شاليط هذا التأييد الجارف، منذ               -االستطالع

ثالث سنوات، األمر الذي يعكس رضوخ الصهاينة لمطالب حركة حماس، التى تمسكت بثوابتها ومواقفها              
  .منذ بداية األزمة

من الصهاينة اإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين فـى المعـتقالت           % 73وحسب االستطالع فقد أيد     
  .منهم% 6م تلك الصفقة، بينما تردد منه% 21الصهيونية، مقابل اإلفراج عن شاليط، فيما أعترض 

ممن شملهم االستطالع أعربوا عن تأييدهم لإلفراج عن مـا          % 49كما أكدت القناة الثانية الصهيونية أن       
ـ  أي شاركوا فى عمليات فدائية سقط فيها مواطنون يهود،         " معتقلين أياديهم ملطخة بدماء يهود    "يصفونهم ب

 فى حركة فتح، واألسير أحمد سعدات، مؤكدين على ضـرورة أن    وذلك أمثال مروان البرغوثي، القيادي    
% 46فى مقابل   . تدفع تل أبيب ثمناً باهظاً، وترضخ لمطالب حماس، من أجل اإلفراج عن الجندي شاليط             

وكشف االستطالع عن تزايد حاالت اإلحباط لدى الـصهاينة إزاء اإلفـراج عـن               .عارضوا ذلك بشدة  
من شملهم االستطالع أن األحاديث األخيرة عن قرب إبـرام صـفقة            م% 37الجندي شاليط، حيث يرى     

للرضوخ أكثر لمطالـب    " يةسرائيلاإل"تبادل األسرى، ما هى إال محاولة لممارسة الضغوط على الحكومة           
. منهم أن الصفقة أوشكت على االنتهاء، وسيتم اإلفراج عن شاليط قريبـا           % 17حركة حماس، فيما يرى     
شملهم االستطالع عن أنهم ال يفهمون شيًئا، وال يعرفون ماذا سـيكون مـصير              فى حين أعرب ربع من      

  .قضية الجندي شاليط
  11/8/2009مفكرة اإلسالم، 

  
   تغلق باب المحادثات غير المباشرة مع سوريا"إسرائيل" .25

 في عهد رئـيس     إسرائيلية امس األربعاء إن     سرائيلقال مسؤول بارز بالحكومة اإل    : دان وليامز  -القدس
لوزراء اليميني بنيامين نتنياهو لن تستأنف محادثات السالم مع سورية بوسـاطة تركيـا مؤكـدا أن اي                  ا

 في مقابلـة    يسرائيلاإلوقال داني أيالون نائب وزير الخارجية        .مفاوضات جديدة يجب ان تكون مباشرة     
. 'ليس بسبب األتـراك  .. .لكنها لم تنجح  .. لدينا احترام هائل وتقدير عظيم للجهود التركية      'مع الصحافيين   

  . لن تلجأ مجددا للوساطة التركيةإسرائيلقائال إن ' هذا بسبب العناد السوري'وأضاف 
ولدى سؤاله إن كانت حكومة نتنياهو تستبعد للعودة الى المحادثات التي تجري بوساطة واقترحت تركيـا                

ا فقط من التجربـة التـي تظهـر أن          لقد استفدن 'وقال  . 'هذا صحيح 'وسورية استئنافها أجاب أيالون قائال      
جادين بحق بشأن الـسالم ولـيس مجـرد         ) في سورية (اذا كانوا   'وأضاف  . 'المحادثات بالوكالة لم تنجح   

  .'عملية للسالم قد تخلصهم من العزلة الدولية اذا كانوا جادين حقا فسوف يأتون ويجلسون معنا
 12/8/2009وكالة رويترز، 

  
   عاما12ًة للبحث عن جندي اختفى في الجوالن قبل حملة ديبلوماسي: "إسرائيل" .26

ية أخيراً في حملة ديبلوماسية هادئة بحثاً عن الجندي سرائيلشرعت الحكومة اإل:  أسعد تلحمي-الناصرة 
 توجهت إسرائيلية أن سرائيلاإل" هآرتس"وأفادت صحيفة .  عاماً غاي حيفر12ي المفقود منذ سرائيلاإل

روسيا ودول أخرى أعضاء في مجلس األمن، بطلب الحصول على معلومات، رسمياً، إلى سورية، عبر 
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إذا توافرت لدى دمشق، حول مصير الجندي الذي اختفى أثره عندما غادر قاعدته العسكرية في الجوالن 
  . عاماً بالتمام، وما إذا كان موجوداً في سورية12المحتل قبل 

  13/8/2009الحياة، 
 

   للدفاع عن مواقفها في الواليات المتحدة"هجوم إعالمي" لـية تحّضرسرائيلالحكومة اإل .27
في الواليات المتحدة لشرح سياستها " هجوم إعالمي"ية القيام قريباً بـسرائيل تعتزم الحكومة اإل:الناصرة

ولتغييره لمصلحة "من الملفين الفلسطيني واإليراني، بحثاً عن دعم لمواقفها في الرأي العام األميركي 
  ."إسرائيل

الذي بادر به وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الشهر المقبل بعد األعياد " الهجوم"ومن المتوقع أن يبدأ 
اليهودية، بزيارات يقوم بها عدد من وزراء الحكومة يبدأها وزير شؤون االستخبارات دان مريدور ثم 

منتدى "يغين، وثالثتهم أعضاء في وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون والوزير بال حقيبة بنيامين ب
الذي يضم أيضاً رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، ويعتبر الهيئة السياسية األمنية " الستة

كما سيشارك في الحملة الواسعة الوزير يوسي بيلد ونائب وزير الخارجية . األعلى في الدولة العبرية
بارية عديدة على أن يجولوا في المدن األميركية داني أيالون ورجال إعالم بارزون وشخصيات اعت

الرئيسة ويلتقوا نواب الكونغرس ومجلس الشيوخ ورؤساء بلديات وشخصيات نافذة أخرى ويشاركوا في 
محاضرات ولقاءات صحافية بهدف تأكيد أهمية معالجة الملف النووي اإليراني بسرعة، وشرح مواقف 

  .ملية السياسية المجمدة في الشرق األوسط من االستيطان وسائر قضايا العإسرائيل
  13/8/2009الحياة، 

  
   آالف دونم في النقب إلقامة معسكر لجيش االحتالل ثالثة لسلب  إسرائيليمخطط .28

، أن ما يسمى وزارة     48كشفت مصادر إعالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام         : القدس المحتلة 
ديمه إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب، بموجبه          األمن اإلسرائيلية أعدت مخططا، تم تق     

 آالف دونم من أراضي قرية المكيمن غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف إقامة معسكر                3يتم نهب   
  .جديد خاص بوحدة االستخبارات العسكرية

في إطار مخطط متكامل يهدف     وذكرت تلك المصادر أن هذا المعسكر الجديد المنوي إقامته في المنطقة            
 مليـار   27(إلى النقب، وتصل تكلفته إلى حوالي       " إسرائيل"إلى نقل معسكرات الجيش المختلفة من داخل        

، حيث يضم باإلضافة إلى نقل المعسكر الخاص بوحدة االسـتخبارات، بتكلفـة             ) مليار دوالر  7) (شيكل
أراضي قرية المكيمن، مخططا آخر بإقامـة       على  )  مليار دوالر  3(،  ) مليار شيكل  15(تصل إلى حوالي    

، وإقامة مجمع إرشاد خاص بالجيش، باإلضافة إلـى         ) مليار دوالر  2(حرم تكنولوجي تابع للجيش بتكلفة      
  .نقل قاعدة طيران عسكري إلى النقب من من داخل المدن اإلسرائيلية

س من المخطط الجديـد هـو       كما أشارت عدة مصادر في وزارة األمن اإلسرائيلية، إلى أن الهدف األسا           
المساهمة في تشجيع عائالت جديدة وشابة للسكن في المناطق البعيدة عن مركز الدولة، وخصوصاً فـي                

  .النقب والشمال، األمر الذي يتساوق مع مخططات التهويد المختلفة للنقب والجليل
رى غير المعترف بهـا فـي   وقام المركز العربي للتخطيط البديل بإرسال رسالة إلى المجلس اإلقليمي للق         

  . النقب إلطالعهم على المخطط
13/8/2009السبيل، األردن،   
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  ثالثة مقدسيين اخطارات بهدم منازلهم سلمت االحتالل سلطات .29

 بهدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص إخطارات ثالثة مقدسيين أمس سلمت سلطات االحتالل ):وفا(
 .من محافظة جنين وصادرت مركبة من عراق بورين بمحافظة نابلسفيما اعتقلت قوات االحتالل شابين 

13/8/2009الحياة الجديدة،   
 

  توثيق وقائع جديدة من التنكيل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين عند حواجز الضفة .30
رصد مركز حقوقي فلسطيني، وقائع جديدة من التنكيل واالنتهاكات القاسية التي يمارسها جنود              :رام اهللا 
الل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين، عند الحواجز العسكرية التي ينتشر المئات منها في أرجاء الضفة              االحت

ـ    "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان   "فقد أدان   .الغربية المحتلة  جرائم التنكيل والمعاملة   " بشدة، ما وصفها ب
سرائيلي المتمركزة على الحـواجز     بحق الفلسطينيين، التي تمارسها قوات االحتالل اإل      » القاسية والمهينة 

  .العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية
وأوضح المركز أن باحثيه في الضفة الغربية، رصدوا ووثقوا ثالث جرائم تنكيل جديدة ضد الفلسطينيين               

  .في األيام الثالثة األولى من األسبوع الجاري
13/8/2009االتحاد، االمارات،   

  
 حذر من االنهيارات المتكررة في محيط األقصى ت" القدس الدوليةمؤسسة" .31

حذرت مؤسسة القدس الدولية فرع غزة فلسطين، من خطورة االنهيارات التي تحدث في البلدة القديمة 
في القدس ومحيطها وداخل المسجد األقصى المبارك والناتجة عن األنفاق والحفريات التي تنفذها سلطات 

، إن االنهيار األرضي أمسحلبية رئيس المؤسسة، في بيان أصدره، وقال الدكتور أحمد أبو . االحتالل
الذي وقع االثنين الماضي في الشارع الرئيسي وسط حي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 

 .المبارك هو بسبب الحفريات التي تقوم بها دولة االحتالل والمؤسسات االستيطانية
13/8/2009الحياة الجديدة،   

 
  وضع فلسطينيي العراق في مخيم التنف الصحراوي كارثي ومأساوي: كز العودةرئيس مر .32

أكد ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ورئيس مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن، ): وكاالت(
كارثي "أن وضع الالجئين الفلسطينيين في مخيم التنف الصحراوي الواقع بين الحدود العراقية والسورية 

وقد وصف الزير واقع المخيم الذي يضم نازحين من الالجئين  ."أساوي وأكثر بؤسا من ما هو متوقعوم
 مناشدا "يجلب العار على كل صاحب قرار في المحيط العربي والفلسطيني"الفلسطينيين بالعراق، بأنه 

  . "إنهاء مأساة فلسطينيي العراق"بضرورة 
وم أول أمس الثالثاء، إلى مخيم التنف الصحراوي بصحبة وفد جاء ذلك بعد زيارة قام بها ماجد الزير ي

وعبر الزير عن رفضه لهذا  .رابطة فلسطينيي العراق لالطالع على أوضاع الالجئين الفلسطينيين هناك
غير مقبول في نهاية العقد األول للقرن الواحد والعشرين، حيث تقيم عائالت "الواقع بالمخيم واعتبره 

كبارا ومرضى في صحراء قاحلة متروكين لقدرهم ال لذنب، إال ألنهم ولدوا فلسطينية صغارا و
   .  على حد تعبيره"فلسطينيين

13/8/2009السبيل، األردن،   
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 الفلسطيني  أضعاف ما تنفقه على خمسة تنفق على الطالب اليهودي "إسرائيل: "تقرير .33
ة أن سياسة التمييز التي تتبعها حكومات كشف تحقيق أكاديمي جديد نُشر أمس في القدس الغربي :تل أبيب

، تنعكس بأبشع الصور في )48فلسطينيي (إسرائيل على اختالف أطيافها بحق مواطنيها العرب 
الميزانيات المخصصة لجهاز التعليم، وأن مجموع ما تنفقه على الطالب اليهودي يعادل خمسة أضعاف 

، الذي نشره البروفسور سورال كاهن، في الجامعة وجاء في هذا التحقيق. ما تنفقه على الطالب العربي
العبرية في القدس، أن هذا التمييز يتسبب في تدهور خطير في التعليم العربي، الذي يعاني أصال من 

 .فوارق خطيرة في المستوى بين الوسطين اليهودي والعربي
ة الدكتورة هالة اسبنيولي، قد ويعزز هذا البحث ما كانت لجنة متابعة التعليم العربي في إسرائيل، برئاس

مشيرة إلى وجود نواقص خطيرة في كل أبواب اإلنفاق على التعليم . حذرت منه خالل السنوات األخيرة
 غرفة تعليم في المدارس العربية، وفي الوقت الذي تخصص فيه 2000فهنالك نقص في نحو . العربي

للطالب اليهودي، تخصص للطالب العربي )  دوالر1300نحو ( شيكل 4900الحكومة اإلسرائيلية نحو 
فقط من % 77وفي السنة الدراسية األخيرة بقي في التعليم الثانوي ).  دوالر220( شيكل 862فقط 

وجراء ذلك جاءت نتائج . في الوسط اليهودي% 95الطالب العرب في سن التعليم، مقابل نسبة 
 الطلبة اليهود في هذه االمتحانات التي تؤهلهم من% 60امتحانات الثانوية معبرة عن هذا الواقع، إذ نجح 

  %. 38للدراسة الجامعية، بينما لم تتعد نسبة نجاح العرب 
فقد أصبح هؤالء . يذكر أن التعليم هو مجال واحد من مجاالت التمييز العنصري ضد العرب في إسرائيل

%) 50بين األطفال % (44 تبلغ من المجتمع اإلسرائيلي، إال أن نسبتهم من الفقراء% 18يشكلون نسبة 
  %. 41ومن األطفال الذين يموتون في السنة األولى من الوالدة % 33ومن العاطلين عن العمل 

13/8/2009الشرق األوسط،   
  

   ألف قرار إداري منذ بدء انتفاضة األقصى 19 رهن االعتقال اإلداري وأسيرا 535: فروانة .34
 ألف قرار إداري    19ايا األسرى ، عبد الناصر فروانة ، أن         أعلن األسير السابق والباحث المختص بقض     

 ، ما بـين اعتقـال إداري        2000صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة األقصى في سبتمبر           
 كان األكثر ارتفاعا ، حيث سـجل        2007وأضاف في تقرير له أن العام        .جديد وتجديد االعتقال اإلداري   

وأوضح أن هذه القرارات     . قرارا 2850 الذي سجل خالله     2006 ، يليه العام      قرار إداري  3101خالله  
طالت أطفاال ونساء وشبانا وشيوخا ، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ، وطالـت                

وكـشف   .في األعوام الثالثة األخيرة نوابا في المجلس التشريعي ووزراء في حكومات فلسطينية سـابقة             
 معتقال إداريا بينهم قاصـرون      535روانة أن سلطات االحتالل ال تزال تحتجز في سجونها ومعتقالتها           ف

)  معتقل 9600( من إجمالي مجموع المعتقلين وعددهم      %) 5,6(وقاصرات ونساء ، ويشكلون ما نسبته       
حه خالل انتفاضـة    ، وأن غالبية المعتقلين اإلداريين يقبعون في معتقل النقب الصحراوي الذي أعيد افتتا            

   .األقصى ، ويشهد ظروفا قاسية وال إنسانية
13/8/2009الدستور،   

 
   طالبا استشهدوا في الحرب األخيرة شهادات فخرية23وزارة التربية في غزة تمنح  .35

 طالبـا استـشهدوا خـالل       23منحت وزارة التربية والتعليم في غزة شهادة الثانوية العامة الفخرية لـ            
محمد عسقول وزير التربية والتعليم قرر      . على قطاع غزة ، وقالت التربية في غزة إن د          األخيرةالحرب  

 طالبا من طالب الثانوية العامة الذين استشهدوا خالل الحرب االخيرة على غزة شهادة الثانويـة                23منح  
  .العامة الفخرية لهم

13/8/2009الدستور،   
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 حتاللاألسرى في سجون االاعتصام في جنين تضامنا مع  .36

نظم نادي األسير الفلسطيني بمحافظة جنين، واللجنة الشعبية إلطالق سراح األسرى، أمس،   :رام اهللا
   .اعتصاما، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنين، للمطالبة باإلفراج عن األسرى

ت على إجراء حملة ، أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية أقدمأمسذكر نادي األسير، من جهة أخرى 
وأفاد األسير احمد عبد  ".إيشل"، و"أوهلي كيدار"تنقالت غير مسبوقة في صفوف األسرى في سجني 

 كبيرة األسرى في سجن ايشل لمحامي نادي األسير، أن التنقالت في صفوف األسرىالمحسن ممثل 
السبب، وان عملية  الى جلبوع، دون إبداء أسرى غير معروفه، حيث تم نقل ستة وألسبابوغريبه 

  . بدأت منذ سبعة شهور، وازدادت مؤخرا بشكل كبيراإلدارةالتنقالت من قبل 
13/8/2009الحياة الجديدة،   

   
  في الضفة في خمس محافظات  تدشن مطابخ إماراتيةهيئة  .37

عدة افتتحت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية وعبر مكتبها في الضفة الغربية  : منتصر حمدان-رام اهللا 
أكد منسق وحدة المشاريع في مكتب الضفة الغربية، بهاء أبو  و.مطابخ خيرية في خمس محافظات فقيرة

الهيجاء، انه نتاج  الظروف االقتصادية واإلنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني  قررت الهيئة 
مشهود لهن بالطبخ الشعبي وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية من خالل تشغيل أيدي عاملة من النسوة و

 تتولى هذه المطابخ تزويد مدارس األيتام وذوي االحتياجات الخاصة بالغذاء الصحي أنالفلسطيني على 
  .المتوازن

13/8/2009الخليج،   
  

 أسير فلسطيني محكوم بستة مؤبدات يصمم األزياء في معتقله  .38
إلسرائيلي، لم تثن المعتقل الفلسطيني ستة أحكام بالسجن المؤبد في أحد سجون االحتالل ا: )رويترز(

 .أشرف الزعير عن ممارسة هواية تصميم األزياء، التي جعل منها مهنته
ال يتوقف تحدي أشرف، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، في سجن نفحة الصحراوي في 

ين، فهو يعلّم زمالءه إسرائيل، إلدانته بتهم سياسية تشمل المشاركة في عمليات إطالق نار وقتل إسرائيلي
وقالت شقيقة أشرف رانيا الزغير، وهي أيضاً مصممة األزياء، خالل  .في السجن كيفية التصميم

أخي " في رام اهللا في الضفة الغربية "عرض األزياء الوطني األول"مشاركتها أمس األول في مهرجان 
 ، "ميم األزياءإنه يصر على مواصلة ما تعلمه من تص. 2002اشرف معتقل منذ العام 

13/8/2009السفير،   
  

  ماليين دوالر لمواجهة أنفلونزا الخنازيرثمانيةتخصص الفلسطينية الحكومة  .39
 ماليين دوالر لشراء طعوم 8، عن تخصيص مبلغ أمس الحكومة، أعلنت : منتصر حمدان- رام اهللا

 ظهور مزيد من حاالت  الخنازير، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة عنأنفلونزالمواجهة وباء 
 عدد إجمالي حاالت تم تشخيصها أمس في رام اهللا وجنين، ليصبح 3 بهذا الوباء، كان آخرها اإلصابة

  . حالة من بينها حالة وفاة واحدة95 الفلسطينية األراضيالمصابين في 
13/8/2009الحياة الجديدة،   
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   فيها غزة للقتالإلى أردنيين خططوا للتسلل ستةمحاكمة : عمان .40
بدأت محكمة أمن الدولة أمس محاكمة ستة أردنيين بينهم اثنان فاران من وجه :  نبيل غيشان-عمان 

 اإلسرائيليينالعدالة، على خلفية تشكيل خلية لاللتحاق بالمقاتلين في غزة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد 
  . قطاع غزة نهاية العام الماضياإلسرائيليأثناء االجتياح 

13/8/2009الحياة،   
  

  "األونروا"األردن يرفض تقليص وكالة  .41
 "األونروا"أكد األردن رفضه القاطع لمحاوالت تقليص مستوى خدمات وكالة :  محمد الدعمة-عمان 

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية األردنية . لالجئين الفلسطينيين في األردن
 المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي، إن األردن يؤكد أهمية الدور وجيه عزايزة، لدى لقائه أمس نائب

الذي تضطلع به الوكالة في خدمة الالجئين، ويرفض أي خفض لمستوى هذه الخدمات، مبينا أن األردن 
 مليون دوالر سنويا لتقديم الخدمات األساسية لفئات الالجئين، بما 500يتحمل أعباء إضافية تزيد على 

 .شروعات البنية التحتية واإلنتاجية واالجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية المختلفةفي ذلك م
13/8/2009الشرق األوسط،   

 
 عن جاسوس إسرائيلي" عفو خاص"األردن ينفي رسمياً عزمه إصدار  .42

" عفو خاص"الستصدار نفى مصدر أردني رسمي األنباء التي أفادت بوجود توجه لدى الحكومة : عمان
عن الجاسوس هزيمة محمود الشواهين، المحكوم باإلعدام منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بتهمة 

  .التجسس لصالح المخابرات اإلسرائيلية
 بأن مجلس اإلعالمال صحة للمعلومات التي أوردتها بعض وسائل : "وقال مصدر حكومي مسؤول

صدار عفو خاص عن أقدم جاسوس السرائيل في اهللا الثاني الست  الملك عبدإلى التسببالوزراء بصدد 
  ". المملكة

13/8/2009قدس برس،   
  

  " اليونيفيل" فلسطينيا بتهم منها استهداف 19محاكمة مجموعة تضم : لبنان .43
مثل ثالثة موقوفين من أصل مجموعة مؤلفة من تسعة عشر فلسطينيا أمام :  يوسف دياب- بيروت

بالتهم المسندة إليهم، وهي تأليف عصابة إرهابية بقصد القيام المحكمة العسكرية في لبنان، وحوكموا 
 العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"بأعمال إرهابية وتجهيز عبوات ناسفة ومحاولة تفجيرها بقوات 

 .ومحاولة قتل جنود من هذه القوات ونقل أسلحة حربية ومتفجرات والتدرب عليها
13/8/2009الشرق األوسط،   

  
  2006ة طفلين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات عدوان تموز إصاب: لبنان .44

أصيب طفالن شقيقان من قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني بجروح مختلفة :  حسين سعد-صور
 .2006 في تموز العام اإلسرائيليانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان جراء 

 13/8/2009السفير، 
  

  يين  إسرائيلف سياح أنباء عن مخطط الختطا: مصر .45
رفضت مصادر أمنية مصرية بسيناء نفي أو تأكيد األنباء التي أعلنتها اإلذاعة :  شادي محمد-العريش

يين كانوا إسرائيل الختطاف زة األمن المصرية مخططاً لتنظيم القاعدةية حول إحباط أجهسرائيلاإل
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 منهم غادر بالفعل سيناء ياحية إن عدداًسيمضون عطلة األعياد اليهودية في سيناء، فيما قالت مصادر س
وقالت مصادر أمنية مصرية إنه تم اعتقال العديد من العناصر خالل الفترة  .يةسرائيلبعد التحذيرات اإل

الماضية لالشتباه بانضمامهم إلى تنظيمات تخطط لعمليات غير معروفة داخل سيناء، لكنه رفض 
 وأضافت المصادر أن ."إسرائيل"مخطط الذي أعلنت عنه اإلفصاح عما إذا كان للموقوفين عالقة بال

  .س له أي عناصر داخل أراضي سيناء ليتنظيم القاعدة
  13/8/2009العرب، قطر، 

  
  دماءالحقن عن عن أمله في أن تسفر المفاوضات بين الفصائل يعرب اتحاد المحامين العرب  .46

في أن تسفر المفاوضات الدائرة بين أعرب اتحاد المحامين العرب عن أمله :  جمال جوهر-القاهرة 
الفصائل الفلسطينية عن حقن دماء الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة، وأن تخرج قرارات وتوصيات 

وقال  .مؤتمر حركة فتح في اتجاه وحدة الشعب الفلسطيني، وإنجاز مصالحة فلسطينية حقيقة إلى األبد
 في رسالة بعث بها أمس إلى أعضاء المؤتمر سماللي،المحامين العرب إبراهيم الاألمين العام التحاد 

رئيس الحركة، إن حالة االنقسام " أبو مازن"السادس لحركة فتح وفى مقدمتهم الرئيس محمود عباس 
الجغرافي والسياسي واأليديولوجي بين الفصائل الفلسطينية والتي ظهرت على الساحة الفلسطينية ألول 

 تحقيقها خالل مراحل "إسرائيل"مة للقضية الفلسطينية لم تستطع مرة في تاريخها، مثلت ضربة قاس
  .يسرائيل اإل-الصراع العربي 

  13/8/2009الوطن، السعودية، 
  

   مدنياً رافعين رايات بيض11ية بينها قتل إسرائيلجرائم حرب ": هيومن رايتس" .47
اليوم الخميس، ان في تقرير تصدره " هيومان رايتس واتش"أكدت منظمة :  راغدة درغام-نيويورك 
 فلسطينياً مدنياً كانوا يرفعون االعالم البيض أثناء اجتياح 11يين أطلقوا النار، وقتلوا سرائيلالجنود اإل

ووصفت المنظمة التي تراقب خروقات حقوق االنسان ان ما قام . غزة، بينهم خمس نساء وأربعة أطفال
". تحقيق شامل ذي صدقية"ي الى اجراء سرائيل اإل، ودعت الجيش"مناف للقانون"يون سرائيلبه الجنود اإل

بموجب قوانين الحرب، فإن االفراد الذين ينفذون أمور الهجوم على المدنيين هم : "وقالت المنظمة
ية تكراراً تلبية سرائيلوبحسب التقرير، رفضت السلطات العسكرية اإل". مسؤولون عن جرائم حرب

ت، ورفضت ايضاً اإلجابة الخطية على األسئلة التي وجهت طلبات اللقاء معها للبحث في هذه الحاال
  .اليها

  13/8/2009الحياة، 
  

  السويد تتعهد بتقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية .48
للسلطة )  مليون دوالر6،8( مليون كرون 50أعلنت السويد، أمس، انها سوف تقدم ما قيمته : أ. ب.د

 كارلسون وزيرة التعاون والتنمية الدولية السويدية وصرحت جونيال. التي تعاني من نقص في األموال
وجود "وأضافت . القطاعات المدنية في السلطة" رواتب ومعاشات"ان هذه األموال سوف تستخدم في دفع 

وقال بيان لوزارة ". سلطة فلسطينية فاعلة يعد شرطاً مسبقاً للتوصل إلى حل سلمي وقابل للتطبيق
ذه األموال عبر آلية المساعدات األوروبية للفلسطينيين المعروفة باسم الخارجية انه سوف يتم تقديم ه

  . مليون كرون700ويبلغ اجمالي المساعدات السويدية للفلسطينيين نحو ". بيجاس"
  13/8/2009الخليج، 
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  مسؤول أمني أمريكي يتفقد الحدود المصرية مع غزة .49
فاصلة بين مصر وقطاع غزة، أمس، في زيارة تفقد مسؤول أمني أمريكي المنطقة الحدودية ال: القاهرة

وصفت بالروتينية في إطار المتابعة األمريكية لمنظومة شبكة رصد األنفاق التي قامت الواليات المتحدة 
إن المسؤول األمني يدعى وليد نصر وهو من " الخليج"وقال مصدر أمني لـ. بتركيبها مطلع العام الحالي

ب وتشغيل منظومة أجهزة كشف أنفاق التهريب ووصل إلى المنطقة أصل لبناني ومختص بمتابعة تركي
الحدودية ضمن زياراته الشهرية المتكررة، كما قام بعقد لقاء أمني بمعبر رفح مع مسؤولين أمنيين 

  .مصريين
  13/8/2009الخليج، 

  
   األمن اإلقليميزيارة جديدة لوفد عسكري أميركي إلى سورية لبحث .50

وصل وفد عسكري أميركي أمس، إلى دمشق إلجراء محادثات مع مسؤولين :  أ ف ب، رويترز-دمشق 
سوريين في خصوص األمن اإلقليمي، وذلك في ثاني زيارة من نوعها خالل الشهرين الماضيين، كما 

وأشارت هذه المصادر إلى أن المحادثات بين هذا الوفد الذي يترأسه . أفادت مصادر ديبلوماسية أميركية
تركز على آفاق التعاون في "ولر من القيادة المركزية األميركية والسلطات السورية الجنرال مايكل م

" إسرائيل"وناقش االجتماع أيضاً استئناف محادثات السالم بوساطة تركية بين ". قضايا األمن اإلقليمي
وقال . ماضيديسمبر ال/ ي لغزة في كانون األولسرائيلوسورية، والتي تم رسمياً تعليقها أثناء الغزو اإل

 يرتبط بتحسن روابط دمشق مع الواليات إسرائيلالتقدم في المحادثات بين سورية و"ديبلوماسي ثان إن 
  ".المتحدة

  13/8/2009الحياة، 
   

   " هار مجدون" ثم الرببيت  .51
  فايز ابو شمالة. د

طين، لذا فـإن    في شمال فلس  " مجدو"فيقصد فيها مدينة    " مجدون"لفظة عبرية تعني جبل، أما لفظة       " هار"
، المكان ذو الداللة األسطورية عند اليهود وعند بعض المسيحيين، الذين           "جبل مجدو "تعني  " هار مجدون "

يدعون بحتمية قيام المعركة التاريخية الفاصلة بين الخير والشر على وجه األرض، بين المؤمنين اليهود               
، ويفنى فيها غالبية اليهود، ليأتي بعـد ذلـك          وبين الكفار المسلمين، تسيل فيها الدماء حتى أعناق الخيل        

المخلص أو المسيح المنتظر، وينصر اليهود ويأخذ بيد البشرية من الظلمات إلى النـور، وهنـا يبـرز                  
المسيح المنتظر يهودي، وتصير اليهوديـة ديانـة أهـل األرض،           : رأيان؛ األول رأي اليهود، ويقولون    

ولكن كالهما يتفق   . المسيح، وتصير المسيحية ديانة أهل األرض     يأتي  : والثاني رأي المسيحيين، ويقولون   
  . على أن الخير سيهزم الشر، وسيعم الرخاء والسالم على وجه األرض ألف عام

أن يتجمـع كـل اليهـود فـي         : وللوصول إلى تلك األمنية من السالم المنشود ال بد من شرطين؛ األول           
لثاني، وهو بناء بيت الرب أو الهيكل، ولكي يتم ذلك فـي            فلسطين، وهذا ال يتحقق إال إذا تحقق الشرط ا        

مكانه الصحيح البد من هدم المسجد األقصى والبناء مكانه، وعليه فالديانة اليهودية غير مكتملة إال ببناء                
الهيكل في أورشليم، التي مثلت نقطة التقاء الروح اليهودية في األجساد إذا تالقت، لتصير تحية اليهودي                

العودة إلى  : (هذه التحية التي صارت حلماً، يسمونه     ) العام القادم في أورشليم   : (ي آخر يلتقي فيه   ألي يهود 
تمتمة الـشفاه، وتـرنم الوجـدان،       " إن نسيتك يا أورشليم   "، وإقامة الهيكل، حتى صارت أغنية       )فلسطين

  : قوله" يهودا عامي حي"وحروف هجاء ألسنة اليهود، وهم يرددون مع شاعرهم 
  يتك يا أورشليم تنساني يمينيإذا نس

  تنسى يميني، ستذكر يساري
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  إذا نسيتك يا أورشليم سيسفك دمي
  سأمس جبينك، سأنسى نفسي، سيتغير صوتي

  للمرة الثانية واألخيرة 
  إلى أكثر األصوات رعباً، أو ألصمت

، بـل أنهـم     هذا الوجدان يعكس إرادة تحد، وتشبث بالمدينة المقدسة، وعدم التخلي عن أصغر جزء منها             
  !.سيدافعون عنها بال هوادة، أو سوف يخرس صوتهم إلى األبد

ترى هل سينجح المفاوض الفلسطيني عن طريق التوسل، والترقرق، والتقرب، والتحبب، وتقبيـل لحـى     
  .اليهود وذوائبهم، والنحيب تحت أقدامهم، في إقناعهم بالتخلي عن أورشليم القدس للعرب المسلمين؟

  13/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   الفلسطيني بنظر حواتمة المناهض لحماسالمشهد .52
     ياسر الزعاترة

في مؤتمره الصحفي األخير ، قدم األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة توصيفا               
لـك  قديما جديدا للوضع الفلسطيني لم يغادر مربع االنحياز ضد حركة حماس ، األمر الذي لم تغير فيه ت                 

  .االنتقادات الخجولة للسلطة وحركة فتح
الجديد هذه المرة ، وفي سياق من تحميل مسؤولية االنقسام لحماس ، هو اتهامه بعض الـدول العربيـة                   

نقول ذلك ألن السلطة تتلقى المـال مـن         . واإلخوان المسلمين بتكريس االنقسام عبر دعم طرفي النزاع       
ية التي تدفع بضغط أمريكي وليس بإرادتها الذاتية ، وإن كانت تدفع            الدول المانحة ، بما فيها الدول العرب      

في السابق بحسب قرارات للجامعة العربية ، ما يعني أن الحديث يتصل بقطر وعدد من الدول العربيـة                  
األخرى التي دفعت إلعمار قطاع غزة ، والتي عليها ، بحسب حواتمة أن تكفّ عن الدفع لحماس حتـى                   

الحوار وتوافق على إنهاء االنقسام بصرف النظر عن الشروط ، وبصرف النظر عـن              تأتي صاغرة إلى    
  .برنامج سلطة رام اهللا

في كل فقرة من فقرات حديثه كان حواتمة منحازا ضد حماس ، فهو مثال يتحدث عن عدم وجود أساس                   
هذا التوصـيف   سياسي لالنقسام ، وأنه مجرد صراع على المال والمصالح والنفوذ ، مع أنه يدرك خطأ                

لم يقل لماذا يقف العـالم       (67الذي ال يغير فيه القول إن حماس وافقت على الدولة الفلسطينية في حدود              
مع الطرف اآلخر ضدها رغم فوزها في انتخابات حرة ، ألن الجواب هو رفضها االعتـراف بالدولـة                  

ة أن االنقسام داخل فتح نفسها لـه        ، بل إنه يدرك أيضا حقيق     ) العبرية التي اعترف هو بها قبل فتح ذاتها       
  .بعده السياسي ، وليس مجرد صراع على المصالح والمال والنفوذ

 تحل المضعلة لما قتل ياسر عرفات الذي وافق علـى الدولـة             67لو كانت الموافقة على دولة في حدود        
نمـا كانـت     ، بي  2000المذكورة قبل وجود حماس ، بل وافق على ما هو أقل من ذلك في كامب ديفيد                 

  .حماس مقموعة في الضفة والقطاع
الخالف في الساحة الفلسطينية خالف سياسي بين برنامجين ، ليس بين فتح وحماس فقط ، وإنمـا بـين                   
أبناء فتح نفسها ، بين من يريدها حزب سلطة تنسى المقاومة وتنخرط في واقع سلطة تحـت االحـتالل                   

  .ريدها حركة تحرر تقاتل وتفاوض في اآلن نفسهبصرف النظر عن نتيجة المفاوضات ، وبين من ي
ال يريد حواتمة الحديث عن واقع السلطة ، ألن ذلك يغضب أصحابها الذين يشكلون مـصدر التمويـل                   
للكوادر القليلة الباقية للجبهة ، وهو لم يتحدث عن واقع دايتون ، وال عن االعتقاالت والتعـذيب الـذي                   

 الرهيبة لحماس والمقاومة في الضفة ، بل سـاواها باعتقـاالت            يصل حد الموت ، وعموم معالم السحق      
هامشية في غزة ، وواصل لعبة االنحياز بحشره مشكلة الحوار برفض حماس للقائمة النسبية الكاملة في                
االنتخابات ، متجاهال أن الذي صاغ قانون االنتخاب الحالي هي فتح وليس حماس ، وأن تغييره ينبغـي                  
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مجلس التشريعي كما تقول أعراف الديمقراطية ، ومتجاهال أن أيا من ملفات النـزاع              أن يتم عن طريق ال    
األساسية لم يحل ، وليس المشكلة البسيطة المشار إليها ، والتي سيكون بوسع حماس تجاوزها لو حلـت                  

وإذا كان بعض رموز فتح يتحدثون عن عجزهم عن اإلفراج عـن المعتقلـين ألن               . اإلشكاالت األخرى 
لهم جزء من التزامات خريطة الطريق ، فهل هذا صراع على المال والنفوذ أم أنه تعبير عن واقـع                   اعتقا

  . سياسي بامتياز؟،
، وعندما يتحدث عن البديل تراه ال يأتي بطـرح عملـي            " المفاوضات العبثية "حواتمة يرفض ما يسميها     

لذي لم يكن متوفرا في يوم مـن        سوى حديث حالم عن وحدة الموقف العربي خلف الفلسطينيين ، األمر ا           
األيام ، وها هو خطاب نتنياهو بكل عنجهيته لم يؤد إلى ذلك ، حيث لم نعدم من بينهم من يدعو للتطبيع                     

  .المبكر ، كما أنه ال يعترف بأن إنهاء االنقسام ال يعني غير دمج حماس في سلطة خريطة الطريق
حماس ، وهي الالزمة التي يكررها أمام أي صحفي         المشكلة بالنسبة لحواتمة هي المحاصصة بين فتح و       

أو ميكروفون ، لكأن الحوار الجماعي هو البلسم الشافي ، مع أن قدرته على الشفاء ال تتعدى االكتئـاب                   
الناتج عن الشعور بالهامشية لدى أقوام يعرفون حصتهم في الواقع الشعبي حتى لو تمت االنتخابات وفق                

  .املةقانون القائمة النسبية الك
  13/8/2009الدستور، 

  
   باتوا نساًء تخاف القتال جنودنا .53

    عوفر شيلح 
خالل األسبوع الماضي نشر الجيش اإلسرائيلي في عدد من وسائل اإلعالم قائمة لما أسماه بمزايا الخدمة                
في الوحدات القتالية، وهي القائمة التي عكست عزوف العشرات من اإلسرائيليين عن الخدمة فـي هـذه                 

لوحدات، مفضلين بقية الوحدات األخرى التي ترتبط بخدمة الجمهور من جهة أو اإلشراف على المعابر               ا
  . من جهة أخرى

والمالحظ خالل العقدين األخيرين بالتحديد قلة الشباب الراغب في االندمادج فـي الوحـدات العـسكرية             
ك هروبا من الخدمة القتاليـة، األمـر        المقاتلة، صحيح أن هناك إقباال على الخدمة في الجيش، إال أن هنا           

الذي يمثل تحديا كبيرا ليس فقط لرئيس هيئة األركان جابي إشكنازي، بل لكبـار القـادة والمـسؤولين                  
الالفت أن إشكنازي كان واحدا من أبرز المسؤولين الذين اعترفوا بخطـورة هـذه              . العسكريين اآلخرين 

لف الجهات والمؤسسات في الدولة من أجل القضاء        األزمة، وطالب صراحة بضرورة التواصل بين مخت      
على هذه الظاهرة، وكان أبرز الوزراء الذين استجابوا صراحة إلى هذه الحملة وزير التعلـيم جـدعون                 
ساعر الذي سمح أخيرا لعدد كبير من العسكريين في الجيش بالدخول إلى المدارس وحث التالميذ علـى                 

والحاصل فإن الدعاية التي قام     .  الخدمة في الوحدات العسكرية    ضرورة االلتحاق بالجيش وإظهار عظمة    
بها الجيش تعكس شكوى خطيرة أيدتها البيانات الموجودة حول عدد المتطوعين بالوحدات القتاليـة فـي                
الجيش، ولعل التدهور الحاصل في أعداد وحدة أبناء التالل خير دليل على ذلك، خاصة أن أبنـاء هـذه                   

ن الذخيرة األساسية للشجاعة اإلسرائيلية في الحروب، حيث ضحى العشرات من أبناء            الوحدة كانوا يمثلو  
هذه الوحدة بأنفسهم من أجل خدمة جنودهم، إال أن ضعف اإلقبال الشديد على اإلقبال واالنـضمام لهـذه                  

مثـل  الوحدة مثل األزمة التي نعيشها اآلن، خاصة أن هذه األزمة باتت تمتد على بقية الوحدات األخرى                 
وتتزايد خطورة هذا الوضع مع قلة عـدد الـضباط          . وحدان المظليين وجوالني وناحل وجفعاتي وكفير     

المتخرجين من هذه الوحدات، وبالمعنى األصح قلة المبدعين القتاليين وهذا في حد ذاته أمر مثير وخطير                
 مـن المنـاطق المهمـة       للغاية، خاصة إن وضعنا في االعتبار أهمية هذه الوحدات التي تخدم في الكثير            

  .استراتيجيا إلسرائيل بداية من الضفة الغربية وحتى الجوالن



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1523:         العدد       13/8/2009الخميس  :التاريخ

وبالتالي فإننا نواجه تحديا مهما وخطيرا يجب إدراكه، خاصة أن عدم اإلقبال على الخدمة في الجيش من                 
اسة التـي  شأنه أن يدمر، حاشا هللا، قواعد األمان لدى الدولة، األمر الذي يفرض علينا انتهاج نفس الـسي               

تنتهجها كبرى الدول لكي تحافظ على قوتها العسكرية وترتقي بمعدالت االنضمام للوحدات القتالية فـي               
وتعتمد هذه السياسات في األساس على محاولة غرس حب الجيش في قلـوب الـشباب، عـن                 . جيوشها

اني الشبابية، بجانب طريق    طريق األعمال الفنية، سواء األفالم السينمائية أو أفالم الكارتون أو حتى األغ           
المحاضرات وتلقين الشباب األساليب العلمية لزرع حب الوطن بهم واالستعداد للتـضحية فـي مقابلـه،                

ومهما كان الكالم   . واألهم من كل هذا حب أرض إسرائيل وعدم االستعداد مهما كان األمر للتخلي عنها             
بيرة للغاية، وهي األزمة التي أرجو مـن اهللا اآلن          الصادر عن هذه القضية، فإننا وبالتأكيد نواجه أزمة ك        

  .أن نتداركها وبسرعة حتى ال نتعرض ألية أزمة عسكرية في المستقبل
  "معاريف"

  13/8/2009العرب، قطر، 
  

  ؟!إذا ما شّن أوباما السالم كما خاض بوش الحرب .54
  *بول سالم 

فمن جهة، ثمة احتمال بأن تتبلور . بلةمسار التغيير في الشرق األوسط سيتضح خالل األشهر القليلة المق
ومن جهة ثانية هناك احتمال آخر . اندفاعة رئيسة نحو السالم تشمل إسرائيل وفلسطين وسورية ولبنان

وبالطبع، أي من هذين .  اللبناني- اإليراني أو اإلسرائيلي -باندالع الحرب على المحور اإلسرائيلي 
وبالتالي، يتعين على قادة العالم العربي أال يألوا جهداً . على عقباالحتمالين قمين بقلب المنطقة رأساً 

  .لضمان أال تقضي طبول الحرب على فرصة السالم هذه
لقد جعل الرئيس األميركي باراك أوباما تحقيق السالم في الشرق األوسط على رأس أولويات سياسته 

ألميركي عن مبادرة سالم شاملة قبل نهاية شهر ووفقاً لتقارير عدة، يتوقّع أن يعلن الرئيس ا. الخارجية
رمضان، تستند إلى حصيلة االجتماعات التي عقدها هو ومبعوثوه خالل الشهور الستة الماضية مع كل 

  . األطراف المعنية، وتتطرق إلى شكل العملية كما إلى مضمونها
شبيهاً بمؤتمر مدريد، بحيث من حيث الشكل، ينتظر أن تستخدم المبادرة أسلوب عقد مؤتمر دولي كبير 

كما . يتم لم شمل القادة اإلقليميين جنباً إلى جنب قادة الدول األساسيين في الدول اإلسالمية والعالم
ستتضمن المبادرة أسلوب المفاوضات الثنائية المكثّفة التي يمكن ان تُعقد في كامب ديفيد أو في أمكنة 

 تضع التأثيرات الواسعة لمؤتمر دولي كبير يتضمن مشاركة ومن شأن هذه المقاربة المزدوجة أن. أخرى
عالمية ويخلق زخماً قوياً، في بوتقة واحدة مع ضرورة إجراء محادثات ثنائية مكثفة تتضمن مشاركة 

  .أميركية قوية بهدف حل الخالفات والتباينات في المواقف ووجهات النظر
فعلى المسار . د وأطر تسوية السالم النهائيأما على صعيد المضمون، فيحتمل أن يضع أوباما حدو

 الفلسطيني، مثالً، سيستند الحل إلى خطة الدولتين، وترتيبات أمنية مع ضمانات دولية، -اإلسرائيلي 
وإزالة بعض المستوطنات في الضفة الغربية، وتبادل األراضي بين إسرائيل وفلسطين، ورسم الحدود 

تعويضات مناسبة ألولئك الذين ال يستطعون العودة، وبلورة وضعية النهائية، واالعتراف بحق العودة مع 
  .للقدس بصفتها عاصمة مزدوجة، مع ضمان الدخول إلى األماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود

 السوري، سيستند إلى عودة مرتفعات الجوالن المحتلة، على أن يشمل ذلك ترتيبات -المسار اإلسرائيلي 
  .قات تقاسم المياه، وجداول زمنية لتطبيع العالقاتأمنية، واتفا

 اللبناني، فسيتضمن تسوية النزاعات العالقة حيال األراضي والموقوفين، –أما المسار اإلسرائيلي 
ومعالجة قضايا المياه وفق القانون الدولي، وعرض ضمانات أمنية دولية يمكن أن تحمي لبنان من 
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 براً وبحراً وجواً، في مقابل نزع سالح حزب اهللا أو دمجه في إطار االختراقات اإلسرائيلية المتكررة
  .السلطة اللبنانية

بعد هذه التسويات بين إسرائيل وفلسطين وسورية ولبنان، سيشرع الباب على مصراعيه أمام دفع مبادرة 
  .بيةالسالم العربية قدماً إلى األمام ووضع الصيغ النهائية للسالم بين إسرائيل والدول العر

فالرئيس األميركي جاد في رغبته انجاز المهمة، وهو . إن اندفاعة أوباما ستكون في الغالب قوية ومكثّفة
وسيكون أوباما معززاً .  شهرا18ً إلى 12يؤمن بأنه قادر عليها ويهدف إلى إنجازها في غضون 

دية والديبلوماسية لتحقيق بمؤازرة دولية ضخمة، وسيستخدم أرصدة كبيرة من الموارد السياسية واالقتصا
  .ما عجز آخرون عن تحقيقه

ففي حين تغري نتانياهو فكرة . بيد أن عقبات خطرة تعترض أوباما، من بينها الجناح اليميني في إسرائيل
أن يكون القائد الذي يحقق إلسرائيل أخيراً االعتراف والسالم، إال أنه يقف ضد إقامة دولة فلسطينية 

ثم ان هناك أطرافاً أخرى في تحالفه . نازالت تعتبر ضرورية للوصول إلى ذلكحقيقية وضد تقديم ت
  .اليميني أكثر معارضة حتى منه لتلبية متطلبات السالم

وربما ينسج البعض . إن الجناح اليميني في إسرائيل يهدف إلى إنهاك إوباما في مفاوضات تجرجر طويالً
ت بينهم وبين الجناح اليميني في إيران فرص تصعيد في هذا الجناح عريض اآلمال بأن تخلق التوترا

والواقع ان الحكومة اإلسرائيلية تستخدم اآلن بالفعل القضية النووية . تُخرِج قطار السالم عن سكّته
اإليرانية كقميص عثمان لمقاومة الضغوط االميركية لتحقيق السالم، وهي لم تخف احتمال شنّها هجوماً 

لمثل، يمكن هذا الجناح ان يستخدم إعادة تسلّح حزب اهللا كذريعة إلشعال حرب وبا. عسكرياً على إيران
  .أخرى في لبنان

في المقابل، الجناح اليميني في إيران، الذي يشعر بارتباك مماثل من دعوات اوباما إلى السالم 
ينيان اإليراني وبذا يستوي الجناحان اليم. والمصالحة، قد يشجع حلفاءه في المنطقة على عرقلة العملية
  .واإلسرائيلي من حيث إفادتهما من حرب في المستقبل القريب

إدارة أوباما تعي بالطبع هذه المخاطر، لكنها تأمل بأن ترد إيران في وقت ما قريب على عرضها إجراء 
ة وطيل. محادثات علنية كي يكون في اإلمكان التوصل إلى مقاربات ديبلوماسية مقبولة للمواجهة النووية

األشهر القليلة المقبلة، ستستخدم الواليات المتحدة كل نفوذها لمحاولة ضمان أال تُقدم إسرائيل على 
فإذا ما تعثّرت أو توقفت مبادرة السالم بعد إطالقها وبقيت : بيد أن الوقت بات داهماً. مغامرة عسكرية

  .لة ديناميات العقوبات والحربإيران غير متجاوبة مع االتصاالت، سيكون من المتعذّر حينها وقف عج
إذا ما أعلن أوباما مبادرته قريباً، وإذا ما كانت بنودها مقبولة عموماً، سيكون أمام القادة العرب دوراً 

فهذا الجناح يحيا ويزدهر على مسألة الموقف . مهماً ليلعبوه في زعزعة الجناح اليميني في إسرائيل
 وبالتالي، أمضى سالح ضده هو ديبلوماسية التواصل المباشر الرفضي في العالمين العربي واإلسالمي،

وهذه من شأنها أن ترمي نتانياهو إلى أشداق االرتباك والضعف، أكثر مما يفعل وابل من . واالنفتاح
إذا ما كان السالم استراتيجية عربية هي محط إجماع، وإذا ما خلق أوباما الفرص : ثم. مئات صاروخ

دائمة، فيتيعن علينا أن نستخدم كل األسلحة المتوافرة لنا لتحويل هذا االحتمال إلى لتوفير تسوية عادلة و
  .حقيقة

إن هذه قد تكون آخر فرصة للسالم، فإذا ما اغتنمناها سنبني بذلك دولة فلسطينية، وسنبدأ أيضاً في بناء 
ة من تاريخ الشرق لكن، إذا ما أضعناها، فإننا سنغرق في لجج مرحلة جديد. شرق أوسط مسالم ومزدهر

  .األوسط يتحول فيها العالم العربي في شكل متزايد إلى ساحة صراع بين إسرائيل وإيران
  .مدير مركز كارنيغي للشرق األوسط* 

  13/8/2009الحياة، 
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