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  "أمن الضفة" مليون دوالر لتدريب 161واشنطن أنفقت : ي صادر عن الكونجرستقرير رسم .1

كشف تقرير رسمي صادر عن الكونجرس األمريكي، أن الواليات المتحدة أنفقت منذ العام : عماد الدبك
،  مليون دوالر لتدريب قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا161، وحتى اآلن مبلغ 2007

 فتحت الطريق أمام الواليات 2007يونيو / وأن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران
  . المتحدة لتقديم مزيد من الدعم المادي العلني لقوات األمن الفلسطينية

" إسرائيل" صفحةً إن التمويل تم عبر المكتب األمريكي للتنسيق األمني لـ32وقال التقرير الواقع في 
الذي وافق على طلب من المبعوث الرئاسي األمريكي " كيث ديتون"طة الفلسطينية بقيادة الجنرال والسل

  .2010للبقاء بمنصبه خالل العام " جورج ميتشل"في الشرق األوسط السيناتور 
وقال التقرير إن خطة التمويل األمني تستهدف بشكل خاص وزارة الداخلية والحرس الرئاسي وقوات 

 109 على تقديم 2009يونيو / وأشار إلى أن الكونجرس صادق في حزيران. نية الفلسطينيةاألمن الوط
ماليين دوالر إضافية لحساب مكتب شئون المخدرات الدولية، وتطبيق القانون بالتوافق مع قانون 

ندي  ج400، كان قد تم االنتهاء من تدريب 2009، وأنه بحلول يونيو 2009المخصصات التكميلية للعام 
 كتائب، وذلك 3 من قوات األمن الوطني الفلسطينية، تشكل 1700من الحرس الرئاسي الفلسطيني، و

  . بالمركز األردني الدولي لتدريب الشرطة
وقال التقرير إن ذلك تم ضمن برنامج تدريب قوات األمن الفلسطينية الذي يشرف عليه الجنرال كيث 

ولفت التقرير إلى أن . والسلطة الفلسطينية" إسرائيل"كي لـديتون رئيس مكتب المنسق األمني األمري
 جندي في 500 كتائب لقوات األمن القومي قوام الواحدة؛ منها 10يتوقع االنتهاء من تدريب " ديتون"

الضفة الغربية، وأن المكتب األمريكي للتنسيق األمني يسعى للحصول على تمويل من الكونجرس لتحقيق 
 توجيه بعض التمويل باتجاه برنامج دعم األمن الدبلوماسي، ضد ما يسمى كما سيتم. هذا الهدف

  . باإلرهاب لتوفير جلسات تدريب صغيرة لقوات الحرس الرئاسي تتركز على حماية الشخصيات المهمة
 بلغ إجمالي التمويل 2009 وحتى 2007وأوضح التقرير الصادر عن خدمة األبحاث بالكونجرس أنَّه منذ 

توجيهه عبر مكتب شؤون المخدرات الدولية، وتطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية األمريكية، الذي تم 
  .  مليون دوالر161لصالح جهود تدريب قوات األمن الفلسطينية، بلغ 
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 مليون دوالر، فيما حصلت 63.1وأفاد التقرير أن التمويل المخصص للتدريب فقط بلغ خالل هذه الفترة 
 مليون دوالر، وحصلت وزارة 32بقيمة " معدات غير قاتلة"لفلسطينية على ما سماه التقرير قوات األمن ا
  .  ماليين دوالر، فيما يوزع التمويل الباقي على برامج اإلدارة والبنية التحتية10الداخلية على 

صيص مع تخ: "المحلل األمريكي المتخصص في شؤون الشرق األوسط" جيم زانوتي"وقال كاتب التقرير 
هذا التمويل، كان هناك توسع سريع في الدعم األمني للفلسطينيين لدعم القطاع األمني بالسلطة 

 إلى 2008، الفتًا إلى أن هذا جزء من خطة اإلصالح والتطوير الفلسطيني خالل الفترة من "الفلسطينية
  .  التي تهدف للوفاء بالتزامات خطة خارطة الطريق2009

، 2010 مليون دوالر إضافية لتمويل المكتب في السنة المالية 100 تخصيص كما طلبت إدارة أوباما
وقال إن كتائب خاصة جديدة تابعة لقوات األمن الفلسطينية تخضع لتدريب برعاية الواليات المتحدة في 
المركز األردني الدولي لتدريب الشرطة، وهو التدريب الذي ينتهج أسلوب العمل على تعزيز سيادة 

 وأشار إلى أن هذه الكتائب الخاصة من المفترض أن تشكل طليعة قوات األمن الفلسطينية التي .القانون
 .سيتم نشرها كقوات احتياطية إستراتيجية وقوات تعزيزية أينما تستدعي الحاجة وجودها

18/8/2009السبيل، األردن،   
   

   الوحيد إلقامة الدولةويؤكد أن المفاوضات هي الحل" أنصار اهللا"يندد بهجوم حماس على  عباس .2
رئيس السلطة  أن اهللا  عال عطا،غزةنقالً عن مراسلتها في  18/8/2009السبيل، األردن، نشرت 

الفلسطينية محمود عباس، أكد أن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي ستستمر حتى قيام الدولة الفلسطينية 
اماتها المترتبة عليها وفق خارطة الطريق وفي  بتنفيذ التز"إسرائيل" مطالباً 67المستقلة على حدود الـ

وجاءت تأكيدات عباس هذه خالل ترؤسه أول أمس األحد،  .مقدمتها وقف كافة النشاطات االستيطانية
الجتماع حكومة رام اهللا تسلم خاللها من رئيس حكومة تسيير األعمال بالضفة الغربية سالم فياض وثيقة 

والتي تتضمن وفق رؤية الحكومة تجسيد بناء الدولة الفلسطينية على حدود " إنهاء االحتالل وإقامة الدولة"
 . خالل العامين القادمين1967عام 

 إلى  تعيش جنبا67ًوأشار الرئيس إلى أن هدف الحكومة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ
الست الموجودة في جدول أعمالنا ، النقاط نحن لم نغير ولم نبدل شيئاً: "، وقال"دولة إسرائيل"جنب مع 

وهي قضايا المرحلة النهائية كما ناقشناها في عهد الحكومة اإلسرائيلية السابقة، نحن جاهزون لمناقشتها 
 ".اآلن إذا أعلنت الحكومة اإلسرائيلية وقف االستيطان بشكل كامل

ونحن : "عربيةولفت إلى أن تطبيق خطة خارطة الطريق هي التزامات إسرائيلية وفلسطينية و
الفلسطينيين من جانبنا قمنا بكل ما علينا ونحن مستمرون في كل جهودنا المطلوبة منا، والحكومة هنا لها 
دور كبير وعلى إسرائيل، وطالبها بتنفيذ االلتزامات المترتبة عليها وهذا ليس شرط، نحن لم نضع 

بال فخر : "وأضاف ".طة الطريقشروطا، هذه بنود موجودة في تقرير ميتشل األول ثم في خطة خار
 ".نقول نحن نفذنا ومستمرون في التنفيذ، والجانب اإلسرائيلي لم ينفذ شيئا وبالتالي مطلوب منه أن ينفذ

وأشاد عباس بعقد مؤتمر حركة فتح السادس مطالباً بقبول نتائج االنتخابات موضحا أن قرار اللجنة 
 ال يتناقض أبدا مع الحوار الوطني 27/8/2009- 26التنفيذية عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني في 

 ".حركة فتح مصممة على الحوار وإجراء االنتخابات في موعدها"الفلسطيني وقال إن 
نحن في صراع مع حماس، ال أستطيع أن أنكر وجود حماس، وال أستطيع القول أن هذه الحركة : "وتابع

اية، إذا كانوا هم إقصائيون هذا أمرهم وهذه أفكارهم غير موجودة، وآمنا بالتعددية فلنؤمن بها حتى النه
 ".التي تحتاج إلى كثير من التغيير

". العمل البشع في رفح"وبالرغم من تأكيده على الحوار مع حماس إال أن عباس انتقد وبشدة ما وصفه بـ
وقال  .ايا، مستنكرا سقوط العشرات من الضح"حماس تعاملت مع القضية بطريقة بشعة للغاية"وقال إن 
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ال يمكن المقارنة بين ما يحدث في غزة من فوضى وفلتان وقتال وضحايا بسبب ما وصفه : "عباس
، وبين ما يسود في الضفة الغربية من أمن وأمان بفضل يقظة األجهزة األمنية "االنقالب األسود"بـ

 ".الفلسطينية وسيادة القانون
الرئيس  أن وكاالتال ماهر إبراهيم و،غزة مراسلها فينقالً عن  18/8/2009البيان، اإلمارات، وأضافت 

 مؤخراً، وأكد أبو مازن أن "جند أنصار اهللا" الهجوم الذي شنته حماس على تنظيم "شناعة"ـعباس ندد ب
جند "، مشيراً إلى أن "بشعة جداً"وقال إن الطريقة التي استخدمتها الحركة . "شنيع وغير إنساني"الهجوم 

  ."من تفريخات حماس"ال  ليس إ"أنصار اهللا
 أنه متمسك بإجراء االنتخابات في موعدها مطلع العام المقبل وأنه  إلىوبشأن الحوار، لفت الرئيس عباس

  ."بهذه الذهنية" من الشهر الجاري 25ـ يتجه إلى جولة الحوار يوم ال
 عباس، قال أمس الرئيس أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  18/8/2009الغد، وجاء في 

إن نجاح مؤتمر حركة فتح السادس دفعنا للتفكير باألم وهي منظمة التحرير، لذلك ستكون هناك جلسة 
 .خاصة للمجلس الوطني من أجل إعادة بناء اللجنة التنفيذية للمنظمة التي استشهد عدد من أعضائها

تفاق أو باالنتخاب، وهذا الموضوع وأشار عباس إلى أن اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية سيكون إما باال
 .في منتهى األهمية، رغم اإلرهاق الشديد الذي أصابنا خالل الفترة الماضية

  
  الفلسطينيلبحث الحوار  مصرياً امنياًعباس يلتقي وفداً .3

  مصرياً أمنياًالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في عمان وفداً:  نادية سعد الدين–عمان 
لواء محمد إبراهيم مساعد رئيس المخابرات المصرية، لبحث الحوار الوطني المنتظر عقده في برئاسة ال

 .القاهرة، بعدما كان وفد من حماس قد التقى بالقيادة المصرية أخيراً في القاهرة
الرئيس عباس يؤكد دوماً على ضرورة وأهمية "وقال  السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري  إن 

، وهو األمر الذي شدد عليه في "الوطني من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام الداخليالحوار 
عباس سيتوجه غداً األربعاء إلى السودان للقاء كبار المسؤولين "وأشار إلى أن  .خطابه أمام مؤتمر فتح

ة المتعلقة بترتيبات هناك من أجل بحث أخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى بحث المسأل
 .على الحدود العراقية السورية" استقبال السودان لعدد من الفلسطينيين المقيمين في مخيم الوليد

 . فلسطينياً من مخيم الوليد إلى األراضي السودانية، قريبا38ًوتتخذ حالياً إجراءات مغادرة حوالي 
 18/8/2009الغد، 

  
   لتنظيمات كالقاعدة خصبةغزة ليست أرضاً: الحكومة المقالة .4

نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطنية المقالة أيهاب الغصين وجود نفوذ أو تنظيمات .): أ.ب.د( –غزة 
غزة ليست أرض خصبة لتنظيمات كالقاعدة، والتنظيمات "وقال الغصين . تابعة للقاعدة في قطاع غزة

 فقط، ولم يدخل أحد إلى قطاع إلسرائيلياالفلسطينية الموجودة بالقطاع هى فصائل مقاومة ضد االحتالل 
  ".غزة، وهؤالء األفراد الذين اعتنقوا تلك األفكار التكفيرية تلقوها بطريقة غير مباشرة عبر اإلنترنت

ال وجود لجماعات سلفية أو تنظيمات رسمية لدينا بالقطاع وحتى الذين حدثت معهم "وتابع الغصين 
 أفكارا تفكيرية وحقيقة تركزهم اعتنقوابل هم بعض األفراد الذين االشتباكات برفح ليسوا جماعات سلفية 

 كان بتلك المنطقة وانتهى اآلن هذا الوجود وبقى بعض األفراد الذين يحملون هذه األفكار وستتم األساسي
  ".معالجتهم فكريا حتى ال نصل إلى معالجة أمنية أخرى

 الحقيقة غير فيهذا الكالم " اهللا قال الغصين وفيما يتعلق بوجود جماعات سلفية إلى جوار جماعة جند
 نقوم بها، ولكن هم التي لمن يعلم حقيقة وضع قطاع غزة والمتابعات األمنية موضوعيدقيق وغير 
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 ال وبالتالي الحقيقة نفس األفراد، فيبعض األفراد الذين يظهرون كل فترة وفترة بمسميات مختلفة وهم 
  ".حقيقة لها  متعددة فكلها أسماء وهمية الءبأسماحقيقة لوجود تنظيمات كثيرة 

 يمثلون تيارا واحدا شدد الغصين أنهموردا على سؤال بشأن انقالب هذه التنظيمات على حماس رغم 
أوال هذه التنظيمات لم تخرج من حماس ونحن لسنا خلفية هؤالء، فعبد اللطيف موسى كان يعمل "بالقول 

 األمنية، ونحن نؤكد كحركة حماس وكحكومة فلسطينية باألجهزةقة  منها وله عالبالسلطة ويتقاضى راتباً
  ".الءؤ كان ينادي بها هالتي التكفيرية واألفكارأننا نتبنى اإلسالم الوسطى، بعيدا عن التطرف 

 للحكومة المقالة، األمنيونفى الغصين ما تردد بوجود عناصر تتبنى هذه األفكار التكفيرية داخل الجهاز 
لدى إحصائيات رسمية بهذا الشأن ولكن كظاهرة هذا كالم غير دقيق، ولكن دائما كان هناك ليس "قائال 

  ". هذه ظاهرةأن فال يعنى ذلك األفكار حكومة ويحمل هذه فيشخص يتبع جهازا أو يعمل 
وبالعكس هناك عدد كبير من الذين تم اعتقالهم وجد أنهم يتبعون األجهزة األمنية بالضفة "وتابع بالقول 

". منهم من كان بفتح وحاول التحول لهذه الجماعات إلعادة الفوضى للقطاع من خالل هذه الجماعاتو
وعن احتمال تعرض بعض المعتقلين من أنصار جند اهللا للتصفية الجسدية وهو ما دفع بعضهم للهرب 

قمنا باعتقال ما أعوذ باهللا ليس من نهجنا أن نقوم بهذا، لقد " وتسليم أنفسهم لألمن المصري قال الغصين
يزيد عن خمسين فردا ويتم اآلن التحقيق معهم وسيتم تحويل من تثبت عليه التهم للقضاء، أما فيما تردد 

  ".بتسليم البعض منهم نفسه لألمن المصري فليس لدي معلومات حول هذا الموضوع
  18/8/2009الدستور، 

  
  "إعالن اإلمارة"شروط لتجنب  خمسة وضعت "جند أنصار اهللا"": الحياة"مصادر فلسطينية لـ .5

 تفاصيل وساطة توالها قياديون من "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية في غزة لـ:  فتحي صباح- غزة 
 الشيخ عبد اللطيف موسى عن "جند أنصار اهللا" من مدينة رفح لثني زعيم تنظيم "لجان المقاومة الشعبية"
وأوضحت المصادر أن األمين العام للجان الحاج  .ه وتجنب الصدام مع أنصار"سالميةمارة اإلاإل"عالن إ

والقيادي فيها عدلي زنون توليا مهمة الوساطة بين حماس وموسى قبل ثالثة ) أبو عوض(كمال النيرب 
وكان الشيخ موسى أعلن في درس ديني أسبوعي دوري . إمارته إلعالنأيام من موعد حدده األخير 

ثاء الماضي أنه سيعلن في خطبة صالة يل جنوب مدينة رفح الثالعقده في مسجد ابن تيمية في حي البراز
  ." هنيةإسماعيلالوصية الذهبية لحكومة "الجمعة 

 المسجد، فوضع إلىثم عاد القياديان يوم األربعاء . وقالت المصادر إن النيرب اصطدم بتعنت موسى
 حل إلى خمسة شروط للتوصل )المهاجر ("أبو عبد اهللا السوري"الشيخ ومعه الزعيم العسكري للتنظيم 

  .اإلمارة إعالنمع حماس، وعدم 
وكان الشرط األول أن تسلم حماس بأن مسجد ابن تيمية تعود ملكيته للتنظيم السلفي الجهادي، األمر الذي 

 وزير األوقاف إلىقال رئيس بلدية رفح أحد مؤسسي حماس عيسى النشار إنه حصل عندما أرسل كتاباً 
  .ب أبو شعر مفاده أن ورثة األرض تبرعوا بها للشيخ موسى طال.في الحكومة د

 ألف دوالر صادرتها أجهزة األمن 120أما الشرط الثاني، فكان إعادة أجهزة وأسلحة وأغراض بقيمة 
من منزل للتنظيم بعدما فجرت مجموعة منه عبوة في حفلة عرس ألحد أفراد عائلة القيادي في فتح 

  .محمد دحالن قبل أسابيع قليلة، فوافقت حماسعضو اللجنة المركزية الجديد 
واشترط التنظيم أيضاً عدم مالحقة أي مطلوبين من عناصره، فوافقت حماس، وقال قياديون فيها 
للوسيطين إنه ليس هناك مطلوبين من التنظيم سوى صهر موسى فهد موسى المتهم باالتصال هاتفياً 

 أبو شعر بإقالةان الرابع والخامس فتمثال بالطلب أما الشرط. برجال شرطة وأمن وتهديدهم وشتمهم
  .ومدير أوقاف رفح الشيخ محمد حسان
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وأثناء خروج القياديين ومعهما الشروط الخمسة، قال قريبون إلى زعيم التنظيم إن الشرطين األخيرين 
خميس  أمنية ليل الإشكاالتوبعدما وافقت حماس على الشروط الثالثة، حصلت . يمكن التغاضي عنهما

وفجر الجمعة الماضيين عندما اعتقلت أجهزة األمن مسلحين من التنظيم يتزنرون بأحزمة ناسفة، فضالً 
 بعد صالة الجمعة، أي بعد إال الوسيطين ووسطاء آخرين أنه لن يحاور حماس وإبالغهعن تعنت موسى 

  ." في أكناف بيت المقدس انطالقاً من رفحاإلسالمية اإلمارة" إعالن
 وأتباعهما أدوا صالة فجر الجمعة ولم يخرجوا "السوري" إن موسى و"الحياة"صادر أخرى لـوقالت م

  . أن حل موعد صالة الظهر خشية اعتقالهم أو منعهم من أداء الصالة وإعالن اإلمارةإلىمنه 
، الذراع العسكرية لحماس محيط المسجد "كتائب القسام"وحاصرت قوات األمن وعشرات العناصر من 

، الذراع "سرايا القدس"اعات الصباح، وقالت المصادر في لجان المقاومة إن القائد العسكري لـمنذ س
 اتصل بزنون سعياً الستكمال الوساطة، وحصال على ضوء أخضر "اإلسالميالعسكرية لحركة الجهاد 

  . محيط المسجد بعدما اجتازا عدداً من الحواجز األمنيةإلى، ووصال "كتائب القسام"من 
، القيادي المحلي "أبو جبريل الشمالي" القياديين وصال في اللحظة التي قتل فيها مسلح من التنظيم ولكن

، األمر شاليط بسبب ضلوعه في خطف الجندي غلعاد "إسرائيل"لـ المطلوب "كتائب القسام"البارز في 
ن والمدنيين من  من الطرفي26الذي قلب األوضاع رأساً على عقب، فاندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل 

  ."السوري"بينهم موسى و
  18/8/2009الحياة، 

 
  الخالف في حي الصبرة عائلي بحت ولم نصدر أوامر باعتقال دغمش: الغصين .6

 الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين  أنغزةمن  17/8/2009 قدس برس،نشرت وكالة 
ممتاز دغمش حتى منتصف هذه الليلة لتقديم " إلسالمجيش ا"نفى أن تكون الوزارة قد أمهلت قائد تنظيم 

نفسه إليها على خلفية ما جرى في حي الصبرة يوم أمس من اشتباكات مسلحة، وأكد أن هذه إشاعات 
، وأن الخالف الموجود في حي الصبرة خالف عائلي بحت ال عالقة له بوزارة "عارية عن الصحة تماماً"

أن ما جرى في حي الصبرة كان " قدس برس"ات خاصة لـوأوضح الغصين في تصريح .الداخلية
شجاراً عائلياً تدخلت أجهزة األمن لحله، وأن هناك محاوالت من قبل العشائر ورجال اإلصالح إلنهائه، 

الحديث عن أن وزارة الداخلية أمهلت دغمش مدة زمنية محددة لتسليم نفسه إليها اليوم إشاعة : "وقال
لها على أرض الواقع، والمشكلة التي نشبت في حي الصبرة هي مشكلة إعالمية صهيونية ال أصل 

  ".عائلية تسعى أطراف عشائرية ورجال إصالح لحلها، وال عالقة لها بوزارة الداخلية
: وأكد الغصين أن الوضع األمني في رفح وفي غزة عامة تحت السيطرة الكاملة لألجهزة األمنية، وقال

ستقر وهو تحت السيطرة الكاملة ألجهزة األمن، لكن هذا ال ينفي أنه ال الوضع األمني عامة في غزة م"
 هنا وهناك، وهؤالء بحاجة إلى معالجات فكرية وهذه  يزال هناك بعض األفراد يحملون الفكر التكفيري

وأشار الغصين إلى أنهم يأخذون على محمل الجد المعلومات التي أفرزتها  ".مسؤولية العلماء والمفكرين
قيقات الجارية مع المعتقلين في قضية المواجهات مع جماعة أنصار جند اهللا يوم الجمعة الماضي، التح

  .والتي تشير إلى ارتباط بعض عناصرها باألجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا
 مصادر فلسطينية ذكرت أن ممتاز دغمش  أنلندنوغزة من  18/8/2009الشرق األوسط، وأشارت 

، قام بتسليم نفسه الليلة قبل الماضية قبل موعد انتهاء المدة التي حددتها وزارة "ش اإلسالمجي"زعيم 
 .الداخلية لمنتسبي هذه التنظيمات لتسليم أنفسهم لألجهزة األمنية
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  التغيير في فتح يدعم مكانة فياض في الحكومة والنظام السياسي الفلسطيني .7
اً هي التي شارك فيها الرئيس محمود عباس في االجتماع مرات قليلة جد:  محمد يونس- رام اهللا 

وفي تلك المرات القليلة التي لم يزد عددها على الثالثة، كان عباس .  سالم فياض.د األسبوعي لحكومة
وفي كل مرة منها، جاء حامالً رسالة مفادها أن . يأتي عقب شيوع أنباء عن قرب حدوث تغيير وزاري

ويوم أمس كانت واحدة من هذه المرات التي حملت الرسالة ذاتها، إذ  .ةفياض باق على رأس الحكوم
أنها جاءت بعد التغيير الذي شهدته فتح وترافق مع إشاعات وأنباء قادمة من بعض مراكز القوى في 

  . قيادة الحكومة، وأن أيام سالم فياض في مجلس الوزراء معدودةإلىالحركة مفادها أن الحركة ستعود 
.  أمس لدى افتتاحه اجتماع الحكومة أمام وسائل اإلعالم بأداء فياض وأعضاء حكومتهوأشاد عباس

نشعر بكل الرضا على ما يقوم به مجلس الوزراء، ولكم منا كل االحترام والدعم لالستمرار في ": وقال
  . "هذه المسيرة، ونهنئكم على الخطة والبرنامج الذي وضعتموه

 إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية في إلىئيس وثيقة حكومته الرامية وعرض فياض في االجتماع أمام الر
إنهاء : فلسطين"وسلم رئيس الوزراء الرئيس نسخة عن الوثيقة التي حملت عنوان . غضون سنتين

  ."االحتالل وإقامة الدولة
مة وفي وشكّل التغيير الذي شهدته حركة فتح في مؤتمرها العام السادس دعماً لمكانة فياض في الحكو

فمن جهة، خرج من قيادة الحركة عدد من أبرز معارضي توليه أو أي . النظام السياسي الفلسطيني
  .شخصية مستقلة رئاسة الحكومة وإسناد المنصب لشخصية من فتح مثل أحمد قريع وغيره

ومن جهة ثانية، حل محل هؤالء شخصيات تؤمن بأهمية سالم فياض في الحكومة نظراً لما يحظى به 
  .ن قبول وصدقية دولية خاصة بين المانحينم

ومن جهة ثالثة، اتخذ مؤتمر فتح قراراً يقضي بالفصل بين قيادة الحركة وبين المناصب التنفيذية في 
وتشيد الدول والمؤسسات المانحة في تقاريرها الدورية بشفافية حكومة سالم . الحكومة وفي المنظمة

والها فياض بنفسه تنشر تقارير شهرية على موقعها على فياض، وبخاصة أن وزارة المال التي يت
  . عن مصير كل دوالر تتلقاه من الدول والمؤسسات المانحة"االنترنت"

  18/8/2009الحياة، 
  

  والحوار مصيره الفشل...اتهامات قدومي باطلة :المستشار السابق لياسر عرفات .8
يس الفلسطيني السابق ياسر عرفات إمكانية استبعد مروان كنفاني مستشار الرئ:  أيمن جريس-  القاهرة

نجاح الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة، وأرجع السبب في ذلك إلى اتساع شقة الخالف بين قطاع 
واعتبر اتهامات فاروق القدومي للرئيس محمود عباس بالمشاركة في اغتيال أبو . غزة والضفة الغربية
يحات لم يتأثر بها أحد وليس أدل على ذلك من نجاح أبو مؤكدا أن هذه التصر.. عمار غير صحيحة

 عاما وقضى 20وأفاد كنفاني الذي عمل مستشارا لعرفات نحو . مازن بالتزكية في انتخابات حركة فتح
 أن أبو مازن كان أول من زار عرفات بعد مرضه األخير، وأن "عكاظ"معه األيام األخيرة من حياته لـ
ي معلومات فإنه من األفضل إثارتها في دوائر ضيقة أو في المحكمة قدومي لو كان متأكدا من أ

 .الفلسطينية بدال من وسائل اإلعالم
من جهة أخرى أوضح أن السلطة الفلسطينية لم تقلص مخصصات أسرة الرئيس ياسر عرفات، وأعرب 

 .عن اعتقاده أن المعلومات التي تحدثت عن ذلك غير صحيحة
مؤكدا أن المؤتمر ..  عن أن فتح مقبلة على مجموعة من االنشقاقاتودحض المعلومات التي تتردد

داعيا فتح إلى تجاوز األخطاء التي أدت إلى هزيمتها في انتخابات .. األخير نجح في تجديد دماء الحركة
 .2006عام 

  18/8/2009عكاظ، 
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  للعمل السياسي  استقالتي من السفارة والتلفزيون ال تعني اعتزالي: نبيل عمرو .9

 االستقالة من مهمته كسفير  أكد سفير السلطة الفلسطينية في القاهرة نبيل عمرو، أنه قرر رسمياً:رام اهللا
 على القناة التلفزيونية التي تعتزم السلطة إطالقها تحت اسم اإلشرافللسلطة في مصر واالعتذار عن 

: ستقالة، لكنه قالالحديث عن أسباب اال" قدس برس"ورفض عمرو في تصريحات لـ ".الفلسطينية"
بالنسبة لألسباب التي دفعتني لالستقالة سأحتفظ بذكرها إلى وقت الحق، لكنها بالتأكيد هي ذات صلة "

  ".بالمؤتمر السادس لحركة فتح الذي أنهى أشغاله قبل أيام في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية
: ي اعتزال العمل السياسي، قال عمرووعما إذا كان اعتزامه االستقالة من منصبه كسفير يعني أنه ينو

، "وفي منظمة التحرير الفلسطينية" فتح"ال، سأواصل العمل السياسي في فلسطيني من موقعي كعضو في "
  . على حد تعبيره

  17/8/2009 قدس برس،
  

  والفضائية الفلسطينية" وفا"  عمرو في رئاسةمنرياض الحسن بدالً  .10
قة إن الرئيس محمود عباس سيعين رياض الحسن المدير العام  قالت مصادر فلسطينية موثو:رام اهللا

 قناة الفضائية الفلسطينية التي تتبع إدارةرئيساً لمجلس " وفا" والمعلومات الفلسطينية األنباءالحالي لوكالة 
 منصبه إلى باإلضافة من هذا المنصب، إعفاءهلحركة فتح بدالً من نبيل عمرو الذي طلب من عباس 

  . في جامعة الدول العربيةةالفلسطينيلقاهرة وممثالً لمنظمة التحرير كسفير في ا
  18/8/2009المستقبل، 

   
  الوطني في رام اهللا وغزة ودمشق لبحث ملف الحوار مصريوفد أمني  .11

أمس، أن وفداً أمنيا مصريا وصل      » العرب«أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ      :  ضياء الكحلوت  -غزة  
لاللتقاء بقياديين من حركتي حماس وفتح لبحث العقبات أمـام ملـف الحـوار              أمس إلى الضفة الغربية     
  .والمصالحة الفلسطينية

وقالت المصادر إن الوفد األمني المصري سينقل إلى حركة فتح مخـاوف حركـة حمـاس مـن عقـد                    
  .االنتخابات في ظل الظروف الحالية من اعتقال سياسي وعدم تهيئة األجواء لهذه االنتخابات

ت المصادر أن الوفد سينقل أيضاً مخاوف من حركة فتح لحماس في غزة من التـضييق علـى                  وأوضح
  .عناصرها، وسيدعو لمزيد من التقارب بين الحركتين

خليل الحية قد كشف عن جولة مصرية سيقوم بها وفد من           .وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس د      
ثم يلتقي بعدها الوفد المصري نهاية األسـبوع مـع          األمن القومي المصري ليلتقي مع قيادات حركة فتح         

  .حركة حماس في قطاع غزة وسوريا من أجل إنجاح الحوار
  18/8/2009العرب، قطر، 

  
   دليل على تورط أمريكا في الصراع الفلسطيني الداخلي تقرير الكونجرس: حماس .12

، والذي يتحدث عن    رسصادر عن الكونج   ال عتبرت حركة حماس التقرير األمريكي     ا :وكاالت - فلسطين
دلـيالً  "تولى أمريكا اإلشراف على تدريب أجهزة األمن التابعة للسلطة بالضفة، وعن الدعم المالي لهـا،                

وقال المتحدث باسم حركة حماس     ". إضافياً على تورط اإلدارة األمريكية في الصراع الفلسطيني الداخلي        
إن التقرير يؤكـد أيـضاً دعـم      :" نسخة عنه أمس،  " فلسطين"سامي أبو زهري في بيان صحفي تلقت        . د

اإلدارة األمريكية لحركة فتح وسلطة رام اهللا في مواجهة حركة حماس عبر تدريب وتمويل هذه القـوات                 
  ".التي تستخدم لتحقيق هذا الغرض
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وأنهـا مجـرد أداة     , كما أنه دليل على أن األجهزة األمنية في الضفة لم تعد أجهـزة وطنيـة              :" وأضاف
إسرائيلية لتصفية المقاومة وخدمة المشروع اإلسرائيلي في المنطقة دون أي مقابل سوى بعـض              أمريكية  

  ".الفتات من األموال
  18/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
      انتخابات مركزية فتح مزيفة وعباس عين غنيم خليفته على حساب البرغوثي ":تيك ديبكا" .13

تخابات لمركزية فتح لم تغير شيئاً في قيادة الحركة ولم          ذكرت مصادر إسرائيلية لموقع تيك ديبكا أن االن       
  .تنعشها فالنتائج تدل وبدون ادني شك عن وجود أالعيب وحيل وخيانة من قبل كتل الناخبين المختلفة

وحسب المصادر فقد تم تضليل الناخبين الذين انتخبوا أعضاء اللجنة بسبب تضليل محرج لهـم دون أن                 
ا ليصوتوا لها فالقوائم كانت مزيفه ، فجبريل الرجوب يعتبـر مـن الكاسـبين               يعلموا أي قائمة اختاروه   

األوائل بوصوله للدرجة السادسة أما أبو عالء كان الخاسر األكبر على الرغم من انه عمـل حلفـا مـع                    
  .دحالن حيث كل األطراف في االنتخابات ضللوا اآلخرين داخل صفوف الناحبين

نتائج االنتخابات هو انتخاب أبو ماهر غنيم الذي احتل الـرقم األول            وأضافت المصادر أن أهم شيء في       
في القائمة ، فوفقا للمصادر فانتخاب غنيم كان هدفا للرئيس عباس الذي حقق هذه الهدف حيث سيبدأ أبو                  
مازن بتسليم مفاتيح الحكم في رام اهللا البو ماهر غنيم تدريجيا وبشكل بطئ فانتخاب أبـو مـاهر غنـيم                    

خلفية البو مازن يعتبر ضربة إلسرائيل التي سمحت له بالـدخول حيـث انـه ال زال يعـارض           وتعينه  
  .اتفاقيات أوسلو ويؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل ويرفض حل الدولتين

وحسب المصادر فتعيينه تم علي حساب مروان البرغوثي فلو تم طرح السؤال على أبناء فتح حول مـن                  
بو ماهر غنيم لقالوا جميع الفلسطينيين يعلمون من هو مروان البرغـوثي            تعرفون مروان البرغوثي أو أ    

وقلة من أبناء فتح وعموم الشعب الفلسطيني لمن يسمعوا في الماضي عنه إطالقا فتعين أبو ماهر غنـيم                  
  .جاء على حساب الرجل األول في الضفة مروان البرغوثي الذي احتل الدرجة الثالثة في القائمة

  18/8/2009الدستور، 
  

  " المنقذ القومي لفلسطين"  أمريكي يصف مروان البرغوثي بـتقرير .14
مروان البرغوثي بأنـه    " فتح"وصف تقرير أمريكي عضو اللجنة المركزية لحركة         :وكاالت - واشنطن

، معتبرا أن السنوات التي قضاها في السجون اإلسرائيلية إلـى جانـب قيـادات حركـة                 "منقذ فلسطين "
احترام الحركة اإلسالمية، إلى جانب اعتراف الكيـان العبـري بقدرتـه علـى جمـع                ، أكسبته   "حماس"

  .الفلسطينيين ودفع مفاوضات التسوية
هناك اعتـرافٌ متزايـد بـين       : "األمريكية في تقرير لها في عددها الجديد      " فورين بوليسي "وقالت مجلة   

رغوثي ونزعته اإلصالحية تقدمان أفضل     اإلسرائيليين والفلسطينيين بأن القبول الواسع الذي يحظى به الب        
  ".التطلعات للسالم

وأشارت إلى إمكانيةً اإلفراج عنه مع االنتخابات القادمة، ضمن صفقة لألسرى مقابـل اإلفـراج عـن                 
وتابعـت  ). إسرائيل(الجندي األسير لدى المقاومة جلعاد شاليط، رغم أن هذا األمر يواجه انقساما داخل              

السياسيون في الدول العبرية يرون البرغوثي أفضل أمل لتعزيز المعسكر القـومي             ":المجلة في تقريرها  
وقدرته على التأثير   " حماس"، وهذا للمفارقة يعود إلى العالقات الوثيقة مع الحزب المعارض           "حماس"ضد  
  ".عليهم

ـ               حـرس فـتح    "لكن المجلة أشارت في تقريرها إلى أن البرغوثي يواجه منافسةً من داخل من وصفتهم ب
رغم أن دحالن حصد عددا أقلَّ من األصوات        : "وأردفت". الشباب، متجسداً في القيادي بفتح محمد دحالن      
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األخير يقل عما حقَّقه البرغوثي، إال أنه عضواً نافذاً باللجنة المركزيـة، ومقربـاً     " فتح"في مؤتمر حركة    
  ".باسمحمود ع) المنتهية واليته(لدى رئيس السلطة الفلسطينية 

  ".إن دحالن ليس واعدا بنفس القدر مثل البرغوثي داخل فلسطين وخارجها:" غير أن المجلة قالت
  18/8/2009صحيفة فلسطين،  

  
   حماس أعادت بناء ترسانتها الصاروخية : األجهزة األمنية اإلسرائيلية .15

ألخيرة ، وينشطون فيها    ادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن عشرات المقاتلين دخلوا قطاع غزة في السنة ا            
وبحسب المصادر األمنية اإلسرائيلية فـإن      ". الجهاد العالمي "في إطار تنظيمات وصفتها بأنها متماثلة مع        

حماس تتركز في إدخال وسائل قتالية نوعية إلى قطاع غزة توفر لها تفوقا ملموسـا فـي أي مواجهـة                    
طة المدى وصـواريخ مـضادة للطـائرات        محتملة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، مثل صواريخ متوس       

  .وصواريخ متطورة مضادة للدبابات
كما تشير التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية إلى أن المدى المتوقع للصواريخ التي تم إطالقها يزيد بقليل               

 كيلومترا ، وأن حركة حماس تمكنت من إعادة بناء قدراتها الصاروخية بشكل مماثل لما كانـت                 20عن  
  . قبل الحرب األخيرةعليه

  18/8/2009الدستور، 
  

  قبل أحداث رفح" جند اهللا"بذلنا جهًدا كبيًرا للحوار مع عناصر : الحية .16
-17(خليل الحية في تصريحات صحفية له اإلثنـين       . قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د      : غزة

، (...)فلسطيني لمواجهة االحـتالل     نحن بدافعنا الوطني واإلسالمي علينا الحفاظ على كل قطرة دم           ): "8
 بأعمال مخلَّة باألمن، والتورط في تفجيرات فـي         ]أنصار جند اهللا   [لكن لألسف الشديد قام هؤالء الشباب     

وشدد الحية على أنه بالرغم مـن ذلـك          ".كلِّ مكان، فضالً عن تكفير مجتمعهم، وخروجهم عن الشرعية        
  .قانون، وكان هناك ضرورةٌ لمواجهة حالة الفلتان الجديدةفهم إخوةٌ لنا، ولكنهم خرجوا على ال

هؤالء الشباب اندفعوا نحو التطرف، وأصبحوا يميلون إلى العنف والتطرف، وقد سـبق أن              : "وقال الحية 
وعلى كل حال ندعو بالرحمـة  .. بذلنا جهدا كبيرا للحوار معهم؛ لثنيهم عن أفعالهم، ولكنهم كفَّروا الجميع      

  ".بد اللطيف موسى وجميع الشهداء ضحية هذه المواجهات فى الجانبينللدكتور ع
  17/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ال معنى لكالم عباس عن الحوار في ظل االعتقاالت السياسية: حماس .17

إن حركته ترى أن ال معنى " إسماعيل رضوان "قال القيادي في حركة حماس :  عال عطااهللا-غزة 
، منتقدا حديث " للحوار في ظل االعتقاالت السياسية التي تقوم بها األجهزة األمنية في الضفةلدعوة عباس

عباس المتكرر عن الحوار دون تهيئة األجواء على األرض، مستهجنا انتقاد عباس للحركة ووصف ما 
القانون، غزة تنعم باألمن وسيادة ": "السبيل"وأضاف رضوان في حديث لـ ".البشع"قامت به في رفح بـ

وما جرى في رفح خروج عن القانون ومحاولة لخلق الفوضى، وهو ما استدعى األجهزة األمنية للتدخل 
وفق النظام للقضاء على هذه الظاهرة، وعباس يقول إن الضفة آمنة فهل أمانها بخطف وتعذيب وقتل 

فوضى قبل أحداث الحسم المقاومين والمجاهدين؟، إن الضفة تعيش اآلن ما كانت تعيشه غزة من فلتان و
بالغرق في التنسيق األمني مع إسرائيل واالستعداد "واتهم رضوان عباس  ".وسيطرة حماس على القطاع

 ".لتقديم مزيد من التنازالت من أجل التماهي مع أجندة خارجية
  18/8/2009السبيل، األردن، 
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  ي في سلم أولويتناملف الحوار الوطن.. لن تكون هناك مفاوضات عبثية: محمود العالول .18
بـأن الـرئيس الفلـسطيني      " القدس العربي "كشف محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ          

 معتقل من حماس لدى االجهزة االمنية الفلسطينية قبل انعقاد          500محمود عباس وافق على اطالق سراح       
المؤتمر من قطاع غـزة بمغـادرة      المؤتمر العام السادس للحركة، وذلك مقابل ان تسمح حماس العضاء           

  .القطاع من اجل الوصول لبيت لحم مكان انعقاد المؤتمر
المؤتمر العام السادس للحركة الذي لم يعقد منذ عـام          " زيادة مهر "واوضح العالول بانه طلب من عباس       

ربيـة   من خالل االستجابة لمطلب حماس باطالق سراح معتقليها لدى االجهزة االمنية بالضفة الغ             1989
مقابل السماح ألعضاء مؤتمر فتح السادس من ابناء قطاع غزة بمغادرة القطاع للضفة الغربية للمشاركة               
في المؤتمر، وان عباس وافق، وابلغ السوريين الذين قاموا بجهود وساطة بين فتح وحماس موافقته على                

 شخص  100 ومن ثم    200 للدفعة االولى ومن ثم      200 دفعات بواقع    3اطالق سراح معتقلي حماس على      
  .على حد قوله" تلكأت"اال ان حماس 

واشار العالول الى ان الرئيس عباس طالب بمعرفة الرقم الحقيقي لمعتقلي حماس لدى االجهزة االمنيـة                
 معتقل وذلك بخالف ما كانـت       600فتبين له بأن كل معتقلي الحركة لدى االجهزة االمنية ال يتجاوزون            

  . معتقل من عناصرها لدى االجهزة االمنية1000تقوله حماس بأن هناك 
معه حـول المـؤتمر العـام       " القدس العربي "وجاءت اقوال العالول على هامش مقابلة صحافية اجرتها         

  .السادس للحركة وما افرزه من اطر قيادية وما تتطلع اليه الحركة
  :وهنا بعض ما جاء في الحوار

اف حول حركة فتح، ما هي خطة اللجنة المركزية للتعامـل           في ظل حديثكم عن استعادة الجمهور لاللتف       
  مع الملف السياسي في المرحلة القادمة؟

خطتنا هي ما أماله علينا المؤتمر، خطتنا هي ما طرح فـي االعـالن     . ـ هذه مسألة واضحة بالنسبة لنا     
  .السياسي او البرنامج السياسي للمؤتمر العام لحركة فتح خالل الفترة القادمة

  لذي تقصده بااللتزام بالبرنامج السياسي الذي اقره المؤتمر؟ما ا
ـ لن تكون هناك مفاوضات عبثية على االطالق، وستكون حركة اكثر صالبة تغضب حينمـا يطـرح                 

لن تكون مطواعة كما كانت خالل المرحلة السابقة، وسنعمل على حشد الجمهور معنـا  . عليها ما لم تقبله 
القادمة التي يمارسها االحتالل االسرائيلي ضد شعبنا الفلـسطيني، وحتـى           حتى نتصدى لكل االنتهاكات     

  .نتصدى لالستيطان ومصادرة االراضي
  ماذا تقصد بالمفاوضات العبثية؟

 عبثية، وكان االخـوة     - مع اسرائيل    -ـ خالل المرحلة الماضية تكون لدينا انطباع بأن هذه المفاوضات         
ات، وبعد خروجهم من المفاوضات تصدر تعليمات مثال من         يذهبون للمفاوضات ويخرجون من المفاوض    

او يصدر تصريح من الحكومة االسرائيلية      . وزير الدفاع االسرائيلي بتخصيص مبالغ اضافية لالستيطان      
ببناء وحدات استيطانية جديدة ومصادرة اراض جديدة، وهذه المسألة كانت عبثية ال فائدة منها، ومن اجل                

  .فها تماما، واول متطلبات اي حوار قادم هو بالحد االدنى ايقاف االستيطانذلك كان قرارنا بايقا
  المفاوضات القادمة كيف ستديرونها؟

ـ هذا ملف سيكون امام اللجنة المركزية، ولكن سنسعى بشكل دائم ان يحكمها البرنامج السياسي لحركة                
  .فتح

  هل سيكون هناك سقف زمني للمفاوضات مع اسرائيل؟
  .ن تكون هناك مفاوضات لمجرد المفاوضات وال يوجد لها سقفـ لن نقبل ا

  هل اغلق باب المفاوضات من اجل المفاوضات كما كانت الوضع في المرحلة الماضية؟
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فان كان هناك مفاوضات فالمطلوب ان تكـون لهـا          . ـ نعم اغلق باب المفاوضات من اجل المفاوضات       
  .ا عليه خالل الفترة الماضيةنتائج وال تكون بالطريقة واالسلوب الذي اعتدن

  ما هي الفترة الزمنية التي ستحددها اللجنة المركزية للمفاوضات حتى تصل لنتائج؟
ـ هذا ما سيدرس من قبل القيادة الفلسطينية سواء من اللجنة المركزية لحركة فتح او اللجنـة التنفيذيـة                   

. سقفا زمنياً لمفاوضات ال جدوى منها     لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسقف الزمني ضروري، وال نريد         
  .لن نذهب لمفاوضات واالستيطان مستمر ومصادرة االراضي مستمرة

بعيدا عن المفاوضات مع اسرائيل، هناك انقسام فلسطيني يهدد مستقبل المجتمـع الفلـسطيني، كيـف                
  ستعمل النهاء ذلك االنقسام كعضو لجنة مركزية لحركة فتح؟

أ اساسي لدى حركة فتح، وانهاء االنقسام مبدأ اساسي لحركة فتح، وهذا ملـف              ـ الوحدة الوطنية هي مبد    
وهذه مسألة اساسية لن نغفلهـا      . له االولوية النه لن يكون لدينا موقف سياسي قوي دون الوحدة الداخلية           

ابدا رغم انه اصابنا عدد من الجراح الجديدة التي مارستها حركة حماس ضد حركة فتح سواء من خالل                  
مؤتمر ومنع المؤتمرين ان يأتوا من قطاع غزة، وهذه جريمة ليست سهلة بالنسبة لنا، ولكن كما اشرت                 ال

فإن الوحدة الوطنية مبدأ اساسي ال نستطيع ان نغفلها وال نستطيع ان نتوقف امام ما صنعته حماس مـن                   
يتحـول الحـوار    جديد، لذلك سنكون مع الحوار، لكن نأمل ان نتمكن من وضع اسس جديدة له حتى ال                 

  .وحتى ال يكون حوار طرشان وحوار ال يصل الى نتائج. لمجرد الحوار
  18/8/2009القدس العربي، 

  
   لصالح أبو العينين قيادة فتح في لبنانعن  إقصاء زكي: "الفلسطيني لإلعالم" .19

علـى  قالت مصادر فتحاوية خاصة في العاصمة اللبنانية بيروت إن جملة من التغييرات طرأت              : بيروت
في مدينة بيت لحم بالـضفة الغربيـة      " فتح"الساحة الفتحاوية في أعقاب ما شهده المؤتمر السادس لحركة          

المحتلة، وما تزامن مع تخوفات أبدتها أوساط الحركة في بيروت من وقوع توترات على خلفية صـعود                 
 إلى اللجنـة المركزيـة      في بيروت " منظمة التحرير الفلسطينية  "سلطان أبو العينين الخصم القوي لممثل       

  .للحركة
المركـز  "المصادر الفتحاوية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت في تصريحات خاصة لمراسـل               

إن التغييرات تلخَّصت في تعيين سـفير سـلطة رام اهللا فـي             ) 8-17(اليوم اإلثنين   " الفلسطيني لإلعالم 
وت عباس زكي، مرجعةً ذلك التغييـر إلـى أن          قبرص خالد النجار مكان سفير المنظمة وممثلها في بير        

  .بأن يكون سفيرا للسلطة" فتح"القانون ال يسمح لعضو اللجنة المركزية لحركة 
وعلى صعيد المرجعية الفتحاوية في لبنان، قالت المصادر إن شؤون الحركة جمعت بيـد سـلطان أبـو                  

كان لسنوات طويلـة ينـازع أبـو         ضربة قوية لعباس زكي الذي       -حسب مراقبين -العينين؛ مما يشكل    
  .العينين قيادة الحركة في لبنان

يذكر أن المرجعية الفتحاوية في لبنان تشكل جدالً واسعا بين الفتحاويين؛ حيث يتنازعهـا كثيـرون فـي                
الساحة اللبنانية تصل في كثيرٍ من األحيان إلى صدامات مسلحة وتبادل لالتهامات بالفساد وسرقة األموال               

  .نات يتم تداولهاعبر بيا
في لبنان اللواء منير المقدح هجوما عنيفًا علـى         " فتح"لحركة  " قائد الكفاح المسلح  "إلى ذلك شن ما يسمى      

  .محمود عباس على خلفية المؤتمر السادس للحركة وما أفرزه من قيادة جديدة
س بعدم اإليفاء بتعهداتـه لمـن       عبا،  الفلسطينية" القدس"خالل مقابلة أجرتها معه فضائية      -واتهم المقدح   

من المشاركة في المؤتمر، بل إنه لم يأت علـى ذكـرهم طيلـة أيـام                " فتح"منعهم االحتالل من كوادر     
 .المؤتمر، مطالبا بإعادة انتخابات الحركة كاملة

  12/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  نية غير قانو"الوطنيالمجلس " الدعوة لعقد اجتماع تعدحماس  .20

قال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان ، أمس، إن دعوة الرئيس محمود عباس : )أ.ب.د (
عقد دورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني النتخاب األماكن الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة 

 غير شرعي وغير قانوني ما سيبنى عليها"، وقال " قانونية وتمثل تجاوزاً للحوار الفلسطينيغير"التحرير 
اتفقنا في حوار القاهرة مع حركة فتح على ضرورة عقد " وأضاف ."ومرفوض من جانب حركة حماس

انتخابات المجلس الوطني ومنظمة التحرير بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية لكن الرئيس 
م أبو زهري عباس باستباق نتائج واته ".عباس يريد تجاوز هذه التوافقات وفرض رغباته على الحوار

  .الحوار عبر الدعوة إلجراء انتخابات لمنظمة التحرير
  18/8/2009الخليج، 

 
   " المجلس الوطني"الشعبية والديمقراطية بسبب انعقاد خالفات عميقة بين ":  القطريةالشرق" .21

 الشعبية، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن الخالفات تتعمق حاليا بين الجبهتين :عمان
والديمقراطية، وأن تحالف القوى اليسارية الذي يضم الجبهتين وحزب الشعب، ويضاف لهم جناح رام 

وتتوقع المصادر أن تبادر  . اهللا من جبهة النضال الشعبي في الداخل، لم يعد قائما من الناحية الفعلية
ا جدا، وربما قبيل أو بالتزامن مع عقد الجبهة الشعبية إلى إعالن فك تحالفها مع الجبهة الديمقراطية قريب

  .  الجاري26المجلس الوطني الفلسطيني بمن حضر في رام اهللا يوم 
إنه في الوقت الذي تندفع فيه الجبهة الديمقراطية باتجاه عقد المجلس الوطني ": الشرق"المصادر قالت لـ 

فض الجبهة الشعبية فكرة عقده، ، تر1990الفلسطيني في رام اهللا، على الرغم من انتهاء واليته منذ 
. وتعتبرها خطوة انقسامية جديدة في الساحة الفلسطينية، وقد قررت عدم المشاركة فيه في حالة عقده

 .موقف الجبهة الشعبية تسبب في ظهور وجهتي نظر متعارضتين حيال هذا األمر
  18/8/2009الشرق، قطر، 

  
 2005 مع اتفاق القاهرة ال يتعارض" المجلس الوطني"اجتماع : صالح زيدان .22

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها ستلبي دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لالجتماع : غزة
 الذي ينص على 2005ال تتعارض واتفاق القاهرة "في جلسته الطارئة، مشيرة إلى أن هذه الجلسة 

إن ": "قدس برس"اسي للجبهة لوكالة وقال صالح زيدان عضو المكتب السي ".انتخاب مجلس وطني جديد
 6دعوة المجلس الوطني لالنعقاد ضرورة ألن هناك استحقاق دستوري، هذا االستحقاق ناجم عن وفاة 

  ".من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مما يجعلها تفتقد للنصاب
 17/8/2009قدس برس، 

    
  تشريعية ورئاسية ألنه فاقد للشرعيةال يحق لعباس أن يقيم انتخابات : العامةالقيادة  .23

أن إعـالن رئـيس الـسلطة       "  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "أكَّد أنور رجا مسؤول اإلعالم في       : دمشق
المنتهية واليته عباس إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات عضوية المجلـس الـوطني؛ ال              

المركـز  "وقال رجا في تصريح صحفي مكتوب تلقَّى         .انونيةيصح؛ ألن عباس رئيس فاقد للشرعية والق      
إن عباس يحاول ترميم صورته التي شـوهتها أوحـال          ): "8-18(نسخة منه الثالثاء    " الفلسطيني لإلعالم 

  العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة، فمحمود عباس فاقد للشرعية، وعينه األمريكيون، ومتورطٌ فـي               
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الفلسطيني ياسر عرفات، وال يصح له أن يقيم انتخابات تـشريعية ورئاسـية فـي ظـل                 اغتيال الرئيس   
  .سالم فياض غير الشرعية" حكومة"

  18/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الحريقحادث  بضحايا تعزي الكويتحماس  .24
ومة وشعباً في بيان عن تعازيها الحارة إلى دولة الكويت أميراً وحك" حماس"أعربت حركة : وكاالت

  .بضحايا حادث الحريق الذي وقع في محافظة الجهراء وأودى بحياة العديد من الكويتيين
  18/8/2009الخليج، 

  
  جمعية استيطانية تخدع سلطات الضرائب األميركية لتمويل مشاريعها في القدس: "هآرتس" .25

ـ ، أن   يم كامل ابراه   عن مراسلها  القدس المحتلة  من   18/8/2009 الرأي، األردن،    ذكرت  أجرتـه   اتحقيق
االستيطانية، التي تسعى إلى تهويـد      '' عطيرت كوهانيم ''صحيفة هآرتس ونشرته امس، كشف أن جمعية        

القدس الشرقية وخصوصا البلدة القديمة ومحيطها، تخدع سلطات الضرائب األميركية من خـالل جمـع               
  .أموال التبرعات في الواليات المتحدة لتمويل مشاريعها في القدس

، التي تعمل على االستيالء على أراض وأمالك عربية في القدس           ''عطيرت كوهانيم ''أفادت هآرتس بأن    و
الشرقية وأحيانا بواسطة دفع أموال طائلة مقابل ذلك، مسجلة في الواليات المتحدة على أنها مؤسـسة ال                 

عتراف بمنظمة أصـدقاء   ولفتت هآرتس إلى أن اال     .''التعليم''تهدف إلى جني أرباح وأنها تعمل في مجال         
األميركيين على أنها منظمة ال تسعى إلى جني أرباح يمنحها امتيازات عدة وإعفاءات             '' عطيرت كوهانيم ''

، دانيال لوريا، في حديث مع هآرتس، بخداع سـلطات          ''عطيرت كوهانيم ''واعترف مدير    .من الضرائب 
مل في مجال التعليم نابع من اعتبارات تتعلـق  الضرائب وأن تسجيل الجمعية في الواليات المتحدة أنها تع 

  . بالضرائب
، التي تعمل مـن مكتـب صـغير         'أصدقاء عطيرت كوهانيم في الواليات المتحدة     'لدينا  ''وقال لوريا إنه    

ومتواضع، وأنا أزور الواليات المتحدة مرة كل بضعة شهور من أجل جمع أموال وكل شيء يمر عبـر                  
ونحن الجمعية العليا التي تعمل في مجـال إنقـاذ          .. طات الضرائب هناك  مكتبنا المعترف به من قبل سل     

  .''والنشاط الذي نمارسه في نيويورك موجه نحو إنقاذ األرض وحسب) من أيدي الفلسطينيين(األراضي 
التي تجمع تبرعات للجمعية فـي      '' عطيرت كوهانيم ''وتبين من تدقيق أجرته هآرتس أن منظمة أصدقاء         

لجمع أموال لـصالح    ''، صرحت أمام سلطات الضرائب األميركية بأنها تنشط         1978لعام  إسرائيل، منذ ا  
بسبب موضوع  ''وعقب لوريا على ذلك بالقول إن هذا التصريح يأتي           .''مؤسسات تعليم عالي في إسرائيل    

  .''من نشاطنا يتم من خالل الواليات المتحدة% 60''، وأن ''الضرائب
 4,25 كشف ان مانحين اميركيين قـدموا        ا اسرائيلي ا صحافي اتقريرن   أ 18/8/2009وأضافت الدستور،   

مليون دالر خالل خمس سنوات لبناء منازل يهودية في اجزاء عربيـة مـن مدينـة القـدس، وذهبـت                    
المساهمات االميركية التي وردت تفاصيلها في سجالت مصلحة الضرائب األميركية ، الى منظمات مثل              

 عقارا ، معظمهـا فـي       45ما ال يقل عن     ) استولت(لمجموعة انها اشترت    ، وتقول ا  " عطيرت كوهانيم "
الحي االسالمي بالبلدة القديمة ، بهدف ايجاد غالبية يهودية في البلدة القديمة التي معظـم سـكانها مـن                   

ان هذه التبرعات التي جاءت من مانحين اثرياء مثل مؤسس          " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة    .العرب
ـ    " كورين"مجموعة   ارفينغ موسكوفيتش سـاعدت ايـضا فـي        " بينغو"االميركية آيرا رينيرت ومستثمر ال

  .بحي الشيخ جراح) كرم المفتي" (شبرد"تمويل المخططات بناء منازل يهودية في موقع فندق 
 3000 عائلـة يهوديـة وسـط        60، على زرع نحـو      " العاد"وركزت مجموعة اخرى ، تدعى مؤسسة       

، وهـي   " عير عاميم "حية وادي حلوة وضاحية البستان في حي سلوان ، بحسب           فلسطيني يقيمون في ضا   
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 .وتقع المنازل على تلة منحدرة اسفل البلـدة القديمـة         . منظمة حقوقية تدافع عن الفلسطينيين في المدينة      
ومقرهـا فـي نيويـورك ،       " اصدقاء مدينة داوود  " مليون دوالر من مجموعة      5,2على  " العاد"وحصلت  

 علـى مـساهمات   2007حصلوا عام " اصدقاء مدينة داوود  "ت الضرائب االميركية ، فان      وبحسب سجال 
  . الف دوالر من مؤسسة ارفينغ موسكوفيتش405بقيمة 

بالترويج لسلوان للـسياح باعتبارهـا      " العاد"ووفقا التفاق مع سلطة الطبيعة والحدائق االسرائيلية ، قامت          
 داوود ، و بين المانحين لمركز زائريها ارفينغ موسكوفيتش ،           مدينة داوود ، موقع القدس في عهد الملك       

 االميركـي   - ، والملياردير الروسـي      1928الذي يقول الموقع االليكتروني لمؤسسته انه ولد هناك عام          
  ".تشيلسي"يوجين شفيدلير ، قطب صناعة النفط والشريك التجاري لرومان ابراموفيتش صاحب نادي 

  
  ون البؤر االستيطانية في تحد جديد للفلسطينيين وإدارة أوباماوزراء إسرائيليون يزور .26

بعث وزراء إسرائيليون رسائل تحد جديدة للفلسطينيين ولإلدارة األميركية تؤكد :  أسعد تلحمي- الناصرة 
وأعلن نائب رئيس . إصرار الحكومة الحالية على مواصلة االستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية

الدينية الشرقية إيلي يشاي أن البؤر االستيطانية العشوائية في » شاس«اإلسرائيلية زعيم حركة الحكومة 
شرعية أقامتها الحكومات «هي » غير قانونية«أنحاء الضفة الغربية التي عرفت رسمياً حتى اآلن بـ 

عادة النظر في إلى إ) ليكود(من جهته، دعا وزير الشؤون االستراتيجية موشي يعالون . »اإلسرائيلية
  .2005التي أخلتها إسرائيل عام » حومش«إعادة إقامة مستوطنة 

، عشرات البؤر االستيطانية العشوائية التي »المواقع االستيطانية القانونية«وعنى يشاي في حديثه عن 
، وتدعي إسرائيل اليوم أن عدد البؤر الواجب 2001أقيمت في أنحاء الضفة الغربية بعد ربيع عام 

، على أن »سالم اآلن«، وتصر حركة 40 فقط فيما تقول واشنطن إن عددها أكثر من 23ؤها هو إخال
  . عددها يتعدى المئة

وبعد أسبوع على تحديه اإلدارة األميركية بالقول إن إسرائيل ستواصل البناء في القدس والضفة الغربية 
نية رافقه فيها وزير الشؤون من دون إذن أميركي، قام يشاي أمس بزيارة إلى ثالث بؤر استيطا

، دان هرشلكوفتش »البيت اليهودي«ووزير العلوم رئيس حزب ) ليكود(االستراتيجية موشي يعالون 
الوزراء ال يرون أن المواقع «ووزير اإلعالم يولي ادلشتاين وقادة مجلس المستوطنات، ليعلن أن 

وأضاف في أول اعتراف من . » اإلسرائيليةاالستيطانية غير قانونية، إنما هي شرعية أقامتها الحكومات
ال يمكن تزوير األمور بأن نحول بلدات قانونية ... ثمة عدم فهم جدي جداً «نوعه لوزير إسرائيلي أن 

وإذا ... كل الحكومات منذ اسحاق رابين أقامت المواقع . غير قانونية) المواقع االستيطانية العشوائية(
ليعرف ... قدم طلباً بذلك إلى الحكومة ويرى إذا كانت غالبية القتراحه كان هناك من يريد إخالءها فلي

. »الشعب اإلسرائيلي الحقيقة أن في حوزتي برتوكوالت لجلسات الحكومة تصادق على إقامة هذه البؤر
ويدعم هذا االعتراف ادعاءات منظمات حقوقية يسارية بأن الحكومات المتعاقبة هي التي كانت وراء 

  .ؤرإقامة الب
على حكومة إسرائيل درس إمكان العودة «من جهته، قال النائب األول لرئيس الحكومة موشي يعالون إن 

، وهي واحدة من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية أخلتها إسرائيل في إطار »حومش«إلى مستوطنة 
االستراتيجية األهمية «وتحدث يعالون عن . عن قطاع غزة، قبل أربع سنوات» فك االرتباط«خطة 

  . »منح متنفساً ودعماً لإلسالم الجهادي«، وقال إن إخالءها »حومش«لموقع » والمغزى األمني الكبير
سيتم إعادة بناء المستوطنة بعد إزالة عقبة تجميد البناء في «ورد وزير اإلعالم يولي ادلشتاين بالقول 

ح في ذلك خالل والية الحكومة حينها سنتفرغ لقضية حومش وكم نتمنى أن ننج... المستوطنات 
وتعتبر زيارة الوزراء األكبر بحجمها إلى بؤر عشوائية منذ فك االرتباط عن غزة وإخالء أربع . »الحالية

  .2005مستوطنات شمال الضفة الغربية عام 
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اليسارية التي ترصد النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة » السالم اآلن«وعقبت حركة 
: وأضافت. »خطيرة وتعني توجيه صفعة لسلطة القانون«ى جولة الوزراء وتصريحاتهم بالقول إنها عل
  . »فقط في إسرائيل، يستهزئ وزراء بالقوانين من أجل توسيع االستيطان«

  18/8/2009الحياة، 
  

  من نشاطات البناء في المستوطناتتكثف الحركات االستيطانية  .27
لشهور األخيرة من نشاطات البناء في المستوطنات ، ونصب المنـازل           كثفت الحركات االستيطانية في ا    

الجاهزة في البؤر االستيطانية ، وفيما تبحث الحكومة اإلسرائيلية مع اإلدارة األمريكية ، تجميد البناء في                
المستوطنات ، تسابق الحركات االستيطانية الزمن لفرض حقائق على األرض ، وتعلن تحـديها لتجميـد                

، وشـرعوا   " عالي" مبان جاهزة إلى البؤرة االستيطانية       10وقام المستوطنون مؤخرا بإدخال      .اناالستيط
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الحركة       ".كوخاف يعكوف " أخرى في البؤرة االستيطانية      12في نصب   

انية ، ويتم ترتيب    االستيطانية تجند شبانا يهودا من الواليات المتحدة للتطوع في العمل في مشاريع استيط            
  .زيارات لمجموعات تساعد في عمليات بناء وتطوير المستوطنات والبؤر االستيطانية العشوائية

  18/8/2009الدستور، 
  

   حقل تجارب للعدوان القادمإلى 48جيش االحتالل يحول عرب الـ .28
ي مدن وقـرى  تقوم وحدات خاصة من الجيش االسرائيلي بتدريبات ليلية ف: الناصرة ـ زهير اندراوس 

، الواقعة داخل ما يسمى بالخط االخضر، وتـشمل         )الطيرة وقلنسوة والطيبة وكفر قاسم    (المثلث الجنوبي   
هذه التدريبات دخول البلدات في ساعات متاخرة من الليل وساعات الفجر والقيام بالعمليات الوهمية بـين                

  .فردي والجماعيالبيوت مما يزرع القلق بين السكان ويشكل مصدر قلق ألمنهم ال
وفي هذا السياق، اصدر رئيس لجنة الدفاع عن الحريات في الداخل الفلسطيني، امير مخول، وهي لجنة                 

تؤكد اللجنة  :  بيانا جاء فيه   48منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في مناطق الـ،          
ي سياق معروف لكنه مرفوض تماما وهـو امـا          الشعبية للدفاع عن الحريات ان هذه التدريبات تدخل ف        

استخدام الجماهير العربية في الداخل كدروع بشرية لسياسة العدوان االسرائيلي، كما جرى فـي العـام                
 خالل العدوان على لبنان، واما التعامل مع جماهير شعبنا في الداخل كحقل تجارب ومادة تجارب                2006

يجري االعداد له سواء على شعبنا الفلسطيني ام الشعب اللبناني          للجيش االسرائيلي تحضيرا لعدوان قادم      
  . ام الشعوب العربية

من ناحيته، اكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، خالل بحث في الكنيـست                
ـ                 رائيلي حول اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، ان الجماهير العربية في البالد لن تسمح للجـيش االس

  .ومختلف االذرع االمنية بتحويل قرانا ومدننا الى ساحة للتدريبات والمناورات العسكرية
وقال بركة ان عددا من القرى العربية تعاني في االيام االخيرة من التدريبات التي يجريها الجـيش بـين                   

  البيوت وفي االحياء السكنية، 
تخذ من الناصرة مقرا لها، قد اصدرت تقريرا جاء فيـه           وكانت المؤسسة العربية لحقوق االنسان، والتي ت      

واحيانـا  (ان اسرائيل نشرت في شمال البالد منشآت عسكرية مؤقتة وثابتة قرب بلدات مأهولة بالسكان               
  .وان هذه الحقيقة زادت من خطر المس بالسكان المدنيين). داخلها

محاطة بالمنشات العـسكرية لـم تتـضرر    ومن جهة ثانية، كشف التقرير ان القرى العربية التي لم تكن    
  .خالل الحرب، او انها تضررت بشكل ضئيل، بسبب قربها من الحدود الشمالية

  18/8/2009القدس العربي، 
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   حماس عليه  "استيالء"باراك يؤجل إدخال اإلسمنت لغزة خشية من  .29
ت في قرار إدخـال     قرر وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس تأجيل الب        : AFP – العرب   -غزة  

وقالـت   .»معلومات استخبارية تحذر من احتمال سيطرة حركة حماس عليه     «األسمنت لقطاع غزة بسبب     
اإلسرائيلية إن باراك عدل عن قراره إلدخال األسمنت إلى القطاع خشية أن            » جيروزاليم بوست «صحيفة  

لتحتية العسكرية التي تضررت أثناء     باستعمال تلك المواد من أجل إعادة بناء البنية ا        » حماس«تقوم حركة   
وزعمت مصادر إسرائيلية أن حركة حماس قامت باالستيالء على جزء          . الحرب اإلسرائيلية على القطاع   

  .من كميات األسمنت التي دخلت إلى قطاع غزة من أجل ترميم المقبرة اإلنجليزية الشهر الماضي
 طن من األسـمنت إلـى قطـاع    300ى إدخال نحو  وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد وافقت قبل أسابيع عل       

غزة، وذلك بغية إعادة إعمار المقبرة اإلنجليزية وإعادة ترميم أكبر مجمـع لميـاه الـصرف الـصحي                  
  .ومطاحن الدقيق في قطاع غزة

ما دفع بـاراك إلـى تأجيـل إدخـال          «ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الحرب اإلسرائيلية قوله          
 هو حاجة حماس إلى هذا األسمنت من أجل إعادة بنـاء البنـى التحتيـة لمرافقهـا                  األسمنت إلى القطاع  

  . »العسكرية، إن إدخال األسمنت إلى غزة أمر معقد جدا حتى لو كان من أجل مواضيع مدنية
  18/8/2009العرب، قطر، 

  
  اختراعات عسكرية اسرائيلية جديدة لحرب المدن   أربعة .30

اإلسرائيلية أن اسرائيل نجحت في اختـراع       " جروساليم بوست "يفة   ذكرت صح  :ترجمة توفيق أبو شومر   
  :اربعة أجهزة عسكرية جديدة تستخدم في حرب المدن، وهي

، وهو جهاز صغير لتحديد األهداف طورته مجموعة البيت للصناعات، يـزن أقـل مـن                "عاميت" - 1
يل عن الجهاز التقليدي الثقيـل      كيلوغرامين، بما فيه بطارية تعمل لثماني ساعات، ويعاد شحنها، وهو بد          

السابق، وهو يعمل في كل الظروف في الظالم والمطر والغيوم، وهو أرخص بكثير من الجهاز السابق،                
يقوم على تطويره اللواء شاحار كدشاي مسؤول الصناعات التكنلوجية، ومن فوائده أنه يحـدد بالـضبط                

  .المكان المراد استهدافه
ترة الضباط وتتصل ببقية الكمبيوترات الصغيرة المحمولـة وهـي ترسـم            تعلق بس " عدسة مراقبة " - 2

  . خريطة المعركة داخل المدن
، وهو جهاز اتصاالت يتصل بالقمر الصناعي قبل المعركة ثم يفـصل، حتـى ال تـتمكن                 "كلوفر " - 3

  .  القوات المعادية من اكتشاف القوات، وأماكن تواجدها
ميركافا، تحمل المؤن والذخيرة والوقود، لهـا عجـالت قـادرة علـى              عربة تموين ملحقة بدبابة ال     - 4

 درجة، وقد استفاد المخترعون من حرب لبنان األخيرة عنـدما نقـص الطعـام والمـاء،                 360المناورة  
  . والعربة قادرة على حمل اإلمدادات في أرض العدو

  12/8/2009المستقبل العربي، 
  

  ا على شرب مادة اليورانيومموظفون في مفاعل ديمونة أجبرو: "هآرتس" .31
اإلسرائيلية في صدر صفحتها األولى أن المسؤولين " هآرتس"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

 عاما، خمسة من المستخدمين فيه 11أخضعوا قبل ) جنوب إسرائيل(عن المفاعل النووي في ديمونة 
صير احتوى مادة اليورانيوم، من دون موافقتهم الخطية أو لتجربة حين أرغموهم على أن يشربوا كأس ع

تبليغهم عن األخطار الناجمة عن ذلك أو العوارض المحتملة فضالً عن عدم تبليغهم الحقاً بنتائج 
وبعد أن  .التي تحدد شروط إجراء تجارب على البشر" معاهدة هلسنكي"التجربة، خالفاً لما تنص عليه 
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ع اليورانيوم طلب منهم ان يقدموا عينة من البول لتحليلها لكشف كيفية شرب المستخدمون العصير م
  .خروج مادة اليورانيوم من الجسم عبر المسالك البولية

وجاء الكشف عن التجربة في أعقاب دعوى رفعها إلى المحكمة ضد إدارة المفاعل أحد المستخدمين 
يب بداعي أنها ستفعل ذلك في الئحة الدفوع ورفضت لجنة الطاقة النووية التعق. الذين أخضعوا للتجربة
  .التي ستقدمها للمحكمة

  17/8/2009الحياة، 

  
   ألف وظيفة في القطاع الخاص 120 حصار غزة أدى إلى فقدان :تقرير لألمم المتحدة .32

 اإلنسانيةدائرة تنسيق الشؤون ، أن نيويورك راغدة درغامعن مراسلتها من  18/8/2009الحياة، نشرت 
 "إسرائيل" المترتبة على ضرب اإلنسانيةألمم المتحدة أصدرت تقريراً أمس في شأن اآلثار التابعة ل

 كبيرة تنعكس على كل صعيد من الحياة إنسانيةأزمة "حصاراً على غزة للسنتين الماضيتين أدى إلى 
ن  مفروض عليه البطالة، وأكثر مإنما ألف شخص قادر ومستعد للعمل 140 حوالياليومية، إذ هناك 

  . "مليون نسمة تعيش في فقر وتعتمد على المعونات الغذائية
ما زالت " عائلة دمرت بيوتها أو تضررت ضرراً بالغاً أثناء الهجوم العسكري 6420وأفاد التقرير بأن 
 الى غزة حيث ال كهرباء في صورة مستمرة في " دخول مواد إعادة البناء"إسرائيل"مشردة بسبب منع 

ارة، وبالتالي فإن كثيراً من الناس يعيشون بال ثالجات وبال مكيفات، وحيث ظروف ارتفاع الحر
 نظام مرهق قبل التمكن من إلىالمرضى الذين يتطلبون عالجاً ليس متوافراً في غزة يتعرضون 

كل هذا ليس سوى أمثلة قليلة على التحديات اليومية "وأضاف التقرير أن . الحصول على تأشيرة مرور
  ." مليون من أهالي غزة أن يعيشوا حياة طبيعية وكريمة بسبب الحصار1.5التي تمنع 
المنتجات التي تدخل ، أن تقرير األمم المتحدة أوضح أن )إفي( عن وكالة 18/8/2009الخليج، وأضافت 

 أنمن الكميات التي كانت تدخل القطاع قبل الحصار، كما % 20القطاع في الوقت الراهن ال تكاد تمثل 
  .التي تخرج قد توقفت تماماً تقريباً باستثناء منتجات محدودة كالزهورالصادرات 

 تغير نظامهم الغذائي بشكل إلى ندرة السلع وتراجع الدخول اضطرت سكان القطاع أن إلىوأشار 
 الكثير منهم قلل لحد كبير من اعتماده على األغذية الغنية بالبروتين نظراً الرتفاع أنتدريجي، موضحاً 

 الحصار أنوأضافت الهيئة األممية . واتجه لألغذية المليئة بالكربوهيدرات ألنها أرخص سعراً أسعارها
  . ألف وظيفة في القطاع الخاص120 فقد إلىأدى 

  
 غير مسبوقة في الضفةاالحتالل يشن حملة هدم منازل  .33

ت االحتالل لهدم تشهد محافظة نابلس شمال الضفة الغربية حملة غير مسبوقة من قبل قوا: الضفة الغربية
العشرات من المنازل داخل المدينة وعدد من قراها، ووصلت األمور إلى إحياء داخل المدينة حيث 

 على الرغم من وجودها داخل c منزال فلسطينيا بالهدم بحجة البناء في منطقة 13أخطرت تلك السلطات 
ة بإخطارات هدم لمنازلهم لنفس  مواطنين من قرية يتما جنوب المدين9المدينة، باإلضافة إلى إبالغ 

وفي منطقة الضاحية داخل المدينة فوجئ . السبب، وهو القرب من مناطق وبؤر استيطانية إسرائيلية
المواطنون أصحاب المنازل بالقرار اإلسرائيلي القاضي بالهدم بعد أن وجدوا، قرارات الهدم معلقة على 

ا نظن أن هذه المنطقة تتبع للسيطرة الفلسطينية بحسب كن"أبواب منازلهم، وقال أحد أصحاب تلك المنازل 
 نتيجة البناء االستيطاني cاالتفاقات الموقعة معها، لكن تفاجئنا أن هذه المنطقة أصبحت داخل المنطقة 

الذي يتمدد يمينا وشماال بحيث يحظر البناء أو مزاولة أي نشاط على تلك األراضي في عرف االحتالل، 
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ستصدار تصريح من قبل االحتالل لعمل أي شئ فيها ويجعلها مهددة بالمصادرة في األمر الذي تحتاج ال
 ." في المنطقةاالستيطانيأي وقت في ظل التوسع 

 منزال فلسطينيا في قرية سالم شرق المدينة 17ويوم أمس االثنين أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية 
 ."توطنة إيتمار المقامة على أراضي القريةبالهدم بحجة عدم الترخيص وقرب تلك المنازل من مس

فقد :  غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان والمجالس القروية في محافظة نابلس في تصريح لهوبحسب
 منزال بعضها يقع في 41بلغ عدد المنازل المهددة بالهدم في محافظة نابلس خالل الشهر الجاري 

لمتاخمة إلحدى المعسكرات اإلسرائيلية، وقرية يتما األطراف الجنوبية للمدينة في منطقة الضاحية ا
 .جنوب المحافظة

18/8/2009السبيل، األردن،   

  
  لمستوطنون يستولون على منزل في القدسا .34

قالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين استولوا علـى منـزل فلـسطيني             :الرحيم حسين  عبد – رام اهللا 
وأفـادت  . ان جنوب البلدة القديمة من القـدس المحتلـة         في بلدة سلو   "اونروا"مالصق لمدرسة وكالة ال     

المصادر الفلسطينية، بأن هذا المنزل يتاخم مركز الزوار التابع لما يطلـق عليهـا مدينـة داود، حيـث                   
وقالـت  . انتشرت عشرات البؤر االستيطانية في القدس المحتلة، وصل عددها إلى أربعـين مـستوطنة             

طنين المتطرفين قامت بدخول المنزل واإلقامة فيه، ويبعد المنـزل          مصادر فلسطينية، إن مجموعة المستو    
وباالستيالء على المنزل يكون المستوطنون قد سيطروا على        . عشرات األمتار عن سور المسجد األقصى     

  .أربعين عقارا
  18/8/2009االتحاد، االمارات، 

 
   العراقية-رية  الجئاً فلسطينياً من العالقين على الحدود السو141ج تستقبل يلنروا .35

 الجئاً فلسطينياً 141 في سورية أمس، أن "رابطة فلسطينيي العراق"أعلنت : الدين األعثر  نور–دمشق 
 العراقية غادروا دمشق قبل أيام إلى النروج التي أعطتهم حق - كانوا عالقين على الحدود السورية 

  . ة سورية إلى ايطاليا الجئاً لمغادر160اللجوء السياسي على أراضيها، في حين يستعد 
 في مخيم 392 الجئاً و620 "التنف"يقيم في مخيم فإنه " الحياة" رئيس الرابطة ثامر مشينش لـ وبحسب

 داخل الحدود العراقية وعشرة آالف الجئ "الوليد" في مخيم 1300 في محافظة الحسكة السورية و"الهول"
  .ئ السياسيما زالوا يعيشون في العراق ويطبق عليهم قانون الالج

أن الالجئين الفلسطينيين يواجهون منذ احتالل العراق وحتى اآلن أوضاعاً إنسانية "وأوضح مشينش 
وازدادت معاناتهم سوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية وغياب الرعاية . شديدة الخطورة

 لم تقبل أي دولة عربية سوى وباستثناء سورية التي استقبلت بعض الالجئين الفلسطينيين،. "الصحية
ينقلهم " رفضت عرض السودان كونه "المفوضية العليا لشؤون لالجئين"لكن . السودان استقبال أي الجئ

 الجئاً فلسطينياً كونهم 386كما أن األردن لم تستقبل سوى . "من وضع مهمش إلى وضع مهمش آخر
  .متزوجين من مواطنات أردنيات

18/8/2009الحياة،   
  

  السلطات المصرية أعادت معتمرين من معبر رفح:  األوقاف في غزةوزارة .36
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة طالب أبو شعر  :)أ ب د (-  رائد الفي-غزة 

وأضاف  .إن السلطات المصرية منعت عشرات المعتمرين من قطاع غزة من المغادرة عبر معبر رفح
إن السلطات المصرية أرجعت عددا من المعتمرين لم يعرف عددهم "س، في تصريحات صحافية، أم
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هناك مساعي لحل مشاكل هؤالء "، مشيراً إلى أن "حتى اآلن، ولم نعلم حتى اللحظة أسباب هذا المنع
 معتمراً من 50وقال معتمر من المرجعين إن السلطات المصرية منعت نحو  ".المعتمرين المرجعين

  ".لدواع أمنية وليس لعالقة بالتأشيرات"مواصلة طريقهم وذلك 
 142وحذر أبو شعر من تفاقم مشكلة المعتمرين العالقين في مطار القاهرة منذ األحد، مشيراً إلى أن 

معتمرا موجودون في مطار القاهرة في حالة سيئة جدا، فيما تم نقل ثالث حاالت إلى المستشفى بعد تفاقم 
بب في مشكلة هؤالء هو أن تأشيراتهم انتهت األحد الماضي بعد الس"ولفت إلى أن . حالتهم الصحية

دخولهم المعبر، وبالتالي تنتهي التأشيرات بساعات قبل دخولهم مطار جدة مع أنهم موجودون في مطار 
، مؤكداً أنهم الزالوا محجوزين في ظروف سيئة جدا، وفيهم كبار السن، مناشدا السعودية "القاهرة الدولي
  .دخول مطار جدةالسماح لهم ب

18/8/2009الخليج،   
  

  وزارة التربية في غزة تحذر من آثار الحرب األخيرة على المستوى التعليمي .37
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة يوسف إبراهيم أن القطاع بحاجة لبناء : ضياء الكحلوت - غزة 

ر منذ ثالث سنوات تفاقم العجز حتى  مدرسة سنويا، وأنه بسبب الحصار اإلسرائيلي المستم25ما يقارب 
وأوضح يوسف للجزيرة نت أن العجز اإلضافي جاء بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة  . مدرسة75وصل 

على القطاع، لتدمير عدد من المدارس وتعرض بعضها للقصف أو إطالق النار المباشر، مؤكدا أن 
  .معظم مدارس قطاع غزة أصيبت بأضرار خالل الحرب

يوسف أن يؤثر هذا العجز على الكثافة الصفية، وهو ما سيؤثر على المستوى التعليمي للطالب، وتوقع 
 طالبا في غرفة دراسية واحدة إضافة 55مشيرا إلى أنهم سيضطرون في بعض المناطق إلى وضع نحو 

المسائية وأشار إلى أن المدارس التي تعتمد الفترتين الصباحية و .إلى فتح مدارس في الفترة المسائية
سوف تزداد إضافة إلى االكتظاظ في الغرف الدراسية، موضحا أن هناك تبادلية بين وزارته واألونروا 

 .في استعمال المدارس
من جانبه أعرب الناطق باسم األونروا كريس جانيس عن مخاوف لدى الهيئات الدولية ووكالة األمم 

الجديد في غزة بسبب الحصار، وتدمير عدد كبير من المتحدة من عدم القدرة على استقبال العام الدراسي 
وطالب جانيس برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بترميم وإعادة  .المدارس خالل العدوان األخير

وشدد على ضرورة إعادة بناء جميع  .بناء البيوت والمدارس، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد
 مدرسة تابعة 221لف طفل من الذهاب إلى مدارسهم البالغ عددها المدارس ليتمكن ما يزيد على مائتي أ

 .لألونروا بغزة
17/8/2009نت، .الجزيرة  

  
  " األرقام" جثمان مازالت في مقابر 300 و االحتالل شهيداً ارتقوا في سجون96: قراقع .38

، 1967منذ عام  شهيداً فلسطينياً ارتقوا داخل سجون االحتالل 96أكد النائب عيسى قراقع أن : رام اهللا
  .كان آخرهم الشهيد جمعة موسى من القدس الذي ارتقى شهيدا بسبب اإلهمال الطبي

 300ما زالت هناك "، مشيراً  إلى أنه "إن العدد األكبر منهم ارتقى خالل العشر سنوات األخيرة: "وقال
ع ومئات المفقودين جثة شهيد محجوزة في مقابر األرقام العسكرية اإلسرائيلية من سكان الضفة والقطا

  ".تسليم رفاتهم إلى أهاليهم) إسرائيل(غير محددي العدد، ترفض 
 في المائة من الشهداء األسرى ارتقوا نتيجة التعذيب في أقبية 47وكشف قراقع، في تصريح أمس، أن 

 إلى أن التحقيق، فيما ارتقى البقية بسبب اإلهمال الطبي والقتل العمد داخل السجون والمعسكرات، ملفتاً
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 حالة إعدام ميداني نفذها الجيش اإلسرائيلي والوحدات الخاصة بحق المعتقلين بعد إلقاء 200أكثر من 
  .القبض عليهم أو تركهم ينزفون بعد إصابتهم بجروح حتى الموت

18/8/2009صحيفة فلسطين،   
  

  االحتالل يفرض سياسة التطهير العرقي في القدس: صالح رائد الشيخ .39
إن سـلطات   " :48لشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلـة عـام             قال ا  :القدس

االحتالل اإلسرائيلي نجحت في فرض سياسة التطهير العرقي بأسلوب تدريجي ومتصاعد على عدد مـن          
، محذراً من ضياع القدس بالكامل في حـال التقـصير تجاههـا             "أحياء مدينة القدس المحتلة بشكل كامل     

   .اء بالصمت على ما يجري بهاواالكتف
إن المطلوب إسالمياً وعربياً وفلسطينياً رسمياً وشعبياً العمل الـسريع          :" وأضاف في تصريحات صحفية   

ولفت إلى وجود حاجة فوريـة      ". والفوري من أجل إنقاذ مدينة القدس من خطر التهويد الذي تعيشه اآلن           
ثم من أبناء الشعب الفلسطيني سواء كانوا من الـداخل          لنصرة المسجد األقصى من األهل المقدسيين أوالً        

أو من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، داعياً إلى مواجهة المخطط التهويدي بثوابت دون أدنى تنازل                
  .عنها

18/8/2009صحيفة فلسطين،   
  

 48االحتالل يعتقل ابنة رئيس التجمع الوطني داخل أراضي الـ .40
، إبنة ) عاما24(، الناشطة التجمعية ليلى طه االثنينسرائيلية، صباح أمس اعتقلت األجهزة األمنية اإل

ـرب أن عملية 48وعلم موقع عــ .رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق واصل طه
االعتقال كانت على حاجز قلندية العسكري، شمال مدينة القدس، بادعاء أنها مطلوبة للتحقيق معها، وتم 

 . ساعة24الها لمدة تمديد إعتق
واعتبر رئيس التجمع واصل طه عملية االعتقال بأنها استفزازية وترهيبية تهدف إلى ثنيها عن نشاطها 
في صفوف التجمع، وتأتي في إطار المالحقات السياسية لناشطي التجمع التي تشهد تصعيدا في اآلونة 

 .األخيرة
18/8/2009، 48عرب  

  
 ض تقديم المستلزمات الطبية الواقية لألسرىرفياالحتالل : أسيرة فلسطينية .41

أفادت األسيرة الدكتورة ماجدة فضة خالل جلسة استئناف عقدت لها اول من أمس، : )وفا( - بيت لحم 
رفضت إدخال اللوازم الطبية الواقية من اإلصابة باألمراض، " هشارون"في سجن عوفر، أن إدارة سجن 

 .انفلونزا الخنازيرومنها الكمامات الصحية والطعم الخاص ب
تقدمنا بطلب إلدارة المعتقل بغرض : "وقالت فضة لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان

السماح لنا بإدخال الكمامات والمواد المعقمة والمطهرة، بعد سماعنا خبر إصابة عدد من األسرى 
 ".لك الدعاوى المتكررةبانفلونزا الخنازير، إال أن إدارة المعتقل ردت طلبنا ولم تستجب لت

من جهتها، وفي بيان لها، حملّت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان إدارة السجون اإلسرائيلية 
المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينتج عن مثل هذه الممارسات بحق األسرى واألسيرات، من منع لألدوية 

 .تفشى داخل السجونوالطعم الالزم والكمامات الواقية لشتى األمراض التي ت
18/8/2009األيام، فلسطين،   
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  " إسرائيل"السجن سبع سنوات لخمسة فلسطينيين بتهمة العمالة لصالح : الخليل .42
أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمس :  يوسف الشايب- رام اهللا

ة والتخابر مع االحتالل في ثالث قضايا أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات على خمسة مدانين بالخيان
 .منفصلة

18/8/2009الغد،   
  

   السادس ارتفاع في شعبية فتح بعد مؤتمرها يظهراستطالع .43
بينت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ونشرت 

 ورئيس "حماس"مود عباس وهبوط في شعبية والرئيس مح» فتح«نتائجه أمس، ارتفاع شعبية حركة 
  .الوزراء المقال إسماعيل هنية

 في 49وأكدت نتائج االستطالع ارتفاعاً في نسبة التصويت لمحمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية من 
 في المئة في هذا االستطالع وهبوط في نسبة التصويت إلسماعيل هنية من 52المئة قبل ثالثة أشهر إلى 

وفي حال كان . وقال تسعة في المئة إنهم لم يقرروا لمن سيصوتون.  في المئة38 المئة إلى  في44
 في المئة 62التنافس في االنتخابات الرئاسية الجديدة بين مروان البرغوثي وهنية، يحصل األول على 

  .  في المئة وسبعة في المئة لم يقرروا31والثاني على 
 في 44 في المئة قبل ثالثة أشهر إلى 41من » فتح« التصويت لـ وأظهر االستطالع ارتفاع في نسبة

وتبلغ نسبة .  في المئة28 في المئة إلى 33من » حماس«المئة في هذا االستطالع، وهبوط في نسبة تأييد 
.  في المئة17 في المئة، ونسبة الذين لم يقرروا 11التصويت في هذا االستطالع لكافة القوائم األخرى 

  . في المئة68ركة في االنتخابات ستبلغ نسبة المشا
، ) في المئة37(مروان البرغوثي : وأظهر االستطالع أن الشخصيات األكثر شعبية كنائب للرئيس هي

، )سبعة في المئة(، وسالم فياض )تسعة في المئة(، ومصطفى البرغوثي ) في المئة21(وإسماعيل هنية 
  ). أربعة في المئة(وصائب عريقات 

18/8/2009الحياة،   
  

 من نساء غزة أصبحن أكثر صمودا وتحديا للظروف بعد الحرب% 83: استطالع .44
 في المائة من 71بغزة " مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية"كشف استطالع للرأي أجراه : غزة

  ". الصدمة"النساء تأثرن بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى حد 
 يوماً كان 23لمدة ) 17/1/2009-27/12/2008(في غزة من الفترة وأوضح االستطالع أن ما جرى 

عدواناً كارثياً على الشعب الفلسطيني في غزة التسامه بالعنف من حيث استخدام أعتى األسلحة، بما فيها "
  ".األسلحة المحرمة دولياً

 في المائة منهن 83 في المائة من النساء لم يغيرن من نمط حياتهن، وأن 58وأظهر االستطالع أن نسبة 
   .أصبحن أكثر صموداً وتحدياً للظروف

 في المائة من المشاركات استشهد أو أصيب لهن أحد أفراد عائالتهن أثناء 40.4وأظهرت النتائج أن 
  . في المائة من أفراد العينة أنهن لم يفقدن أقارب لهن59.6الحرب، بينما أجابت ما نسبته 

.  من النساء المشاركات إلى تعرض بيوتهن للدمار أثناء الحرب في المائة58.4وأشارت ما نسبته 
وأجابت الفئة التي تعرضت بيوتهن لالستهداف أن نسبة الضرر كانت كبيرة جدا حيث وصلت إلى ما 

  . في المائة تدميراً كليا46.8ًنسبته 
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على األطفال  في المائة أجمعت على أن الحرب أثرت 98.9وأشارت النتائج بشكل واضح أن ما نسبته  
  . في المائة قالت إنها كانت مؤثرة بشكل كبير جدا57.2ًوالصغار، وأن 

 في المائة من هؤالء األطفال ما زالوا يعانون من آثار العدوان 42.1وأوضح االستطالع أن ما نسبته 
  . في المائة منهن أن أطفالهن يعانون بشكل أقل حدة56.8بشكل حاد، بينما أجابت 

هذا العدوان يظهر مدى عجز المحتل "ي المائة من النساء المشاركات أنهن يعتبرن أن  ف91.3وأفادت 
  ".اإلسرائيلي وثقافته العدوانية تجاه اآلخرين وتهربه من استحقاقات السالم في المنطقة

18/8/2009قدس برس،   
 

  في اللد"النقيب"االحتالل يهدم الجدار الجنوبي لمقبرة  .45
المية في الداخل الفلسطيني على لسان المتحدث باسمها المحامي زاهي استنكرت الحركة اإلس: غزة

قيام المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية ممثلة ببلدية اللد " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"نجيدات، و
 في اللد، والذي تم بناؤه األسبوع الماضي ضمن" النقيب"فجر أمس االثنين بهدم الجدار الجنوبي لمقبرة 

، والذي قامت عليه الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني "معسكر التواصل مع مقدسات اللد"مشاريع 
مؤسسة األقصى للوقف "، وأكد كل من المحامي زاهي نجيدات و"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"و

األوقاف في مواصلة الجهود لحفظ المقدسات واألوقاف وتنفيذ مشاريع الصيانة والحفاظ على " والتراث
 .جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني

18/8/2009السبيل، األردن،   
 

 تطلق حملة  دولية لنصرة األقصى في ذكرى إحراقه"  القدسؤسسةم" .46
 40حملة عالمية لنصرة األقصى في الذكرى الـ" القدس الدولية"أطلقت مؤسسة : )وكاالت( –السبيل 

..  عاما وناره تشتعل40"، تحت شعار 2009 /9 /5  وتستمر حتى2009 /8 /15إلحراقه، بدأت في 
وتهدف الحملة إلى التوضيح والتعريف بما يحصل في قضية المسجد األقصى، إضافة إلى  ".فلنحمِ أقصانا

 .االستفادة من كل الفرص المتاحة إلعادة المسجد األقصى إلى صدارة االهتمام والدعم المادي والمعنوي
18/8/2009السبيل، األردن،   

  
      غزة  في أول مهرجان دولي للفيلم التسجيلي  .47

باشرت اللجنة الوطنية العليا لالحتفاء بـ القدس عاصمة للثقافة العربية بغزة :  أحمد فياض-  غزة
بالتعاون مع شركة السالم لإلنتاج اإلعالمي، بوضع الترتيبات إلقامة مهرجان غزة الدولي لألفالم 

ويهدف القائمون على المهرجان األول من   .تشرين الثاني القادم/ فمبرالتسجيلية في الخامس عشر من نو
نوعه في غزة إلى تشجيع صناعة أفالم تسلط الضوء على ممارسات االحتالل على الفلسطينيين، وتحدي 
الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثالثة أعوام، ومد جسور التواصل بين صانعي األفالم الفلسطينية 

ويقول رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان غزة الدولي لألفالم التسجيلية جواد   .الم العالميةوصانعي األف
الدلو، إن دعوات وجهت إلى المؤسسات واألفراد في كل دول العالم للمشاركة في فعاليات المهرجان 

  .التي ستستمر ثالثة أيام
17/8/2009نت، .الجزيرة  
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  قصى باللغة التركيةأوسع ملف مرئي للتعريف بالمسجد األ .48
قام الكاتب الصحفي التركي أحمد فارول بإعداد أوسع تعريف مرئي للمسجد األقصى المبارك             : إسطنبول

، ونشره على موقعه لمساعدة من يريـد التعـرف علـى     "الباوربوينت"باللغة التركية، باستخدامه برنامج     
   .المسجد وتاريخه

وتعد أكبر التعاريف المرئية وأوسعها باللغة التركيـة تتنـاول           شريحة،   100ويتكون ملف التعريف من     
    : هذا الرابطويمكن للزائر أن يشاهد الشرائح من خالل .المسجد األقصى وتاريخه

www.vahdet.com.tr/periyodik/aksa/01.html.   
17/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
  % 37,5ة تتراجع بنسبة  المناطق الفلسطينيإلى األردن صادرات عائدات .49

 مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للنصف االول       إلى األردنتراجعت عائدات صادرات    ): بترا( –عمان  
  . بالمئة بحسب بيانات رسمية37,5من العام بنسبة 

 بيانات البنك المركزي ان عائدات صادرات المملكة الى مناطق السلطة للفترة من كانون الثاني               وأظهرت
  2008, مليون دينار لنفس الفترة من عام 20 مليون دينار مقابل 12,5حزيران بلغت الى 

 من بين   12وعلى الرغم من هذا التراجع احتلت صادرات االردن الى مناطق السلطة الفلسطينية المرتبة              
ات وتقدمت الـصادر  .  التي تتعامل معها عمان تجاريا       16دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ال        

  :االردنية الى مناطق السلطة على اربع دول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهي 
وفي المقابل شهدت قيمة مـستوردات االردن مـن منـاطق           . تونس والمغرب وسلطنة عمان والبحرين      

  .ار  مليون دين11,31 بالمئة للنصف االول الى 0,6السلطة الوطنية الفلسطينية تراجعا طفيفا نسبته 
18/8/2009الدستور،   

  
   غزةإلى أردنيةقافلة مساعدات  .50

 االثنين قافلة مساعدات إنسانية إلى قطـاع        أمس ، عبرت جسر الملك حسين    ):بترا( –جسر الملك حسين    
 طنا من المـواد     188 شاحنة محملة بـ     20وتضم القافلة   ،  غزة سيرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية     

   .غاثية والتموينيةاإل
18/8/2009الرأي، األردن،   

 
  مبارك في واشنطن يشدد على حل الخالفات الفلسطينية .51

أكد الرئيس المصري حسني مبارك الذي بدأ مباحثاته، أمس، في واشنطن أنه :  مينا العريبي- واشنطن 
 كما ال يمكن إحالل االستقرار في المنطقة وخوض في السالم من دون حل الخالفات الفلسطينية الداخلية،

وقال الرئيس .  اإلسرائيلي، بدال من حلول مؤقتة–أنه يجب العمل على الحل النهائي للنزاع العربي 
المصري في مقابلة تلفزيونية بثت مساء أمس، انه ال يمكن االستقرار في المنطقة من دون حل الخالفات 

  . الفلسطينية
 وقال مبارك، في المقابلة التي حصلت وحول قضية المستوطنات والتوصل إلى اتفاق لبدء المفاوضات،

بدال من القول أوقفوا المستوطنات، وقد "على مقتطفات منها قبل إذاعتها ليلة أمس، " الشرق األوسط"
 أعوام ولم تقف، ما أستطيع أن أقوله أن علينا أن ننظر إلى القضية 10سمعنا ذلك مرات عدة وألكثر من 

انسوا الحلول المؤقتة، ألن الناس ستتصور هذه : "وأضاف". ئيبشكل كامل وان نتفاوض على الحل النها
  . الخطوة النهائية
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وأشار ". ولدينا أمل كبير في إنهائها بنجاح"وأضاف أن المفاوضات بين ممثلي فتح وحماس مستمرة 
  .مبارك إلى أن إيران تعرقل جهود حل الخالفات الفلسطينية

  18/8/2009الشرق األوسط، 
   

  ماء اللوبي الصهيوني في واشنطنمبارك التقى زع .52
اعتبر مراقبون ان لقاء الرئيس المصري حسني مبارك مع زعماء اللوبي :  خالد الشامي- لندن 

الصهيوني يعكس حالة الدفء التي تشهدها العالقات بين النظام المصري مع حكومة نتنياهو، والتي 
  :تمثلت في شواهد عديدة بينها

 اسرائيلية في قناة السويس ألول مرة رغم ما تعلنه الحكومة المصرية  السماح بمرور غواصات نووية- 
  .دائماً حول رفضها لسباق التسلح النووي، ومطالبتها بشرق اوسط خال من األسلحة النووية

 قيام شمعون بيريس وبنيامين نتنياهو بزيارة غير مسبوقة الى مقر السفارة المصرية في تل ابيب - 
  .ة والخمسين لثورة يوليو، والتشديد على اهمية الدور المصريبمناسبة الذكرى السابع

 ادالء كبار المسؤولين االسرائيليين بتصريحات تشيد بنجاح السلطات المصرية في اغالق العديد من - 
الغتيال 'االنفاق على حدود غزة، وكذلك اشادتهم بنجاح األجهزة األمنية في احباط محاوالت عديدة 

التي تتهمها السلطات المصرية بالتخطيط لمهاجمة ' خلية حزب اهللا'وضبط . في القاهرةالسفير االسرائيلي 
  .سياح اسرائيليين في سيناء

 توقيع صفقة جديدة لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل بالرغم من المعارضة الشعبية والسياسية - 
  .الواسعة والمعركة القضائية التي يخوضها نشطون سياسيون البطالها

 االسرائيلية في افضل حاالتها منذ سنوات عديدة، بالرغم من - أى المراقبون ان العالقات المصرية ور
الموقف المصري المعلن الذي يحمل تل ابيب مسؤولية عرقلة صفقة مبادلة االسير االسرائيلي جلعاد 

  .شليط بألف اسير فلسطيني
، ان اللوبي "الحوار" قال، في حديث لقناة وكان المعارض المصري البارز الدكتور سعد الدين ابراهيم

الصهيوني هو من يتصدى له عندما يوجه اي انتقادات للنظام المصري اثناء المؤتمرات التي يشارك فيها 
  .بالعاصمة االمريكية

  18/8/2009القدس العربي، 
  

  الخالف الفلسطيني ليس سهال: أمير قطر .53
طر إن المملكة العربية السعودية حاولت حل الخالف بين قال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة ق

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي عبد اهللا غل . األطراف الفلسطينية لكنها لم تنجح
بإسطنبول أن تركيا أيضا حاولت التدخل في السابق للمساعدة في حل الخالف، موضحاً أن القضية ليست 

حماس وصلت الحكم عبر االنتخابات، والغريب أنه بعد وصولها عن "وأوضح الشيخ حمد أن . سهلة
طريق االنتخابات قاطعها الغرب، حكومة منتخبة واآلن في وضع مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود 

  ".عباس، لذلك فالموضوع ليس باألمر السهل، لكننا نتمنى أن نرى حال لهذا الموضوع
  17/8/2009نت، .الجزيرة

  
   برصاص إسرائيلي على الحدود المصرية مع األراضي العربية المحتلةدي مصريإصابة جن .54

أطلق جنود إسرائيليون نيرانهم على مجند مصري على الحدود المصرية مع :  محمد أبوعيطة- سيناء 
أن الجندي " الخليج"وكشفت مصادر أمنية لـ. األراضي العربية المحتلة بمنطقة النقب الصحراوي

على الجانب اآلخر للحدود أثناء قيامه " إسرائيليين"طالق النار عليه من  قبل جنود المصري، تعرض إل
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ونقل الجندي .  بمنطقة النقب الصحراوي بسيناء79بحراسة الخط الحدودي عند العالمة الدولية رقم 
 المصاب على الفور إلى مستشفى العريش العام حيث تبين إصابته برصاصة نافذة في الجنب وأجريت له

وتوجه لموقع الحادث فريق من قيادات أجهزة األمن المصرية للتحقيق في . عمليه جراحية الستخراجها
  .الحادث وأخذ أقوال الجنود المرافقين لزميلهم المصاب

  18/8/2009الخليج، 
  

  مجلس الوزراء السعودي يهيب بالفلسطينيين إدراك خطورة الخالف .55
اهللا بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، ترأس خادم الحرمين الشريفين، عبد : جدة

وأكد المجلس مجددا ضرورة أن يدرك الفلسطينيون عامة خطورة ما يجري بين . في قصر السالم بجدة
األشقاء على فلسطين الوطن والشعب، وأن ما يدور من شقاق وخالف لن يخدم إال عدوهم، وسيكون 

وأهاب المجلس بالفرقاء الفلسطينيين سرعة ". قضية فلسطين"لعرب ضرره وأثره األول على قضية ا
تدارك الوضع، والعمل الجاد نحو احتوائه، والعودة سريعا إلى جادة الصواب، للوصول إلى كلمة سواء، 
وتالقي األسرة الواحدة بهدفها الواحد المتمسك بإقامة وبناء دولة فلسطين، وعاصمتها القدس، واستعادة 

  . الفلسطيني المشروعةحقوق الشعب
  18/8/2009الشرق األوسط، 

  
   أكبر تبرع ألهالي غزة منذ انتهاء الحرب كان من أمير دولة الكويت": األونروا" .56

 ان اكبر تبرع للفلسطينيين في قطاع غزة منذ انتهاء العدوان االسرائيلي "اونروا" أعلنت وكالة :الكويت
 .مليون دوالر 34على القطاع كان من أمير دولة الكويت 

واطلق المتحدث باسم االونروا عدنان ابو حسنة في مؤتمر صحفي نداء طارئا بمناسبة قرب حلول شهر 
 مليون دوالر كي تتمكن االونروا من االستمرار في 181رمضان المبارك لجمع مساعدات عاجلة قيمتها 

 .دعم الالجئين في قطاع غزة
18/8/2009القبس،   

  
   أميركية قبالة السواحل التركية- إسرائيلية -مناورات بحرية تركية  .57

 اميركية مشتركة بهدف -  إسرائيلية - انطلقت امس قبالة السواحل التركية مناورات بحرية تركية : كونا
وذكرت وكالة أنباء األناضول التركية، أن هذه المناورات التي انطلقت . تعزيز التعاون بين الدول الثالث

وتستمر خمسة أيام تشارك فيها ثماني بوارج حربية من الدول الثالث " منةعروس البحر اآل"تحت اسم 
إضافة إلى أربع طائرات مروحية وثالث طائرات للبحث واإلنقاذ البحري مشيرة الى أنها العاشرة من 

وأوضحت الوكالة أن هذه المناورات تتضمن تدريبات مشتركة في مجاالت . نوعها بين الدول الثالث
ري وتقديم العون لطواقم سفن مصابة أو مختطفة إلى جانب مساعدات طبية للغرقى ولطواقم الدفاع البح

السفن التي تتعرض للقصف أو التفجير وتدريبات إخالء لسفن وطواقم مصابة مشيرة إلى أن قوات جوية 
  .وبشكل خاص قوات من الطائرات العمودية وطائرات المراقبة تشارك في هذه المناورات

  18/8/2009 المستقبل،
  

  تنفي أي وجود إسرائيلي في دارفور" العدل والمساواة" .58
نفى خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور صحة ما :  عماد حسن- الخرطوم 

  .في اإلقليم" إسرائيلي"يتردد عن وجود 
  18/8/2009الخليج، 
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  اإلسرائيلي-اع العربي  لحل الصر تسويةون يتقدمون بخطة سابقون أمريكيونولؤمس .59

أعد أربعة من كبار المسئولين في إدارات أمريكية سابقة، قريبين من اإلدارة الحالية، خطة : واشنطن
 اإلسرائيلي تعتمد على دولة فلسطينية منزوعة السالح، وتعويض الالجئين - تسوية لحل الصراع العربي 

وطالب الحكماء، إدارة . القدس عاصمة لدولتين و1967الفلسطينيين بدال من حق العودة، وتعديل حدود 
الرئيس األمريكي باراك أوباما بدعمها، وحشد تأييد المجتمع الدولي لها، بغرض إلزام الفلسطينيين 

وجهات نظر القيادات " مؤسسة سالم الشرق األوسط"وتتضمن الخطة، التي أعدتها . واإلسرائيليين بها
 مع 1967ويشمل االقتراح التفاوض حول حدود . ربي اإلسرائيليالسياسية األمريكية لحل الصراع الع

تعديالت طفيفة ومتبادلة ومتفق عليها، والتفاوض حول التعويض بدال من حق العودة لالجئين 
ويتكون الحكماء االربعة . الفلسطينيين، والقدس المحتلة عاصمتين وقيام دولة فلسطينية منزوعة السالح

بق جيمي كارتر، ووزير الخارجية األسبق جيمس بيكر في والية جورج بوش من الرئيس األمريكي األس
األب و برينت سكوكروفت مستشار األمن القومي في إدارتي جيرالد فورد وجورج بوش األب، 

 .وزبيغنيو بريجينسكي مستشار األمن القومي السابق في إدارة كارتر
  17/8/2009القدس، فلسطين، 

  
  القدس الشرقية للدفاع عن مشاريع االستيطان فيهاسيناتور جمهوري بارز في  .60

اتخذ السيناتور الجمهوري األميركي مايك هاكابي، أمس، مواقف مؤيدة :  أ ب- القدس المحتلة 
. للمستوطنين ولالستيطان، وذلك خالل زيارة الى الدولة العبرية انتقد فيها سياسات الرئيس باراك أوباما

لمحتلة، قال هاكابي، الداعية المعمداني السابق الذي يتمتع بشعبية واسعة وفي زيارة الى القدس الشرقية ا
وسط المتدينين المحافظين ويعتبر من المرشحين المحتملين للحزب الجمهوري النتخابات الرئاسة 

بقلق عندما يكون هناك أشخاص في الواليات المتحدة يريدون أن يقولوا "، إنه يشعر 2012األميركية عام 
وأضاف أن تركيز ادارة ". بأن عليها عدم السماح لشعبها في العيش أينما شاؤوا داخل بلدهم" ئيلإسرا"لـ

  .أوباما على مسألة االستيطان يضع شرطاً يعرقل محادثات السالم دون أي مبرر
  18/8/2009الحياة، 

  
  مهناك فرصة جيدة للتحرك من أجل إعادة إطالق عملية السال: كلينتون بعد لقائها مبارك .61

بحثت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون مع الرئيس المصري حسني مبارك : واشنطن
بواشنطن اليوم االثنين عملية السالم في الشرق األوسط وعددا من القضايا ذات االهتمام المشترك بين 

ناك فرصة جيدة وحول الفرص المتاحة لدفع عملية السالم قالت كلينتون إن األجواء إيجابية وه. البلدين
  . للتحرك من أجل إعادة إطالق عملية السالم وتحقيق تقدم في هذا االتجاه

أن كلينتون أعربت عن تطلعها للقاء الرئيس ) أ.ش.أ(وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية 
وحول . المصري مجددا في البيت األبيض غدا الثالثاء خالل مباحثاته مع الرئيس األمريكي باراك أوباما

الموعد المقرر إلعالن أوباما رؤيته من أجل تحقيق السالم في الشرق األوسط قالت كلينتون إن اإلدارة 
وأشارت إلى . األمريكية تعمل حاليا على بلورة هذه الرؤية وانه سيتم االعالن عنها فور االنتهاء منها

ألن هذا "يكية في الوقت الحالي أنها ال تستطيع التحدث بشأن أفكار الرئيس أوباما والرؤية األمر
 ".الموضوع سيعلنه الرئيس بنفسه في الوقت الذي يراه مناسبا

  17/8/2009القدس، فلسطين، 
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  "غير حربية"ألغراض " إسرائيل" لـ مبيعات السالح: إسبانيا .62
منذ عام " إسرائيل"أكدت الحكومة االسبانية أمس، أن صفقات مبيعات السالح التي أجرتها لمصلحة 

 كانت مستوفاة للشروط القانونية، كما أنها لم تستخدم ألي أغراض حربية، أو كانت سببا في خلق 2005
وفي رد على طلب إحاطة من جاسبار ياماثاريس زعيم . أي نوع من أنواع التوترات في الشرق األوسط

و، أن أياً من حزب اليسار المتحد، أكدت الحكومة االشتراكية بزعامة خوسيه لويس رودريجث ثاباتير
لم تنتهك قانون الرقابة على التجارة الخارجية لمبيعات " إسرائيل"صفقات السالح التي أجريت مع 

  .السالح
  18/8/2009الخليج، 

    
  ! محاولة للفهم..المواجهة بين حماس وحماعة جند أنصار اهللا .63

  خالد وليد محمود 
 انطالقها في أوائل ثمانينيات القرن الماضي،       مسيرة الفكر اإلسالمي السلفي في قطاع غزة اقتصرت، منذ        

إال أن القطاع لم يكن بمنأى عن التغييرات التي طرأت على هـذا الفكـر عالميـاً،                 , على الدعوة السلمية  
في أعقاب هجمات الحـادي     " القاعدة"، وال سيما مع بروز نجم تنظيم        "السلفية الجهادية "وظهور ما يسمى    

  .2001عشر من أيلول عام 
نفي أي عالقة لهم بالسلفية الجهادية، التي يـؤمن أتباعهـا           , ل السلفيون في قطاع غزة بشكل حثيث      يحاو
وينكرون أن يكون أي من أتباعهم قد سـاهم فـي تأسـيس             , "التغيير بواسطة العنف واستخدام القوة    "بـ

ل الـسنتين   المجموعات المرتبطة بالسلفية الجهادية، التي بدأت بالظهور إلى العلن فـي القطـاع خـال              
  .الماضيتين، متخذةً أسماء مختلفة

ويتركز نشاط الجماعات السلفية في القطاع على بناء المساجد والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليميـة              
الدينية، في وقت ينشط فيه عدد من خطبائهم ومشايخهم المفوهين في حض الناس على االلتحاق بهم فـي              

لتابعين، مستخدمين في سبيل ذلك سيالً من األحاديث النبوية الشريفة التـي  االقتداء بالرسول والصحابة وا  
  .يحفظونها بالسند كما هو معروف عنهم

المواجهات بين حماس وجماعة جند أنصار اهللا ، دقت ناقوس الخطر حول هـذه الجماعـات  بعـد أن                    
ر واالنحراف ، وتقوم بتنفيذ     تستخدم التهديد والعنف ضد المواطنين الفلسطينيين تحت عنوان محاربة الكف         

عمليات من شأنها تغيير الوضع السياسي واألمني هناك،والمتتبع للمشهد الفلسطيني يستطيع رصد العديد             
، "جنـد أنـصار اهللا      "كان آخرها  ما يعرف بـ       , من نشاطات تلك المجموعات التي قامت بتنفيذ عمليات       
إمـارة  " غزة وحاصرته بعد ان اعلنت  عن قيام          هذا التنظيم الذي اشتبكت معه عناصر حماس في قطاع        

  !في القطاع" إسالمية
خبراء الحركات اإلسالمية يرون أنه وبالرغم من أن هذه الجماعات ال تتلقـى توجيهاتهـا مـن تنظـيم                   

الجهادية وتخطط أساليبها واسـتراتيجيتها حـسب       -، لكنها تتوافق معه حول اإليديولوجية السلفية      "القاعدة"
  .لتنظيمنموذج ذلك ا

الجهادية، كغيرها من الجماعات اإلسالمية السنية، في       -وتتمثل الغاية اإليديولوجية لهذه الجماعات السلفية     
وتتبنـى هـذه    , "إحياء أمجاد اإلسالم القديمة وإقامة خالفة إسالمية عالمية تطبق الـشريعة اإلسـالمية            "

   ."المقاومة الصرفة" الجهادية إيديولوجية -الجماعات السلفية 
المعطيات تشير إلى أن هذه التنظيمات صغيرة العدد ، حديثة النشأة ،قليلة الخبرة، اجتذبت العديـد مـن                  
الشباب وبعضهم من كوادر كتائب المقاومة ، ومن طلبة المعاهد الدينية ومدارس الحديث ، الشباب الذي                

ار، ويـسير نحـو حـل       يعاني من الفقر والبطالة ومن غياب أفق لحل سياسي على األرض ينهي الحص            
  .الدولتين، وازداد استقطاب الشباب مع حرب غزة األخيرة، وتم شحنهم و تربيتهم لمصلحة أفكار تكفيرية
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حماس تغاضت عن نشاط هذه الجماعات الى حد ما ، ألنها اعتبرتها ظاهرة هامشية ال تـشكل تهديـداً                   
، "جيش اإلسـالم  "حد أبرز هذه الجماعات،     ، بل إن أ   )إسرائيل(مباشراً، وألنها تشارك حماس العداء تجاه       

ولكن ميل هذه الجماعات للعمل     . كان شريكا لحماس في عملية اختطاف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط         
بشكل مستقل وفقا آلليات سياسية، واتباع سياسة تكفيرية أدى لحدوث مصادمات بينهـا وبـين حمـاس،                 

  .العام الماضي" حماس"طي من وخاصة بعدما أطلق بعض أعضائها النار على شر
ال شك أن  الغلو في التطرف له نتائج سلبية و يترتب عليه خالفات و صدامات بين أبناء الدين الواحـد،                     
اال أن إعالن قيام إمارة اسالمية في منطقة صغيرة، في قطاع يلفه الحصار  كان لها اجندات ودوافع من                   

اهللا ومن هم على شاكلتها كان يفترض لهـا أن يوجـه            شأنها احراج حكومة حماس، فجماعة جند أنصار        
هدفها نحو المقاومة، وهو الغرض األساسي من وجودها، على نحو ما زعم قادتها، اال ان بوصلتها قـد                  

وبناء اإلمارة أو   " حدود اهللا "و" الشريعة"انحرفت باتجاه خاطئ بعد أن أردات  القتل والدمار، تحت ستار            
  .اً فعلت حماسفحسن...الدولة اإلسالمية

 18/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "فتح"المشهد الفلسطيني بعد مؤتمر  .64
  باتريك سيل

الـرئيس  . من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن أوباما خطته للسالم للشرق األوسـط الـشهر المقبـل                
 تسوية   تستدعي -وأمن إسرائيل في المدى الطويل    -األميركي مقتنع بأن مصالح الواليات المتحدة القومية        

  .اإلسرائيلي، تشمل إنهاء الصراع مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين-شاملة للصراع العربي
وتصميم أوباما، يساهم في خلق فرصة فريدة، يجب على العرب واإلسرائيليين معاً التشبث بها، إذا مـا                 

لم يجنيا مـن وراءه سـوى       كانا يريدان حقاً حل الصراع الطاحن القائم بينهما منذ عقود طويلة، والذي             
  .اآلالم

، وعدة أعضاء من    "بنيامين نتنياهو "  بما في ذلك رئيس الوزراء     -لسوء الحظ، أن المتشددين في إسرائيل       
فدعوتـه  . مجلس وزرائه، ناهيك عن المستوطنين المتعصبين، يتآمرون جميعاً من أجل هزيمـة أوبامـا             

ة، جعلتهم يحتشدون إزاءه، األمر الذي ساهم في جعـل      إليقاف التوسع اإلسرائيلي في األراضي الفلسطيني     
  .التوترات بين اإلدارتين اإلسرائيلية واألميركية، تصل إلى حدود لم تصل إليها خالل جيل

خيار قد يـنجح فـي إقنـاع       " حماس"و" فتح"توجيه دعوة للشعب اإلسرائيلي للسالم، وإنهاء الصراع بين         
  .المزدهرة ستكون بوابة إسرائيل للعالم العربياإلسرائيليين بأن الدولة الفلسطينية 

فبعيداً . وفي الواليات المتحدة ذاتها، يبدو أن شهر العسل بين أوباما والشعب األميركي يقترب من نهايته              
تماماً عن المعارضة التي يلقاها من اللوبي اإلسرائيلي، أدت خطة الرئيس األميركي إلصالح منظومـة               

كما أن تـأخره فـي      . بشكل عام " المحافظين"رة ردود أفعال غاضبة في أوساط       الرعاية الصحية، إلى إثا   
التصرف بحزم في الشرق األوسط، قد يعرضه الحتمال أن يأتي يوم يجـد نفـسه مـن دون الرصـيد                    

  .السياسي الالزم لفرض آرائه
يـد مـن    ومن األشياء التي ال تقل خطورة على مصير عملية السالم في الشرق األوسط حقيقـة أن العد                

 قد فقدوا اإليمان بإمكانية تحقيق السالم، وبـاتوا         -كما تكشف عن ذلك استطالعات الرأي     -اإلسرائيليين  
يرون أن تحقيق أمنهم ال يتم من خالل السالم مع الجيران، وإنما من خالل العودة إلى الصيغة القديمـة                   

 حركـة   -ا أصبح ذلـك ممكنـاً     متى م -القائمة على الهيمنة العسكرية على المنطقة، وردع، بل وسحق          
، بل وهو ما سيعد حماقة بالغة في حالة حدوثه، وشن حرب ضد إيران التي تنظـر                 "حزب اهللا "حماس و 

  .إليها إسرائيل باعتبارها منافساً إقليمياً يشكل تهديداً لها
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ْل إلى حد كبير    هل يستطيع أوباما إقناع اإلسرائيليين بالتخلي عن هذه النمط المتأصل من التفكير، والمضلَّ            
في الوقت ذاته؟ ليس واضحاً، على اإلطالق، ما إذا كان أوباما سيتمكن مـن النجـاح فـي ذلـك أم ال                      
خصوصاً إذا عرفنا أن العديد من اإلسرائيليين أسرى لهذه النمط الصفري من التفكيـر، والـذي يـرون                  

  .بموجبه أن أي انفتاح أميركي على العرب، يمثل تهديداً لهم بالضرورة
فكما هي العادة دائماً، فإنهم يبدون حالياً وكأنهم أكثر اهتماماً بمحاربـة            ... الفلسطينيون ليسوا أفضل حالًا   

لقد استنفدت الحزبية وعدم االتحاد     . بعضهم، من االتحاد من أجل السعي إلى تحقيق أهداف وطنية واقعية          
  . مبكر من القرن المنصرمالقضية الفلسطينية منذ أن ووجهت بالطموحات الصهيونية في وقت

ـ          مـن   -وهو األول منذ عـشرين عامـاً      -" فتح"بعد العديد من النقاشات الغاضبة، تمكن المؤتمر العام ل
التوصل إلى اتفاق على برنامج سياسي معقول وبراجماتي، يعيد تأكيد خيار المفاوضات مـع إسـرائيل                

لكنه يحتفظ في الوقت نفسه بالحق فـي العـودة          باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية، و       
، الذي احتل مكانة بارزة فـي       "الصراع العسكري "لخيار المقاومة في حالة فشل عملية السالم، وإن كان          

  ".المقاومة الشعبية"و" النضال المدني"الماضي قد استُبدل اآلن بـ
عتبار ذلك يمثل شرطاً مسبقاً لتأمين      با" حماس"سوى القليل عن التسوية مع      " فتح"مع ذلك، لم يقل مؤتمر      

  .حلم الدولة التي تحلمان معاً بإقامتها
ـ              مـروان  -) فـتح (ربما تكون المحصلة األكثر وعداً للمؤتمر، هي انتخاب عضو اللجنة المركزيـة لـ

الذي يقضي في الوقت الراهن مدة محكوميته بالسجن مدى الحياة داخل الـسجون             )  عاماً 50 (-البرغوثي
  .لية بسبب دوره المزعوم في التخطيط للهجمات اإلرهابية التي وقعت إبان االنتفاضة الثانيةاإلسرائي

فمن داخل زنزانته، كان البرغوثي ذو الشخصية الكاريزمية، مدافعاً فصيحاً ونشطاً عن إجراء محادثـات         
  ".حماس"وحدة مع 

رون بأن البرغوثي ربما يكون القائـد        يق -إذا لم يكونوا من بين هؤالء األكثر تطرفاً       -بعض اإلسرائيليين   
والواقـع، أن   . الفلسطيني المناسب، الذي يمكن لهم التفاوض معه من أجل التوصل إلى تـسوية سـلمية              

ففـي  . األنباء الواردة من إسرائيل تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تناقش مسألة اإلفراج عن البرغوثي             
بنيـامين بـن    "وزير شؤون األقليـات اإلسـرائيلي، و      " رمانأفيشاي بريف "هذا السياق، نسب إلى كل من       

وزير البنية التحتية قولهما مؤخراً إن انتخاب البرغوثي، يمكن أن يساهم في التوصل إلى تسوية               " إليعازر
  .متفاوض عليها بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

اإلسرائيلي، قد حث إسرائيل    " لوسطا"التابع لتيار   " واي نت "، الذي يكتب في موقع      "ياريف أوبنهايمر "وكان
، قبل أن يتم استبدالها     "فتح"، التي تمخض عنها مؤتمر      "القيادة العلمانية المعتدلة  "على التوصل التفاقية مع     

  ".دينية متعصبة ترى في الجهاد العنيف وسيلة أساسية في النضال ضد إسرائيل"بقيادة 
باإلضافة إلى عدة مئـات مـن       (اإلفراج عن البرغوثي،    الخيار المثالي في رأيي، هو أن يتم الربط بين          

عـام  " حمـاس "، الذي أسرته    "جلعاد شاليط "، وبين اإلفراج عن العريف اإلسرائيلي       )السجناء الفلسطينيين 
ـ          . 2006 لتوحيـد الـصفوف    " حماس"و" فتح"فمثل هذا الترتيب هو الذي يمكن أن يهيئ المناخ المالئم ل

  .وتحقيق المصالحة
" نتانيـاهو "اإلسرائيليين من شاكلة    " اليمينيين"وحيدة التي قد تعترض هذا الخيار هي أن الساسة          المشكلة ال 

فما كان يحدث عادة هو أنهم، ومن أجل تجنب         . يمقتون المعتدلين من الفلسطينيين، ويفضلون الراديكاليين     
 يسعون دومـاً لـدفع      جر أرجلهم إلى مائدة المفاوضات، وهو ما سيعني حتماً التخلي عن أراضٍ، كانوا            

اإلسرائيلي تلك التـي    " اليمين"ومن بين الحجج المألوفة لدى      . الحركة الوطنية الفلسطينية تجاه الراديكالية    
  ".كيف يمكنك أن تتفاوض مع شخص تعرف أنه يريد قتلك؟: "تقول

وقت نفسه  في ال " حماس"و" فتح"توجيه دعوة للشعب اإلسرائيلي للسالم، ووضع نهاية للصراع مع كل من            
 خيار قد ينجح    -على أن يكون ذلك مدعوماً من قبل الواليات المتحدة، والعالم العربي، والمجتمع الدولي            -
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في إقناع اإلسرائيليين بأن الدولة الفلسطينية المستقلة، والمسالمة، والمزدهرة سوف تكـون هـي بوابـة                
  .دى الطويلإسرائيل للعالم العربي، والضمانة األفضل لهمها األمني في الم

  18/8/2009االتحاد، االمارات، 
  

   اسرائيلية جديدة تجاه فلسطين ولبناناستراتيجة .65
  نواف الزرو 

وتصاعدت حالة التوتر على الجبهة اللبنانية      " دق الكوز بالجرة  "تستحضر وسائل االعالم االسرائيلية كلما      
آلونة االخيرة تسارعت وتيرة التـصعيد      او الفلسطينية تلك النظريات والعقائد الحربية التدميرية ، وفي ا         

الحربي ، فغصت الصحافة العبرية بسلسة تصريحات لقادة ومحللين عسكريين إسرائيليين تحمل التهديـد              
والوعيد بالدمار والخراب والمذابح الجماعية ضد لبنان وسوريا وفلسطين ، وهي العقيدة الحربيـة التـي                

  ".عقيدة الضاحية:اخذوا يطلقون عليها اسم
زرع دمـار غيـر     " برأي البروفيسور االسرائيلي المتشدد دان شيفتن فإن هذه العقيدة تتطلب            -فلسطينيا  

قياسي في النقاط والبؤر الحساسة لمطلقي الصواريخ على إسرائيل ، والهدف ليس اصـطياد الـصاروخ                
 عنصر الكلفـة    األخير ، وإنما فرض تغيير جوهري في معادلة الكلفة والجدوى للمقاومة عن طريق رفع             

إن ما سيحدد نتائج الحرب ، استعداد إسرائيل لفعل األعاجيب ، وبصورة أساسية الرد              .. بشكل دراماتيكي 
  ).يديعوت أحرونوت"(بشكل منفلت العقال ضد إطالق الصاروخ األول بعدها

ا مـن    تفكر عشر مرات قبل أن تقرر تنفيذ عملية إرهابية م          -هكذا يأملون -حماس  "وهذا الوضع سيجعل    
قطاع غزة ، بعد أن ترى كيف تبدو غزة ، ينبغي لها أن تكون مجنونة كي تضغط مـرة أخـرى علـى           

أستاذ الدراسات العسكرية في كليـة      ( كرفيلد   -وكان البروفيسور مارتين فان     ) أليكس فيشمان (،  " الزناد
 طرح هذا الخيـار ،      )التاريخ في الجامعة العبرية ، وأحد كبار المتخصصين في اإلستراتيجية العسكرية          

ال جـسور   "في وقت مبكر ، داعيا إلى توجيه ضربة قاسية للفلسطينيين لالنفصال نهائيا عـنهم ، فقـال                
مفتوحة وال عالقات اقتصادية وال سياسية ، وفصل مطلق على مدار جيل أو جيلين ، أو وفقاً لما يحتاجه                   

أنا فـي   .. عة مطلقة وبقوة دون أن نتأسف     هذه األمور يجب أن ننفذها بسر     ..إلعادة ميزان الردع  ..األمر
هذه الحالة سأستعمل المدفعية وليس الطيران ألنني أريد أن أنظر إليهم في عيونهم إذ ال فائدة مـن هـذه                    

علينا أن نضربهم بقسوة بكل ما بوسعنا حتى        .. الحملة إن لم تبرهن بأعمالك أنك يمكن أن تعمل كل شيء          
نا من الخلف عند خروجنا ، علينا أن نضرب بكل قوة وقسوة بحيث ال              ال نعود إلى ذلك وحتى ال يهاجمون      

  "من األفضل جريمة واحدة وثقيلة نخرج بعدها ونغلق األبواب من خلفنا.. نحتاج إلى ضربة ثانية
قـال المحلـل العـسكري       "لبنان اثر هجوم الكلمـات    " : في اقرب مقال تحليلي له تحت عنوان       -ولبنانيا  

: من المحظور ان نقع فـي الخطـأ  " : اليكس فيشمان 2009) ـ  8 ـ  14( وتلصحيفة يديعوت احرون
التهديد من جنوب لبنان بالنسبة السرائيل حقيقي وهو آخذ في التزايد يوما بعد يوم ، رغم ذلك ليست في                   
 اسرائيل اية نية لتحقيق الواقع القائم ، هذا ال يمنع السياسيين عندنا من اطالق تصريحات معاكسة تماما ،                 

لـيس هنـاك    : كما ان هذه التصريحات تتمخض في الواقع عن استراتيجية اسرائيلية جديدة تجاه لبنـان             
المزيد من الفصل بين حكومة بيروت وحزب اهللا ، كل حادثة مع حزب اهللا في اسرائيل او في الخـارج                    

ب اهللا  هي تحت مسؤولية لبنان كدولة ، والن حزب اهللا هو جزء من حكومة لبنان فكل حرب ضد حـز                  
تعني الحرب مع دولة لبنان ، ليس هناك شك ان سخونة تموز حزيران قد دفعتنا الى الصعود فوق شجرة                   

  ".عالية
أن "وكان قد جاء على لسان غيورا آيالند ، الرئيس السابق لشعبة التخطيط والعمليات في القيادة العامـة                  

 يجب أن يكون البنى التحتيـة للدولـة         الهدف األول للهجمات الجوية حال اندالع مواجهات مع حزب اهللا         
في الحرب القادمـة سـيتم      "، ويقترح آيالند ، تحذير لبنان في أقرب وقت ممكن وتهديدها بأنه             " اللبنانية
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ال يمكـنهم فـي     : "، ويتـابع  " تدمير جيش لبنان وستدمر البنى التحتية المدنية وسيعاني السكان اللبنانيون         
  ". في حيفا يجلسون في المالجئ ـ بيروت الذهاب إلى البحر بينما 

إسرائيل خسرت حرب لبنان الثانية وقد تخسر الحرب الثالثة ، ألنها تحارب العدو غير              "ويرى آيالند إن    
التحسن في قدرات حـزب اهللا منـذ        "، ويتابع قائال    " الصحيح ، إذ انها تحارب حزب اهللا بدل دولة لبنان         

ال يمكن االنتصار علـى تنظـيم       :  اإلسرائيلي ولكن األهم   الحرب يتوازن مع التحسن في قدرات الجيش      
وكون حزب اهللا يبني تحصيناته تحت القرى       : "، ويتابع " غوريال يعمل تحت غطاء دولة محصنة من الرد       

الجنوبية فإن ذلك يشكل صعوبة على قدرات الجيش على المناورة ، كما أن تركيز الجهود على منـاطق                  
". دد الصواريخ التي ستتلقاها إسرائيل إلى أقل من عدة عشرات في اليوم           اإلطالق لن ينجح في تقليص ع     

استراتيجية الـضاحية اذ كتـب فـي        "وربما يكون المحلل يارون لندن خير من شرح دالالت وتداعيات           
هو تعبير يتجـذر فـي الخطـاب االمنـي          :"يقول" استراتيجية الضاحية :"يديعوت احرونوت تحت عنوان   

ة هي الحي الشيعي في بيروت ، والتي في اثناء حرب لبنان الثانية جعله طيارونـا               االسرائيلي ، فالضاحي  
 لن نكبد انفسنا عناء صيد      -يقتبس على لسان ايزنكوف     -مدينة اشباح ، وفي الصدام التالي مع حزب اهللا          

المحميـات  "عشرات االف وسائل اطالق الصواريخ ولن نسفك دم جنودنا في محاولة الـسيطرة علـى                
 قرية شيعية التي اصبحت     160، وسندمر الـ    " العالم"، بل سندمر لبنان ولن نخشى احتجاجات        " عيةالطبي

  ".القواعد العسكرية الشيعية ولن نوفر البنى التحتية للدولة التي يسيطر عليها حزب اهللا عمليا
 على حـد سـواء       ليس مفاجئا اليوم كل ذلك ، كما لم يكن مفاجئا ذلك باالمس القريب او البعيد               -ونقول  

ولـذلك نثبـت فـي     .فاليوم هو استمرار لالمس عندهم ولكن بادوات احدث واشد بشاعة وارهابيـة           ...
  :الخالصة المفيدة باندهاش كبير

  ،...هذه هي االستراتيجية االسرائيلية الجديدة اذن ترتكز الى فكر المحارق واالبادة الجماعية
  ،...سرائيلية على حقيقتهاوهذه هي الطبيعة االرهابية االجرامية اال

فلماذا يتهافت العرب في ضوء كل ذلك اذن على التطبيع الشامل مع تلك الدولة ويهربون من المـسؤولية       
  ،؟؟...التاريخية والعروبية في المواجهة

  18/8/2009الدستور، 
  

 السادس" فتح"قراءة في نتائج مؤتمر  .66
 هاني المصري

اآلن  .لثوري يكون الفصل األخير لمؤتمر فتح السادس قد انتهىباإلعالن عن نتائج انتخابات المجلس ا
 .أصبح باإلمكان تقييم المؤتمر

، "متصهينة أكثر من سابقتها"إن من اإلخالل الفظيع بالحقائق وبالواقع االدعاء بأن القيادة الجديدة لفتح 
ود األفعال، وأن كما قال أحد قادة حماس، أو لم يحدث أي تغيير في المؤتمر كما جاء في بعض رد

 .او أن المؤتمر انتصار لدحالن. التغيير حدث فقط باألشخاص، اما النهج والسياسات فقد بقيا على حالهما
إذا أردنا أن نحاكم مؤتمر فتح على أساس مقاييس علمية محددة تنطلق من المقارنة مع المؤتمرات التي 

فهو ليس مؤتمرا وفقا . قييم سلبي للغاية للمؤتمرتعقدها األحزاب والحركات الشعبية في العالم، سنخرج بت
فالمؤتمر لم يكن مؤتمرا بمعنى الكلمة ألن اإلعداد استغرق مدة طويلة ومر بعدة مراحل . لهذه المقاييس

 عاما، وكانت الخالفات حول موعد ومكان 16واستمر ثالث سنوات، وكان من المفترض أن يعقد منذ 
فلم تأخذ المراجعة الجريئة ولم يأخذ البرنامج السياسي ما .  شيءعقده وحول العضوية تطغى على كل
والمؤتمرات في العادة تسبقها مؤتمرات قاعدية تنتخب ممثلي . يستحقانه من اهتمام أثناء التحضير

من المنتخبين أما الباقون فتم % 30المناطق واألقاليم وكل أعضاء المؤتمر، أما في مؤتمر فتح فقد شارك 
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حتى اللحظة األخيرة لم تتوقف التعيينات التي لم تحكمها معايير موضوعية، بما في ذلك زيادة ف. تعيينهم
 . عضو في األسابيع األخيرة التي سبقت المؤتمر700

إن المؤتمرات تقدم فيها القيادة تقارير شاملة حول كافة الجوانب السياسية والمالية والتنظيمية، ويقدم فيها 
أي يتم في المؤتمرات . سابقة بشكل ملموس، وتقدم فيها الخطط المستقبليةكشف حساب عن الفترة ال

مراجعة شاملة لتحديد االنجازات والمكاسب ونقاط القوة، واألخطاء والخطايا والثغرات والنواقص، ونقاط 
 .الضعف

لم يحدث شيء من كل هذا، وما حدث عفوي وغاضب وأقرب الى تصفية الحسابات منه الى كشف 
 .ولكنه حرك المياه الراكدة ويمكن أن يجعل فتح تتقدم الى األمامالحساب، 

إن فتح حركة هالمية واسعة، بنيتها التنظيمية ضعيفة للغاية، وفقدت منذ زمن، وتحديدا منذ تأسيس 
 .السلطة هويتها كحركة مستقلة، حيث ذابت فتح كليا بالسلطة، وهذا انعكس بشدة على المؤتمر ونتائجه

سبق، جاء مؤتمر فتح ليعكس كل ما هو موجود في فتح، فعكس التغيير الذي حدث طوال على خلفية ما 
فليس من المتوقع أن . وهو تغيير ليس جيدا كله، ففيه الكثير من السيئ أيضا. العشرين عاما الماضية

شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني ويوجد فيها كل اتجاهات " فتح"يشكل المؤتمر عصا سحرية، فـ 
وفتح عقدت مؤتمرها تحت االحتالل وفي ظل االنقسام وهذا وذاك أرخى . اقضات الشعب الفلسطينيوتن

إن . ال يؤثر على أعماله) أي االحتالل(بظالله السوداء على المؤتمر، رغم االدعاءات بأن مكان المؤتمر 
 بأساليب سلمية، لذا حركة قالت في مؤتمرها إنها تحتفظ بحقها بالمقاومة بكافة األشكال، وتقاوم حاليا

 .يجب أن تحتفظ بمسافة كبيرة عن االحتالل حتى ال يكشف كل أوراقها ويعرف كل المعلومات عنها
رغم كل ما سبق، عقد المؤتمر داخل الوطن المحتل، ورغم كل المالحظات واالتهامات التي يجب عدم 

ى لمجرد عقده بحد ذاته، انطالقة المرور عليها مرور الكرام، بل التحقيق جديا بها، إال أنه يمثل حت
وهذا يتوقف على قدرة اللجنة المركزية والمجلس الثوري على . جديدة لفتح يمكن أن توحدها وتقويها

إثبات نفسيهما كمؤسستين تسعيان لكي تقودا الحركة، وبالتالي لكي تساهم مساهمة بارزة في قيادة السلطة 
 .قري وليس ملحقا وظيفته تقديم الغطاء لهماوالمنظمة المفترض أن فتح تشكل عمودها الف

إن فتح كانت ممزقة هرمة متناحرة وغابت خالل السنوات الماضية وغيبت نفسها عن القرار الفلسطيني 
ففتح ما بعد ابو عمار كانت تبحث عن نفسها طوال السنوات الماضية منذ وفاته وحتى . الى حد كبير

ية جديدة، وتصبح فتح ما بعد ابو عمار، فتح في مرحلة قيادة ابو اآلن، وهي اآلن إما أن تنجح ببلورة هو
 .مازن، وإما أن تعود لتراوح في مكانها

رغم ما سبق، مثل المؤتمر باتجاهه العام كما يشير البرنامج السياسي المقر امتدادا لفتح، ولكن مع 
 .مطالبة بتصحيح المسار السياسي والتنظيمي

م تظهر بما فيه الكفاية، وقد ال تلتزم بها القيادة الجديدة لفتح، أو السلطة صحيح أن المطالبة بالتصحيح ل
أو المنظمة والرئيس، ولكن من يريد الكفاح من اجل التصحيح، خصوصا لمسار المفاوضات، أصبح لديه 

اآلن بعد المؤتمر لم يعد ينفع . سالح ممثال بقرارات المؤتمر يمكن أن يستند إليه لكي يواصل كفاحه
وإنما أكد المؤتمر حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة المشروعة . حديث عن المفاوضات كخيار وحيدال

بكافة األشكال، وأن التناقض الرئيس مع االحتالل، وأن المفاوضات ليست الى األبد، وأن استئنافها يجب 
 .أن يحدث بعد توفير متطلبات وشروط حدوثها
تتخلى عن البرنامج الوطني الفلسطيني وعن المقاومة بحيث لم تتحول فتح الى حزب سياسي للسلطة و

بل أكدت أنها حركة تحرر وأن . تكون مظلة للمفاوضات القادمة وألي حل تصفوي يمكن أن تقود إليه
 .المرحلة التي مر بها الشعب الفلسطيني تطرح مهمات مزدوجة وطنية ديمقراطية
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لتغيير بدليل أن معظم أعضاء اللجنة المركزية من وهنا ال يمكن القفز عن ان المؤتمر عكس إرادة ا
القيادات الجديدة، والغالبية الساحقة من أعضاء المجلس الثوري من القيادات الجديدة والشابة، وهذا يمثل 

 .نوعا من العقاب للقيادة التاريخية والقديمة
ضا، ولكنهم يعكسون واقع صحيح ان التغيير الحادث لم يحدث ثورة بل إن الناجحين يمثلون خليطا متناق

 .األشخاص والتيارات الموجودة داخل فتح
إن الصعوبة في تقييم نتائج المؤتمر تكمن في أن االصطفافات والمعسكرات وتصفية الحساب والتكتالت، 

فلم يتم االلتزام بالتحالفات المصلحية الى . لم تتم على أساس سياسي وهذه تشكل نقطة الضعف الكبرى
 .أدى الى حدوث مفاجآت مثل سقوط ابو عالء، أحد قادة فتح وكبار مهندسي المؤتمرحد كبير، ما 

واللجنة المركزية أمام اختبار . فالتحالفات االنتخابية شيء، والمواقف الفعلية شيء آخر ومختلف جدا
طيع وهي مدة كافية لمعرفة هل تست.  يوم100لمعرفة حقيقة مواقفها، وهذا االختبار مدته محددة، لنقل 

 .أن تقيم مؤسسة فاعلة أم تغرق في تناقضاتها
إن مستقبل فتح يتوقف الى حد كبير على مدى قدرة اللجنة المركزية والمجلس الثوري على مواجهة 

 :التحديات السياسية والتنظيمية والفكرية التي تواجه فتح والشعب الفلسطيني وأهمها
الص الدروس والعبر وإعادة االعتبار للبرنامج ــ مراجعة مسيرة المفاوضات واتفاق اوسلو واستخ1

الوطني، وخصوصا للمقاومة المستمرة بشكل السعي من دونه ال يمكن تحقيق هذا البرنامج واإلصرار 
 .على أن يلبي أي حل قادم الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية

 .ــ متابعة التحقيق باغتيال ياسر عرفات بكل جدية والى آخر مدى2
عي الجاد إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة وعزل األشخاص والتيارات التي تدعو العتبار ــ الس3

 .االنقسام خيارا مفضال بذرائع مختلفة
ــ إعادة بناء البنية التنظيمية لفتح بحيث تعقد مؤتمرها بانتظام، بمشاركة أعضاء منتخبين، وبصورة 4

كزية والمجلس الثوري في نفس الوقت وحرمان الذي يسقط تنهي التقاليد الغريبة مثل انتخاب اللجنة المر
في انتخابات اللجنة المركزية من التنافس على عضوية المجلس الثوري، إن معظم الذين سقطوا في 
انتخابات اللجنة المركزية كانوا سينجحون في انتخابات المجلس الثوري، واآلن أصبحوا خارج الهيئات 

 .ينتخب المجلس الثوري، والمجلس الثوري ينتخب اللجنة المركزيةالقيادية، األصل أن المؤتمر 
 ــ يجب التفكير بمسألة عقد مؤتمر فتح القادم على عدة حلقات مثلما تفعل الفصائل األخرى، لمنع 5

 .تأثير االحتالل والعوامل الخارجية وتأمين مشاركة تجمعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه
ن فتح بات يغلب على هيئتها القيادية، وأعضاء المؤتمر أشخاص من الضفة الغربية،  ــ التنبه الى أ6

وهذه ظاهرة من شأنها أن تحول فتح، إذا لم يتم التوقف عندها، من حركة الشعب الفلسطيني الى حركة 
دية لجزء منه، كما انها ظاهرة تضعف التالحم الوطني والقواسم المشتركة وتنمي النزعات الجهوية والفر

والعائلية، وذلك رغم تقديرنا لمشاركة مئات من أعضاء المؤتمر من الخارج، ولكنهم لم يعكسوا حجم فتح 
بالشتات وال أهمية الشتات في الخارطة الفلسطينية، وأهمية مشاركة قطاع غزة التي تمت بشكل خاص 

 .بسبب قرار حماس المدان بمنع األعضاء من غزة من المشاركة
ية العظمى من أعضاء المؤتمر من موظفي السلطة والمنظمة واألجهزة األمنية  ــ إن الغالب7

والمتقاعدين، أي الذين يأخذون راتبا من السلطة، وهذا يحد من حريتهم ومن تمثيل فتح لقطاعات الشعب 
 رجال األعمال، المزارعين، المثقفين، االعالميين، ورجال الدين والعمال والتجار(الفلسطيني المختلفة 

 ).الخ.. والصناعيين
 ــ ال بد من التحقيق الجاد والمسؤول في كل االتهامات بالتالعب والتزوير في صناديق االقتراع قبل 8

إن عدم . وبعد الفرز، ألن االتهامات خطرة وإذا لم يتم التحقيق فيها تزيد الشرخ بدال من تعميق الوحدة
 .من اضمحالل دورها من دون انشقاقاتوجود انشقاقات جيد جدا، ولكن يمكن ان تعاني فتح 
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إن فتح جزء من فلسطين، وفلسطين تقع في تقاطع اهتمامات ومصالح إسرائيلية وعربية ودولية، بحيث 
يؤثر العامل الخارجي كثيرا على ما يحدث فيها، وبالتالي مصير فتح يرتبط بمدى قدرتها على التفاعل 

 .بصورة تحفظ الحقوق والمصالح الفلسطينية)  الصراعوخصوصا المبادرات لحل(مع العوامل الخارجية 
  18/8/2009األيام، فلسطين، 
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    عريب الرنتاوي
علـى الحركـة   " ملكا متوجـا "و" فائزا أكبر"مزهوا بنتائج المؤتمر السادس لحركة فتح ، الذي خرج منه     

 الفلسطيني محمود عباس إلى دعوة المجلس الوطني الفلسطيني إلى          بأجنحتها المصطرعة ، بادر الرئيس    
انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ، أو باألحرى اسـتكمال الـنقص فـي             : عقد دورة طارئة ستبحث بندا واحدا     

وهو ما حصل فعال بوفاة الـدكتور سـمير         " ثلث األعضاء "عضوية اللجنة خصوصا حين يتخطى حاجز       
  .غوشة مؤخرا

، " شرعية المجلس واللجنة التي سـتنبثق عنـه       "بل و " شرعية الدورة "لع جدل عقيم حول     مرة أخرى سيند  
تماما مثلما حصل مع مؤتمر فتح السادس ، لكن المجلس سيعقد ، وسيكون شرعيا بمن حضر ، وسيتوج                  
عباس ملكا للمنظمة بعد أن توجه مؤتمر فتح ملكا عليها بأجنحتها المصطرعة التي اختلفـت معـه ولـم                   

ف عليه ، كما أشارت مجريات المؤتمر ونتائجه ، فاإلرادة السياسية المحلية واإلقليمية والدولية التي               تختل
ـ           من عضوية الداخل ، هـي ذاتهـا        " طوفان"جعلت انعقاد المؤتمر السادس لفتح ممكنا في بيت لحم ، وب

إضافية للتكيـف علـى     اإلرادة التي ستيسر عقد المجلس الوطني ، واختيار قيادة تذهب بالمنظمة خطوة             
مع االحتفاظ بحـضور رمـزي وتمثيـل متواضـع          ) وغزة في أحسن األحوال   (مقاسات الضفة الغربية    

  .للخارج
المؤتمرات واالجتماعات األخيرة ، ال تتـصل بافتقـار أطروحـاتهم           " شرعية"مشكلة الذين يطعنون في     

، فال المعترضون من داخل فتح ،       " ةلحجة القو "مشكلة هؤالء تكمن في افتقارهم      "...قوة الحجة "للمنطق و 
، وال  " الـشرعية "يمثلون قوى منظمة وموحدة يعتد بها و قادرة على منازعـة القيـادة الجديـدة علـى                  

الحواضـن اإلقليميـة    "المعترضون الحاليون والالحقون على عقد المجلس يمتلكون القـدرة والغطـاء و           
لجديدة على الشرعية ، وسيمضي اجتمـاع المجلـس         التي ستمكنهم من منازعة قيادة المنظمة ا      " والدولية

" حـرد "و" طعـون "بذات السالسة تقريبا التي جرى بها مؤتمر فتح ، وستكون هناك مناقـشات حـادة و               
  .يذكر" قانوني"ولكنها جميعا ستمضي من دون أثر سياسي و" مقاطعات"وربما " انسحابات"و

منظمة التحرير طوال السنوات الخمـس      " اختطفت"سيتم انتخاب لجنة تنفيذية ، تبقي على العناصر التي          
الماضية ، وسيضاف إلى هؤالء عناصر جديدة تحل محل الذين رحلوا عن هذه الدنيا ، ستـستبدل فـتح                   
ممثليها في اللجنة التنفيذية الجديدة ، ومثلما خرج فاروق القدومي من اللجنة المركزية لفتح سيخرج مـن                 

الذي تقول التقـديرات بأنـه سـيدخل اللجنـة          " أبو العالء (ف أحمد قريع    اللجنة التنفيذية للمنظمة ، بخال    
قبل أن  " المرحلة السياسية "التنفيذية تعويضا له عن خروجه من اللجنة المركزية لفتح ، القدومي خرج من              

أن ) أو بـاألحرى ال يـراد لهـا       (يخرج من قيادة فتح ، فيما قريع ما زال أحد رجاالت مرحلة ال تريد               
  .تودعنا

وستختار الفصائل ممثلين عنها ، األرجح أنها ستبقي ممثليها الحاليين ، الـذين مـضى علـى بعـضهم                   
عشرات السنين ، وسيكتمل نصاب اللجنة التنفيذية ، من دون حاجة لمناقـشة البرنـامج الـسياسي وال                  

فيذية الباقون على   مراجعة الحقبة الماضية وال لتصويب المسار الذي ال يبدو أن أيا من أعضاء اللجنة التن              
  .ليجري تصحيحه" معوج"قيد الحياة ، مقتنع بأنه 
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سيعاد تصميم القيادة على مقاس المرحلة ، سياسيا وجغرافيا ، سياسيا على مقـاس خريطـة الطريـق ،                   
وجغرافيا على مقاس الضفة الغربية أساسا ، فالمؤتمر بمجرد انعقاده في الداخل ، سيكون قد أفقد الكثيـر                  

من فرص المشاركة ، تماما مثلما حصل مع مؤتمر فتح ، وسيجري تدعيم اللجنـة               " ر الخارج عناص"من  
  .بأعضاء من الخارج ، على طراز ما حصل بانتخاب سلطان أبو العينين إلى اللجنة المركزية لفتح

قـرأ  ت"أما كيف ستنعكس خطوة من هذا النوع على الحوار الدائر الستعادة الوحدة الوطنية ، فتلك مسألة                 
، وعنوانها ، أننا ماضون في االنفصال واالنقسام حتى يقضي اهللا أمرا كان مفعوال ، ولعل                " من عنوانها 

في اختيار السادس والعشرين والسابع والعشرين موعدا لعقد المجلس ، أي بصورة متزامنة مـع موعـد                 
قـد صـدر علـى      " باإلعدامحكما  "التوقيع على اتفاق المصالحة المفترض في القاهرة ، ما يشير إلى أن             

عليه ، ال أكثر وال     " فضيلة الوسيط المصري  "الحوار الفلسطيني الداخلي ، وأنه ينتظر التنفيذ بعد مصادقة          
  .أقل

  18/8/2009الدستور، 
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  18/8/2009الرأي، األردن، 

    


