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***  
  

  نرفض الدولة المؤقتة والتوطين والوطن البديل: فتح" مركزية"اس لـعب .1
الرئيس محمود عباس أعلن أمس في بيـان  ، أن  محمد يونس رام اهللاعن،  14/8/2009الحيـاة،   ذكرت  

تاله في اختتام المؤتمر العام السادس لحركة فتح عن تمسك حركته بوقف االستيطان من اجل اسـتئناف                 
، ورفض الدولة ذات الحدود الموقتة والتوطين، وتمسكها بخيار المقاومـة كمـا             لإسرائيالمفاوضات مع   

ـ      .كفلته الشرعية الدولية    سالم .دان كان سيجري تغييرات على حكومة      " الحياة"وقال في رد على سؤال ل
اللجنة المركزية الجديـدة سـتتفرغ بالكامـل للعمـل          "فياض وعلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان        

اللجنة المركزية انتخبت من اجل فتح، ومن اجـل النهـوض           : "وأضاف". لفتحاوي في الداخل والخارج   ا
  ".بفتح، لذلك قلنا انها تمثل انطالقة جديدة وستصب جهودها على العمل الفتحاوي الداخلي

لى نحن حريصون ع: "ولمح عباس الى إمكان حدوث تغيير في تركيبة منظمة التحرير بعد المؤتمر قائالً
وقال في البيان الذي تاله في ". أن نستنهض المنظمة، وأن نقوم بخطوات قانونية من أجل إعادة بنائها

أي مفاوضات يجب أن تستند إلى "مقر الرئاسة في رام اهللا بحضور غالبية أعضاء اللجنة الجدد إن 
 االستيطان، وبكافة احترام كل األطراف اللتزامات خريطة الطريق، وفي مقدمها االلتزام التام بوقف

فتح تعتبر قضية  "إنوقال ". قضايا الوضع النهائي، ومن دونها ال يمكن أن نتوصل إلى سالم حقيقي
حرية األسرى في مقدم القضايا التي ينبغي حلها، وأن إغالق السجون هو االختبار لجدية أي عملية 

  ".سالم
إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والوقف الشامل وأعلن البيان عن تأييد فتح لجهود الرئيس باراك أوباما 

أيادينا ممدودة للسالم العادل، ونحتفظ بحقنا في المقاومة المشروعة التي كفلها : "لالستيطان، وقال عباس
". القانون الدولي لتحقيق حلم شعبنا باالستقالل وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف مفتاح السالم

كان استثنائياً وفريداً إذ عقد للمرة األولى على أرض الوطن والتقت فيه أجيال " بأنه "فتح"ووصف مؤتمر 
  ".الثورة المجيدة مع أجيال االنتفاضة الباسلة

الممارسات القمعية لالنقالبيين منعت وصول المئات من "قائالً ان " حماس"وحمل عباس بشدة على حركة 
كبر في المؤتمر الذي أطلق رسالة قوية ضد االنقسام أبناء قطاع غزة، لكن غزة كانت الحاضر األ

  ".باإلصرار على وحدة األرض والشعب والمؤسسات، وتأمين حل عادل لقضية الالجئين
فتح تمتلك اإلرادة القوية للتصحيح في بنيتها وهياكلها وتحديث أساليب عملها وزيادة فرص "وقال ان 

ست فقط حامية المشروع الوطني، بل حامية الديموقراطية إن فتح لي: "وأضاف". األجيال الشابة والمرأة
  ".والتعددية وحرية الرأي وقبول اآلخر، وأنها ستقف سداً منيعاً ضد الظالمية

وطمأن الرئيس الفلسطيني الدول العربية، خصوصاً األردن ولبنان، من أن الفلسطينيين ال يسعون الى 
ين، وسورية للسوريين، ولبنان للبنانيين، واألردن إن مصر للمصري: "توطين الالجئين فيهما، وقال

لألردنيين، وفلسطين هي ألبناء شعبها المناضل، فال وطن لنا إال هذا الوطن، وستبقى جذورنا راسخة فيه 
  ".رسوخ جبالنا وشطآننا وسهولنا، ولن نتخلى عنه مهما كلفنا ذلك من ثمن أو تضحيات

لالستجابة إلى متطلبات تحقيق  "إسرائيلدعوة الى " بيت لحممدينة السالم "وقال ان الحركة وجهت من 
السالم الذي يضمن اإلنهاء الشامل لالحتالل وحل قضايا الوضع النهائي وتحقيق حل الدولتين بإقامة دولة 

  ". إسرائيلفلسطين إلى جانب 
لقانون الدولي بخيار السالم وبحق شعبنا في المقاومة المشروعة الذي كفله ا"وقال ان الحركة تتمسك 

لمواجهة االحتالل واالستيطان، ومن أجل تحقيق أهدافه في الحرية واالستقالل وبناء دولة فلسطين 
  ".والقدس هي مفتاح السالم. المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
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رسالة إلى شعبنا بأنها تمتلك الشجاعة لالعتراف بأخطائها "وجهت في هذا المؤتمر " فتح"وأضاف ان 
 الحكمة الالزمة لإلصغاء إلى االنتقادات والمالحظات وممارسة النقد الذاتي وطرح المعالجات وتمتلك

  ".المناسبة، وإنها تمتلك اإلرادة القوية للتصحيح والتصويب
في هذا المؤتمر سجلت الحركة بداية تأسيسية قوية لعملية إصالح وتجديد شاملة في بنيتها : "وتابع

 الديموقراطية وتعزيز المساءلة والشفافية وتحديث أساليب عملها وزيادة وأنظمتها لتكريس الممارسة
  ".فرص مشاركة األجيال الشابة في الهيئات القيادية للحركة

: قال الرئيس عباس ، أن   رام اهللا  مراسلها من   يوسف الشايب  عن  ،  14/8/2009 الغد، األردن،    وأضافت
لقانون الدولي لتحقيق حلم شعبنا باالستقالل وإقامة دولته        نحتفظ بحقنا في المقاومة المشروعة التي كفلها ا       

  .وعاصمتها القدس الشريف مفتاح السالم
وأشار إلى أن فتح تمتلك اإلرادة القوية للتصحيح في بنيتها وهياكلها وتحديث أساليب عملها وزيادة فرص             

 حاميـة الديمقراطيـة     األجيال الشابة والمرأة مضيفا أن فتح ليست فقط حامية المشروع الـوطني، بـل             
  .والتعددية وحرية الرأي وقبول اآلخر، وأنها ستقف سدا منيعا ضد الظالمية

وفي رده على سؤال حول إمكانية أن تشهد حركة فتح انشقاقا في ظل تصريحات للقيادي فـي الحركـة                   
فتح ال يمكن   : كةاعترض فيها على نتائج االنتخابات، قال عباس القائد العام للحر         ) أبو العالء (أحمد قريع   

أن تشهد انشقاقا، أبو عالء بالذات لن يفكر بذلك، من حقه أن يبدي مالحظاته ويقول ما يريد، وعلينا أن                   
  .نسمع ونتجاوب مع أبو العالء وغيره

وبين الرئيس الفلسطيني أنه سيبقى للقيادات التي لم يحالفها الفوز دورها القائم ولن يتغير عليهـا شـيء،             
ر حركية ستكون موجودة ليجد كل أخ مهما كانت كفاءته دوره وموقعه السابقين، مـضيفاً            هناك أط : وقال

، "لذلك قلت إنها انطالقـة جديـدة      "أن اللجنة المركزية انتخبت من أجل تعزيز حركة فتح والنهوض بها،            
  .ارجهمؤكداً أن اللجنة ستصب جهدها على العمل الداخلي الفتحاوي أينما وجد أبناء فتح في الوطن وخ

  
  دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستنير لنا طريق الحريةو "إسرائيل"ـال ولن نعترف ب: هنية .2

إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً : "قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية : مصطفى حبوش- غزة
 الطريق التي وستنير لنا طريق الحرية والعودة واالنتصار وسنحميها ونحافظ عليها وسنمضي على ذات

وأضاف هنية خالل مهرجان نظمته وزارة الداخلية واألمن الوطني في مقر الجوازات،  ".من أجلها قضوا
ية األخيرة بحضور الوزير فتحي حماد سرائيلأمس، لتكريم شهداء وجرحى الوزارة في الحرب اإل

قائد األمن الوطني حسين  محمود الزهار ومدير عام الشرطة أبو عبيدة الجراح و.والقيادي في حماس د
 ".أيها الشهداء األبرار سنحافظ على دمائكم المباركة... إسرائيلال ولن نعترف بما يسمى ب: "أبو عاذرة

إننا اليوم في هذه اللحظة نقف وفاء للشهداء األبرار والقادة والوزراء الذين حملوا األمانة ورفعوا : "وتابع
نعاهد اهللا أوال ثم شهداءنا وعوائلهم ... ة ثم ارتقوا شهداء إلى اهللاللواء وتقدموا الصفوف وقادوا المسير

   ".وأسرهم أن نمضي على الطريق ونقود المسيرة حتى تعود األرض والقدس حرة
وأكد على أن الشعب الفلسطيني سيمضي حتى تحرير القدس وكامل فلسطين المحتلة وسيطرد اليهود 

  .ويطهر المسجد األقصى
  14/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "وطنية تحمي المقاومة"ال معتقلين سياسيين في غزة وأجهزتنا األمنية : حّمادفتحي  .3

قال وزير الداخلية فتحي حماد إن مراكز االحتجاز األمنية في قطاع غزة  : مصطفى حبوش- غزة
ينية مفتوحة لكل مؤسسات حقوق اإلنسان لتراقب وتطلع على أوضاع المحتجزين، متهماً الهيئة الفلسط

 حماد خالل مهرجان نظمته وزارة الداخلية واألمن الوطني في نفىو. المستقلة لحقوق اإلنسان باالنحياز
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وجود معتقلين ، ية األخيرةسرائيلمقر الجوازات، أمس، لتكريم شهداء وجرحى الوزارة في الحرب اإل
سجون بناء على طلب من سياسيين داخل السجون بغزة، الفتاً إلى أن الصليب األحمر الدولي تفقد ال

األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية إسالمية "إن  :وقال .الوزارة التي تعاطت مع مالحظاته بإيجابية
  ".ووطنية الطابع وتحمي المقاومة، في حين أن مثيالتها في الضفة الغربية تقوم باعتقال عناصر المقومة

مان في ظل عمل األجهزة، بعكس أهالي الضفة الغربية وأضاف أن أهالي قطاع غزة ينعمون باألمن واأل
وأكد على حق المواطنين بالعيش في أمن وأمان  ".قمعاً من أجهزة األمن هناك"الذين يواجهون ما وصفه 

  .وتجار ومتعاطي المخدرات" المنفلتين"من خالل استمرار األجهزة األمنية في محاربة 
الفتاً إلى استعدادها الفتتاح أكاديمية الشرطة خالل األسبوع وسرد حماد عدداً من منجزات الداخلية، 

  .وتعكف الوزارة حالياً على إعادة بناء األجهزة األمنية وفق المعيارية والكفاءة. القادم
وأكد الوزير أن األجهزة األمنية تعمل بشكر مستمر لتعزيز أمن المواطنين، رغم الضربة الشديدة التي 

  . منوهاً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعادة بناء المقار المدمرةتعرضت لها خالل الحرب،
وضم حفل التكريم العشرات من قادة وضباط األجهزة األمنية، وتم تكريم ذوي شهداء الوزارة على 

  .رأسهم وزيرها السابق سعيد صيام والفريق توفيق جبر بدروع تذكارية وصرف مبلغ نقدية
  14/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
 االتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تنتهي مدة عملها بإنجاز االنتخابات: األحمد .4

أفصح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد عن االتفاق على طبيعة : عبد القادر فارس -غزة 
فاد أنه جرى وأ .الحكومة الفلسطينية المقبلة، بيد أن الخالف على البرنامج السياسي ال يزال مستمرا

. االتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تنتهي مدة عملها بإنجاز االنتخابات الرئاسية والتشريعية
 .وأشار إلى أن الحكومة المرتقبة ستضم مهنيين من الفصائل والمستقلين على أن تسمي الفصائل الوزراء

يما ألغيت فكرة البيان الختامي إثر وذكر أن لجنة الصياغة علق عملها بعد ساعات على تشكيلها، ف
خالفات حول منظمة التحرير؛ بسبب تراجع حركة حماس اعتراضا على بند منظمة التحرير باعتبارها 

وأضاف أن حماس طلبت عدم وضع عبارة الممثل الشرعي  .الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
ثيقة الوفاق الوطني التي تقول إن منظمة التحرير والوحيد، واقترحوا استبدالها بالفقرة الموجودة في و

 .ممثل شرعي ووحيد دون كتابتها في البيان، وهو ما رفضته فتح
من جهته، أوضح رئيس وفد حركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة أن حوارات القاهرة لم تحقق أي 

ع عليها الفصائل وترضي مشيرا إلى أنه يجري حاليا البحث عن صيغة توافقية تجم. اختراق حتى اآلن
فتح وحماس، خاصة ما يتعلق ببرنامج الحكومة على أن تراعي هذه الصيغة مسألة التزام أو احترام 

 .الحكومة التفاقيات منظمة التحرير
  14/8/2009عكاظ، 

  
  بهدف حل الخالفات" لجنة المصالحة"حكومة هنية تؤكد أن مكاتبها مفتوحة أمام  .5

 إياد السراج رئيس لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية، التي تضم شخصيات .قال د : أشرف الهور-غزة 
 اتفقوا مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة على أن تقوم إنهممستقلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

حكومة غزة بالتعامل مع مؤسسات حركة فتح، إلى جانب منحهم موافقة بزيارة كافة المعتقلين في سجون 
  .والتعرف عن سبب اعتقالهمغزة 

 من عدد من الشخصيات الفلسطينية من قطاع غزة التقى ن وفداَ مكوناًإ "القدس العربي"وقال السراج لـ
 هنية شرح أنوأشار السراج إلى  .هنية مساء األربعاء، وبحث معه باستفاضة ملف المصالحة الفلسطينية

ن فتح وحماس، منذ اليوم األول النطالقها، لغاية للوفد ظروف مباحثات المصالحة التي ترعاها مصر بي
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اللحظة الحالية، مشيرا إلى أن هنية أبلغهم أن ما بقي من موضوعات عالقة بين الحركتين، هما ملف 
وبحسب السراج فإن هنية أبلغهم أن ملف االنتخابات وهو  .األجهزة األمنية، وتشكيل الحكومة الجديدة

  .، هو وملف منظمة التحرير"شبه اتفاق"وحماس، وصل إلي مرحلة أحد الملفات العالقة بين فتح 
وأكد السراج أنه تم االتفاق خالل اللقاء على االستمرار في مباحثات الصلح، مشيرا إلى أن وفد لجنة 
المصالحة أكد لهنية على ضرورة أن يكون الحوار الفلسطيني الداخلي في المناطق الفلسطينية، قبل أي 

  .ن السراج ثمن في الوقت ذاته جهود مصر الرامية لتحقيق المصالحةمنطقة أخرى، لك
 حكومته فتحت مكاتبها أمام لجنة إنوفي السياق قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة، 

 اجتماع لجنة المصالحة أنوأوضح النونو  .المصالحة بهدف حل الخالفات وإنجاح القضايا المختصة بها
  .ية كان بهدف اإلطالع على الموقف السياسي وما توصل إليه الحوار الوطني الفلسطينيالمستقلة مع هن
المصالحة االجتماعية، مثل جوازات السفر "ن وفد اللجنة طلب العمل في إطار أ إلىوأشار النونو 

ديم ، مؤكدا استعداد حكومته لتق"والخالفات وقضية المعتقلين وآلية حلها في الضفة الغربية وقطاع غزة
 هنية أكد خالل االجتماع استعداد حكومته أنوأكد النونو . كل التسهيالت لهذه اللجنة لممارسة دورها

  ."إنهاء االنقسام الفلسطيني وضرورة التقدم باتجاه هذا الملف"وحركة حماس لـ
  14/8/2009القدس العربي، 

  
 "االتهامات الجزافية"سبب وزارة اإلعالم تدرس مقاطعة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ب: غزة .6

االتهامات " أعربت وزارة اإلعالم في حكومة الوحدة الوطنية المقالة عن بالغ استهجانها مما أسمتها :غزة
وأكدت الوزارة أنها  .التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، مطالبة الهيئة بالتراجع عنها" الجزافية

ا أثبتت في أكثر من موقف أنها هيئة غير مستقلة وال تعمل بحيادية كونه"تدرس إعالن المقاطعة للهيئة 
  .، على حد قولها"في كثير من المواقف

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أطلقت عدداً من االتهامات ضد الحكومة الفلسطينية وجهاز األمن 
ها في مدينة غزة الثالثاء الماضي، الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة على وجه التحديد في ندوة عقدت

  .حضر فيها بعض المحتجزين السابقين وتحدثوا عن تجربتهم
بمراجعة الهيئة بشأن هذه االتهامات "ودعت وزارة اإلعالم وزارة الداخلية في بيان مكتوب األربعاء 

 تشيد بالواقع تزامن هذه االتهامات مع شهادات أخرى لمؤسسات حقوقية"واستغربت الوزارة ما قالت إنه 
نخشى أن تكون هذه االتهامات بناء على أهواء شخصية أو : "وتابعت". الحقوقي اإليجابي في قطاع غزة

وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة إلى  ".فئوية ال عالقة لها بالعمل الحقوقي الموضوعي النزيه
ون األجهزة األمنية في الضفة الغربية قفز الهيئة عن العديد من حاالت القتل المتعمد والممنهج في سج"

غض النظر عن الممارسات "، كما استغربت "وعدم التطرق له أو الحديث عنه وعن الواقع التعذيبي هناك
  ".التي تنتهك حقوق اإلنسان بشكل واضح وصريح في الضفة، والمواقف الباهتة بهذا الشأن

  13/8/2009 قدس برس،
  

  ليبيا المدافع عن األسيرات الفلسطينياتاألسرى تثّمن موقف وزارة : غزة .7
الذي انتقد تقرير األمين العام لألمم " المشرف"ثمنت وزارة شئون األسرى والمحررين موقف ليبيا  :غزة

بشأن المرأة والسالم واألمن لتجاهله معاناة األسيرات الفلسطينيات في سجون " بان كي مون"المتحدة 
نسخة " فلسطين"عالمية بالوزارة رياض األشقر في بيان له وصلت لـ وقال مدير الدائرة اإل .االحتالل

نعتز بموقف نائب المندوب الليبي الدائم لدى األمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي ألنه كشف : "عنه
  ".حقيقة المؤسسات الدولية التي تجاهلت عن عمد جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني وأسراه
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ول العربية في المؤسسات الدولية وخاصة األمم المتحدة إلي اتخاذ مواقف شبيهة بموقف ودعا مندوبي الد
ليبيا، وعدم تمرير أي قانون أو مقترح يتنكر للحقوق الفلسطينية وال يتطرق إلى جرائم االحتالل بحق 

اند المحتل وانتقد األشقر الموقف الدولي المتحيز لالحتالل الذي يكيل بمكيالين ويس .الشعب الفلسطيني
بشكل علني، مما يفتح شهيته لمزيد من الجرائم ضد شعبنا، آمالً في الوقت نفسه أن يكون الموقف 

  .العربي أكثر جرأة وإنصافاً وحفاظاً على الحقوق الفلسطينية
  14/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عباس أوقف فرز أصوات الناخبين للثوري بعد اكتشاف تالعب: عبد القادرحاتم  .8

قال القيادي في حركة فتح والمرشح النتخابات المجلس الثوري، حـاتم عبـد             : يوسف الشايب  - هللارام ا 
القادر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوقف في ساعة متأخرة من مساء األربعاء فـرز أصـوات                  

  .الناخبين للمجلس الثوري بعد اكتشاف تالعب أثناء عملية الفرز
تم اكتشاف التالعب في ساعة متـأخرة مـن         : نسخة عنه أمس  " الغد"قت  وأضاف عبد القادر في بيان تل     

مساء األربعاء، وجرى بعد ذلك العمل على تشكيل لجان فرز جديدة من المعلمين على أن تباشـر فـي                   
التالعب اكتشف عندما قام بعض المشرفين على الفرز بإضـافة          : موضحاً.. إعادة عملية الفرز من جديد    

ـ        .. اع لم تكن موجودة أصال      أسماء في أوراق اقتر    وليته إدارة  سؤما حدث هو شيء مؤسف، تتحمـل م
المؤتمر، فلو كانت إدارة المؤتمر ناجحة النتهت عملية الفرز أمس، سوء اإلدارة هو الذي أخـر عمليـة                  

الـصورة  : وأعرب عبد القادر عن أمله في أن تتم عملية الفرز الجديدة بشكل صـحيح، وقـال                .الفرز
دعونا نتابع نتائج الثوري وفي ضوئها ستتضح       .. كانت في بداية المؤتمر أصبحت اآلن باهتة       الوردية التي 

وشدد عبد القادر على عدم ارتياحه من نتائج انتخابات اللجنة المركزية، ووصف مـا               .الصورة بالكامل 
 الكـادر   هناك عدد كبير من   : "وأضاف.. حدث بأنه تدخل في إرادة الناخبين بشكل أو بآخر دون أن أحدد           

  .الفتحاوي أصبح يشكك في هذه النتائج
  14/8/2009الغد، األردن، 

  
 "ال قيمة له"فتح إعالمي " مركزية"خطاب عباس في : حماس .9

 وصف القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس :غزة
به ينبئ على أن هناك أزمة في حركة فتح بعد ، الفتا إلى أن خطا"ال قيمة له" بالخطاب اإلعالمي الذي 

  .ظهور حالة االعتراضات المتتالية من قبل قادة الحركة
أضاف شيء جديد من االنقسام داخل "إلى أن المؤتمر " لسبيل"وأشار رضوان في تصريح خاص لـ

ها فتح المصطلحات التي نسمع" ، وأضاف " حركة فتح بعدما اعترض علية العديد من قيادات حركة فتح
تصريحات " ، وتابع "الضفة وفتح غزة يعكس عدم شفافية ونزاهة االنتخابات التي جرت داخل حركة فتح

  ".قيادات فتح و تقديم بعضهم االستقالة اظهر حجم االنقسام داخل الحركة
بحديثه هذا مسخ :" واستخف رضوان بحديث عباس عن المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي قائالً 

الفتاً إلى أن عباس يناقض نفسه بالحديث عن المقاومة في الوقت الذي يحقرها ويصفها " قاومة الم
  .بالعبثية

وأشار رضوان إلى أن عباس الذي يعتبر بأنه مهندس اتفاقية أسلو يتحدث عن إنهاء قضية المهجرين 
لمهجرين إلى وهذا يقضى على حق عودة ا.. حل عادل لقضية الالجئين " عبر حديثه المتكرر عن 
 ".ديارهم التي هجروا منها

 14/8/2009السبيل، األردن، 
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  الطعونب التحقيق أمام قطع الطريق إلى قبل موعدها يهدف  مركزية فتح نتائجإعالن: حمد .10
اكد عبد الرحمن حمد عضو قيادة فتح العليا في قطاع غزة والذي رشـح نفـسه                " : اشرف الهور  - غزة

ـ    ان االعالن النهائي عن نتائج انتخابات مركزية فتح قبـل          " القدس العربي  "لعضوية اللجنة المركزية، ل
موعده المحدد، يؤكد ان الرئيس محمود عباس غير معني بالطعون التي تشكك في نزاهـة االنتخابـات،                 

، امام اي اعتراض، واعتبر في الوقت ذاته ان المؤتمر ادى الى ما وصفها              "قطع الطريق "وانه يهدف الى    
  ".ة غزةمذبح"بـ

واشار حمد الذي لم يحالفه الحظ في انتخابات اللجنة المركزية الى ان عدول لجنة االنتخابات عن قرارها                 
السابق باعالن النتيجة النهائية النتخابات اللجنة المركزية بالتزامن عن اعالن نتائج المجلـس الثـوري،               

ريق امام التحقيق فـي الطعـون التـي         قطع الط "التي يجري فرز االصوات بها لغاية اللحظة يهدف الى          
  ".تطالب باجراء تحقيق في نتائج االنتخابات

 غزة، كانـت سـببا      أعضاءواكد حمد ان خالفات قادة في غزة، والطريقة التي اقرها المؤتمر النتخاب             
  ".خسارة مرشحي غزة"حقيقيا في 

ابـو مـازن، وتفـويض      مبايعة  "عن وجود قيادات في غزة دعت الى        " القدس العربي "وكشف حمد لـ    
، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود قيادات اخرى كانت تطالـب            " غزة أعضاء آلية انتخاب    بإقرارالمؤتمر  

  .باعطاء غزة فرصة ما بعد االنتخابات باختيار ممثليها في اللجنة المركزية والمجلس الثوري
تخابات عبر الهاتف، التي وصـفها       طريقة االن  إقرار إلىواشار الى ان هذه الخالفات التي دعت المؤتمر         

  ".مذبحة غزة" ما وصفه حمد بـ إلى أدت، "مجحفة"بأنها 
وخالل حديثه الذي انتقد فيه شخصيات قيادية كبيرة في الحركة، قال حمد ايضا ان قيادة فتح العليا فـي                   

  .، بموافقتها على هذه الطريقة"ارتكبت خطيئة كبرى"القطاع، 
كانت تحتاج الـى اسـتراتيجية      " الخاصة كونه خاضعا لسيطرة حماس       واكد على ان ظروف قطاع غزة     

  ". اخرى في التعامل من قبل قيادة فتح
من يضمن ان الشخص الذي كان يجري االتصاالت مـع          " "القدس العربي "وتساءل حمد خالل حديثه مع      

ية االقتراع عبر   ، الفتا الى ان عمل    "اعضاء مؤتمر غزة، كان يضع اشارة االختيار امام المرشح الصحيح         
  ".شابها التزوير"الهاتف 

انـه ينتظـر    " القـدس العربـي   "وعن شكل احتجاجات قيادات فتح على نتائج االنتخابات، ذكر حمد لـ            
  ".والتحقق منها، للخروج بموقف مشترك) احمد قريع(تفاعالت تصريحات ابو العالء "

 غزة او الضفة مع قريع، للخـروج بقـرار   ولم يستبعد ان تبدأ قريبا مشاورات بين قيادات فتح سواء من         
سـنجري  "وموقف موحد، لكنه رفض االدالء بأي معلومات اخرى عن طبيعة وشكل االحتجاج، وقـال               

  ".اتصاالت مع ابو العالء، لمعرفة ان كان موقفه حقيقيا، او انه نابع من تكتيك لتحقيق مأرب
، "لن يصل الى انشقاق في حركة فتح      "جاجي  ان اي موقف او قرار احت     " القدس العربي "لكن حمد اكد لـ     

 لحركـة   إشـارة فـي   (وضع حركة فتح الحالي، مع وجود حركة اخذت منها زمام القيادة            "الفتا الى ان    
  ".يمنع حدوث االنشقاق) حماس

  14/8/2009القدس العربي، 
  

   مرحلة الحسمإلى األسرى عن وصول صفقة تبادل أنباء": معاريف" .11
، الناصرةو ،غزة من   مراسليهااشرف الهور وزهير اندراوس      عن،  14/8/2009القدس العربي،   ذكرت  

، وبحسب  األسرى، في مباحثات صفقة تبادل      "طرف ثالث " من حركة حماس كشف عن تدخل        مسؤوالًأن  
 عن هذا المسؤول في حماس الذي لم يذكر اسمه فقد قال ان الطرف الثالـث                يةسرائيلاإل اإلذاعةما نقلت   

ال تختلف كثيرا عن المقترحات التي تمت مناقشتها بين االطـراف           " هويته قدم افكارا     الذي لم يكشف عن   
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، وذكرت االذاعة ايضا ان مسؤوال من حماس قال انه ال جديد في صفقة شـليط، وان                 "المعنية حتى اآلن  
  ".لم تقترب بعد من نهايتها"المباحثات 

تقدما احرز  "ر سياسي مسؤول قوله ان      في عددها الصادر امس نقال عن مصد      " معاريف"ذكرت صحيفة   و
  ".فعال في هذه االتصاالت مما يمهد الطريق كما يبدو الطالق سراح شليط

نشاطا اكثر جدية   "نقال عن مصادر مصرية قولها ان هناك        " يديعوت احرونوت "من جهتها ذكرت صحيفة     
  ".وتصميما من ذي قبل واتصاالت مكثفة حول ملف شليط

لم تنجز بعد وانه ال يمكن      " صفقة التبادل    أن أكدتة التي تحدثت للصحيفة فقد      وبحسب المصادر المصري  
  ".تحديد موعد محتمل لتنفيذها

وذكرت الصحيفة ان وفدا قياديا من حركة حماس من المتوقع وصوله الى القاهرة قريبا، لبحث الصفقة،                
  .دي محمود الزهاربعد المحادثات التي اجريت بين وفد آخر من الحركة كان على راسه القيا

فان الزهار كان يقود مع ثالثة قياديين آخرين من حماس المفاوضات غيـر             " هآرتس"وبحسب ما نشرت    
مـن هـذا العـام    ) مـارس (ي عوفر ديكل ويوفال ديسكن في شهر آذار        سرائيلالمباشرة مع المبعوث اإل   

  .بخصوص صفقة التبادل التي لم تكتمل
 المصرية فانه من المنتظر ايضا وصول حجـاي         األمنيةصادر  واضافت الصحيفة انه وبحسب بعض الم     

ية الى القاهرة خالل االيام القادمة ايضا لبحث موضوع         سرائيلهداس المبعوث الخاص لرئيس الحكومة اإل     
  .شليط

االستفسار عن الموضوع بشكل اكثر من قادة حركة حماس، لكـن ايـا مـنهم               " القدس العربي "وحاولت  
ح، وقالوا ان هناك قرارا من الحركة يحظر الحديث لوسائل االعالم عن صفقة             رفض االدالء بأي تصري   

  .التبادل
المعـارض بنيـامين    " كاديما"من جهته دعا وزير الجيش االسبق شاؤول موفاز، الرجل الثاني في حزب             

اتخاذ قرارات صعبة في قضية الجندي شليط، واالفراج عـن عـدد اكبـر مـن الـسجناء                  "نتنياهو الى   
  ".ينيين من اجل اطالق سراحهالفلسط

 علـى اطـالق سـراحهم       إسرائيلان قائمة السجناء الذين وافقت      "وقال موفاز في تصريحات يوم امس       
تتضمن العديد من القتلة الذين تلطخت ايديهم بالدماء ولذلك لن تتغير الصورة اذا اضـيفت الـيهم عـدة                   

  ".اسماء اخرى
البرغوثي، الذي اتهمه بأنه مسؤول عن ارتكاب عدد كبير         لكن موفاز اكد معارضته لالفراج عن مروان        

  .من االعتداءات
 في  قالخالد الزهار عضو المكتب السياسي لحماس، أن عن د ب أ، 14/8/2009الخليج، وأضافت 

عن حراك في ملف صفقة تبادل " يسرائيلاإل"تصريحات للصحافيين في غزة أمس إن حديث اإلعالم 
  ".مجرد لغة سياسية وتضليل لطمأنة عائلة الجندي جلعاد شاليت"تالل األسرى بين الحركة واالح

ونفى الزهار ة حدوث تقدم في ملف صفقة تبادل األسرى لإلفراج عن شاليت المحتجز في غزة منذ 
  ".مازال معلقا"ثالث سنوات، وأضاف أن الملف 

ة الحرب مصادر رسمية في وزار أن من الناصرة،، 13/8/2009 وكالة قدس برس، ونشرت
ية تجري اتصاالت مع جهات مختلفة بخصوص سرائيلإن الحكومة اإل: "لإلذاعة العبريةقالت ية سرائيلاإل

  .، على حد تعبيرها"صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس
 في إسرائيلإن ألمانيا تلعب دوراً كبيراً في الوساطة بين حركة حماس و: "ونُقل عن المصادر قولها

  ".قة إلطالق سراح الجندي شاليط مقابل أسرى فلسطينيينمسعى إلتمام الصف
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يين وآخرين من القيادة إسرائيلوأضافت أن مسؤولين ألمان أجروا مؤخراً سلسلة لقاءات مع مسؤولين 
ية لإلسراع في إتمام سرائيلوالحكومة اإل" حماس"المصرية المسؤولة بشكل مباشر عن الوساطة بين 

  .لصفقة التباد
  

  إلى حوار وطني شاملحواتمة يدعو  .12
دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة إلى حوار وطني شامل،  ":الخليج "-رام اهللا، دمشق 

. بمشاركة كل القوى والفصائل خالل الجولة المقبلة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة
بالتراجع عن اتفاقات الحوار الشامل السابقة، " سحما"و" فتح"حركتي " الخليج"ـواتهم حواتمة في حديث ل

  .وعقد صفقة محاصصة ثنائية
قبل " إسرائيل"أكد حواتمة على ضرورة إصرار الجانب الفلسطيني على رفض استئناف المفاوضات مع 

ووصف ما يجري بأنه . وقف االستيطان، والتمسك بالمبادرة العربية، ورفض التطبيع قبل الحل الشامل
  .حول المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق المثقلة باإلمالءات الشارونية"  أمنيةمفاوضات"

  14/8/2009الخليج، 
  

  حماسموضوع الموقوفين في سجون السلطة لن يكون مدرجاً في الحوار مع : فتح .13
جمال محيسن، إن موضوع الموقوفين في . ، د"فتح"قال العضو الجديد في اللجنة المركزية لحركة 

، مطالبا الدول العربية التي "حماس"السلطة الفلسطينية لن يكون مدرجاً في الحوار مع حركة سجون 
  .فوضت مصر في رعاية الحوار الى فرض الحل المناسب إلنهاء الخالفات الفلسطينية إذا فشل الحوار

  14/8/2009الخليج، 
  

   على غرار جنوب إفريقيا "إسرائيل" يدعو إلى مقاطعة أوري ديفيس .14
أوري ديفـيس صـاحب الجنـسية       .والمرشـح لمجلـسها الثـوري د      " فتح"دعا الناشط في حركة     : احيف
 البريطانية اليهودي األصل الفلسطينيين والعرب لصب الجهود من أجل مقاطعة ومحاصـرة             -يةسرائيلاإل

  . على غرار جنوب إفريقياإسرائيل
األحرار فـي العـالم أن يـسعوا        أن على الفلسطينيين والعرب و    " العرب"ويرى ديفيس في تصريح لـ      

 ومقاطعتها وحث األمم المتحدة على فرض العقوبات عليها أسوة بـاإلجراءات التـي              إسرائيللمحاصرة  
  .فرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا

  14/8/2009العرب، قطر،  
  

    نأمل أن يشكل نجاح مؤتمر فتح دفعة للحوار الوطني : الديمقراطية .15
 عن أملها في أن يشكل نجاح المؤتمر السادس لحركـة           أمسأعربت الجبهة الديمقراطية    :  ا  د ب  -غزة  

وجدد عـضو    ".دفعة إلنجاح الحوار الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية      "الذي عقد في بيت لحم      " فتح"
ل المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان في تصريح صحفي مكتوب امس موقف الجبهة الديمقراطية القائ             

في القطاع من السفر إلـى      " فتح"إن قرار حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمنع أعضاء حركة             
وأكد ضرورة استئناف جلسات الحوار الوطني الشامل فـي         ". خاطئاً"بيت لحم المشاركة في المؤتمر كان       

  . آب الحالي وإنجاحها25
  14/8/2009الدستور، 
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  المجتمع مجحف بحق النساء: نتخابات مركزية فتحانتصار الوزير تعليقا على نتائج ا .16
غياب العنصر " أم جهاد"انتصار الوزير " فتح"انتقدت القيادية في حركة  ":الخليج "-القدس المحتلة 

النسائي عن اللجنة المركزية الجديدة للحركة، وعلّقت على عدم انتخاب أي من المرشحات الست، وهي 
  ".لسطيني ذكوري مجحف بحق النساءالمجتمع الف"إحداهن، بالقول إن 

وأضافت انه على ضوء هذه النتائج يترتب على المرأة الفلسطينية تكثيف نضالها ألخذ مكانها في العمل 
من اجل ضمان " كوتا"إلى ضرورة تنظيم النساء في " الخليج"ودعت في تصريح هاتفي ل . السياسي

  .مكانها ومكانتها في العمل السياسي
 حول ما اذا كانت هنالك مؤامرة عليها قالت انها ال تنظر إلى االمر كذلك، مشيرة إلى وردا على سؤال

" كوتا"بقيت المرأة خارجها، في حين رفضت المركزية ضمان " كوتات"ان الشباب نظموا أنفسهم في 
  .نسائية

  14/8/2009الخليج، 
  

    "الثوري "عضاء أصوات ناخبي أ من%60 فرز : لفتحالمؤتمر السادسبلجنة االنتخابات  .17
أعلن رئيس لجنة االنتخابات في المؤتمر السادس لحركة فتح المحامي أحمد الصياد :  وكاالت-الجزيرة 

أن نسبة فرز أصوات ناخبي أعضاء المجلس الثوري للحركة وصلت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس 
  .2090من مجموع األصوات البالغة % 60الخميس إلى 

 فرز األصوات بدأت صباح األربعاء من خالل طاقم غير مدرب وغير كفؤ، إال أن وأشار إلى أن عملية
اللجنة قررت تغييره بعد ست ساعات، واستدعت طاقما من معلمي ومديري التربية والتعليم لديهم خبرة 

  .في االنتخابات الرئاسية والبلدية، موضحا أنهم ألغوا فرز الصباح وبدؤوا في العملية من جديد
ن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتدخل بتاتا في عملية إعادة فرز األصوات في الصباح وقال إ

األول من بدء العملية، وإنما األمر تعلق بتغيير طاقم بآخر، مؤكدا أن اللجنة لن تسمح ألي شخصية 
  .سياسية بأن تتدخل في عملية الفرز

جمعة من حيث العد الورقي، موضحا أن وتوقع الصياد االنتهاء من عملية الفرز مساء اليوم ال
التحضيرات وإدخال المعلومات على الحاسوب ستكون جاهزة صباح السبت، وستعلن النتائج من مدينة 

  .بيت لحم بحضور عباس
 14/8/2009نت، .الجزيرة

  
  احتمال تغيير حكومة فياضال صحة لكل ما نشر حول : األحمد .18

نفى عضو اللجنة المركزية الجديدة لفتح عزام األحمـد،         : اؤوطعبدالرؤوف أرن : رام اهللا، القدس المحتلة   
، كل ما تردد عن أن اللجنة المركزية ستطلب تغيير الحكومة التي يترأسها حاليا              "الوطن"في تصريح لـ    

ال صحة لكل ما نشر حول هذا الموضوع ومـن المبكـر ألوانـه                "وقال ،رئيس الوزراء سالم فياض     
ن، فالمهمة األساسية أمامنا هي ترتيب أوضاع فتح الداخليـة وإنهـاء حالـة              الحديث بهذا الموضوع اآل   

التسيب والهالمية في داخل فتح وآن األوان لتوحيد كلمة فتح وخطابها السياسي واإلعالمـي والتنظيمـي                
  ".هذا هو األساس الذي نفكر فيه اآلن واألولوية األولى له

رة، أن تدعو مصر إلى جلـسة حـوار يـوم الخـامس             واستبعد األحمد، عضو وفد الحركة لحوار القاه      
والعشرين من الشهر الجاري، قبل أن تجري اتصاالت مباشرة مع الطرفين من أجل التأكد مـن تهيئـة                  

  .األجواء وإنهاء ذيول منع حماس ألعضاء المؤتمر من المشاركة في مؤتمر الحركة
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صرية اللواء محمد إبراهيم سيصل إلـى       أن مساعد رئيس المخابرات الم    " الوطن"وفي هذا الصدد علمت     
  .رام اهللا ودمشق خالل األسبوع القادم لالستماع إلى وجهات نظر الطرفين وفرص عقد جلسة حوار

  14/8/2009الوطن، السعودية، 
  

   رئيس فتح بطريقة غريبةتم انتخاب..  تاريخيةخطاءأالسلطة ارتكبت : التجمع الوطني .19
 رئيس حزب التجمع الوطني الـديمقراطي ان        -جمال زحالقة   . لنائب د اكد ا  :زهير اندراوس  -الناصرة  

نحن لـم   ": القدس العربي "التجمع لم يتلقَ دعوة للمشاركة في مؤتمر حركة فتح، وقال امس الخميس لـ              
 ان تخـرج  األهـم ندع الى المؤتمر، بينما دعي اخرون، ولن نقف عند هذا االمر، النه ليس ذا اهميـة،      

واكثر وضوحا في برنامجها السياسي وان تصحح االخطـاء الجـسيمة التـي سـببتها               حركة فتح اقوى    
، فالشعب الفلسطيني ينظر الى مـا       إسرائيلسياستها في المراهنة على الواليات المتحدة والمفاوضات مع         

جاء من حيث االيجابيات بامٍل كبير بتصحيح مسار فتح، على اعتبار انها حركة سياسـية مهمـة جـدا                   
  .ة النضال الفلسطيني، فلها باع طويل في النضالورائد

نحن في التجمع لدينا قاعدة من العالقات الممتازة مع الغالبية الساحقة من قيادات حركـة               : واضاف قائال 
فتح، لكن على الفتحاويين تحويل اقوالهم ووعودهم الى افعال، فاالقوال ال تعني شيًئا اذا لم يصحبها تنفيذ                 

  . واستراتيجية نضالجدي ورؤية وطنية
ورأى زحالقة ان قيادة السلطة الفلسطينية الممثلة بمحمود عباس ارتكبت اخطـاء تاريخيـة، ويجـب ان                 
  .تحاسب نفسها، وعليها ان تغير نهجها واال خسرت مصداقيتها على الساحة السياسية الفلسطينية والعالمية

ه انتقادات شديدة للحركة وباالخص بكل ما       واشار زحالقة الى موقف التجمع من حركة حماس، حيث يوج         
يتعلق باهمية العمل السياسي في قطاع غزة، وفي ما يخص منع رجال من حركة فتح من المشاركة فـي                   

  .المؤتمر
  14/8/2009القدس العربي، 

  
  الشعبية تتعهد بمواصلة النضال لتحرير فلسطين  .20

هنا أن حركته ستواصل النـضال علـى كـل          أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح م        :البريج
 ".الدولة المستقلة الديمقراطية  "المستويات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية حتى تحرير فلسطين وإقامة         

وقال مهنا خالل كلمة له أمام المشاركين في مسيرة التضامن مع األمين العام للجبهة أحمد سعدات فـي                  
تأتي في إطار مجموعة من الفعاليات التي تنظمها الجبهة فـي الـضفة             إن الفعالية   :" مخيم البريج، أمس  

ي ضـد   سرائيلوأكد أن القمع اإل    ".وغزة والشتات وأوروبا دعماً لكل األسرى وعلى رأسهم أحمد سعدات         
  ".لن ينال من صموده وعزيمته"سعدات واالستمرار في عزله ونقله من معتقل إلى آخر 

  14/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  انسحاب االحتالل من غزة دليل على فاعلية المقاومة ": ية الناصرألو" .21
ية حول ندمها على قرار االنسحاب من       سرائيلأكدت ألوية الناصر صالح الدين أن التصريحات اإل        :غزة

  ".دليل على فاعلية خيار المقاومة المسلحة في مواجهة المشروع االستعماري الصهيوني"قطاع غزة 
ـ         وقال أبو عطايا ال    إن :"نسخة عنـه  " فلسطين"ناطق العسكري لأللوية في بيان له صدر، أمس، ووصل ل

االحتالل يعلم جيداً أن هروبه من غزة كان على وقع العمليات الجهادية االستشهادية التي أربكته وجعلت                
  ".جنوده ومستعمريه في دائرة االستهداف الدائمة وعلى مدار الساعة

  14/8/2009صحيفة فلسطين، 
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  حول جرائمه في غزة" هيومن رايتس"حتالل يرفض تقرير اال .22
 واتهامه اإلنسانلحقوق " هيومان رايتس ووتش"ي ان تقرير منظمة سرائيلقال ناطق الجيش اإل: الناصرة
 باستهداف مدنيين رفعوا الراية البيضاء استسالماً، يستند إلى إفادات مواطنين فلسطينيين إسرائيل

أضاف أن المنظمة الدولية لم تنقل إلى الجيش التقرير ليتمكن من التطرق و". صدقيتهم ليست مثبتة"
وتابع أن قوات الجيش تتلقى تعليمات باحترام كل من يرفع . الشامل له على نحو يتيح فحصه المعمق

  . راية بيضاء لغرض االستسالم واالمتناع عن المس به
خاص بسبب كثافته ولجوء حماس إلى استخدام القتال في غزة كان معقداً على نحو "واعتبر الناطق ان 

 االمتناع قدر اإلمكان عن المس إسرائيلسكان القطاع دروعاً بشرية من خالل استغالل سخيف اللتزام 
  ". كما اختارت الحركة قلب المناطق المأهولة حلبة للقتال. بالمدنيين

صرها برفع الراية البيضاء حماس استغلت في شكل سافر التزام الجيش هذا، وقامت عنا"واضاف أن 
من : "وتابع ". يإسرائيلكتغطية لتنفيذ هجمات عسكرية من أجل الحصول على حصانة من أي هجوم 

يرفع الراية البيضاء بهذا الشكل إنما يقوم بعمل غير قانوني، لكنه لن يحظى بأي حماية من أي هجوم بل 
  ". يعرض حياة المدنيين القريبين منه إلى خطر حقيقي

في الحاالت التي تشتبه فيها القوات العسكرية بأن من يرفع الراية البيضاء يهدد هذه القوات، "اد أنه وز
يمكن لألخيرة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة الستيضاح االشتباه وإزالة الخطر وفقاً للتعليمات المتبعة في 

  ". شأن إطالق النار
  14/8/2009الحياة، 

  
  إلفراج عن فلسطيني فرنسينتنياهو يرفض طلب ساركوزي ا .23

بنيامين نتنياهو الخميس طلب الرئيس الفرنسي نيكوال " يةسرائيلاإل"رفض رئيس الحكومة : ب.ف.ا
ساركوزي اإلفراج عن فرنسي فلسطيني موقوف بتهمة التخطيط الغتيال حاخام، كما افاد مسؤول 

راء قرر رفض طلب اإلفراج عن رئيس الوز"وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان ". يإسرائيل"
والتي رفضت الطلب ألنه لم " العدل"هذا الفلسطيني بعد توصية من لجنة اإلفراج عن السجناء في وزارة 

  ".يعلن أبداً ندمه
  14/8/2009الخليج، 

  
  شاليطلتحقيق صفقة " قرار قيادي وجريء"موفاز يدعو نتنياهو إلى اتخاذ  .24

المعارض، شاؤول موفاز، رئيس " كديما" الرجل الثاني في حزب ي السابقسرائيلدعا وزير الدفاع اإل
ودفع الثمن المطلوب لتحقيق صفقة " قرار قيادي وجريء"ية بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ سرائيلالحكومة اإل

في مقابل اإلفراج عن الجندي األسير " ملطخة أياديهم بالدم"تبادل أسرى باإلفراج عن أسرى فلسطينيين 
  .ة غلعاد شاليتفي قطاع غز

وافقت على اإلفراج عن عدد كبير من ) التي كان عضواً فيها(وقال لإلذاعة العامة أن الحكومة السابقة 
، في إشارة إلى "وال يضير أن نضيف إلى تلك القائمة عدداً آخر منهم"األسرى الملطخة أياديهم بالدم 

ت أسماؤهم في القائمة المقدمة على اإلفراج عن جميع األسرى الذين ورد" حماس"إصرار حركة 
 من األسرى الواردة أسماؤهم في القائمة بداعي 150 رفضت اإلفراج عن إسرائيلوكانت . سرائيلإل

وأثارت هذه الدعوة حفيظة الوزير من  .يينإسرائيلأنهم ضالعون في عدد كبير من العمليات التي قتلت 
إلى ذلك أيد موفاز المعارضين إطالق سراح  ."يخرس"ميخائيل ايتان الذي طالب موفاز بأن " ليكود"

  .مروان البرغوثي واتفق معه في ذلك الوزير ايتان" فتح"القيادي في 
  13/8/2009الحياة، 
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   باقتراحات جديدةطشالي واشنطن تدخل على خط صفقة :"يديعوت" .25

ت حول إتمام ية النقاب عن وجود طرف ثالث دخل على محور المفاوضاسرائيلكشفت اإلذاعة العامة اإل
  .يةسرائيلاستحوذ أمس الخميس على اهتمام الصحف اإلوالذي وهو طرف غير مصري  صفقة شاليط ،

" حماس"الذي أوضح إن هناك مجموعة من االقتراحات نقلتها         " حماس"وذلك استنادا ألحد مسؤولي حركة      
ف الثالـث هـو     إن الطر " يديعوت احرنوت " عن طريق طرف ثالث ، فيما ذكرت صحيفة          إسرائيلإلى  

الواليات المتحدة األمريكية ، حيث تمحور دورها على دمشق ، والتأثير على الـرئيس بـشار األسـد ،                   
  .وحثها لتنفيذ الصفقة" حماس"والذي بدوره سيضغط على 

  14/8/2009الدستور، 
  

  البالغ حول اختطاف جندي كاذب: يسرائيلاإلالجيش  .26
توصل الى قناعة شبه كاملة بأن البالغ الذي وردها ظهر ي انه سرائيل قال الجيش اإل: معا-بيت لحم

أمس الخميس باختطاف جندي قرب مطار بن غوريون الدولي كان كاذباً وعليه فقد أزالت الشرطة بعض 
وذكرت األنباء أن الجيش كان  .الحواجز التي أقامتها على طرقات أواسط البالد عقب ورود هذا البالغ 

  .مداخل عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية ومنها الخليل وقلقيليةقد نصب أيضاً الحواجز في 
 قد تضاربت حول طبيعة العمليات االمنية المكثفة التي إسرائيلهذا وكانت االنباء الواردة من وسط 

، حيث إسرائيلفي وسط ) مساء الخميس(ية المختلفة سرائيلشرعت بها الشرطة واالجهزة االمنية اإل
بالقرب من " موديعين"ن الحواجز االمنية على الطريق الواصل بين تل ابيب ومستوطنة اقامت العديد م

  .رام اهللا، ما أدى الى اختناقات مرورية شديدة
ي في محيط مطار بن إسرائيلانفرد موقع قضايا مركزية بنشر تلميحات حول احتمالية خطف جندي و

  . االنباء الفرنسيةغريون ناسبا الخبر برمته لموقع ياهو االخباري ووكالة
وكانت مجنَّدة قد أفادت بأنها شاهدت رجلين يدفعان بقوة جندياً إلى داخل سيارة بجوار قاعدة عسكرية 

  .قريبة من مطار بن غوريون الدولي 
وفي بيان وصل لوكالة معا عبر بريدها االليكتروني موقع باسم جماعة تطلق على نفسها جيش القدس 

قام مجاهدونا بأسر جندي صهيوني قرب "وقال البيان  .يسرائيلتطاف الجندي اإلاعلنت مسؤوليتها عن اخ
مطار بن جوريون عصر اليوم الخميس وبحمد هللا انسحب المجاهدون من مكان العملية بسالم ومعهم 

  " .ونحن في جيش القدس سنعلن في وقت الحق تفاصيل الجندي األسير . األسير 
  14/8/2009وكالة معاً، 

 
  يون يائسون ويسعون إلى الهروبسرائيل اإل:ليفني .27

ية ورئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني أمس سرائيلانتقدت زعيمة المعارضة اإل:  ردينة فارس- غزة
يين يائسون ويبحثون عن طرق تساعدهم على سرائيلوقالت إن مئات آالف اإل .حكومة بنيامين نتنياهو

سياسي المقيت في البالد وافتقاد الحكومة لرؤية الهجرة إلى الخارج في ظل ما وصفته بالوضع ال
عن ليفني قولها خالل اجتماع لمئات من النشطاء والنواب " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة  .واضحة

يين، وأن مئات اآلالف يرون ما يجري سرائيلأرى اليأس يدب في كثير من اإل: عن حزبها في الكنيست
، ويبعثون أبناءهم للدراسة في الخارج، حتى أنهم يقدمون ويحاولون الحصول على جواز سفر أجنبي

وانتقدت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب افتقاده لـرؤية ومسار  .على شراء منازل في الخارج
 .واضحين بعد مرور أربعة أشهر على تشكيل حكومته

  14/8/2009عكاظ، 
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  تطبيع مع تل أبيبضغوط أمريكية على قطر وعمان لل: يسرائيلالتلفزيون اإل .28

ية هذا األسبوع سرائيلادعت اإلذاعة العبرية أن الواليات المتحدة األمريكية أبلغت الحكومة اإل :الناصرة
بأن دولتي قطر وعمان مستعدتان الستئناف العالقات مع تل أبيب شريطة تجميد البناء في المستوطنات 

ي لم يرد بعد على المطلب األمريكي سرائيلانب اإلاليهودية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الج
ي أوردت مساء أمس الخميس سرائيلوكان القناة األولى في التلفزيون اإل. بتجميد البناء لمدة عام فقط

 رضوخاً لضغوط أمريكية إسرائيلستستأنفان قريباً عالقاتهما مع "أن دولة قطر وسلطنة عمان ) 13/8(
  .، حسب قولها" بهذا الخصوصشديدة مورست عليهما مؤخراً

ية في قطر قبل قرارها قطع العالقات الثنائية، فيما إسرائيلوأشارت إلى أنه كانت هناك ممثلية دبلوماسية 
وأشارت القناة  . وعمان على مستوى مكتب لرعاية المصالح، كما قالتإسرائيلكانت العالقات بين 

ى الدول العربية لتقديم بوادر تطبيعية تجاه الدولة العبرية ية إلى أن اإلدارة األمريكية تضغط علسرائيلاإل
  ".لدفع عملية السالم إلى األمام"

  14/8/2009قدس برس
  

   للبنان"إسرائيل"معلومات استخباراتية من أميركا الالتينية وراء تهديدات : "يديعوت" .29
وله إن وراء ي رفيع المستوى قإسرائيل، الخميس، عن مسؤول "يديعوت أحرونوت"نقلت صحيفة 
ية بأن حزب اهللا يبذل سرائيلتقديرات االستخبارات اإل" حزب اهللا"ية األخيرة للبنان وسرائيلالتهديدات اإل

ية ومؤسسات يهودية في فنزويال واألرجنتين إسرائيلجهوداً كبيرة لتنفيذ هجمات عسكرية على أهداف 
وأضافت أن . يادي في الحزب عماد مغنيةوالبرازيل واألورغواي والبراغواي وبيرو ثأراً الغتيال الق

وتابعت أن حزب اهللا يخطط لعملية ". فنزويال غدت القاعدة األمامية لحزب اهللا في اميركا الالتينية"
االنتقام من دون أن يترك بصمات بأنه وراء العملية أو أن يعلن على المأل مسؤوليته عنها لتفادي رد 

  .ي عسكري ضد لبنانإسرائيل
ية أفيغدور ليبرمان نقل، خالل زيارته األخيرة عددا من سرائيلحيفة فإن وزير الخارجية اإلوبحسب الص

دول اميركا الالتينية، معلومات استخباراتية عن محاوالت حزب اهللا تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف 
ة لنشاط عناصره  أرادت من تهديداتها إبالغ حزب اهللا بأنها منتبهإسرائيلوزادت ان . ية ويهوديةإسرائيل

  .في أرجاء اميركا الالتينية وتتابع تحركاتهم
  13/8/2009الحياة، 

 
   سياح يزورون الضفة من دخول مناطقها تمنع"إسرائيل" .30

 السياح والمواطنين األجانب الذين يزورون الضفة الغربية، من الـدخول إلـى             إسرائيل تمنع   :يو بي آي  
إلـى منـاطق    "ات سفر السياح القادمين عبر األردن يقول        ية، وتضع ختما على جواز    سرائيلالمناطق اإل 

  .  والفلسطينيينإسرائيل، ما يشكل خرقا التفاق أوسلو بين "السلطة الفلسطينية فقط
 فرضت قيودا مشددة على شروط دخول مواطني دول أجنبية إلـى            إسرائيلهآرتس إن   "وذكرت صحيفة   

ق السلطة الفلسطينية فقط، رغم أن هؤالء السياح هـم          ية، وحددت تنقالتهم داخل مناط    سرائيلالمناطق اإل 
 ولديهم عالقات عائلية وتجارية وعمل ودراسة في        إسرائيلمواطنون في دول تقيم عالقات دبلوماسية مع        

يين في معبر جسر اللنبـي،      سرائيل، فإن موظفي مراقبة الحدود اإل     "هآرتس"ووفقا لتقرير    . الضفة الغربية 
، بدأوا يضعون منذ ثالثة شهور ختما على جوازات سفر القادمين إلـى الـضفة               القريب من مدينة أريحا   

  ".إلى مناطق السلطة الفلسطينية فقط"كتب فيه 
  14/8/2009السفير، 
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   منزل ومنشأة بالهدم في القدس منذ بداية العام الجاري1500 أصحاب تخطر "إسرائيل" .31

 الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويـضي        رئيس وحدة القدس في ديوان     أكد : وليد عوض  -رام اهللا   
 منزل ومنشأه أوامر هدم في مناطق مختلفة في مدينة القدس المحتلة، منـذ              1500الخميس تلقي أكثر من     

 أمر في محيطها    300 أمر هدم في البلدة القديمة من القدس و        80بداية العام الحالي، وان من بينها حوالي        
   .جوز والصوانة وسلوان وراس العامودفي أحياء الشيخ جراح ووادي ال

 أوامر الهدم ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية بالقدس        أن إلى الرويضي في بيان صحافي الخميس       وأشار
تترافق مع السيطرة على عقارات المقدسيين وخاصة في أحياء الشيخ جراح وحي واد حلوه في سـلوان،                 

اءات قضائية جديدة ضد عائالت أخـرى فـي الحـي           حيث تم طرد عائلتي حنون والغاوي، وبدأت إجر       
 منزال في حي وادي حلوه تسيطر       40المذكور شملت عائالت رفقة الكرد وعائلة الصباغ، إضافة إلى أن           

عليه اآلن جمعيات استيطانية في محاولة للسيطرة بالكامل على الحي المذكور وطرد سكانه حيث هنـاك                
وحذر  . انهيارات مختلفة األيام الماضية بالمدينة المقدسة      إلى أدت   حفريات تتهدد منازل المواطنين وأنفاق    

  .الرويضي من إقدام سلطات االحتالل على هدم جماعي لمنازل مواطنين فلسطينيين في القدس
 ألف مواطن مقدسي مهددون بالعيش بال مأوى تمهيدا لطردهم من المدينة في             50وبحسب الرويضي فإن    

  .ية المختلفة ومنها بلدية االحتاللسرائيلا الجهات الحكومية اإلضوء اإلجراءات التي تنفذه
من سكان المدينـة خـالل       ةبالمائ 20 الرويضي ان سلطات االحتالل تهدف إلى طرد         أوضحومن جهته   

 مـن مجمـل     ةبالمائ 34األعوام الخمسة القادمة مع ارتفاع عدد المقدسيين وفقا إلحصاءات مختلفة إلى            
  .السكان في المدينة

  14/8/2009القدس العربي، 
  

  االحتالل يخطط لتقسيم األقصى وطرد المسلمين منه : بكيرات .32
) إسـرائيل (أكد الدكتور ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى المبارك أن             : قلقيلية

ب تخطط لتقسيم األقصى وطرد المسلمين منه، على غرار ما جرى في الحرم اإلبراهيمي في الخليل عق               
م، حيث جرى تقسيم الحرم بين المسلمين واليهـود تحـت ذرائـع             1994المذبحة في شهر رمضان عام      

  .وحجج واهية
 1200م وصل مجموعها إلى     1967وأوضح بكيرات أن عدد االعتداءات على المسجد األقصى منذ عام           

ـ "ية ال تؤمن إال بإقصاء اآلخر، سرائيلاعتداء، مشيرا إلى أن العقلية اإل      ت الحـرب علـى أرض   وقد أعلن
  . كنيس ومجمع سياحي، ومنعت الصالة فيه واألذانإلىالقدس، وقامت بتحويل مسجد النبي داود 

وبين بكيرات أن سلطات االحتالل تتبع عدة خطوات قبل االستيالء على  المقدسات، حيث تتمثل الخطوة                
ة األخيرة االستيالء عليه وتفريغه،     األولى باالعتداء لمعرفة رد الفعل وبعدها إثارة مشكلة التملك والخطو         

  .كما حدث مع المدرسة الكنكزية حيث تم االعتداء عليها وبعد ذلك االستيالء عليها
الحقكم حتى في   انه ال وجود لكم وسن    "  إرسال رسالة إلى المقدسيين مفادها       إلىوأكد أن كل اعتداء يهدف      

حيث تـصل نـسبة سـكان       % 22ن إلى نسبة    تريد أن ينخفض عدد السكا    ) إسرائيل(" :، قائال "مساجدكم
  %".40م ستكون نسبتهم 2020وفي عام % 34العرب  في الوقت الحاضر إلى 

  14/8/2009صحيفة فلسطين، 
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  هيئة مقدسية تحذر من تراجع الموقف الدولي المناهض لتهويد القدس .33
لمقدسـات مـن خطـر       حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس وا       : سمر خالد  -القدس المحتلة   

 حسن خاطر األمـين     .وقال د . تراجع الموقف األميركي والدولي المناهض لسياسة تهويد المدينة المقدسة        
إن التحول اإليجابي الطفيف الذي حصل في مواقف اإلدارة األميركية الجديدة فيما يخـص              : العام للهيئة 

وأشار إلى أن سـلطات      . هو أكثر من ذلك    سياسة تهويد القدس مهدد اليوم بالتراجع والتالشي وربما بما        
االحتالل شرعت في وقت مبكر ومنذ أن شعرت ببدايات هذا التحول إلى محاولة حصار مراكز القوة في                 

  .هذا التوجه الجديد
وأكد حسن خاطر أن سلطات االحتالل تسير في تهويد القدس بتكتيك جديد يتجنب قدر اإلمكان التـصادم                 

ن خالل تحويل معظم مشاريع التهويد إلى منظمات وجمعيات اسـتيطانية وغيـر             مع اإلدارة األميركية م   
حكومية وإظهار االستيطان وكأنه مشاريع خاصة ال عالقة للدولة بها، وفي المقابل تعمل من خالل قوى                

  .الضغط العديدة في الداخل والخارج على شل وإفشال التوجهات الجديدة للرئيس األميركي
 14/8/2009الرأي، األردن، 

  
  االحتالل يخطر عائلتي الغاوي وحنون بمغادرة حي الشيخ جراح .34

ي، أمس، عائلتي الغاوي وحنون المقدسـيتين بإنهـاء         سرائيلأخطرت شرطة االحتالل اإل    :القدس المحتلة 
 متراً عن المكـان، أي      150اعتصامهما أمام منازلهما في حي الشيخ جراح، واالبتعاد مسافة ال تقل عن             

وذكر شهود عيان في حي الـشيخ جـراح أن شـرطة            . خارج حدود الحي الواقع وسط المدينة المحتلة      
" خيمة الـصمود  "لولة دون السماح للعائلتين باالنتقال إلى مكان        االحتالل استدعت تعزيزات عسكرية للحي    

وسط الحي، والتي هدمت في الثاني من الشهر الجاري بشكل متزامن مع طرد العائلتين مـن منـازلهم                  
  . شقق سكنية10المكونة من 

الل  عائلة مقدسية في حي الشيخ جراح خطر الطرد والترحيل بعد أن أخطرتها سلطات االحت              27وتواجه  
 وحدة سكنية على أنقاض الحي الفلسطيني الـذي         200بإخالء منازلها، تمهيدا إلقامة حي استعماري من        

  .1967 أي قبل احتالل القدس عام 1956سكنته العائالت منذ عام 
  14/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "يةسرائيلاإل" غزة فوق قنبلة موقوتة خلّفتها المحرقة .35

كشفت عمليات كشف عن القذائف غير المتفجرة التي خلّفتها  ":وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 
في قطاع غزة، أن القطاع يعيش على قنبلة موقوتة، ويعكف فريق تابع لألمم " يةسرائيلاإل"المحرقة 

ونقلت وكالة األنباء  .في قطاع غزة" يةسرائيلاإل"المتحدة على تقييم المخاطر الناجمة عن المحرقة 
عن كيري رورو رئيس مكتب فريق األمم المتحدة إلزالة األلغام في غزة قوله إن ) يرينا(اإلنسانية 

 ألف 12فريقه يعمل حالياً على إزالة الذخائر غير المتفجرة المدفونة في آالف المباني المدمرة، وفي 
 31ة و قطعة من الذخائر غير المنغلق120وحدد الفريق مبدئياً أماكن . هكتار من األراضي الزراعية

من الذخائر المكتشفة حتى اآلن تحتوي % 28وأشار الفريق إلى أن  .قذيفة فسفور أبيض غير منفجرة
  .على مواد شديدة االنفجار% 72على الفسفور األبيض، و

 4و" اليونيسيف" مدرسة حكومية تابعة لصندوق 38وركز الفريق على إزالة الذخائر غير المنفجرة في 
والمباني ذات األولوية مثل المستشفيات ومرافق األمم المتحدة، وعثر في موقع " أونروا"تابعة لوكالة 

في تسوية " يةسرائيلاإل" ألغام مضادة للدبابات استخدمتها القوات 7واحد في منطقة أبوعيدة بجباليا على 
  .المباني باألرض
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عظمهم من األطفال منذ  آخرين م25 فلسطينياً وجرح 17يذكر أن الذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل 
  .كانون الثاني الماضي/ يناير18توقف محرقة غزة في 

  14/8/2009الخليج، 
  

  انتهاك حقوق األسرى الفلسطينيين يفوق تخّيل العالم: تقرير .36
كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية تعمل داخل الخط األخضر، أمس، عن حقائق ومعطيات جديدة  :رام اهللا

وأكد المحامي . جون االحتالل، تتضمن انتهاكات وخرقاً للمواثيق الدوليةتتعلق بأوضاع األسرى في س
عمر خمايسي، الذي استعرض التقرير الحقوقي الصادر عن مؤسسة الميزان لحقوق االنسان 

، خالل مؤتمر صحافي عقد في القدس المحتلة، أمس، أن التقرير يكشف أن ما تمنحه )الناصرة(في
ء بسيط مما تكفله لهم القوانين والمعاهدات الدولية وقواعد حقوق سلطات السجون من حقوق هو جز

  .اإلنسان، اذ إن الخروقات واالنتهاكات تفوق بكثير ما يمكن أن يتخيله العالم
وعقد المؤتمر الصحافي بالتعاون بين مركز ميزان ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين في فندق 

د رئيس لجنة متابعة قضايا أسرى الحرية، الشيخ رائد صالح، األمباسيدور في القدس المحتلة، حيث أك
 .أهمية قضية األسرى وضرورة تعزيز الثبات وصمود الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الضفة والقطاع

 التقرير يكشف حقيقة المعاملة الوحشية أن مواسي، الرؤوف مدير مركز ميزان المحامي عبد وأكد
  .لألسرى

  14/8/2009الخليج، 
  

   فلسطينيين في الضفة سبعةاالحتالل يعتقل  .37
وذكـرت صـحيفة     . فلسطينيين في الضفة الغربية    7 أمسية  سرائيلاعتقلت القوات اإل  :  د ب ا   -تل أبيب   

يديعوت أحرونوت التي أوردت النبأ في موقعها اإللكتروني أنه تمت مصادرة بعض األسلحة خالل حملة               
الستجوابهم من قبل قوات األمن دون أن توضـح إذا مـا            " به بهم المشت"وأضافت أنه تم نقل     . االعتقاالت

 االعتقاالت تمت في مـدن وقـرى        إنوقالت مصادر فلسطينية     .كانوا ينتمون إلى أي جهة تنظيمية أم ال       
 يةسـرائيل اإل مراكـز التحقيـق      إلـى  انه تم نقل جميع المعتقلـين        إلىرام اهللا وقلقيلية والخليل، مشيرة      

  .لالستجواب
  14/8/2009ر، الدستو

  
  "االعتداءات"صيادو غزة يتظاهرون ضد  .38

نقل صيادون فلسطينيون شباك صيدهم ومستلزمات قـواربهم        :  د ب أ   - إبراهيم كامل   -القدس المحتلة   
ية بحقهم وتمكينهم من    سرائيلالقديمة أمام مقر األمم المتحدة في قطاع غزة للمطالبة بوقف االعتداءات اإل           

 أمام مقر المنظمة الدولية وسط غزة بدعوة من جمعية          أمس عشرات الصيادين    وتظاهر .ممارسهم عملهم 
ية سـرائيل التوفيق التعاونية لصيادي األسماك مطالبين برفع الحصار البحري عليهم ووقف االنتهاكات اإل           

 سوى باإلبحار مسافة أقل مـن ثالثـة         إسرائيلواستعان الصيادون ، الذين ال تسمح لهم         .اليومية بحقهم 
ية التي تحول بيـنهم     سرائيليال، بمقتنيات من مستلزمات عملهم للتعبير عن سخطهم من االعتداءات اإل          أم

وطالب الصيادون األمم المتحدة والمجتمع الدولي واالتحاد        .وبين تحصيل لقمة عيشهم في عرض البحر      
ين والتوقف عـن    األوروبي والمفوضية األوروبية والمؤسسات الدولية برفع الحصار البحري عن الصياد         

  .إطالق النار المتكرر عليهم
ية عليه أثناء عملـه مـؤخرا       سرائيلورفع المتظاهرون صورة لزميل لهم قتل إثر إطالق نار الزوارق اإل          

ي وتطالب بتحرك حقوقي ودولي لتمكينهم مـن  سرائيلوسط تردديهم عبارات تندد بالحصار واالحتالل اإل     
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ة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إن الخـسائر الـسنوية           وقال جمال الخضري رئيس اللجن     .عملهم
لصيادي القطاع تبلغ ثالثة ماليين دوالر سنويا، مشيرا إلى أنه ال يوجد قانون محدد للصيد داخل البحـر                  

وشدد الخضري في كلمة خالل التظاهرة على أن خمسة آالف صياد            . تفرض قانونها بالقوة   إسرائيلوأن  
ه المهنة معرضون لخطر حقيقي يهدد مستقبلهم وعائالتهم ، داعيا إلـى وقفـة              فلسطيني يعيشون من هذ   

  .حقيقية إلنقاذهم
 14/8/2009الرأي، األردن، 

  
   بدفع تعويضات عن سرقتها للمياه العربية"إسرائيل"مطالبة  .39

أوصى مشاركون في ندوة حول أزمة المياه في الوطن العربي دول الطـوق العربـي               : وكاالت -عمان  
بدفع تعويضات عن سرقتها للمياه العربية طيلة العقود الماضـية، ورفـض            ) إسرائيل(ة مطالبة   بضرور

في " رؤى"جاء ذلك خالل ندوة نظمتها الشبكة النسوية العربية         . المشاريع المائية اإلقليمية المشتركة معها    
ؤسسات الفلـسطينية   العاصمة األردنية عمان  حول أزمة المياه في الوطن العربي، بمشاركة عدد من الم             

  .إلى جانب مؤسسة العمل الصحي
وأكدت مدير برنامج صحة المرأة في مؤسسة العمل الـصحي فكتوريـا شـكري أن دولـة االحـتالل                   

من المياه الجوفية الفلسطينية، واصفة أزمة المياه في فلسطين باألزمة اإلنسانية           % 80ي تستهلك   سرائيلاإل
  .عام والنساء على وجه الخصوصالتي يدفع ثمنها الفلسطينيون بشكل 

إن معدل الموارد المائيـة الفلـسطينية،       " :وبخصوص الحصص المائية اليومية للفلسطينيين قالت شكري      
 مليون متر   980هي   والمفترض أن تكون تحت السيطرة واالستخدام الفلسطيني في ظل ظروف طبيعية،          

 ألـف   400شبكات مياه، فيما يعـاني       تجمعاً في فلسطين بدون      220وأشارت إلى وجود     .مكعب سنوي 
وأوضحت أن اسـتهالك الميـاه ألغـراض         .مواطن في الضفة الغربية المحتلة لوحدها نقصاً في المياه        

 مليـون متـر     1459 إلـى    1949 مليون متر مكعب في السنة عام        260ية ارتفع من    سرائيلالزراعة اإل 
ولية الكاملة عن أزمة المياه التي يعانيهـا        ي المسؤ سرائيلوحملت الكيان اإل   .1986مكعب في السنة عام     

الفلسطينيون بسبب تحديدها لالستهالك الفلسطيني من المياه بوضعها سقفاً لكمية المياه المستخرجة من كل              
  . في الساعة3م100اآلبار الفلسطينية بحيث ال تزيد على 

  14/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   انخفاض بمعدل حوادث الطرق بقطاع غزة: دراسة .40
أظهرت وزارة النقل والمواصالت في غزة أن هناك انخفاضاً بمعدل حوادث الطرق بقطاع غـزة                :غزة

وقال مدير التخطيط بـالوزارة     . 2008للنصف األول من العام الحالي مقارنة بنصف العام         % 21بنسبة  
ـ       تة في تحليل وفيـات الحـوادث لـس       :" نسخة عنه أمس  " فلسطين"عالء العكش في بيان صحفي وصل ل

مع تقارب عدد المركبات    % 26أعوام سابقة تبين انخفاض معدل وفيات الحوادث بغزة عن الضفة بنحو            
  ".المسجلة بالضفة وغزة

  14/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فلسطينية لرئاسة لجنة شؤون المهاجرين في بلدية نيويورك .41
اسة لجنة شؤون المهاجرين في     اختار رئيس بلدية نيويورك، مايكل بلومبرغ، فلسطينية األصل لرئ        : لندن

وفي اتصال هاتفي معهـا   .البلدية، وهي المرة األولى التي يتولى فيها شخص مسلم وعربي هذا المنصب           
ـ     إن تعيينها الذي تم بقرار من بلومبرغ يـوم          2009-8-13الخميس  " نت.العربية"ذكرت فاطمة شمعة ل
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ال رصدت أنا ذلك في وسائل االعالم األمركية        و"األول من أمس، لم يحدث أي اثارة للجدل من زمالئها،           
القريبة من رام اهللا التي زارتها آخر مرة        " دير دبوان "، بحسب تعبير شمعة المتحدرة أصالً من بلدة         "أيضاً
 سنة، إنها ستسعى ألن تكون بحجم المـسؤولية         30وقالت فاطمة شمعة، البالغة من العمر        . سنة 14قبل  

يس بلدية نيويورك في تولي شؤون المهاجرين لمدينة يهاجر اليهـا كـل عـام    التي ألقاها على عاتقها رئ  
، "حيث تسمع في شوارع المدينة عشرات اللغات واللهجات المختلفة        " دول في قارات،     5مئات اآلالف من    

  .وفق ما قالت
 قبلها  وذكرت فاطمة شمعة أنها أبصرت النور في نيويورك من أم برازيلية، حيث كان والدها كان مقيماً               

في ريو دي جنيرو، بالبرازيل، وهناك قضت هي هناك بعض السنوات، لـذلك فهـي تـتقن العربيـة                   
  .والبرتغالية واالنجليزية والفرنسية واالسبانية وبعض االيطالية

  13/8/2009نت، .العربية
  

   ينفي زيارة وفد أمني إسرائيلي لألردن أردنيمصدر  .42
QNA :    نباء التي أوردتها وسائل إعالم إسرائيلية عن زيارة وفد          األ ،نفى مصدر حكومي أردني مسؤول

أمني إسرائيلي بشكل غير معلن، ولقائه مسؤولين أردنيين في عمان في محاولة للحفاظ على ما وصـف                 
بعالقات جيدة باألردن، وذلك بعدما أثار اقتراح إسرائيلي بأن يتحول األردن إلى دولة فلسطين وفق مـا                 

استهجن المصدر ذاته مـا     من جهة أخرى،    و . اإلسرائيلية أمس األول   " بوست جيروزاليم"زعمت صحيفة   
صدر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي من دعوة اإلسرائيليين إلى االمتناع عن السفر إلـى األردن                

  .همومصر، خشية وقوع أعمال ضد
   14/8/2009العرب، قطر، 

  
    الفلسطينيينينالمدير العام لألونروا في لبنان يبحث أوضاع الالجئ .43

عرض المدير العام لألونروا في لبنان سيلفاتوري لمباردو أمس خـالل لقـاءين             :  محمد صالح  -صيدا  
وكـان  . صيدا أوضاع واحتياجات الالجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا ومخيماتهـا         مدينة  منفصلين في   

دارته، والثاني مع وفد كبير مشترك      اللقاء االول مع رئيس بلدية المدينة الدكتور عبد الرحمن البزري في            
ان اللقاء يأتي في إطـار الزيـارات        "وأوضح لمبادردو بعد لقائه البزري      . من اللجان الشعبية الفلسطينية   

المنتظمة إلى منطقة صيدا، والهدف هو التحاور مع بلدية صيدا بهدف توحيد الجهود لخدمة الفلسطينيين،               
تكـاد  "من جهته، شدد البزري على ان صيدا        و. " والخدمات الصحية  ال سيما في مجاالت التربية والطبابة     

تكون المدينة الوحيدة التي تعتبر أن الشعب الفلسطيني هو جزء ال يتجزأ من نسيجها االجتماعي، كما أنها                 
مدينة ملتزمة بالملف الفلسطيني بكل النواحي سواء السياسية والنضالية وصوال إلى االجتماعية والحياتية             

ال يجوز أن يبقى أهلنا مـن  "ولفت إلى أنه . "ها بالطبع حق العودة والحفاظ على أوضاع الفلسطينيين  وأهم
أبناء الشعب الفلسطيني تحت رحمة قوانين ظالمة أقرت في ظروف سياسية معنية، وهي تهدف في مـا                 

حماية الخصوصية  تهدف إليه إلى االبتزاز السياسي اكثر مما هي لحماية الملف السياسي الفلسطيني، أو ل             
  ."السياسية اللبنانية

  14/8/2009السفير، 
  

  حق العمل للشعب الفلسطيني في لبنانندوة حول  .44
 رفـضه   "حق العمل للشعب الفلسطيني فـي لبنـان       "خالل ندوة بعنوان     أكد الوزير السابق بشارة مرهج     
ين، بأن اللبنانيين يهـاجرون     للحجة التي تطلقها بعض الفئات اللبنانية حول الوضع االقتصادي للفلسطيني         "
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إلى بلدان االغتراب للعمل ألنهم ال يجدون فرص عمل في لبنان، فكيف يمكنهم أن يعطوا حـق العمـل                   
  ."للفلسطيني

 للدراسات إلى أن الفلسطينيين في الخـارج يـدفعون األمـوال إلـى              "باحث"لفت مدير مركز     في حين  
الفلسطيني يرحب بتنفيذ القوانين التـي ترعـى        فتاً إلى أن    التنشأ حركة اقتصادية جيدة،      ل فلسطينيي لبنان 

  ."شؤونه وتحفظ حقوقه المدنية في العمل والتملك
  14/8/2009السفير، 

 
  وفد أمني مصري يزور غزة لبحث آلية نقل شاليط .45

كشف موقع إخباري فلسطيني أن وفدا أمنياً مصرياً سيصل قطاع غزة في غضون أيام لاللتقاء : غزة
ي األسير جلعاد شاليط من قطاع غزة إلى سرائيلة حماس للتفاهم معهم حول آلية نقل الجندي اإلبقادة حرك

، أن الوفد الذي يرأسه محمد إبراهيم نائب "قدس نت"وذكر موقع . القاهرة، تمهيداً لصفقة تبادل األسرى
قدس "حسب و. وزير المخابرات المصرية سيلتقي قيادات في فصائل أخرى شاركت في اختطاف شاليط

أبدت أخيراً قبوال لقائمة األسرى التي تطالب حماس باإلفراج عنهم في أي صفقة " إسرائيل"، فإن "نت
  .تبادل

  14/8/2009الشرق األوسط، 
  

  ي بعد كشف معلومات عن محاولة اغتيال غير مكتملةسرائيلالقاهرة تعّزز حماية السفير اإل .46
ية في سرائيلها األمنية حول مقر البعثة الدبلوماسية اإلعززت السلطات المصرية من إجراءات: القاهرة

القاهرة ومقر سفيرها، شالوم كوهين، بعد كشف معلومات عن محاولة اغتيال غير مكتملة كان تنظيم 
، إن من الطبيعي تعزيز "األخبار"وقال مسؤول مصري لـ. أصولي مجهول الهوية يعتزم تنفيذها ضده

ورأى أن ال تهديدات حقيقية يخشى . دها لحماية كوهين وأعضاء البعثةهذه اإلجراءات األمنية وتشدي
في مصر، إال أنه أكد في المقابل أن السلطات المصرية تتعاطى " إسرائيل"معها على حياة أي من ممثلي 

  .باهتمام مع أي محاولة لالعتداء عليهم
  14/8/2009األخبار، 

  
  ومتمسكون بالوساطة التركية" إسرائيل"مع ال مفاوضات مباشرة : سورية ترد على إيالون .47

ية داني سرائيلفي أول رد سوري رسمي على تصريحات نائب وزير الخارجية اإل:  كامل صقر-دمشق 
إيالون بخصوص نية تل أبيب عدم متابعة المفاوضات غير المباشرة مع سورية التي تتم برعاية تركية 

نضال قبالن ان تصريحات أيالون .ر السوري في تركيا دودعوته لها إلى مفاوضات مباشرة، اعتبر السفي
تأتي في إطار االستهالك المحلي وإلهاء الدول عن الموضوع األساسي في العملية السلمية المتمثل بعدم 

، أن سورية متمسكة "القدس العربي"وأضاف قبالن، في اتصال أجرته معه . بالسالم" إسرائيل"رغبة 
وتابع قبالن . سيط السلمي وأن مستلزمات التفاوض ال تتغير بالنسبة لدمشقبمطالبها بغض النظر عن الو

أن تضع شروطاً ال داخلية وال خارجية، وإذ بدا السفير السوري غير مكترث " إسرائيل"بأنه ال يمكن لـ
بيناً ي أكد أنه ال يمكن إلغاء الدور التركي دون اقتراح بديل أكثر جدوى، مسرائيلكثيراً بكالم المسؤول اإل

أن المسألة ليست من هو الوسيط بقدر ما هي النتيجة؟ الفتاً إلى أن الجانب التركي حريص على أن يكون 
  .له دور في عملية السالم لكنه حريص أكثر على تحقيق السالم كهدف أساسي

  14/8/2009القدس العربي، 
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  يإسرائيلالعراق لن يسمح بأي وجود : رئيس الوزراء العراقي .48
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن حكومته لن تسمح بوجود :  بغداد- القاهرة
على أي قطعة من األرض العراقية، مشيراً إلى أن الجانب المصري وافق على إرسال طيارين " إسرائيل

مصريين لتدريب طاقم من الضباط العراقيين، وأعلن أن حكومته سوف تستعين بالخبرة المصرية في 
  .ال العمل األمنيمج

  14/8/2009الخليج، 
  

 المنامة تخترق حصار غزة بالموسيقى .49
البحرينية إلى قطاع غزة لم يمنع " موسيقيون مستقلون"حرمان دخول فرقة :  حسن محفوظ-المنامة 

فبعد بقائهم عالقين عند معبر رفح . أعضاءها من المضي قدما في التعبير عن تضامنهم مع أهالي القطاع
ن أسبوع قرروا إقامة الحفل الفني على المعبر، إال أنهم منعوا من األمن المصري، حينها قرروا ألكثر م

 .العودة لبلدهم البحرين إلقامة الحفل هناك وقد أقيم بالفعل في المنامة مساء األربعاء
 13/8/2009نت، .الجزيرة

  
  الفلسطيني يسرائيلإلغاالوي في إطار معالجتها لقضايا الصراع اتنتقد جورج صحف بريطانية  .50

تعرض البرلماني البريطاني جورج غاالوي المعروف بمناصرته للقضية  : هيام حسان-لندن 
الفلسطينية، مؤخراً النتقاد شديد من جانب مؤسسة متخصصة في مراقبة البث االعالمي تعرف باسم 

ي الفلسطيني في برنامجه سرائيل، وذلك على خلفية أسلوبه في تناول مسألة تتعلق بالصراع اإل)أوفكوم(
انها تلقت مؤخراً شكاوى من قبل مشاهدين ينتقدون فيها ) أوفكوم(وتقول ). الصفقة الحقيقية(التلفزيوني 

ية في حلقة من حلقات برنامجه سرائيلغاالوي لعدم اتاحته الفرصة كاملة أمام المتحدث عن المصالح اإل
ير أي خالل الحرب على غزة التي أسفرت عن استشهاد ينا/ خالل شهر كانون الثاني) الصفقة الحقيقية(

وعابت المؤسسة في تقريرها .  من أهالي قطاع غزة، معظمهم من المدنيين النساء واالطفال1500نحو 
 تقترف إسرائيل: "الذي تناقلته وسائل االعالم المحلية البريطانية على غاالوي استخدامه لتعابير من قبيل

التطهير العرقي الذي تمارسه .. قتل موظفي االمم المتحدة.. صل العنصرياحتالل الف.. جرائم حرب
  ". في غزةإسرائيل

وتعليقاً على انتقادات المؤسسة التي جاءت استجابةً لشكاوى بعض المشاهدين والمستمعين كما تقول 
عظم ، قال خبير اعالمي فضل عدم الكشف عن اسمه انه يقطع بأن اللوبي الصهيوني وراء م)أوفكوم(

الشكاوى التي يوقعها أصحابها باسم مشاهد أو مستمع، معرباً عن أسفه لعدم وجود معسكر مقابل في 
  .الجانب اآلخر يتولى مالحقة التناول االعالمي المجحف بحق الفلسطينيين

وعلى صعيد مماثل، واصل اللوبي الصهيوني في بريطانيا انتقاداته لبعض وسائل االعالم البريطانية في 
وصدر مؤخراً عن مجموعة مراقبة اعالمية تسمي نفسها . ي الفلسطينيسرائيلن تناولها للصراع اإلشأ
الجارديان، االندبندنت، التايمز، الفاينانشال : تقريرا انتقدت فيه خمس صحف بريطانية هي) فقط صحافة(

نة لتناول الصحف وجاء االنتقاد للصحف هذه المرة استنادا الى دراسة مقار. تايمز، الديلي تلغراف
أن ) فقط صحافة(لموضوع ارتكاب جرائم حرب في كل من غزة وسيرالنكا، حيث اعتبرت مجموعة 

 بارتكاب جرائم حرب في غزة عما فعلت ابان القتال سرائيلالصحف كانت أسرع في توجيه االتهامات إل
  .المكثف االخير بين الحكومة السيرالنكية ونمور التاميل االنفصاليين

  14/8/2009س العربي، القد
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  والكيان الصهيوني" حزب اهللا" سيناريوهات وراء حملة التهديدات المتبادلة بين خمسة .51
 ومقاتلي حزب اهللا اللبناني المخاوف من أن صراعا جديدا          إسرائيلأثار التصاعد في تبادل التهديدات بين       

تملة للعوامل التي ربما تقـف وراء       فيما يلي قراءة في خمسة سيناريوهات مح       .ربما يختمر بين الطرفين   
  .هذا التصاعد في الخطاب

   لتجنب أعمال انتقاميةإسرائيلسعي : السيناريو األول
 إلى أنها علمت بأن حزب اهللا لديه خطط جديدة لمهاجمة مواطنيها في الخـارج وربمـا                 إسرائيلألمحت  

ل عماد مغنية مخططه العسكري والذي      ية وقائية وتوعد حزب اهللا بالثأر الغتيا      سرائيلتكون التحذيرات اإل  
ومنذ ذلك الحين أفادت تقارير بإحباط مؤامرات خطط لهـا حـزب اهللا             . إسرائيلأنحى بالالئمة فيه على     

ية عن مـصادر أمنيـة هـذا    إسرائيليين في ساحل العاج وأذربيجان ومصر، ونقلت صحيفة         إسرائيلضد  
  .أهداف في أوروبااألسبوع أن من المشتبه أن حزب اهللا يضع عينه على 

  زيادة حزب اهللا لحجم ترسانة أسلحته: السيناريو الثاني
أشار حزب اهللا إلى أنه قد يضيف صواريخ مضادة للطائرات إلى ترسانة تتكون من صواريخ قـصيرة                 

 التي تعتمد على قوتها الجوية في التفـوق اإلسـتراتيجي وتقـوم     إسرائيلالمدى وأسلحة صغيرة، وقالت     
" تغييراً لمـسار األمـور    "ع منتظمة فوق لبنان وسوريا إنها ستعتبر امتالك هذه األسلحة           بطلعات استطال 

 عام  إسرائيلويقول حزب اهللا أنه أعاد التسلح وإنه أقوى اآلن مما كان عليه قبل حربه ضد                . غير مقبول 
لتابعة ، وذكر أنه زاد من عدد ونطاق صواريخه على الرغم من تعزيز وجود قوات حفظ السالم ا                2006

  .لألمم المتحدة في جنوب لبنان
   على رئيس الوزراء اللبنانيإسرائيلضغط : السيناريو الثالث

يجري سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف محادثات لتشكيل حكومة وحدة جديـدة يتوقـع أن                
 تكـون   وربمـا . 1992 وفي البرلمـان منـذ عـام         2005تضم حزب اهللا الممثل في الحكومة منذ عام         

ية بأنه يجب على لبنان تحمل عواقب أي هجوم يشنه حـزب اهللا محاولـة إلبعـاد                 سرائيلالتحذيرات اإل 
 تتدخل في شؤون بالدهم السياسية إلخـراج        إسرائيلالحريري عن حزب اهللا، ويرى بعض اللبنانيين أن         

  .محادثات الحريري عن مسارها وإثارة اإلنقسامات في بيروت
   لصراع مع إيرانإسرائيلحتمال استعداد ا: السيناريو الرابع

يون أن إيران التي تدعم حزب اهللا ستطلب من الحزب الثـأر إذا تعـرض برنـامج                 إسرائيليعتقد خبراء   
طهران النووي المتنازع عليه لهجوم، وربما تكون محاولة ردع حزب اهللا بالتهديد بانتقام لحـرب عـام                 

  . هذا النوع ضد إيران لهجوم منإسرائيل جزءاً من استعدادات 2006
  محاولة إيران تحويل اإلهتمام عنها: خامساً

يين واتهم شمعون بيـريس نائـب رئـيس         إسرائيل بعد أسر حزب اهللا لجنديين       2006اندلعت حرب عام    
 آنذاك إيران بأنها أمرت بأسرهما لتشتيت انتباه الغرب عن التدقيق في خططها النوويـة               إسرائيلوزراء  

واكتملت عملية التبادل العام الماضي، وفي      .  إنه أسرهما للتفاوض على تبادل لألسرى      بينما قال حزب اهللا   
ظل اإلرتباك الذي يعانيه الزعماء اإليرانيون اآلن بعد انتخابات الرئاسة اإليرانية والتي تصر المعارضة              

ستفزازي يهـدف    بأن حزب اهللا يمكن أن يقوم بعمل ا        إسرائيلأنه تم التالعب بنتائجها هناك تكهنات في        
  .إلى استقطاب اإلهتمام الدولي بعيداً عن طهران

  13/8/2009الوطن، قطر، 
  

  مدينة صيدا...  بّرية وحدودها "حزب اهللا" و"إسرائيل" بين 2010حرب الـ  .52
 "الساعة صفر" على شفير "حزب اهللا" وإسرائيل بين "الحرب النائمة"بدا اخيراً وكأن ": الراي" -خاص 

ية متواصلة في الداخل وعلى الحدود مع لبنان، وتقارير مماثلة عن إسرائيلمناورات تقارير عن ... 
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يين سرائيلتهديدات للقادة اإل.  جنوب نهر الليطاني وشماله"حزب اهللا"استعدادات عسكرية بوتيرة عالية لـ 
يوليو  بجعل حرب "حزب اهللا" بحرب مدمرة على كل لبنان، وتوعدات من قادة "مكبرات الصوت"وبـ 

  . وبمعادالت جديدة تجعل الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل تل ابيب"مزحة" مجرد 2006
 ان الحرب حتمية لكنها مستبعدة في وقت قريب، "الراي"الت لـ  ق"ب اهللازح"مصادر وثيقة الصلة بـ 

ة وخارجية  ترتبط بحسابات داخلي"تكتيكية"ية يعود ألهداف سرائيلمشيرة الى ان تعاظُم التهديدات اإل
  ."حزب اهللا"لحكومة تل ابيب وربما بالسعي الستنهاض الضغوط على 

، ستكون برية وحدودها صيدا 2010ية المقبلة، المرجحة في العام سرائيلوكشفت المصادر ان الحرب اإل
 من تجربة حرب يوليو ان الحرب الجوية "استخلصوا"يين سرائيل، الفتة الى ان اإل)عاصمة جنوب لبنان(

  .ما كانت قاسية ال يمكن ان تبدل من الوقائع الميدانية او تؤدي الى تغيير قواعد اللعبةومه
ي ايهود باراك كان كشف صراحة عن عزمه على زج سرائيلوذكرت المصادر عينها أن وزير الدفاع اإل

 وإبعاده عن شمال فلسطين "حزب اهللا"خمس فرق من جيشه في حرب الهدف منها القضاء على بنية 
لمحتلة، ما يعني ان الحرب ستكون برية في الدرجة االولى، اضافة الى الدور الذي سيلعبه سالح ا

  .الطيران ولكن عن بعد
يين يعتقدون ان توغالتهم البرية حتى صيدا تمكّنهم من تعطيل سرائيلوفي تقدير تلك المصادر ان اإل

 في قبضة االحتالل بعد الزج بجيشه "الساقطة عسكرياً"القدرة الصاروخية للحزب التي ستكون بحكم 
  .والعمل على تدمير المخابئ والمالجئ المحصنة في الجنوب

يين الذين يجدون سرائيل لإل"حاجة" الى ان الحرب تشكل "حزب اهللا"واشارت المصادر الوثيقة الصلة بـ 
تهم في حرب يوليو  خطراً استراتيجياً اكثر مما هم مولعون باالنتقام لهزيم"حزب اهللا"في تعاظُم قوة 

 في االطمئنان الى مسألتين قبل القيام بمغامرتهم الجديدة "يرغبون"يين سرائيل، كاشفة عن ان اإل2006
  :هما
ضمان عدم وجود قيادة عسكرية لبنانية متعاونة مع الحزب ألن من شأن ذلك الحفاظ على قدرة > 

  . لدى الحزب"االمداد واإلسناد"
تي يتنفس منها الحزب عبر تحييد سورية لقطع خط االمداد والتواصل مع الحاجة الى قطع الرئة ال> 

  .ايران
الن ايران قادرة "واذ قللت المصادر عينها من شأن الكالم عن ان توقيت الحرب يتصل بالملف االيراني 

ية على الرد وهي تملك صواريخ اكثر دقة وأبعد مدى من التي يملكها إسرائيلفي حال تعرضها لحرب 
  .، لم تستبعد مشاركته في الحرب اذا تحولت اقليمية واستهدفت سورية على وجه الخصوص"بالحز

، لكنها سرائيل المحتمل إل"بنك األهداف"ولم تشأ تلك المصادر الكشف عن المزيد من توقّعاتها حول 
مله كشفت عن ان الحزب قام بعملية تبديل واسعة النطاق لمخازن االسلحة والمخابئ وكل ما يتصل بع

 عبر احد "خرق خطر" عن إسرائيلاللوجستي بعدما كشفت عملية تهاوي شبكات التجسس لمصلحة 
  .القريبين من الجو الداخلي للحزب، ومن غير المستبعد القيام بعمليات تبديل اضافية

 "M.K"وهكذا فإن الحزب الذي يعمل للحرب وكأنها واقعة غداً لم يعد يأبه كثيراً لطائرات الـ 
ية، التي تقوم بعمليات رصد فوق الجنوب، فهو يعمد الى حفر المخابئ والخنادق امام المأل، غير ئيلسرااإل

هذه القوات التي بدأ .  المعززة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل"يين وال لقوات سرائيلمكترث ال لإل
  ."بين نارين"ينتابها الشعور بأنها وفي اي لحظة ستجد نفسها 

 اذا نشبت الحرب، "ملعب النار" لعملية هروب من "بروفة" أجرت اخيراً "اليونيفيل" ان "الراي"وعلمت 
وربما لهذا السبب استبعدت المصادر الوثيقة . فتبين انها تحتاج الى خمسة ايام للفرار بنفسها والمغادرة

سبوع االول من  لمطار رفيق الحريري الدولي، اقله في االإسرائيل امكان تعرض "حزب اهللا"الصلة بـ 
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الخطة "اما في حال تعذُّر مغادرتها جواً عبره، فإنها تنفذ . الحرب بغية تمكين القوات الدولية من الرحيل
  . من خالل نزوحها عبر البحر"ب

 لتهديداتها بتدمير البنى التحتية اللبنانية في الحرب المقبلة، إسرائيلوفي اشارة الى عدم استبعاد تنفيذ 
 وصلت من دولة اقليمية تحسباً لمثل هذا االحتمال وسيتم "محطات كهرباء"ن وجود كشفت المصادر ع

  . بتدمير المنشآت الكهربائيةإسرائيل اذا قامت "في الخدمة"وضعها 
 نجح في "حزب اهللا"يين، فـ سرائيلولفتت المصادر عينها الى ان الحرب لن تكون نزهة بالنسبة الى اإل

 وكماً، وأصبح يملك صواريخ قادرة على التفوق على التعديالت التي تطوير قدرته الصاروخية نوعاً
، وسيستخدم تكتيكات مفاجئة في التعامل مع الغزو "الميركافا"أجريت على الجيل الرابع من دبابات 

  .البري
 بتجنيد المزيد من الشبان في "حزب اهللا" ان عطلة الصيف سمحت لـ "الراي"وقال شهود عيان لـ 

وصار مشهد الشبان الذين تقلّهم الفانات في السادسة من كل صباح مألوفاً في قرى . جنوب لبنان
الجنوب، حيث ينخرطون في عمليات حفر الخنادق، وهذه المرة داخل القرى والدساكر، وهو ما يعزز 

يين للدخول الى سرائيلاالعتقاد بأن الحرب ستكون برية، وربما تقتضي المناورات العسكرية جر اإل
  .ض الجنوب إليقاع اكبر الخسائر بهمأر

  13/8/2009الراي، الكويت، 
  

  فتح توّجه رسالة تمزج بين السالم والسالح  .53
   إيزابيل كيرشنر 

أمال في إرضاء أكبر عدد ممكن من األنصار وجه المشاركون في مؤتمر حركة             : ترجمة مصطفى منسي  
ء متوازن من الحركة سعياً لتجاوز اإلخفاقـات        فتح الفلسطينية رسالة تمزج ما بين السالم والسالح كإجرا        

.  الحركة اإلسالمية المنافـسة لفـتح      -السابقة وتجديد نفسها وتجنب التحديات التي تفرضها عليها حماس        
الذي استمر أسبوعا وكان األول الـذي تعقـده         -ولكن يظل السؤال المفتوح هو ما إذا كان هذا المؤتمر           

  . ل أم أبطأ من احتماالت إنشاء الدولة الفلسطينية؟ قد عج- عاما20حركة فتح على مدى 
وبالنظر إلى  ،  كانت على رأس األطراف التي لم ترض عما أسفر عنه المؤتمر           إسرائيلفمن الواضح أن    
  . يين وردود أفعالهم فإن هذا المؤتمر كان بمثابة كارثة تامةسرائيلالمسؤولين اإل

حـين  ، ي أفيغدور ليبرمان مفاجئا   سرائيله وزير الخارجية اإل   في الواقع لم يكن الموقف المتشدد الذي أبدا       
 التي خرجت عـن     "المواقف الراديكالية والمتصلبة  "أخبر وفدا من المشرعين الديمقراطيين األميركيين أن        

دفن بشكل فعلي أي احتمال للتوصل التفاق       " و   "فجوة ال يمكن تضييقها بيننا وبينهم     "مؤتمر فتح قد خلقت     
  . "سطينيين في األعوام القادمةشامل مع الفل

وزعيم حزب العمل المنتمي إلى يسار الوسـط اعتبـر          ، يسرائيلولكن حتى إيهود باراك وزير الدفاع اإل      
والتي ظهرت خاللـه    ، وكذلك بعض المواقف األكثر تصلبا    ، اللغة التي استخدمها المشاركون في المؤتمر     

  . "خطيرة وغير مسبوقة بالنسبة لنا"
ية سـرائيل انب الفلسطيني فلم تنزعج الوفود الفلسطينية المشاركة في المؤتمر بردود الفعل اإل           أما على الج  

  . حيث انخرطوا في مناقشات ومجادالت داخلية خاصة بهم، تلك
ما الذي كانوا يتوقعونه من فتح؟ المـستوطنات  ": ويقول قدورة فارس أحد المندوبين البارزين من رام اهللا       

  . "االعتراف بحقوقنا الوطنيةوهم يرفضون ، مستمرة
حتى إن  "يين كانوا سينتقدون االجتماع     سرائيلأما رياض جبران وهو أحد المندوبين من القدس فقال إن اإل          

  . "كُنا جئنا للعب كرة القدم
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، وهـو معلـق   ، سوف يتم نشر البرنامج السياسي الذي تبنته حركة فتح خالل مؤتمرها في وقت الحـق              
ولكـن فحـواه    ، يالت والحصول على الموافقة من مجلس القيادة المنتخبة الجديـدة         انتظارا إلدخال التعد  

  . واضحة تماما
باعتبارها السبيل للتوصل   ، إنه سيتضمن اعتماد المفاوضات   : يقول األشخاص وثيقو الصلة بهذا البرنامج     

ن بينها الوقـف    م، لحل الدولتين في الوقت الذي يدعو فيه النتهاج توجه وشروط جديدة لتلك المفاوضات            
ويقول سرحان سـاليمة    . وجدول زمني محدد  ، ونتيجة محددة النهاية  ، يةسرائيلالتام لبناء المستوطنات اإل   

يتحـدث  ) البرنامج(إنه  "ية  سرائيل عاما في السجون اإل    13رئيس بلدية الرام بالضفة الغربية والذي قضى        
  . "لها وقتها الخاصالبندقية ، إنه وقت بناء الدولة وليس القتال، عن حل سلمي

التي تـصف نفـسها بأنهـا حركـة         -وإذا كان هذا هو التوجه السلمي وبناء الدولة فال تزال حركة فتح             
  .  ترفض التخلي عن السالح-التحرير الوطني

، وفي بيان يحدد مالمح المبادئ الخاصة بميثاقها السياسي الجديد أكدت فتح التزامها بتحقيق سالم عـادل               
 يحتفظون بحقهم المشروع    -باعتبارهم شعبا يعيش تحت االحتالل    -ها تعتقد أن الفلسطينيين     ولكنها قالت إن  
  . "بكل األشكال"في المقاومة 

ومطلـب الالجئـين    ،  فتح هي تحرير األرض والقدس وإزالة المـستوطنات        "ثوابت"وأضاف البيان أن    
وأي ، رض التـي يتحـدث عنهـا      غير أن البيان لم يحدد أي أ      ،  بحقهم في العودة   1948الفلسطينيين من   

لكن الوفود المشاركة ذكرت أنه من الواضـح أن البيـان           . أجزاء من القدس ترغب الحركة في تحريرها      
وهو ما حدا بالعديد من المراقبين للقول إن        ، 1967 في حرب    إسرائيليعني المناطق التي استولت عليها      

 النزعاجهم من الحديث حول الحق في المقاومة،        وباإلضافة. البرنامج السياسي في الحقيقة لم يأت بجديد      
، 2004 مسؤولية مقتل ياسر عرفات عام       إسرائيليين ما جاء في قرار المؤتمر من تحميل         سرائيلأثار اإل 

  .وهو الزعيم الفلسطيني الذي أسس حركة فتح
وفـاة  أحد القادة في حركة فتح وابن شقيقة عرفات الذي قاد تحقيقـا فـي ظـروف                 -كان ناصر القدوة    

 وإن  "وجود احتمال كبيـر للتـسمم     " قد ذكر في أحد اللقاءات الصحافية أن هناك مؤشرات على            -عرفات
  . كان ال يوجد دليل حتى اآلن

ووصف بعض من المراقبين اللهجة العسكرية المبالغة التي جاءت في المؤتمر بأنها طبيعية؛ ألنها تعكس               
ب اآلخر عزا آخرون تلك اللهجة إلى الخـط المتـشدد           وعلى الجان . االحترام لماضي حركة فتح الثوري    

السياسي المحـافظ الـذي وافـق       ، ية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو     سرائيلالذي اتبعته الحكومة اإل   
  . مؤخرا فقط وعلى مضض على فكرة دولة فلسطينية محددة

بعد أن استولت عليهـا     ، 2007ويقول توفيق أبوخوصة أحد نشطاء حركة فتح الذي هرب من غزة عام             
  . "نحن أعداء حتى نحصل على حقوقنا المشروعة، نحن لسنا أصدقاء نتنياهو": حركة حماس

ورغم اللهجة القوية التي تحدث بها اإلصالحيون قبل المؤتمر والجلسات العاصفة التي جرت أثناء انعقاد               
لدوافع التي أثارت القتـال الـداخلي       بدا من الواضح أن هناك القليل فقط من مراجعة األفكار وا          ، المؤتمر

وكذلك مناقشة األخطاء التي سبق أن كلفت الحركة األغلبيـة حـين خـسرت االنتخابـات                ، الفلسطيني
 -علـى األقـل مؤقتـا     -بدت حركة فتح موحدة     .  لصالح حركة حماس   2006البرلمانية الفلسطينية عام    

دخل قدامى الحركة فـي     . ركة مساء األحد  خاصة بعد أن جرت أخيرا انتخابات األجهزة الحاكمة في الح         
وهم يأملون في المزج بين الخبرة والدماء الجديدة فـي          ، تحالفات مع المرشحين الشباب من اإلصالحيين     

بعد أن منعتهم حركة حمـاس      -كما أدلى المئات من الموفودين الذين جرى احتجازهم في غزة           . الحركة
  .ف بأصواتهم عن طريق الهات-من مغادرة القطاع

 من المندوبين داخل قاعة المؤتمر الكبرى في مدرسة تيراسنطة في بيت لحم             2300واحتشد ما يقرب من     
وهـم ينتمـون لعـائالت مـن        -وكان العديد من المندوبين     . ليقوموا بحشد التأييد للمرشحين وليتعارفوا    
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 في حياتهم للمشاركة في      قد جاؤوا إلى الضفة الغربية للمرة األولى       -الالجئين في دول مثل لبنان وسوريا     
  .هذا المؤتمر

وبحلول يوم الثالثاء صباحا كانت النتائج األولية لالنتخابات تشير إلى أن معظم المقاعد االنتخابيـة فـي                 
فيما حافظ  ،  قد ذهبت إلى الجيل األصغر سنا      -وهي الجهاز الحاكم للحركة   -اللجنة المركزية لحركة فتح     

  . مقاعدهمفقط القليل من الحرس القديم على
مما أضاف المزيد من    ، وفي الوقت نفسه بدت األجواء وكأنما أعياد الميالد قد حلت على بيت لحم مبكرا             

  .االبتهاج بتلك اللحظة
فيمـا كانـت    ، حيث امتألت بهم غرف كل فنـادق بيـت لحـم          ، وتدفق أعضاء حركة فتح على المدينة     

، وهي تحمل قوائم بالمرشحين   ، مات الرياح قصاصات من الورق األبيض تطير مثل الثلج األبيض مع نس         
لم يكن بمقدور أي شـخص أن يقـول متـى سـينعقد             ، ولكن في النهاية  . وغيرها من أدوات االنتخابات   

  . ناهيك عن االتفاق حول دولة فلسطينية، المؤتمر القادم
  14/8/2009العرب، قطر،  

  
  !ضياع سياسي وسقوط كفاحي.. فتح .54

  مؤمن بسيسو
 السياسية واتجاهها الكفاحي رسميا عبر نصوص مكتوبة وبنود موثقة، وباتت أسيرة حسمت فتح وجهتها

لنهج عملي وممارسة واقعية امتدت عقدين من الزمن لتُتوج في نهاية المطاف بمصادقة رسمية 
 .والتزامات مكتوبة

لي التي سادت السياسي والنضا: مكمن الخطورة في كل ما يجري فتحاويا أن الممارسة العملية في بعديها
 إبان األعوام األخيرة، كانت تكتسي طابعا -قائد فتح ورئيس السلطة والمنظمة–في مرحلة محمود عباس 

اجتهاديا خاصا في السابق، لكونها استندت إلى تصرفات وممارسات شخصية ابتعدت عن أسس ومبادئ 
عام الخامس للحركة قبل عشرين الخط السياسي والنضالي المكتوب للحركة الذي تم إقراره في المؤتمر ال

عاما، إال أنها اليوم تتسربل برداء رسمي كامل، وتتوشح بمبادئ ومحددات سياسية ونضالية بالغة 
  .الخطورة تضع فتح ومستقبلها الوطني في مهب الضياع السياسي والسقوط الكفاحي
 المشهد الفتحاوي عقب لذا ليس متاحا ألحد التشكيك في الحسم السياسي والوطني الذي انتهى إليه

مداوالت المؤتمر العام السادس للحركة، وجملة السياسات والقرارات التي تم تكريسها رسميا عنوانا 
  .للبرنامج الوطني لحركة فتح إبان المرحلة المقبلة

 مفاوضات بال نهاية
 فتح، وأن فتح ما دون مبالغة يمكن التأكيد أن الضياع السياسي شكّل أولى النتائج التي خرج بها مؤتمر

بعد مؤتمرها السادس قد أضحت رهينة مطلقة للموقف السياسي الدولي الممالئ للموقف السياسي 
 .يسرائيلاإل

فما من تفسير آخر إلصرار عباس على االستمرار في تبني خط المفاوضات بال حدود دون أي مراجعة 
ة ومفاوضات التسوية، سوى تسليمه بالكامل ي على االتفاقيات الموقعسرائيلحقيقية، وتجاهل االنقالب اإل

ية، بل وتنكفئ مواقفها أحيانا بما سرائيلباإلرادة السياسية الدولية التي تتعاطى بمرونة مع السياسة اإل
 .يةسرائيليتساوق مع الرغبات والمواقف اإل

م على امتشاق وغني عن القول إن التحلل من أية إمكانية للنزوع نحو العمل السياسي المتوازن القائ
الكرامة الوطنية وفتح كافة الخيارات السياسية وفق نصوص المقررات التي اتخذتها المؤتمرات السابقة 

 في نفق سياسي -ال محالة–للحركة، واستمرار االرتهان للمواقف السياسية الدولية، سوف يدخل فتح 
 .طويل ومظلم بال أفق واعد أو نهاية محسوبة



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1524:         العدد       14/8/2009الجمعة  :التاريخ

ن في استسالم أعضاء مؤتمر فتح إلى اإلرادة السياسية والمنهج السياسي لعباس لكن الخطر األكبر يكم
وفريقه، والمصادقة على الخروج ببرنامج سياسي ذي خيار أحادي، وإيصاد الباب بإحكام في وجه 
الخيارات السياسية األخرى، ومجافاة المنطق السياسي الذهبي الذي كان سائدا زمن الراحل ياسر 

 كان يعتمد أساسا على فتح كافة الخيارات، والمزاوجة الفعلية بين العمل السياسي عرفات، والذي
  .التفاوضي، والعمل الكفاحي المقاوم

قد يجادل كثيرون في فتح بأن اآلليات التي يحتويها برنامجهم السياسي كفيلة بمقارعة التحديات السياسية 
:  ضغط سياسية ودبلوماسية على الساحتينالراهنة، وأن الحركة تمتلك القدرة على اجتراح وسائل

اإلقليمية والدولية، بما يمكّنها من تفعيل المتطلبات السياسية الفلسطينية، وإدامة بعث الروح في القضية 
 .الفلسطينية

ويذهب آخرون إلى حد القول إن البرنامج السياسي لفتح قد صيغ بمرونة تسمح باستيعاب وتوليد خيارات 
، وأن العقل )خيار التسوية والمفاوضات(المستقبل حال فشل الخيار السياسي الراهن سياسية أخرى في 

السياسي الفتحاوي قادر على مواكبة تداعيات فشل خيار التسوية والمفاوضات، واستنباط أساليب عمل 
  .سياسية جديدة، أو اللوذ بجانب خيارات سياسية بديلة

 والحديث المجرد المرسل الذي يحلق في أجواء حالمة ما يجب أن يدركه هؤالء أن األماني النظرية
شيء، والواقع السياسي المحكوم باتفاقيات ونصوص ومواثيق والتزامات، والخاضع إلرادات إقليمية 

  .ودولية نافذة ذات أجندات سياسية معروفة شيء آخر تماما
لجزم بأن الحركة قد حسمت في القراءة الفاحصة والمتأنية للبرنامج السياسي الجديد لفتح ما يكفي ل

توجهاتها سياسيا بشكل تام، وسقطت في فخ االنغالق السياسي الذي يقود تلقائيا إلى االنغالق الوطني، 
ية غير ذي مرة، وشبع فشال سرائيلووضعت نفسها رهينة لخيار سياسي سقط بالضربات القاضية اإل

 . اليومم وحتى2000وتعفنا وارتكاسا منذ بدء انتفاضة األقصى عام 
ما يحاول أعضاء فتح تحاشي البحث فيه والمماراة بشأنه أن البرنامج السياسي الذي اعتمدوه هو ذات 
برنامج عباس وفريقه المعروف، وذات البرنامج الذي تطالب بمضامينه األساسية الدول الكبرى ودول 

نامج الذي اصطدم مع االعتدال العربي، وتمنح دعمها الالمحدود لسلطة عباس وفقا له، وذات البر
إفرازات التجربة الديمقراطية الفلسطينية التي حملت حركة حماس إلى سدة الحكم، وانتهى بالفلسطينيين 

 .إلى وطن مشطور، ومؤسسات مقسومة، وقضية مأزومة، وأمل مفقود
ستكمل وهكذا يغدو سؤال البرنامج السياسي لفتح بدون إجابة شافية ورد منطقي، فكيف يمكن لفتح أن ت

ي العنصري الذي ال يعترف بالحقوق الفلسطينية، سرائيلمشروعها الوطني، وتواجه المشروع السياسي اإل
ويتخذ من المفاوضات غطاء لتمرير مخططاته االستيطانية التوسعية، في ذات الوقت الذي تتبنى فيه 

 والثغرات واإلشكاليات برنامجا سياسيا بالغ الترهل والسلبية، ويحفل بالكثير من المآخذ والنواقص
والتناقضات والنقاط الغامضة والمفخخة، فضال عن كونه برنامجا ثبت فشله على مدار عقدين من الزمن 
تقريبا في استرداد الحقوق الوطنية المشروعة، وإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل 

 !وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة؟
 فإن المرحلة المقبلة ستشهد حالة سياسية فلسطينية سلطوية بغطاء فتحاوي أكثر ألفة ووداعة على أية حال

ي، وأكثر استعدادا للتعاطي مع الحلول السياسية المجتزأة التي لم يكن باإلمكان سرائيلمع الموقف اإل
اسي ألية اتفاقيات تمريرها في الماضي، مما يعني أن البرنامج السياسي الجديد لفتح سيشكل الغطاء السي

 .سياسية مستقبلية قد تمس حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية
وسيذكر التاريخ أن فتح ما بعد المؤتمر العام السادس لم تكن هي ذاتها فتح ما قبل المؤتمر السادس، وأن 

جديدا بشكل فتح العرفاتية قد ولّت إلى غير رجعة لصالح فتح العباسية التي شرعت مسارا فتحاويا 
رسمي يرتكز إلى منظومة برامج وسياسات شاملة، سياسيا وإداريا وأمنيا وداخليا، تطوي صفحة 
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الماضي الغابر، وتفتح صفحة جديدة ملؤها االنفتاح السياسي التام على عناصر ومكونات البيئة اإلقليمية 
 واألمنية وسبل معالجتها إلشكاليات والدولية في طبعتها األميركية، واالرتهان المطلق لخياراتها السياسية

  .وظواهر الواقع السياسي في المنطقة قاطبة
 فإن المؤتمر -في المقابل–قد تكون فتح خسرت سياسيا بالمعنى الوطني أكثر من أي وقت مضى، لكن 

شهد انتصارا سياسيا وشخصيا لمشروع عباس وفريقه، وهو ما يمنحه قوة دفع كبرى للتوغل أكثر فأكثر 
  .هجه المعروف بما يخشى معه أن يتجاوز الثوابت والمحرمات ويقفز عن الخطوط الحمراء الوطنيةفي ن

 شعار يشطبه الواقع.. المقاومة
 .من الصعب على حركة فتح أن تدعي أنها حركة مقاومة أو تحرر وطني بعد اليوم

ا فرصة أي التصاق بها أو كل السياقات النظرية والواقعية تضع فتح اآلن خارج إطار المقاومة، وتحرمه
 .بمفاهيمها، وتحجر عليها أي وصٍل بأدبياتها وإطاراتها مستقبال

كانت مرحلة الراحل عرفات آخر محطة كفاحية في حياة فتح، وأكثر المفاصل تعقيدا في مسارات الحالة 
نطلقت المقاومة الفتحاوية منذ انطالقتها، ففيها اجتمعت المتناقضات، وائتلفت االتجاهات المتعاكسة، وا

جنبا إلى جنب مع التسوية والمفاوضات، وشهدت الساحة الفتحاوية وضعا استثنائيا لفترة محدودة من 
  .الزمن

لم يرضِ تزاوج السياسة والمقاومة الكثير من قيادات وكوادر فتح، فنأوا بأنفسهم عن ظاهرة كتائب 
هروا برفضهم لها في أكثر من موضع شهداء األقصى آنذاك، واحتفظوا بمسافة بعيدة عنها، بل جا

  .ومناسبة ومكان، وبقي عرفات وحيدا في رعايته للمجموعات المسلحة حتى دفع حياته ثمنا لها
الحقا، أنهى عباس وفريقه كل الظواهر المسلحة المرتبطة بفتح، وتعامل معها بمنطق الترغيب 

ي أن يفكك بؤر المقاومة الفتحاوية، رائيلسوالترهيب، واستطاع تحت سطوة المال واالستقواء بالعامل اإل
ية عنهم واستيعابهم إسرائيلوأن يدخل عناصرها بيت الطاعة السلطوي من خالل استصدار قرارات عفو 

في األجهزة األمنية المختلفة شرط نبذهم المقاومة وابتعادهم عن تشكيالتها المسلحة، وأن يحكم قبضته 
بر انتهاج سياسة القبضة الحديدية ضد كوادر حماس وناشطيها األمنية على عموم الضفة الغربية ع

  .العسكريين
لم تتم هذه الجهود الضخمة بوحي تام من عباس وفريقه رغم المنهجية األمنية التي تفنّن في إنفاذها، بل 

ا منسقا أمنيا عام" كيث دايتون"إن األمر تفاعل في إطار أكبر من ذلك بكثير، وحمل الجنرال األميركي 
لشؤون األجهزة األمنية الفلسطينية، ومدربا لها على فنون التكيف مع واقع االحتالل، وسبل التغيير 
النفسي والوطني التي تطمس التركيبة السابقة للعناصر األمنية، وتخلق منهم فلسطينيين جددا يألفون 

ات والمفاهيم السياسية الضارة الواقع المعيش وأجواء التعاون والتنسيق مع االحتالل، ويستأنسون باإلفراز
  .التي ال تفتأ قيادتهم غرسا لها في عقولهم وأفهامهم

ومع اقتراب المؤتمر السادس لفتح كانت التصورات على أوضح ما تكون إزاء المسار والنهج الكفاحي 
  .الذي يتوقع أن تختطّه فتح خالل المرحلة المقبلة
قاومة في األدبيات الفتحاوية يشكل امتدادا للمرحلة السابقة ما جرى في المؤتمر السادس إزاء إشكالية الم

بكل معنى الكلمة، وزِيد عليها بأن تم صبغها بصبغة رسمية، وتحويلها إلى سياسة رسمية مجمع عليها 
فتحاويا، وهو ما يعني أن حركة فتح قد تحولت رسميا إلى حزب سياسي بحت، وتخلت عن مهام التحرر 

  .من أجلها، وقدمت في سبيلها شالالت الدماء والتضحياتالوطني التي انطلقت 
ال يمكن التعويل على الفذلكات اللفظية والخدع الكالمية والتالعب باأللفاظ التي يحاول أن يبرع فيها 

الذي يتم ترديده " المقاومة الشعبية"عباس وفريقه، ويحاول البرنامج السياسي لفتح االعتماد عليها، فمفهوم 
 حركة تحرر وطني، وال يصلح -أساسا–لقا أن يشكل األداة الوحيدة لحركة يفترض أنها ال يصلح مط

أبدا كوسيلة ضغط فاعلة على االحتالل الذي ال يتوانى في استخدام أقصى درجات القوة والقمع والعدوان 
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 ضد الشعب الفلسطيني، وال يصلح أيضا كنشاط كفاحي مجرد في ظل عجزه عن تحقيق الحد األدنى من
األهداف التي وضعت له قياسا بالتجربة الماثلة في بلعين ونعلين وسواهما رغم االستثارة اإلعالمية التي 

  .حققتها في بعض األحيان
يحمل تناقضا صارخا مع " المقاومة الشعبية"األنكى من ذلك، أن توسل قيادة فتح وبرنامجها بمفهوم 

 لم تكن معنية طيلة المرحلة الماضية بأي شكل من شواهد ودالئل الواقع المعيش الذي يؤكد أن فتح
أشكال المقاومة الشعبية، وأن الفعاليات الشعبية التي نُظمت لم يكن لفتح يد أو ضلع فيها في ظل انشغالها 
التام بالعمل السلطوي والصراع على المكاسب واالمتيازات الداخلية، وتفرغها لدعم الجهود األمنية 

 سعيها لخلق واقع أمني جديد في الضفة الغربية بدا واضحا أن حماس وفصائل لألجهزة األمنية في
  .وتشكيالت المقاومة هم ضحيته األولى

وال تختلف االدعاءات بأن البرنامج السياسي للحركة أكد حق المقاومة ولم يلغها بأي حال من األحوال 
قع ومناورة سطحية ال تلبث أن عن سابقاتها، فمثل هذا الزعم يشكل مغالطة كبرى وخروجا عن الوا

  .تزول أمام أي اختبار سياسي قادم
كيف يمكن لحركة أن تفخر بتبني نهج المقاومة، وتباهي بأنه ال يزال يشكل خيارا من خياراتها، في حين 

 !يضع برنامجها القيود الملزمة واالشتراطات الثقيلة لممارسته وتنفيذه على أرض الواقع؟
اع الوطني الفلسطيني، وتوفر الفهم والمصلحة الوطنية والتوقيت المناسب، في اشتراط تحقق اإلجم

وااللتزام بقوانين الشرعية الدولية، ما يكفي لنسف مفهوم المقاومة حسب الرؤية الفتحاوية من جذوره، 
  .وتحويله إلى مجرد شعار نظري فارغ من أي قيمة عملية أو محتوى حقيقي

والمصلحة والتوقيت حسب األجندة التي يؤمن بها عباس وفريقه تعني فالواضح تماما أن ضوابط الفهم 
االسترسال في التسوية والمفاوضات ومسايرة االحتالل بال حدود، كما أن قرارات مجلس األمن 
والشرعية الدولية التي صاغتها الدول الكبرى، وتُجرم فيها المقاومة وتصمها باإلرهاب غنية عن أي 

 .وصف أو تعريف
 يمكن فهم األمور بشكل سليم، ولضرورات وضع األمور في نصابها الصحيح، فإن قيادة فتح وحتى

اضطرت إلى إرساء نهج سياسي يحوي بين نصوصه مفردات ذات عالقة بالمقاومة والكفاح، وهي 
مفردات تحتل موقعها النظري في البرنامج السياسي دون أن تأخذ حظها في التطبيق الفعلي، لكون 

لتام من أي إشارة للمقاومة أو ذكر لها يحرج فتح كثيرا، ويضع قياداتها وكوادرها وعناصرها التحلل ا
في موقف صعب مع أنفسهم وفي مواجهة الجمهور الفلسطيني الذي يتطلع إلى استنشاق عبق الحرية، 

  .وتُمثل له المقاومة أمال متجددا في تنسم عبير االستقالل والتحرر من نير االحتالل
عناصر وكوادر ال بأس بها داخل فتح ترغب وتؤيد وتُصر على احتضان المقاومة كأحد الخيارات ثمة 

الفاعلة حال فشل خيار التسوية والمفاوضات، لكن هؤالء يبقون قلّة محدودة وتيارا ضعيفا مغلوبا على 
في مسارها أمره قياسا بالتيار العريض الذي يهيمن على قرار الحركة ومقدراتها، ويملك التأثير 

  .وسلوكياتها
باختصار، دلفت فتح إلى مرحلة تاريخية جديدة ذات مضامين خطيرة، طوت معها رسميا برنامج الحنكة 
والدهاء والتعاطي الذكي مع الوقائع والمتغيرات السياسية الذي اعتمده الراحل عرفات، واستبدلته به 

ار فاشل وحيد، ويسقط حق المقاومة في حين برنامجا جديدا يغلق الخيارات السياسية ويقصرها على خي
يغوص الوطن في وحل االحتالل واالستيطان، ويحاول التورية عن ارتكاسه بامتشاق منهج التكتيك 
الكالمي المدروس وأسلوب االستعراض المضلل والتالعب باأللفاظ والمصطلحات الذي ال يخفى على 

  .سقوط كفاحي عميقأحد، وهو ما يقود فتح إلى ضياع سياسي محقّق و
  12/8/2009نت، .الجزيرة

 



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1524:         العدد       14/8/2009الجمعة  :التاريخ

  
  حّر الصيف يقّوض التفكير السليم .55

  باتريك سيل
فهم يرتكبون أخطاء فادحة . يبدو أن حر الصيف في الشرق األوسط يفقد بعض األشخاص حس الصواب

والعذارى وكأنهم نسوا أن ثمة يوماً للدينونة، على غرار الفتيات الجاهالت في مثل العذارى الحكيمات 
إنجيل (الجاهالت، اللواتي بقين خارجاً عندما وصل العريس ألنهن نسين أن يمألن مصابيحهن بالزيت 

  ).13-1 25: متى
فلنأخذ مثالً البيان األخير الصادر عن الجنرال ديفيد ريتشاردز، الذي كان قائد القوات البريطانية في 

ففيما وردت أخيراً األخبار عن عدد . للجيش البريطانيأفغانستان، والذي سيصبح قريباً القائد المقبل 
 "بناء دولة" جندي، أعلن عن تكهن مخيف مفاده أن 200القتلى في صفوف القوات البريطانية، وقد بلغ 

ما من إمكانية لسحب قوات حلف شمال "، مضيفاً أن " سنة40 و30يستغرق بين "في أفغانستان قد 
ألم يقل أحد لديفيد ماذا حّل بالجيش البريطاني في أفغانستان . ماقة بحتةإنها ح. "األطلسي من هذا البلد

 ألفا؟ ألم يأخذ في االعتبار ما حّل بالجيش 15، عندما تمكن جندي واحد من النجاة من أصل 1842عام 
  السوفياتي في أفغانستان في الثمانينات؟

فهي حرب استعمارية .  شبه مؤكدتُعتبر الحرب في أفغانستان خطًأ فادحاً سينتهي في شكل مأسوي
فعوضاً عن عزل أسامة بن الدن والمجموعة الصغيرة من . مفتوحة مجردة من أي أهداف محددة

المقاتلين المتشددين التابعين له المنتشرين في الجبال وهزيمتهم، ساهمت الحرب في توثيق الروابط بينهم 
وعوضاً عن هزيمة اإلرهابيين، ساعدت . ركة طالبانوبين قبائل الباشتون التي تشكّل العمود الفقري لح

وتكره هذه القبائل المقاتلة األجانب الذين يتدخلون في شؤونها، وهي . الحرب على إنتاج المزيد منهم
كما أنها مستعدة ألن تحارب وتموت من أجل بلوغ هذا الهدف، وقد تقضي . تسعى إلى إخراجها من البلد
فعملية بناء الدولة يجب أن . ثير من الجنود البريطانيين واألميركيين الشبانفي الوقت نفسه على حياة الك

وكما لم يستطع رئيس وزراء بريطانيا األسبق توني بلير مقاومة ضغوط الرئيس األسبق . تُترك لألفغان
 في إدارته لشن حرب على العراق، سرائيلجورج بوش االبن ومجموعة المحافظين الجدد الموالين إل

إال . رئيس الوزراء البريطاني الحالي غوردن براون لبريطانيا بأن تنجر أكثر في المستنقع األفغانيسمح 
  .أن الوقت قد حان لتخرج منه

ي إيهود باراك، الذي لم ينجح في التحول من قاتل سرائيلأما داعية الحرب اآلخر فهو وزير الدفاع اإل
فعوضاً عن ). بمن فيهم كاتب هذا المقال(في حصوله متسلسل إلى رجل دولة، األمر الذي أمل الكثير 

الترحيب بالبرنامج السياسي المعتدل الذي أطلقته حركة فتح خالل مؤتمرها السادس في بيت لحم في 
األسبوع الماضي، والتي دعمت فيه التقدم نحو حّل الدولتين باستخدام الوسائل السلمية، اعتبره باراك 

 المتشدد أن المؤتمر الذي إسرائيلعلن أفيغدور ليبرمان وزير خارجية كما أ. "خطيراً وغير مقبول"
لكن ينبغي على الشعب ! عقدته حركة فتح قد قضى على كل أمل في التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين

كما أطلق باراك تهديدات مخيفة . فعناد زعمائهم ال يجدي سوى في تدمير نفسهم! ي أن يستيقظسرائيلاإل
ال يمكننا أن نقبل بأن تضم حكومة بلد مجاور، عضو في األمم المتحدة، "فقد أعلن أنه . ضد حزب اهللا

 إسرائيل، وذلك من دون أن يأتي على ذكر ترسانة " ألف صاروخ40ممثلين عن ميليشيا تملك أكثر من 
. "جدداً لن يحصل م2006ما حصل خالل الحرب الثانية على لبنان عام ": وتابع بالقول. األكثر تدميراً

في المرة ": وأضاف. فقد أصدرت الواليات المتحدة حينها رسالة طالبت فيها تحييد بنية لبنان التحتية
 لبناني، معظمهم 1200 أكثر من 2006 خالل حرب عام إسرائيلقتلت . "المقبلة سنستخدم القوة المطلوبة

من الطرقات والجسور وجزء كبير من من المدنيين، ودمرت معظم بنية لبنان التحتية، بما في ذلك الكثير 
  .ضواحي بيروت الجنوبية
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ي بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري من سرائيلبدوره، حذّر رئيس الوزراء اإل
وأجاب حزب اهللا بشجاعة على . إشراك حزب اهللا في حكومته، وإال يترتّب عليه أن يتحمل عواقب ذلك

 لم تكن سوى مجرد 2006) يوليو( ستكتشف في المرة المقبلة أن حرب تموز إسرائيلذلك معتبراً أن 
 عن التهويل على الدول المجاورة لها األضعف منها إسرائيلويتساءل المرء متى ستتوقف . دعابة

واالعتداء عليها وتقرر أن تعيش معها بسالم؟ ويساهم استمرار وزارة الخارجية األميركية في اعتبار 
 عوضاً عن االعتراف بأنها حركة مقاومة وطنية شرعية، في تعزيز روح "منظمة إرهابية"حزب اهللا 
 على الخروج من جنوب إسرائيلوقد نسي البعض أن حزب اهللا نجح في إجبار . إسرائيلالقتال لدى 
. 2006 وذلك بعد ثماني عشرة سنة من االحتالل وقد حاربها وصمد في وجهها عام 2000لبنان عام 
 في سرائيلسن العالقات النسبي بين الواليات المتحدة وسورية ببعض النواب الموالين إلودفع تح

فعبرت النائبة األميركية عن والية فلوريدا . الكونغرس األميركي إلى إطالق عبارات مسيئة ضد هذا البلد
انزعاجها " عن إلينا روس لتينين، وهي من أبرز الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب،

، فيما لفت "من أن تقدم الواليات المتحدة على القيام بتنازالت أحادية الطرف لمصلحة النظام السوري
النائب الديموقراطي عن والية نيويورك إليوت انجيل الذي شارك في إعداد شرعة العقوبات على سورية 

  ."أن سورية لم تغير مواقفها"إلى 
 بعد أن نشرت مقالين للسفير األميركي األسبق المتشدد لدى األمم "نالوول ستريت جور"قامت صحيفة 

 إلى شن هجوم على منشآت إيران النووية، إسرائيلالمتحدة جون بولتون خالل الشهر الماضي دعا فيهما 
بتكريس مساحة في هذا الشهر إلى تشاك والد، وهو جنرال أميركي متقاعد من سالح الجو لمناقشة هجوم 

في حال باءت الضغوط الديبلوماسية واالقتصادية بالفشل، يعتبر :  آب ما يأتي6فكتب في . مماثلأميركي 
وأضاف أنه يجب قياس المخاطر التي . الهجوم العسكري األميركي ضد إيران خياراً محتمالً وممكناً تقنياًً
ن نواجه خطر سيطرة نح": وتابع بالقول. سيفرضها الهجوم العسكري بتلك التي ستنتج من عدم التحرك

إيرانية على الخليج الغني بالنفط وتهديد األنظمة العربية الموالية للواليات المتحدة وارتفاع عدد المتشددين 
 واإلخالل باستقرار العراق والتخلي عن عملية السالم إسرائيلفي المنطقة وفرض خطر وجودي على 

  ."لتسلّح النووي الفلسطينية وحصول سباق إقليمي على ا-ية سرائيلاإل
فعلى رغم أن إيران هي القوة المهيمنة في .  التي تطرق إليها والد، وهمية"المخاطر"يعتبر كّل من 

فهي تملك عالقات جيدة مع معظم جيرانها في الخليج، . الخليج، إال أنها حريصة على عدم التفريط بقوتها
وهي تحرص على عدم اإلساءة إليها أو ال سيما اإلمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان، 

 بل على العكس، تهدد إسرائيل على "خطر وجودي"كما أنها ال تفرض وال يمكن أن تفرض أي . تهديدها
كما أن الواليات المتحدة وليس إيران وبدعم من .  النووية الكبيرة دوماً بإلغاء جيرانهاإسرائيلترسانة 
اق واإلخالل باستقراره وجلبت إلى السلطة نظاماً بأكثرية شيعية  وأصدقائها، قامت بتدمير العرإسرائيل

 وفلسطين، فال وجود إسرائيلأما في ما يتعلق بتعليق عملية السالم بين . على عالقة وثيقة مع طهران
  . الشديدة لكّل ما يشبه دولة فلسطينية مستقلةإسرائيللعملية مماثلة بسبب معارضة 

ويبدو أن الداعمين للحروب بدأوا يتهددون سياسات . اء ساخناً ساماًيبدو أن حر الصيف قد بثّ هو
فيجب أن يتحرك هذا األخير بسرعة وبحزم في . الرئيس األميركي باراك أوباما حول السالم والمصالحة

  . حال أراد عدم إحباط اآلمال التي أحياها
  14/8/2009الحياة، 
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