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  29  :كاريكاتير
***  

  
  من اللجنة الفصائليةتوافق بدالًإلى تشكيل حكومة  عودت واألخيرة فتح وبين حماس اللقاء تمديد .1

 رئيس ،حمدعزام األ أن القاهرة جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها في  19/7/2009الحياة، نشرت 
ن جلسة أمس ستمدد أ قال ،الذي شارك في اللقاء المصغر مع حركة حماسوالكتلة البرلمانية لحركة فتح 

جرى لقاء تشاوري وتقويمي بيننا ": جلسة حوار، وقالإلى اليوم، واصفاً الجلسة بأنها تقويمية وليست 
حدثت تفاهمات في إطار عام وليس في . وبين وفد حماس في حضور الراعي الرسمي للحوار

  ."الصياغات
ونفى األحمد أن تكون مصر قدمت أي ورقة أو مقترحات جديدة تختلف عن الصياغات التي قدمت في 

 بحث الصياغات في القضايا المطروحة في ملف كل من لجان تم": الجولة السادسة من الحوار، وقال
ودعا إلى ضرورة إنهاء الخوض في القضايا . "االنتخابات والمعتقلين والقوى األمنية واللجنة المشتركة

دعونا نشجب االنقسام أوالً ألن هذه القضايا ستحسم وستعالج في شكل حاسم بعد إنهاء ": التفصيلية، وقال
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فاً أنه ال يوجد أي اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، وجميع االعتقاالت يجري ، مضي"االنقسام
 عن المعتقلين بغض النظر عن نتائج اإلفراجوأوضح أن السلطة الفلسطينية ستواصل  .وفقاً للقانون

  .الحوار
رج لعقدة وشدد األحمد على أن الرئيس محمود عباس هو مرجعية اللجنة الفصائلية المفترضة كمخ

على رغم انشغالنا في مؤتمر ": ونفى أن يكون وفد الحركة طالب بتأجيل الجولة المقبلة، وقال. الحكومة
الوفد الحالي غير " أنوأضاف . "نطلب تأجيل الجولة المقبلة من الحوارلم الحركة السادس، إال أننا 

ى أن نتائج الجلسة التي ستعقد اليوم ، الفتاً إل"مخول أن يوقع أو يتفق، نحن نناقش النصوص ونقوم فقط
 الشهر الجاري، واصفاً جلسة 28ستحدد ما إذا كانت مصر ستدعو الفصائل إلى التوقيع على اتفاق في 

  .اليوم بأنها ستكون حاسمة في هذا اإلطار
 جلسة أمس إن ملف المعتقلين من أبرز انتهاء القيادي في حماس عقب ،من جانبه، قال عزت الرشق

 عنهم قليل جداً حتى اآلن فيما عدد المعتقلين من اإلفراجالحوار الخالفية، وعدد المعتقلين الذين تم قضايا 
وأضاف أن ملف المعتقلين ال يمكن تجاهله أو .  من جميع الفصائل1000 مقابل 900كوادر الحركة يبلغ 

.  جهود المصالحةتجاوزه ويجب إنهاؤه قبيل المصالحة، وعدم حسمه ومعالجته في شكل نهائي يهدد
لن نتسلم من فتح أي قوائم عن المعتقلين، كما اتفقنا في الجولة السابقة، حماس تطالب بضرورة ": وقال

تبييض السجون، لكن رؤية فتح لمعالجة هذا الملف تحتاج إلى وقت، ونحن نرى أن أكبر مظهر من 
فتح ردها عن تصورات حماس التي مظاهر المصالحة الوطنية هو إطالق المعتقلين، استلمنا رسمياً من 

 الوفد األمني المصري خالل زيارته لدمشق في شأن العديد من القضايا إلىكانت الحركة قدمتها 
  .، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذا الرد"الخالفية
عزام األحمد قال ، أن  القاهرة صالح جمعة فينقالً عن مراسلها 19/7/2009 الشرق األوسط، وأضافت

للتغلب على موضوع االعتراف الذي كانت ترفضه حماس، الفصائلية قترحت تشكيل اللجنة مصر ا"إن 
ولكننا بعد أن تحاورنا على مدى عدة جلسات حول اللجنة وجدنا أن حماس تضع عراقيل أكثر من 
العراقيل التي وضعت أمام تشكيل الحكومة، بالتالي قررنا أن نعود إلى بحث تشكيل حكومة توافق 

 ."وطني
كل القوى الفلسطينية التي التقاها الوفد األمني المصري في جولته التي شملت دمشق "قال األحمد إن و

ورام اهللا، أكدت أنها مع تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس مع اللجنة الفصائلية، ألن الخالف الداخلي 
طة ال تزال تواصل السل"وأضاف أن . "حول اللجنة اتضح بعد فتره أنه أوسع من الخالف حول الحكومة

 من حماس، وال ننتظر منها 300تفكيك موضوع المعتقلين في الضفة الغربية، وأفرجنا عن ما مجموعه 
أن تفرج عن معتقلينا مقابل ما أفرجنا عنه، ألننا نتعامل مع هذا الملف بالقانون، وسنظل نؤكد أن هذه 

 ."الملف يجب أن يكون خارج قضايا الحوار
إن الوفدين بحثا في حضور المسؤولين " عضو المكتب السياسي لحماس ، الرشقمن جانبه، قال عزت

. المعتقلون، واللجنة الفصائلية، والملف األمني واالنتخابات: المصريين جميع القضايا العالقة، وهى
نحن ال نشعر "وقال الرشق . "وتمسك وفد فتح بمواقفه، بل تراجع في قضيتي اللجنة الفصائلية والمعتقلين

 ."بجدية فتح في التعامل مع الملف الذي يعيق المصالحة الوطنية ويضع العقبات أمامها
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عضو وفدها لحوار ، أن غزةمن  19/7/2009 الخليج، وأوردت

وقال في تصريحات . القاهرة، محمود الزهار، قلل من جدوى استمرار جلسات الحوار مع حركة فتح
نحن مع الحوار ولكننا مللنا من : "، مضيفاً"ال يوجد بوادر للحل ألن فتح ال تريد ذلك"س، صحافية، أم

لم تحمل أية بوادر جديدة لحل ) السادسة(جلسة الحوار األخيرة "وأكد أن  ".الجلسات من دون نتيجة
نحن ذاهبون "وفي خصوص الجلسة الثنائية الحالية مع فتح، قال الزهار،  ".الخالف وإنهاء حال االنقسام

  ".وليس للجلوس مع فتح.. للجلوس مع المسؤولين المصريين لنستمع لما لديهم من أفكار
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 في غزة" تخريبية"مرتبطة برام اهللا خططت لعمليات مجموعات واصل التحقيق مع ن: ادحّمفتحي  .2

التحقيقات ما "إن  : فتحي حماد]في الحكومة المقالة [قال وزير الداخلية الفلسطيني :صفا وكالة – غزة
زالت جارية مع مجموعات يشتبه بارتباطها بالسلطة الفلسطينية في رام اهللا وتتلقى التعليمات منها 

التحقيقات " :أمس" صفا"وأضاف حماد في تصريحات خاصة بـ ".والتخطيط لعمليات تخريبية في غزة
لقي المعلومات والتخطيط أظهرت اعترافات عدد من األشخاص بارتباطهم مع رام اهللا تشير إلى نقل وت

بالنسبة لنا نحن متعودون على مثل هذه " :وتابع". للقيام بعمليات بينها التخطيط الغتياالت في غزة
المؤامرات والتخطيط لعمليات تخريبية، فضالً عن االتصاالت المستمرة والتنسيق من قبل السلطة في رام 

 الحوار، أوضح حماد أن فتح لم تحترم الحوار وحول مدى تأثير ذلك على جلسات ".اهللا مع االحتالل
وأكد حماد أن حركة حماس مع الحوار في . وأثبتت األحداث الجارية في الضفة عدم جديتها في ذلك

الوقت الذي تقف فيه حركة فتح ضده، مشيراً إلى أنه في ذروة الجلسات األخيرة جرت عمليات اعتقال 
 .غربيةوقتل لعدد من كوادر الحركة في الضفة ال

 19/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  توتر في العالقات بين مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية ودايتون": الوطن السعودية" .3
 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن توتر في العالقات : عبد الرؤوف أرناؤوط-  القدس المحتلة،رام اهللا

لمنسق األمني األمريكي الجنرال كيث دايتون  بين مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية وانشب مؤخراً
وقال مسؤول كبير ، مما استدعى أن تقوم السلطة الفلسطينية بتوجيه رسالة احتجاج إلى اإلدارة األمريكية

 إن التوتر مع الجنرال دايتون بدأ في أعقاب إدالئه ،اإليطالية لألنباء" أكي" لوكالة ،في السلطة الفلسطينية
لة في سياق محاضرة ألقاها في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى حاول بتصريحات غير مقبو

 مسؤول  بينما هو فعالً،خاللها إعطاء االنطباع وكأنه هو من حقق اإلنجازات األمنية في الضفة الغربية
  .فقط عن برنامج تدريب لعناصر في األمن الوطني الفلسطيني

 أن دايتون حاول إعطاء ، لحساسية الموضوع الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،وأضاف المسؤول
 وهذا أساء إلى السلطة الفلسطينية وقاد إلى أن تستخدم حركة حماس هذا ،االنطباع وكأنه أعد خطة أمنية

األمر ضد السلطة الفلسطينية وكأن األجهزة األمنية الفلسطينية تنفذ خطة أمنية وضعها دايتون وهذا غير 
  .لى اإلدارة األمريكية للتعبير عن االحتجاج على تصريحات دايتون وقد تم توجيه رسالة إ،صحيح

  19/7/2009الوطن، السعودية، 
  

  ال يمكن القفز فوق قضيتي القدس والالجئين ونريد خطة سياسية تضمن وقف االستيطان: فياض .4
خطة جدد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، أمس، مطالبة اإلدارة األمريكية ببلورة : ).ب.ف.أ(

وقال في خطاب ألقاه في مخيم قلنديا المتاخم لمدينة  .والفلسطينيين" إسرائيل"سياسية تؤدي إلى تسوية بين 
أجدد دعوتي اإلدارة األمريكية إلى اإلسراع في بلورة خطة مدروسة ومنظمة، ووفق جدول "القدس، 

جتياحات اإلسرائيلية أعمال محدد ومرجعية عملية، تسهم في وقف االستيطان اإلسرائيلي ووقف اال
في إدارة الظهر للشرعية الدولية، يفرض على " إسرائيل"وأضاف أن استمرار ". وتتوج بمفاوضات جادة

  .المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إللزامها تنفيذ االستحقاقات
ستماع إلى وكان فياض يتحدث أمام مئات الالجئين الفلسطينيين في مخيم قلنديا في إطار زيارة قام بها لال

نجدد أمامكم المواقف الثابتة لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية، انه ال يمكن "وقال . مطالبهم
  ".القفز فوق قضيتي القدس والالجئين

  19/7/2009الخليج، 
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   ملف القدومي للمجلس المركزيإحالةاللجنة التنفيذية تقرر  .5

لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثقتها بالرئيس محمود عباس الرئيس جددت اللجنة التنفيذية ": وفا "-رام اهللا 
  .الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

، في مقر الرئاسة برام اهللا، أمساالجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية، خالل وقررت اللجنة التنفيذية 
 انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث قضايا الحوار إلىالدعوة  مود عباس،برئاسة الرئيس مح

 المجلس المركزي إلى بحق فاروق القدومي إجراءاتالوطني والعملية السياسية وإحالة موضوع اتخاذ 
 من مسؤولياتها عن استشهاد ياسر "إسرائيل"بسبب العمل المسيء والضار الذي ارتكبه والذي يخدم تبرئة 

  .فات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطنيعر
  19/7/2009األيام، فلسطين، 

  
   فلسطينيةإسعاف أدخل السم لعرفات في سيارة "الموساد":  شريفأبو .6

 شريف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل تفاصيل أبوكشف بسام :  رياض منصور-عمان 
 مساهمة أي خالصة دون إسرائيلية بأدوات نفذت أنهاعرفات، مؤكدا جديدة عن عملية اغتيال ياسر 

 . الفلسطينياإلسرائيلي األميركيفلسطينية، منتقدا القراءة الخاطئة التي قدمها فاروق القدومي لالجتماع 
 السم الذي اغتيل فيه عرفات تناوله مع أن" الدستور" به لـأفضى شريف في حديث خاص أبوكد أو

 استبدلت الدواء الخاص اإلسرائيلين عناصر الموساد أ إلىالذي كان يتعاطاه، الفتا جرعات الدواء 
  .اإلسرائيلية األدوية جرى تصنيع شبيه له في احد مصانع أنبالرئيس الراحل بآخر وضع فيه السم بعد 

 حصار الرئيس أثناءانه " شريف أبو الرئيس الراحل قال إلىوعن الكيفية التي وصل بها الدواء 
 إسعاف عبر سيارة إليه والطعام والشراب ينقالن األدويةلفلسطيني في مقر المقاطعة في رام اهللا كانت ا

 تخلي هذه السيارة حتى من السائق الفلسطيني وتحتجزها لمدة اإلسرائيلية، وكانت القوات "فلسطينية
 الدواء الخاص  استبدالاإلسرائيلي الذي سهل على الموساد األمرنصف ساعة بحجة التفتيش وهو 

  .بالرئيس الراحل بآخر شبيه وضع فيه السم
  19/7/2009الدستور، 

  
 في الضفة" الجزيرة"السلطة الفلسطينية تتراجع عن قرارها بتعليق عمل  .7

رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ألغى  أن )رويترز(نقالً عن وكالة  19/7/2009الخليج، نشرت 
الفضائية في الضفة الغربية مع االستمرار في " الجزيرة"كاتب قناة أمس قراراً سابقاً بتعليق عمل م
من موقع حرص السلطة الوطنية على الحريات "وقال فياض في بيان  .اإلجراءات القانونية لمقاضاتها

العامة والعمل الصحافي واإلعالمي وبعد التشاور مع عدد من المستشارين القانونيين وكي تأخذ 
 قرارا بوقف تعليق عمل أصدرتمجراها الطبيعي ومن دون إجحاف بالحقوق  القضائية اإلجراءات

أن السلطة الوطنية "وأضاف  ".مكتب الجزيرة في فلسطين بما يسمح للمكتب بمزاولة عمله كالمعتاد
ماضية في إجراءاتها القانونية لمقاضاة القناة بسبب تحريضها المتواصل ضد منظمة التحرير الفلسطينية 

   ".وطنية وما يحمل في طياته من مخاطر إثارة الفتنةوالسلطة ال
 وكاالت والأيمن الرفاتي ومحمد جمال، غزة نقالً عن مراسليها في 19/7/2009الشرق، قطر، وأوردت 

قال خالل زيارة تضامنية لمكتب الجزيرة ] المقالة[فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية أن 
ر عن رام اهللا ضد الجزيرة ال يعبر عن الموقف الفلسطيني الرسمي وهو موقف الموقف الصاد"إن : بغزة

نحن نشجب هذا الموقف : "وأضاف . ال يمثل الحكومة الشرعية بغزة وهو موقف مجزوء يتبع فئة معينة
 ألن الجزيرة وقفت بكل ثقل إلى ،والقرار ونحن هنا في الجزيرة للتضامن معهم في ما يتعرضون له
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 الفلسطيني وتغطية األحداث في قطاع غزة والضفة الغربية حيث كانت تغطي كل األحداث جانب الشعب
وأكد حماد وقوفه إلى جانب قناة الجزيرة ". والجرائم وتكشفها للعالم على مدة تزيد على العقد والنصف

باعتباره الموقف الرسمي للشعب الفلسطيني مشددا على أن هذا جاء من فئة ملتصقة باالحتالل 
 . الصهيوني

 
 موافقة للشريعة" التشريعي"من قوانين % 90: النائب الشرافي .8

يوسف الشرافي أن أكثر . أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية د: فلسطينصحيفة  – غزة
وتحدث الشرافي وهو  . من قوانين المجلس التشريعي الفلسطيني موافقة للشريعة اإلسالمية%90من 

لوم الحديث الشريف خالل لقاء إيماني حمل اسم العفة والفضيلة في باحة المسجد العمري أستاذ في ع
الكبير وسط غزة مساء أول من أمس، عن دور المجلس في سن القوانين التي تدعو إلى الفضيلة والعفة 

لعفة ويمحو خطورة الغزو الثقافي والفكري الذي يحطم العقيدة واألخالق وا"ومحاربة الرذيلة، مشيراً إلى 
 ".شخصية الفرد واألسرة والمجتمع

 19/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فياض يتولى اإلشراف على وزارة شؤون القدس .9
، أنه سيتولى شخصيا أمس سالم فياض، .أعلن رئيس الوزراء د":  وكاالت،األيام "-مخيم قلنديا 

ظيفي ومقرها وخطة عملها اإلشراف على وزارة شؤون القدس لمتابعة استكمال بنائها وكادرها الو
  .والتأكد من مباشرة قيامها بالمهام المطلوبة منها على كافة األصعدة لتعزيز صمود المقدسيين
  19/7/2009األيام، فلسطين، 

  
   مصر موقفها النهائي من ملفات الحوارإلىرسل  تفتح .10

 مدير االستخبارات إلى حركة فتح أرسلت أن "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 
العامة المصرية اللواء عمر سليمان موقفها النهائي من ملفات الحوار الفلسطيني واألسئلة التي وجهها 

وقالت المصادر إن فتح في ردها  . للحركة أثناء زيارته لرام اهللا قبل أسبوعإبراهيممساعده اللواء محمد 
  ".جها ملتزماً التزامات منظمة التحرير الفلسطينية يكون برناممؤقتةتمسكت بتشكيل حكومة توافق وطني "

قتة، على أن تكون ؤالبديل من تشكيل مثل هذه الحكومة هو تشكيل اللجنة الفصائلية الم"وأضافت أن 
يبدأ تشكيل القوة "وفي شأن األمن، أوضحت أن فتح تطالب بأن  . وليس تكريسه"وسيلة إلنهاء االنقسام

 آالف عنصر، على أن تتم زيادة عددها تدريجاً بحيث تنتهي وحدة المؤسسة األمنية في قطاع غزة بثالثة
جراء االنتخابات قبل إ الممتدة من توقيع اتفاق المصالحة حتى موعد "األمنية مع انتهاء الفترة االنتقالية

  . يناير المقبل/ كانون الثاني25
ية في الضفة الغربية، فإن فتح ستعمل أما ملف المعتقلين السياسيين من حماس في سجون السلطة الفلسطين

لإلفراج عن أعداد من المعتقلين تدريجاً، بحيث ينتهي األمر "مع الحكومة في الضفة برئاسة سالم فياض 
 أن فتح رفضت طلباً إلىوأشارت .  في الرابع من الشهر المقبل"قبل موعد عقد المؤتمر السادس لفتح

لحركتين في القاهرة لتذليل العقبات أمام الحوار، وأصرت على مصرياً بعقد جلسة للجنة المعتقلين من ا
  .اللقاءات في الضفة وغزة

وفي خصوص االنتخابات التشريعية المقبلة والنظام الذي يجب أن تجري وفقاً له ونسبة الحسم، قالت 
    نسبي%80فتح تصر على أن يكون النظام المختلط وبنسبة " إن "الحياة" لـأخرىمصادر فلسطينية 
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%  75 دوائر، فيما يطرح المصريون %40 نسبي و%60دوائر، فيما تصر حماس على نسبة % 20و
  ." دوائر% 25نسبي و

19/7/2009الحياة،   
  

  عناصر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقف وراء تعطيل المصالحة: الرشق .11
إلى وجود عناصـر    ،  ماسعضو المكتب السياسي لحركة ح    عزت الرشق،   ألمح  :  القاهرة –أيمن جريس   

جئ بأن فتح   ومضيفا أن وفد حماس ف    .. من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقف وراء تعطيل المصالحة        
تتمسك بعبارات شكلية للغاية في الصياغات، حتى اكتشف أن هناك عناصر نافذة في منظمـة التحريـر                 

 التنفيذية لمنظمة التحريـر أو تـسحب        تخشى أن تحل اللجنة الفصائلية التي يجري تشكيلها محل اللجنة         
  .بعض الصالحيات منها

وأوضح أن الوزير عمر سليمان عندما طرح فكرة اللجنة الفصائلية قدم معها مضمونها وصالحياتها التي               
تقوم على أن تتعامل اللجنة مع حكومتي سالم فياض في الضفة وإسماعيل هنية فـي غـزة علـى قـدم       

فض أن تتعامل مع وزراء حكومة هنية، وطـالبوا أن يكـون التعامـل مـع          المساواة، بيد أن وفد فتح ر     
  .  في وزارات غزة ما يعني تجاهل الوضع القائم في القطاعموظفين

19/7/2009عكاظ،   
  

 أعضاء فتح للمشاركة بالمؤتمر السادس بخروج  تقول إنها ال تمانع مبدئياًحماس .12
تمانع خروج أعضاء حركة فتح في غزة إلى بيت لحم قالت حركة حماس إنها ال : كفاح زبون - رام اهللا

وأكد .  آب المقبل/ أغسطس4للمشاركة في المؤتمر السادس للحركة، الذي من المفترض أن يعقد في 
 صالح البردويل، أنه ليس هناك مانع من حيث المبدأ من خروج أعضاء .القيادي في حركة حماس، د

 .  يمكن حلها من خالل اللجنة الميدانية المشتركةفتح في غزة إلى بيت لحم، وأن هذه القضية
19/7/2009الشرق األوسط،   

  
  والمعركة بين تيارين.. .صراعات وراء الكواليس تسبق المؤتمر:  في فتحمصادر .13

ينشط قياديو فتح الذين ينوون ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الثوري واللجنة :  كفاح زبون - رام اهللا
ووصف . ويلتقون بالكادر الفتحاوي.  مسبوقة، ويزورون مدنا وقرى ومخيماتالمركزية، بطريقة غير

هناك ": "الشرق األوسط"وقال لـ. "حرب كولسات"ما يجري في الضفة الغربية، بأنه الفتحاوي المصدر 
وبحسب المصدر فإن قياديين في . "تحالفات كبيرة وتيارات متناحرة كل يعمل من أجل إقصاء اآلخر

ووفق المصادر فإن . في فتح، متحالفين بشكل أفضل مع األقاليم من قياديي الصف األولالصف الثاني 
من جانبها، قالت . أبو مازن يدعم مثل هؤالء، من الصف الثاني، أكثر مما يدعم قياديين بارزين في فتح

حد وطني مصادر مقربة من أحمد قريع، مفوض التعبئة والتنظيم، إن صراعا حقيقيا يدور بين تيارين، وا
وفي غزة، قال النائب أشرف جمعة، عن حركة فتح، إنه ال يمكن عقد المؤتمر بدون . واآلخر ليس وطنيا

ودعا خالل اجتماعه في غزة بعدد . مشاركة أبناء الحركة في غزة، حتى ال يتم تكريس وضع االنقسام
لمتعلقة بعقد المؤتمر، من كوادر وقيادات حركة فتح لمناقشة آخر المستجدات والتطورات الداخلية ا

لتكوين لوبي فاعل وقوي ومؤثر وحيادي للعمل على المساعدة في أن يكون هذا المؤتمر مثاال يحتذي 
إن هذا اللوبي سيبدأ بأعضاء ": وقال. ويفاخر به كل فتحاوي، ويتحدث عنه كل فلسطيني وطني مخلص
 ."ريمن المؤتمر لن يرشحوا أنفسهم للجنة المركزية أو المجلس الثو

في ، إن مسألة أسماء األعضاء المشاركين "الشرق األوسط"قالت مصادر في مكتب التعبئة في فتح لـو
 .والطعون التي تقدم وستقدم يمكن أن تفجر المؤتمر ألن هناك اعتراضات كبيرةالمؤتمر السادس للحركة 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1498:         العدد       19/7/2009األحد  :التاريخ

تي نتجت عن حصر وأشار النائب أبو شمالة إلى ضرورة أن تؤخذ في االعتبار كافة التظلمات ال
العضوية، خصوصا لدى الكوادر التي لها تاريخ نضالي طويل في الحركة، ولها بصمتها داخلها ولم 

 .تحصل على عضوية المؤتمر، وفق المعايير الموضوعة
19/7/2009الشرق األوسط،   

  
 يجب تحرير الحوار من االشتراطات الدولية :  اإلسالميالجهاد .14

 ضرورة توفر إرادة وطنية فلسطينية يرتكز ،ق باسم حركة الجهاد اإلسالمي الناط،أكد داود شهاب: غزة
عليها الحوار الوطني، مشددا على أنها األساس الذي يستند إليه أي حوار داخلي يصل إلى مصالحة 

  . حقيقية
إن الحوار الوطني يخضع العتبارات ليست وطنية في غالبها؛ فعند : "وقال في تصريحات صحفية أمس

دوث أي تفاؤل أو تقدم في نقاط الحوار تخرج علينا تصريحاتٌ تربط أي توافق بمدى احترام ما يسمى ح
 . ، مؤكداً أن مثل هذه الشروط تخلق حالة من عدم الثقة بين المتحاورين)"اإلرادة الدولية أو شروطها(

سة فتح وحماس عدم حدوث أي اختراق في ملف االعتقال السياسي سيحكم على جل"وقال شهاب إن 
، مطالبا بضرورة تحقيق مشاركة وطنية تدفع باتجاه الوصول إلى موقف موحد لمواجهة سياسة "بالفشل

 .االحتالل العدوانية
19/7/2009صحيفة فلسطين،   

 
  حواتمة يدعو لقوات دولية وعربية في الضفة وغزة .15

ايف حواتمة أمس، إلى نشر قوات دولية دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ن :دمشق
نحن دعاة لقوات دولية تدخل "وعربية في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية الشعب الفلسطيني، وقال 

 جاءت 1978إلى قطاع غزة والضفة الفلسطينية معاً، وتجربة لبنان ناجحة عندما تم احتالل جنوبها عام ،
 الجنوب، ولم تشكل عقبة وعقدة في طريق مقاومة االحتالل قوات دولية تحت راية األمم المتحدة إلى

اإلسرائيلي، ولذا فالقوات الدولية والعربية ال تعرقل المقاومة، هذه ادعاءات كاذبة، والتجربة اللبنانية 
نحن دعاة القوات المختلطة عربية ودولية من أجل حماية شعبنا من "، وأضاف، "تؤكد ذلك فعلياً

  ".إعمار قطاع غزة، وإعمار ما لم يعمر حتى اآلن بحرب السور الواقي بالضفةاالحتالل، ومن أجل 
  . وقوات االحتالل هي الرافض األكبر للقوات الدولية والعربية" إسرائيل"وأكد حواتمة أن حكومات 

19/7/2009الخليج،   
  

   للقدومي وأستبعد صدام المخيماتال أجد عذراً: أبو العينين .16
استبعد أمين سر حركة فتح في لبنان اللواء سلطان أبو العينـين إمكانيـة              : بنان جنوب ل  -رئيفة المالح   

حدوث تصادم فلسطيني داخل المخيمات على ضوء اتهامات رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحريـر               
هذه فرضية  : وقال. فاروق القدومي للرئيس محمود عباس بالتورط في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات           

  . مكانهافي غير 
ـ  فيودعا أبو العينين     يؤسـفني  : وأضاف.  القدومي أن يقف مع ذاته ويراجع مواقفه       "عكاظ" تصريحات ل

أن أبو اللطف أعلن عن ما يسمى وثيقة، وكان األجدر به أن يعرضها ضمن هيئات وأطر الحركة خاصة                  
لى قضايا أخـرى،    موضحا أنه إذا كان الخالف مع أبو مازن ع        .. بعد مرور خمس سنوات على وجودها     

  واستغرب أبو  .  أن تصل الخصومة أو الخالف في الرأي إلى حدود هذا االتهام           طفال يجوز تحت أي ضغ    
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وأعرب عن اعتقـاده أن القـدومي       . العينين أن يعفي قدومي إسرائيل من مسؤولية اغتيال ياسر عرفات         
  .ذهب مسافة بعيدة في خالفه مع حركة فتح

19/7/2009عكاظ،   
  

 من دون القدس والالجئين.. .من الضفة% 80يطرح إقامة دولة فلسطينية مؤقتة على نتنياهو  .17
يبلور رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطاقم وزرائه المقربين، :  نظير مجلي- تل أبيب

 ، مشروعا جديدا لتسوية مرحلية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ينوي طرحهبيريز شمعونفكرة الرئيس 
 ولكن 2000ويستند هذا المشروع إلى خطة قديمة كانت قد طرحت في إسرائيل سنة . في القريب

وتتلخص الخطة في إقامة دولة . السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات كانت قد رفضتها
 .فلسطينية في حدود مؤقتة من دون القدس ومن دون تسوية قضية الالجئين

  :، فإن المشروع المذكور يتضمن البنود التاليةنتنياهوية مقربة من وحسب مصادر سياس
من مساحة الضفة الغربية، على أن تظل بقية المنطقة بأيدي % 80إقامة دولة فلسطينية على نحو  .1

األول؛ يضم الكتل االستيطانية والطرقات التي توصل إليها وهي بمساحة : إسرائيل على شكلين
  . سنة20غور األردن يؤجر إلسرائيل لمدة من الضفة الغربية، و% 10

يؤجل البحث في موضوعي القدس والالجئين الفلسطينيين إلى المفاوضات حول التسوية الدائمة،  .2
إسرائيل (التي تجري عندما يحين الوقت لذلك بين الطرفين، بحيث تجري المفاوضات بين دولتين 

 ).وفلسطين
، ال تتم مع السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير المفاوضات حول الدولة ذات الحدود المؤقتة .3

الفلسطينية كما جرت األمور حتى اليوم، بل مع وفد من الجامعة العربية يضم ممثلي السلطة 
الفلسطينية، حتى تكون نتائجها مقبولة على معظم الفلسطينيين في قطاع غزة وليس الضفة الغربية 

 .فحسب
. هذا التوجه، أنه ال يوجد في الطرف الفلسطيني من يفاوض إسرائيل في تفسير وتبرير "إسرائيل"وتدعي 

فالرئيس محمود عباس يرفض التفاوض حاليا ويجد أعذارا غير مقنعة لذلك، وموقفه غير مقبول وغير 
وحتى لو وافق وحضر المفاوضات، فإنه ال يستطيع التفاوض والتوقيع باسم الشعب . مفهوم في الغرب
 الفلسطينية ممزقة ومتصارعة في ما بينها وتتقاسم السلطة واألرض؛ حماس في قطاع الفلسطيني، فالقيادة

 .وال توجد قيادة موحدة يعتمد عليها. غزة وفتح في الضفة الغربية
وبموجب . زوحسب مصادر سياسية موثوقة، فإن وراء االقتراح يقف رئيس الدولة العبرية، شمعون بيري

 عرض هذا المشروع على الرئيس المصري، حسني مبارك، ز بيري، فإن"معاريف"تقرير تنشره صحيفة 
والعاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، وعلى الرئيس األميركي، باراك أوباما، وأن ردودهم تراوحت ما 

وكشفت . "ال بأس، دعونا نطلق بالون اختبار لنرى رد فعل الشارع عليه"بين موافق ومؤيد وبين 
 يترك مناسبة إال ويحاول فيها إقناع نتنياهو ورفاقه بمشروعه وأنه في المرة  الز أن بيري"معاريف"

األخيرة تكلم حول الموضوع مساء يوم األحد الماضي، حيث جلسا متجاورين لمدة ثالث ساعات، في 
قصة  بأنه يقرأ حاليا زفقد أخبر نتنياهو بيري. ، المسابقات الرياضية الدولية لليهود"المكابيا"حفل افتتاح 

اعلم أن نابليون حارب دائما ضد االئتالف الذي ": زحياة نابليون، القائد الفرنسي التاريخي، فقال له بيري
وهذه النظرية تصلح في السياسة وليس في العسكرة . وهنا تكمن عظمته. يقوده وليس مع االئتالف

ل استعراض الوفود  مرور ثلة أحصنة خاليزواستغل بير. فضحك نتنياهو ألنه فهم الرمز. "فحسب
برهة . وأنت توجد لك فرصة كهذه. التاريخ هو مثل هذا الفرس الداهم": الرياضية، وقال لنتنياهو ما يلي

، ال )نتنياهو(بيبي . فعندما تمر الفرس بجانبك، لديك أقل من ثانية لتقرر وتقفز عليها وتدهم معها. عين
. فمما تخاف؟. إنه يسير داهما إلى األمام.  ينتظركالتاريخ لن. فلن تكون لك فرصة ثانية. تفوت الفرصة
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هل تريد أن تكون إسحق . ال أحد يطاردك.. هل تعتقد بأنهم سيسقطونك فعال؟. لقد فزت في االنتخابات
بينما خذ مثال من . ما تراثه؟ ال شيء.. فقد حكم شامير سبع سنوات، بماذا يذكرونه؟.. شامير الثاني؟

لقد حكم نحو سبعة أشهر فقط، ولكن الفرنسيين ال . سبق، بيير مانديس فرانسرئيس الحكومة الفرنسية األ
  ."ينسونه

 وهزم في االنتخابات 1996، الذي كان قد هزم أمام نتنياهو في انتخابات زوحسب الصحيفة، فإن بيري
رس الداخلية لحزب العمل أمام إيهود باراك، يقيم عالقة ود حميمة مع كل من نتنياهو وباراك، ويما

ضغوطا عليهما كي يتقدما في المسيرة السلمية، ونجح في إقناعهما بتبني خطة التسوية المرحلية، وهما 
يبلوران حاليا صيغة مناسبة لهذه الخطة سيسعيان لطرحها على األميركيين قبل أن يعلن الرئيس أوباما 

 .خطته للسالم في الشرق األوسط
19/7/2009الشرق األوسط،   

 
  ألفا253ً عدد اإلسرائيليين العاطلين عن العمل ارتفع إلى : رسميةمعطيات .18

أفادت المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية بأن رقعة البطالة في الدولة : الناصرة
وبحسب ما نُشر؛ فقد بلغت  .العبرية تستمر في االتساع، في ظل استمرار األزمة االقتصادية العالمية

 ألف عاطل عن العمل، 253، أي ما يوازي قرابة %8.4 مايو الماضي /لة خالل شهر أيارنسبة البطا
وقالت دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية إن هذه هي أعلى  . في الشهر الذي سبقه%8.2بعد أن كانت النسبة 

  .نسبة بطالة تسجل في الدولة العبرية منذ ثالث سنوات
حلي اإلسرائيلي الخام في المرافق االقتصادية انخفض خالل وتشير المعطيات أيضاً إلى أن الناتج الم

هذه النسبة تقل عن نسبة انخفاض الناتج "وذكرت مع ذلك أن . %3.7الربع األول من العام الحالي بنسبة 
  ".المحلي الخام التي سجلتها كل من اليابان والواليات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية

18/7/2009قدس برس،   
 

  ة المقاومةالحقلمة تقنيات متقدمة لصناعة األسلح" تطور" إسرائيلية شركات .19
" البت"الشركة العسكرية اإلسرائيلية بثث القناة العاشرة من التلفزيون اإلسرائيلي تقريراً  :بيت لحم

 الشركة من صناعات متطورة جدا لمتابعة التنظيمات الفلسطينية إليهوعرضت خالله صوراً لما توصلت 
وفي غرفة المهندسين  . وقصفهااألهداف االصطناعية وتحديد باألقمارة والتجسس والتصوير والعربي

، حيث اظهر التقرير خلية فلسطينية تطلق " الصاروخإعادة أيإغالق الدائرة "يسمون هذه العملية 
زة الموجهة للطائرة من دون طيار والمجه" الخوذة" الطيار في غرفة التحكم يرتدي أنصاروخاً وكيف 

  . ساحة المعركةإلى يذهب أنمن قبل الشركة ويحدد الهدف ويقصفه دون 
 "إسرائيل"ـ وما بين وصول المعلومة ل"إسرائيل"عشرون ثانية تفصل بين خروج الخلية لتنفيذ عملية ضد 

  . الصاروخإطالق للطائرة ومن ثم األوامر وإعطاء
 ثانية حتى تخرج وتحضر لتنفيذ عملية ومن 90 المجموعة الفلسطينية يلزمها إنوقال المحلل العسكري 

 تكون قد جهزت نفسها من خالل المعلومات الواردة للخروج أنثم الهروب والعودة، وعلى الشركة 
 هذه الخوذة تم توزيعها على الطيارين، حيث إن إنوقال مدير الشركة يوسك كرمان  .وضرب الهدف

 الشركة إن  وأضاف.ا وتحويلها لتطوير التكنولوجياشركته تعتمد على تدفق المعلومات واالستفادة منه
 الذين تركوا الجيش لخدمة الشركة وتستغلهم وتستفيد من معلوماتهم تالجنراال تستفيد من أصبحت
  .األسلحةلتطوير 

19/7/2009األيام، فلسطين،   
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   1967 ألف امرأة فلسطينية منذ 12 ل اعتقاالحتالل": نادي األسير" لـتقرير .20

 سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي       أناألسير الفلسطيني أمس     كشف تقرير صادر عن نادي    : را بت –غزة  
 أسيرة ما   53 منهن   1967 ألف امرأة وفتاة فلسطينية منذ بدء االحتالل في العام           12اعتقلت ما يزيد عن     

 العـام    امرأة منذ اندالع انتفاضة األقـصى فـي        850 اعتقال نحو    إلى التقرير   وأشار. زلن قيد االعتقال  
 سلطات االحتالل اعتقلت مئات اآلالف من األطفال والنساء والشباب والـشيوخ منـذ              أن ، الفتا    2000

  .احتاللها لألراضي الفلسطينية
 8 أسـيرة محكومـة، و    42 أسيرة فلسطينية في سجني الشارون والدامون، حيث توجـد           53وبين وجود   

 زهرات لم تتجاوز    أسيرات 5 انه توجد    وأضاف.  أسيرات رهن االعتقال اإلداري    3أسيرات موقوفات، و  
 في سجون االحتالل، وخمـس      وأزواجهن معتقالت هن    أسيرات 4 جانب وجود    إلى عاما،   18 أعمارهن
  . من قطاع غزةأسيراتلى وجود ثالث إ أيضا التقرير أشار لهن، كما وإخوة معتقالت هن أسيرات

عالم، العمل بجدية للضغط على سلطات االحـتالل         جميع المؤسسات الحقوقية ودول ال     األسيروناشد نادي   
 حقوقهن التي كفلهـا القـانون الـدولي         ألدنى الفلسطينيات اللواتي يعانين انتقاصا      األسيراتلإلفراج عن   

  .واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
ز  فلسطينيا وعربيا موزعين على مراك     أسيرا 9550وتشير إحصائيات نادي األسير إلى وجود ما يقارب         

 عاما في األسـر،     15 امضوا ما يزيد عن      أسيرا 332التوقيف والتحقيق والسجون اإلسرائيلية، من بينهم       
 عاما، هم نائل وفخري البرغوثي من رام اهللا ويمـضي فـي             30منهم ثالثة أسرى امضوا ما يزيد عن        

اما، بينمـا يوجـد    ع30 من  أكثر عاما، واألسير أكرم منصور من قلقيلية، منذ         31المعتقل منذ أكثر من     
واظهر التقرير وجود ما    .  عاما 20 من   أكثر امضوا   أسرى 106 عاما، و    25 أسيرا امضوا أكثر من      12

  .وفي الدامون وعوفر ومجدو" الشارون" طفال في معتقل 360يقارب 
 ارتفعت بصورة تدريجية اعداد المعتقلين من األطفال، وقـد          2009 من العام    األولوبين انه خالل الربع     

 معتقال مقارنة مع شهر كـانون االول الماضـي، وقـد            338بلغ عددهم في شهر كانون الثاني الماضي        
 طفـال قاصـرا، وبلـغ إجمـالي         190 من هذا العام ما يقرب من        األولاعتقلت إسرائيل خالل النصف     

  . أسيرا360األسرى القاصرين في سجون االحتالل حتى اليوم 
 أسيرا إداريا ، منهم أسيران امضيا ما يزيد عـن أربـع             560ارب  وأشار نادي األسير إلى وجود ما يق      

 أشـار وفيما يتعلق باألسرى المرضى في سجون االحتالل،        . اإلداري في االعتقال    السنةسنوات ونصف   
 أسيرا بشكل ثابت في مستشفى سـجن        28 القائمة طويلة ممن ينتظروا العالج، وانه يوجد         أن إلىالتقرير  
 مرضى األسنان والعيون والديسك     إلى عملية   إجراءسير ينتظرون العالج، ما بين       أ 1500، ونحو   الرملة

  .ومرضى الجهاز الهضمي
واستنادا للمعطيات المتوفرة ، فأن قائمة من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصـل                 

 91 إلـى  2008كانت قد وصلت مع نهاية العام المنـصرم         " عمداء األسرى "وما يطلق عليهم مصطلح     
 أسيرا فلسطينيا من األسرى القدامى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية            15 قسرياً   إليهاأسيراً، فيما انضم    

  . أسرى106 إلىتموز الجاري ، لترتفع بذلك وتصل 
19/7/2009الدستور،   
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   ومتضامناً أجنبياً قرب الخليل فلسطينيا14ً يعتقل ويجرح االحتالل .21
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس تسعة متضامين أجانب، ): وفا(، وسف الشايبي - رام اهللا

وأصابت خمسة مواطنين فلسطينيين، اثر قمع قواتها لمسيرة مناهضة لالستيطان في بلدة بيت امر، شمال 
  .مدينة الخليل

ضرب بالهراوات  قوات االحتالل تصدت للمسيرة واعتدت على المشاركين بالإنوقالت مصادر فلسطينية 
وأعقاب البنادق، ما أسفر عن إصابة نحو خمسة من المشاركين برضوض وكدمات في أنحاء الجسم، 

  .جراء االعتداء عليهما بوحشية من قبل جنود االحتالل
19/7/2009الغد،   

  
 مسيرة أطفال غزة التعليمية بشكل سلبي على أثرت الحرب اإلسرائيلية :"الونيسيف" .22

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إن المنظمة تعمل " اليونيسيف"كاج مديرة منظمة قالت سيجرد : غزة
نظراً للظروف العصيبة "جاهدة للنهوض باألطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، قبيل العام الدراسي الجديد 

 وأوضحت كاج، خالل جولة تفقدية ".التي مروا بها عقب الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة
إن األطفال تأثروا ): "18/7(للمشاريع التي تنفذها المنظمة التابعة لألمم المتحدة في غزة اليوم السبت 

بشكل سلبي كبير خالل االعتداءات اإلسرائيلية من خوف وقلق وضغوط نفسية، أثرت بشكل سلبي على 
  ".مسيرتهم التعليمية

 جرى في غزة بعد ستة أشهر من وقف جاءت لمتابعة ما"وأشارت إلى أن زيارتها إلى قطاع غزة 
إطالق النار، وتفقد مشاريع وبرامج اليونيسيف، وتحديد االحتياجات الملحة للتدخل من أجل المساعدة في 

حريصة على أن ينعم كافة أطفال العالم بالحرية واالستقالل بعيداً عن "وأكدت أن منظمتها  ".حلها
، "احترام حرية األطفال وحقوقه هي على سلم أولوياتها"أن ، مشددة على "التسييس واإلقحام في الحروب

  .منددة في الوقت ذاته بالحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع
18/7/2009قدس برس،   

  
  48ـثالجات نقل الموتى وسيلة العمال الفلسطينيين للوصول إلى ال": بتسيلم" .23

 ،48ية خلسة إلى األراضي المحتلة عام يتوجه يومياً العشرات من فلسطينيي الضفة الغرب: )ب.ف.ا(
رغم الجنود المتمركزين على الحواجز العسكرية على طول جدار الفصل العنصري في الضفة، بحثاً عن 

حيث يستخدمون وسائل جديدة في كل مرة، فبعد أن بدأ جنود االحتالل بتفتيش الشاحنات . عمل هناك
عندما يبدأ الجنود بتوقيف سيارات اإلسعاف، يلجأ المبردة، أخذوا بالدخول في سيارات اإلسعاف، و

 بسبب الوضع االقتصادي المزري في 48ويتسلل العمال إلى أراضي  .العمال إلى سيارات نقل الموتى
بحسب صندوق النقد % 20الضفة حيث تبلغ نسبة البطالة بين من يواظبون على تسجيل طلبات للعمل 

الحجة اإلسرائيلية بأن جدار الفصل العنصري يرمي إلى منع ويضعف نجاح العمال في الدخول  .الدولي
  .48ـ الفلسطينيين من التسلل إلى ال

ويقود السيارات التي تستخدم للتسلل عرب أو إسرائيليون، غالبا ما يكونون من المستوطنين، بتواطؤ من 
  .جنود وحتى من مسؤولي بعض الحواجز الذين يتلقون رشاوى

 دوالراً 50اً من كل عامل، وأغلبية من يجازف بالعبور يكسب ما قد يصل إلى  دوالر50ويتلقى المهرب 
وقالت   .يومياً في ورش بناء أو المصانع، أي أكثر بأربع إلى خمس مرات مما قد يجنيه في الضفة

الوضع االقتصادي بائس في األراضي "ساريت ميخايلي من منظمة بتسيلم الحقوقية اإلسرائيلية إن 
ونددت بسوء معاملة الفلسطينيين الذين يتم ". إلى درجة أن الناس باتوا مستعدين لمقاساة الكثيرالفلسطينية 

نظريا، يمكن توقيفهم جميعاً، لكن النظام سيئ إلى درجة أن الشرطة وحرس "وقالت . القبض عليهم
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ري فلسطيني  ألف عامل س16وأكدت شرطة االحتالل أنها أوقفت  ".الحدود يلجأون إلى العنف واإلهانات
  .منذ مطلع العام

وأفادت بتسيلم في الشهر المنصرم عن احتجاز حرس الحدود طوال ساعتين شاحنة مبردة كانت تنقل 
  . عامالً فلسطينياً، قبل اإلفراج عنهم60أكثر من 

لم تسمح الشرطة . كان األمر فظيعاً، أحسست أنني اختنق"وقال احد الفلسطينيين الذين كانوا في الشاحنة 
  ".ألحد أن يخرج من الشاحنة ورفضوا تزويدنا بالماء

 على العمال السريين أن يعيشوا مختبئين ويأملوا أال يكشف عنهم أرباب ،48ـ وحتى بعد العبور إلى ال
  .وينام الكثيرون في منازل مهجورة، أو مصانع أو قرب ورش البناء. العمل

قد يعملون يوماً أو "تي تدافع عن العمال السريين وقال روي فاغنر من منظمة الف الوفد اإلسرائيلية ال
 شيقل 3850، البالغ "ويتلقون أقل بكثير من الحد األدنى لألجور اإلسرائيلية. حتى أسبوعاً بال تلقي أجر

 أو في مستوطنات 48ـ  ألف فلسطيني رخصة عمل في ال45ويملك حوالي  ). يورو700حوالي (
  .ل السريين قد يوازي أو حتى يتجاوز هذا الرقمالضفة، لكن فاغنر أكد أن عدد العما

19/7/2009الخليج،   
  

  يونيو/ حزيرانخالل  تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المقدسيين: " حقوقيتقرير" .24
 أكد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتـصادية أن يونيـو           : عبد الرؤوف أرناؤوط    - القدس المحتلة 

, يليا في االنتهاكات اليومية لحقوق المقدسيين، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل          الماضي شهد تصعيدا إسرائ   
وانتهاكات الحق في الحياة وحرمة األماكن المقدسة، إضافة إلى اسـتمرار أعمـال التنكيـل مـن قبـل                   

يونيو الماضـي عـن     / ذكر المركز أن االحتالل أعلن في حزيران       و .مستوطنين وأفراد أمن إسرائيليين   
 المشاريع والمخططات االستيطانية حول البلدة القديمة من القـدس، وعـن جهـود الجمعيـات                مزيد من 

ومنها مـشروع   , االستيطانية اليهودية سواء داخل أسوار البلدة القديمة أو في محيطها وتحديدا في سلوان            
  . استيطاني لبناء فندق ومركز تجاري قرب أسوار البلدة القديمة

ذا المخطط يأتي مع قيام لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحـتالل فـي              وأشار إلى أن الكشف عن ه     
يونيو بالمصادقة على المخطط الهيكلي لمدينة القدس بمـا فيهـا القـدس الـشرقية               / الرابع من حزيران  

 ، والذي يعتمد توسيع أحياء القدس الغربية عبر أربع مراحـل هـي            ،"2000القدس  "والمعروف بمخطط   
 وضغطها عبر بنايات جديدة، والتوسيع العمودي للبنايات القائمة، وبنـاء أحيـاء             ،ياء القائمة توسيع األح 

  .أما في القدس الشرقية، فإن اإلضافات على األحياء القائمة ستكون عبر توسيعها رأسيا فقط, جديدة
اإلسـرائيلية  يونيو سجل أيضا مزيدا من االعتداءات واالنتهاكات        / وذكر أن األسبوع األول من حزيران     

وتزامنا مع عمليات الهـدم  . لحرمة المسجد األقصى، من خالل ما يسمى ببرنامج السياحة األجنبية للحرم   
وتسليم مزيد من إخطارات الهدم، تواصلت أيضا محاوالت اإلسرائيليين للسيطرة على عقارات وأراضي             

ت االحتالل أعمال البنية التحتيـة      كما بدأت سلطا  . الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القدس وفي محيطها       
  .لضمهما إلى مستوطنة معاليه أدوميم" كيدارب"و" كيدار أ"لضم مستوطنتي 

وتواصلت اعتداءات المستوطنين وشرطة االحتالل على المقدسيين، حيث سجلت خالل األسبوع الثـاني             
ائلة المواطن عيـسى    كان أخطرها االعتداء الذي استهدف ع     , من الشهر الماضي سلسلة من االعتداءات     

.  من أفراد العائلة   10في سلوان من قبل عشرات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة           )  عاما   70(قراعين  
  .  كما تواصلت أيضا أعمال التنكيل التي يرتكبها متطرفون يهود ضد المقدسيين على خلفية عنصرية

19/7/2009الوطن، السعودية،   
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 صيادين في غزة ال إسرائيلية تقصف قواربزوارق .25
 أفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق اإلسرائيلية المتمركزة في عرض :).أ.ب.د (- سمر خالد -غزة 

البحر بقطاع غزة أطلقت عددا من قذائفها تجاه قوارب صيد فلسطينية في البحر بمنطقة السودانية شمال 
 .القطاع

19/7/2009الرأي، األردن،   
    

 " جائر"من بيوت المقدسيين % 30م قرار االحتالل بهد: بكيرات .26
ناجح بكيرات قرار رئيس . وصف رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى د : هدى الدلو- غزة

وقال  ".الجائر"بـ" غير المرخصة"من بيوت الفلسطينيين بدعوى أنها % 30بلدية القدس المحتلة بهدم 
تطبق مخططاً إسرائيلياً يتمثل في عدم منح إن بلدية االحتالل " ":فلسطين"بكيرات في تصريح خاص لـ

وأبقت على جزء كبير ... تراخيص بناء للسكان الفلسطينيين لتنفيذ السياسة اإلسرائيلية بترحيل المقدسيين
إن بلدية القدس المحتلة عبارة عن ذراع إسرائيلي استيطاني يهدف : "وقال بكيرات ".من األراضي خالية

، مشيراً إلى أن الحرب التي تمارس ضد "تقليل من عدد سكانها المقدسيينإلى تهويد مدينة القدس، وال
 .مدينة القدس المحتلة هي حرب ديموغرافية بالدرجة األولى

19/7/2009صحيفة فلسطين،   
 

  بطبق كنافة... "غينيس"نابلس تدخل موسوعة  .27
 بعد إعدادهم أكبر طبق  لألرقام القياسية"غينيس"نجح الفلسطينيون بدخول موسوعة ): رويترز( –نابلس 

  . كيلوغراما1765ً سنتيمترات، ووزنه 110 متراً وعرضه 74من الكنافة بلغ طوله 
طول ": وخالل االحتفال قال حازم الشنار رئيس لجنة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في وسط نابلس

ء على ذلك يكون هذا  كيلوغراماً وبنا1765 سنتيمترات ووزنه 110 متراً بعرض 74طبق الكنافة بلغ 
 كيلوغراماً لدخول 1350وكانت الفكرة تقضي بصنع طبق كنافة بوزن . "أكبر سدر كنافة في العالم

 من أصحاب محالت الكنافة التي تشتهر 25 بحسب اللجنة المنظمة لهذا الحدث الذي شارك فيه "غينيس"
  .بها نابلس

 ساعة متواصلة، وما إن أعلن 24استغرق صنعه واحتشد اآلالف من المواطنين حول طبق الكنافة الذي 
وكان المنظمون أعلنوا أنه يكفي لستة آالف . عن افتتاحه لم يبق منه شيء بعد أن تناوله الحضور

  .شخص
19/7/2009الحياة،   

  
   يحيون مهرجان صندوق طفل األقصى48فلسطينيو الـ  .28

ة أمس في المسجد األقصى استجابة  والقدس المحتل48 ـتجمع عشرات اآلالف من فلسطينيي ال: )معا(
  .، إلحياء مهرجان صندوق طفل األقصى السابع"مؤسسة األقصى"و" مؤسسة البيارق"لنداء 

وشهدت بوابات المسجد األقصى اكتظاظاً كبيراً بسبب توافد األطفال وذويهم من القدس والداخل 
  .الفلسطيني للمشاركة في المهرجان

19/7/2009الخليج،   
  

  وسيلة إعالم فلسطينية لمخاطبة العالم" الجدار": ينيةباحثة فلسط .29
 أن الكتابة على ،المحاضرة في جامعة تافتيس األمريكية آمال بشارةو فلسطينيةالباحثة الأكدت : حيفا

مقارنة مع " الرسم"الجدران في األراضي المحتلة تشكل وسيلة مقاومة وإعالم، وشددت على أثر الصورة 
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أوضحت أنه وخالل االنتفاضة األولى كانت الشعارات على الجدران تلعب دوراً و .الكلمات والشعارات
إعالمياً ووسيلة للتواصل، وخاصة في ظل إغالق الصحف الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل وفي ظل 

في حيفا بعنوان " مدى الكرمل"وقالت في محاضرة نظمها مركز  .غياب المحطات اإلعالمية المحلية
، إن جيش االحتالل أهتم وقتها بمحاربة هذه الظاهرة، ما وضع كاتبي "لى الجدار تقرأه العينالمكتوب ع"

ي كتابة الشعارات على أما في الفترة الراهنة فجيش االحتالل ال يتدخل ف. الشعارات تحت الخطر
الجدران، حتى أصبح جدار الفصل العنصري يشكل لوحة إعالمية سياسية مهمة للفلسطينيين وللكثير من 

  .المتضامنين األجانب
19/7/2009الخليج،   

  
  ماليين دوالر10 كلفت مستشفيات قطاع غزة  اإلسرائيليةالحرب:  الصحةوزارة .30

عامة للمستشفيات في وزارة الصحة إن الخسائر التي لحقت قال مدير اإلدارة ال :هدى الدلو - غزة
 ماليين دوالر، مؤكداً على 10بمستشفيات قطاع غزة جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة بلغت أكثر من 

 .أن المساعدات العربية والدولية كان لها دور إيجابي في التخفيف عن كاهل المستشفيات
إن المستشفى األردني وأطباء بال حدود قدما خدمات ": "سطينفل"محمد الكاشف في حديث لـ. وقال د

وإجراء عمليات , عينية وميدانية تمثلت بخدمات تمريضية جديدة بمتابعة بعض حاالت المرضى المعاقين
وذكر الكاشف أن مستشفيات قطاع غزة  ".في تخصصات معينة خففت عن كاهل مستشفيات القطاع

 جراحية بالرغم من الحصار المضروب على القطاع منذ ثالث أجرت ما يقرب من ستة آالف عملية
 ألف مراجع، وعدد المستفيدين من خدمات 70سنوات، مشيراً إلى أن عدد المراجعين وصل إلى 

 .    مراجع437952العيادات الخارجية بلغ حوالي 
 الخدمات، مثل لكنها مقتصرة على بعض"وأكد على أن مستشفيات القطاع ال تفتقد أياً من التخصصات، 

جراحة األوعية الدموية، وجراحة المخ واألعصاب والتخدير، والعناية المركزة، وخدمات األشعة 
التخصصية والعالجية، والجراحة العامة بتخصصاتها الدقيقة، جراحة التجميل والحروق، وجراحات 

وأشار مدير  ".السريريةالميكروسكوبية لألنف والحنجرة، باإلضافة إلى تحليل األنسجة وعلم المراضة 
اإلدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة إلى أن الحصار المفروض على القطاع أدى إلى فقدان 
بعض األجهزة الطبية بسبب عدم وجود قطع غيار، وتعطيل بعضها اآلخر نتيجة االنقطاع المستمر 

 صنف من المستهلكات 100 و صنفاً من األدوية األساسية،60للكهرباء، إلى جانب نقص في حوالي 
لكنه أشار إلى أن الوفود , وبين أن التنسيق لم يتم بشكل كامل بينهم وبين المستشفيات العربية .الطبية

 طبيب وحكيم وفني كان لهم دور في إجراء 400التي وصلت من مختلف الدول كانت تضم حوالي 
 .بعض العمليات الجراحية

19/7/2009صحيفة فلسطين،   
   

  رضه وقضيتهأردني على حساب أ إلى ال أقبل بأن ُيحوّّل الفلسطيني :لّداخلية األردنيوزير ا .31
 بالده أن "الحياة" معه أجرتها نايف القاضي في مقابلة األردنيأكد وزير الداخلية :  نبيل غيشان-عمان 

 الهجوم واعتبر. األردنتتصدى لمشروع إسرائيلي يستهدف حل قضية الالجئين الفلسطينيين على حساب 
 من أصول فلسطينية أردنيينالذي تتعرض له بالده على خلفية ما يقال من اتهامات بسحب الجنسية من 

 خدمة لمشاريع األردن تشويه صورة إلىحملة كاذبة تقف وراءها قوى خارجية وداخلية تهدف «بأنه 
  ."مشبوهة يتم الترويج لها في المنطقة

 "تصويب أوضاع"، ووصف ما يجري بأنه "سحب الجنسية" استخدام مصطلح األردنيورفض الوزير 
 حض كل من يحمل إلى والمالي مع الضفة الغربية يهدف اإلداريبموجب تعليمات قرار فك االرتباط 
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 . تجديده والمحافظة عليه في مواجهة المخططات اإلسرائيليةإلى) تصريح االحتالل ("لم شمل"تصريح 
لمحاوالت اإلسرائيلية لشطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين واستغرب القاضي تزامن الحملة مع ا

 اإلسرائيلية األطماع نشكر عليه ألنه يقف ضد أننقوم بعمل قومي يجب ": وفرض يهودية الدولة، وقال
  ."أهلها الفلسطينية من األرضالهادفة لتفريغ 

نحن ": ، مضيفاً"ته الوطنية وقضيأرضه على حساب أردني إلىال أقبل بأن يحوّل الفلسطيني ": وأوضح
 الفلسطينيين اإلخوة استجابة لمطالب 1988نطبق قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية الذي اتخذ العام 

 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي 1974والدول العربية في قمة الرباط العام 
، 1987 وقمة الجزائر في 1981في قمة فاس العام والوحيد للشعب الفلسطيني، وجرى التأكيد على ذلك 

 الفلسطينية من أبنائها واإلصرار على المحافظة على هوية كل األراضيوهدفنا منع إسرائيل من تفريغ 
  ." إحصاء االحتالل-فلسطيني يحمل بطاقة لم شمل 

 لم الشمل، -الل  فلسطيني يحمل تصريح االحتأصل من لألردني البطاقة الصفراء تعطى أن الوزير وأكد
 حض هذه الفئة من المواطنين على إلى األردن، بل يسعى األردنيةوهي ال تتعارض مع مواطنته 

المحافظة على حقوقهم لدى االحتالل وتجديد تصاريح لم الشمل خوفاً من فقدانها وفقدان حق المواطنة 
  .داخل الضفة الغربية

19/7/2009الحياة،   
  

  في األردن  الزراعيةنمات تحرق عشرات الدو"إسرائيل" .32
نيابية وشهود في األردن إنها فوجئت باشتعال النيران بعشرات الدونمات من مصادر قالت : عمان

 قريبة من إسرائيل، وأضافت أن وحدات من الجيش األردن الحمضية في منطقة شمال غرب األشجار
وكانت إسرائيل تخرق مراراً . تداءاإلسرائيلي كانت قريبة في المكان، متهمة إياها بارتكاب هذا االع

 جنوب بحيرة طبريا وتنفذ عمليات تمشيط بحجة وجود متسللين يخططون األردنالمنطقة الفاصلة مع 
 . لتنفيذ عمليات ضد نقاط عسكرية إسرائيلية

19/7/2009البيان،    
  

  السالم العادل بمنح الفلسطينيين حق العودة: سليمانالرئيس  .33
هناك تفهماً دولياً جديداً للوضع في منطقة الشرق "لبناني ميشال سليمان أن رأى الرئيس ال: بيروت
 الالجئين إعطاء السالم الشامل والعادل يكون في إلىالحل الجدي الذي يؤدي "، مشدداً على ان "األوسط

  ."الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة وعدم توطينهم
19/7/2009الحياة،   

 
  ضبط نصف طن متفجرات في رفحالشرطة المصرية ت .34

في إطار الحملة التي تقوم بها الشرطة واألجهزة األمنية من "قال مصدر أمني مصري إنه : )وكاالت(
عمليات تأمين للحدود تمكنت الشرطة من ضبط مخزن متفجرات داخل مقبرة المقرونتين على الشريط 

  ".الحدودي مع قطاع غزة
تفجرات معبأة داخل ثمانية أجولة كما تم العثور على بعض وأضاف تم ضبط حوالي نصف طن من الم

وأشار إلى أنه لم يتم القبض على . من قذائف مدفعية ودبابات" إسرائيل"مخلفات الحروب المصرية مع 
  .أي شخص خالل عملية ضبط مخزن المتفجرات

19/7/2009الخليج،   
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  ن  بوقف االستيطا"إسرائيل"القنصل األمريكي في القدس يطالب  .35

 إلى االلتـزام    "إسرائيل"دعا القنصل األمريكي في القدس المحتلة جاك واالس أمس          .): أ.ب.د( –نابلس  
وقال واالس، للصحفيين في مدينـة نـابلس شـمال          . بوقف التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية     

رائيل بخطة خارطة   موقف الواليات المتحدة واضح ولم يتغير وهو وجوب التزام إس         "الضفة الغربية، إن    
، أن وقف االستيطان يتـضمن النمـو        )وفا(وأضاف واالس، في تصريحاته التي نقلتها وكالة        ". الطريق

وشـدد علـى أن    .الطبيعي، مشيرا إلى أن موقف الواليات المتحدة هو ما ورد في خطة خارطة الطريق      
شيرا في الوقت نفسه إلى اسـتمرار       ، م "إسرائيل"الواليات المتحدة تسعى إلقامة دولة فلسطينية إلى جانب         
  . الدعم الذي تقدمه لألراضي الفلسطينية عبر عدة أوجه

19/7/2009الدستور،   
  

  احتجاجاً على تمويل إسرائيلي" ملبورن"مهرجان مخرج ينسحب من  .36
انسحب المخرج اإلنجليزي كين لوش من فعاليات مهرجان ملبورن السينمائي احتجاجاً على التمويل 

 لوش، الذي يتخذ مقر إقامة له في أن) آي آي بي(وذكرت وكالة األنباء األسترالية  .له" لياإلسرائي"
بعدما رفض المنظمون االمتثال لطلبه رفض أية رعاية من قبل " البحث عن إيريك"بريطانيا، سحب فيلمه 

 مطالب إنمور وقال المخرج التنفيذي للمهرجان السينمائي ريتشارد . للمهرجان" اإلسرائيلية"الحكومة 
لوش التي عبر عنها في رسائل إلكترونية تندرج في إطار حملة منظمة ترمي إلى استهداف كل األحداث 

  ". إسرائيل"التي تلقى تمويالً مادياً من 
19/7/2009الخليج،   

  
   لحظة إسدال الستار على وحدة حركة فتحإنها .37

 بالل الحسن
وكانت تشهد .  تنعقد في عمان بشكل متوال"لسادساللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح ا"كانت جلسات 

مكان عقد المؤتمر في أراضي السلطة : خالفات وتوافقات حول المؤتمر، تمحورت حول ثالث قضايا
أخيرا الوثائق . أعضاء المؤتمر من هم وكم عددهم ومعايير اختيارهم. الفلسطينية أم في عاصمة عربية

سي ستكون، نهج مواجهة االحتالل اإلسرائيلي أم نهج انتهاء التي ستعرض على المؤتمر وبأي نهج سيا
هذه المهمة واالنخراط في بناء السلطة؟ وشهدت لجنة الحوار، كما هي حال فتح دائما، تيارات ووجهات 

إذ أعلن محمود عباس رئيس الحركة منفردا، حل اللجنة . نظر، إلى أن وقع حدث غريب من نوعه
وأعلن . ، وهو أيضا عضو القيادة العليا لحركة فتح)أبو ماهر(د غنيم التحضيرية التي يترأسها محم

محمود عباس منفردا أيضا دعوة عدد من كوادر حركة فتح الموجودين في الضفة الغربية إلى اجتماع 
واتخذ االجتماع المذكور، حيث جل أعضائه من لون سياسي واحد، . فوري في مقر الرئاسة الفلسطينية

.  المنحلّة"اللجنة التحضيرية"عيا، بشأن المسائل الثالث المطروحة للحوار والجدل في قرارا نافذا وقط
 عضو، 1600 - 1200وقرر أن المؤتمر سيعقَد في الداخل، وأن العضوية فيه ستكون مفتوحة بين 

تبقى (ل بحيث تتيح المجال للتغيير والتبديل، والوثائق ستكون باتجاه انتهاء المواجهة المسلحة مع االحتال
 ).واردة في المبادئ العامة وتُشطب من برامج العمل

كان هذا الذي حصل في وجه اللجنة التحضيرية وضدها، انقالبا بالمعنى الكامل للكلمة، انقالبا داخل 
حركة فتح، يقوده وينفذه رئيس الحركة، ويهدف في النهاية إلى السيطرة عليها تنظيميا وفكريا وسياسيا، 

عة تمثل تيارا واحدا داخل حركة فتح من حيث اللون السياسي، وتيارا واحدا من حيث وبدعم من مجمو
وأدرك الجميع هنا، أن ما حدث في رام اهللا هو مقدمة فعلية النشقاق داخل حركة فتح، انشقاق . العضوية
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. معارضبين تيار واحد يقيم في الداخل، ويستقدم له من الخارج أيضا ما يشبهه، وإقصاء ألي تيار آخر 
وأدرك الجميع أيضا أن األمور هنا لن تكون محصورة في نطاق اآلراء والتوجهات فقط، بل ستفرز 
قيادة ذات لون واحد، في اللجنة المركزية لحركة فتح، وفي المجلس الثوري للحركة، وهما الهيئتان 

 .التنظيميتان األساسيتان فيها
 فتح محمود عباس، ساد فيها نوع من االحتجاج مضت أيام على هذا القرار الذي اتخذه رئيس حركة

الصامت، لوال بيانان صدرا باسم كوادر حركة فتح المقاتلة، ومن دون أي أسماء، يعلنان رفض ما تم، 
إلى عقد مؤتمر ) أبو اللطف(ويتهمان القابعين وراء ما جرى بأمور كثيرة، إلى أن بادر فاروق القدومي 

قال إن ". قوى من قنبلة محمود عباس، وهو وحده القادر على تفجيرهاصحافي في عمان فجر فيه قنبلة أ
فهو أوال من ). فالنا أو فالنا من حركة فتح قد تواطأوا مع آرييل شارون من أجل قتل ياسر عرفات

القيادة (وهو ثالثا أمين سر لجنتها المركزية . وهو ثانيا عضو في لجنتها المركزية. مؤسسي حركة فتح
 رابعا رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو خامسا وزير خارجية ، وهو)العليا

ومع تفجير قنبلة سياسية يقف خلفها كل هذا الوزن السياسي . 1988دولة فلسطين التي ُأعلنت عام 
توقع، إنما للقدومي، يمكن القول إن االنشقاق داخل حركة فتح لم يعد بعد اآلن مسألة تحليل أو استنتاج أو 

أصبح االنشقاق أمرا واقعا، يقود جناحه األول مسؤول فتحاوي كبير في رام اهللا، ويقود جناحه الثاني 
ويبقى اآلن أن ننتظر مواقف كوادر وأعضاء حركة فتح، .  وفي تونس-مسؤول فتحاوي كبير في عمان 

تها فتسير األمور إلى انهيار وقد تعلن عن ال مباال. وكيف ستعلن عن انحيازها إلى هذا الجانب أو ذاك
 .أسرع

وهناك من المتابعين لما يجري في حركة فتح، والعارفين بأجوائها وتياراتها وقضاياها، من يتوقع أن ال 
. تسير األمور بعد اآلن بيسر وسهولة، وأن ال تعتمد التطورات على الفكر أو على المنطق وحدهما

ملك المال الذي يؤمن من خالله رواتب العشرات بل والمئات فالجناح الفتحاوي الرابض في رام اهللا، ي
ويملك المال الذي يؤمن خالله أيضا رواتب الذين تتم إحالتهم للتقاعد، . من المتفرغين داخل حركة فتح

بعد سن الستين، أو بعد سن الخامسة واألربعين إذا رغبوا، ويتم دفع رواتبهم من ميزانية وزارة المال في 
لسطينية، أو من ميزانية الصندوق القومي الفلسطيني الذي يواصل منذ سنوات، تنفيذ سياسة السلطة الف

 .إبعاد جيل المقاومة، من فتح وسواها، إلى عالم التقاعد
إنها إذا حرب مال، وحرب تجويع، قد نشهدها في األشهر المقبلة، ستؤدي إلى أن يجوع البعض ويبحثوا 

أن يصمت البعض عن إعالن الرأي من أجل ضمان وصول لقمة ألنفسهم عن مخرج، أو ستؤدي إلى 
وهو وضع محزن، ووضع مؤسف، يمكن أن ينتهي إليه مصير مقاتلين ومناضلين . الخبز إلى عياله

. "الثورة الفلسطينية"وكوادر وكفاءات، عملت على امتداد سنوات طويلة، في صنع ما يسميه التاريخ 
ه هؤالء، إرهاب الصمت، أو إرهاب الجوع، أو مأساة العيش على وبدال من التمجيد والتكريم، يواج

 .الهامش
ولكن حركة فتح إذ تنشق، ال تنشق إلى فريقين فقط، إذ ربما تنشأ بعد اآلن انشقاقات متتالية، فينشأ 
انشقاق مستقل في بلد عربي، أو انشقاق مستقل في بلد أوروبي، لنجد أنفسنا أمام انشقاقات فتحاوية 

ولكن هذه االنشقاقات لن تكون نتيجة حتمية، إذ قد ينشأ بدال منها تالشٍ متدرج لعضوية الحركة، . متتالية
بحيث يضمر جسمها ووجودها ونفوذها يوما بعد يوم، حتى يأتي يوم ال تكون حركة فتح فيه إال جزءا 

 .من التاريخ
لفلسطيني الذي قادته حركة إن هذا االنشقاق في حركة فتح يؤشر إلى نهاية وفشل المشروع الوطني ا

إنه يؤشر إلى نهاية ثورة، وإلى فشل . فتح، عبر منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي المعلن
 ماذا بعد نهاية الثورة وفشلها؟: والسؤال هنا. ثورة
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لهام ثورة إسبانيا فشلت أمام الجنرال فرانكو عشية الحرب العالمية األولى، وهي التي كانت مصدر اإل
وعند فشلها تحول بعض قادتها الذين لم يعرفوا سوى حياة الجبال، إلى . لكل أدباء وشعراء وفناني أوروبا

 .مهربي سالح عبر الحدود
وعندما لم يرد ذكرها في أثناء مؤتمر يالطا عام . ثورة اليونان فشلت بعد انتهاء الحرب العالمية األولى

داخل مناطق نفوذ أميركا والغرب، شريك االتحاد السوفياتي في ، وقررت الخرائط أن اليونان تقع 1945
االنتصار على النازية، لم تعد األسلحة تصل إلى الثوار، وهم الذين كانوا على أبواب االستيالء على 

 .ولم تصل الذخائر إلى المقاتلين المنتظرين في الجبال، وبدأوا يهربون أو يستسلمون. السلطة في اليونان
 هل فشلت؟.. لفلسطينيةوالثورة ا

 .ثمة مرسوم رئاسي صادر في رام اهللا يقول بأن كل مليشيا تحمل السالح هي مليشيا غير شرعية
 .ثمة إذن ثورة تفشل بقرار من قيادتها

19/7/2009الشرق األوسط،   
  

 "زوبعة في فنجان "ليست .38
 نقوال ناصر

طيني فتح، مثل أمين سر الحركة ورئيس عندما يتهم قائد تاريخي مؤسس في حركة التحرير الوطني الفلس
الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي، نظيره محمود عباس الذي يتولى حالياً 
قيادة الحركة والمنظمة ورئاسة سلطة  الحكم الذاتي بدور منسق مع دولة االحتالل اإلسرائيلي في تصفية 

يخي لفتح والحركة الوطنية الفلسطينية طوال ما يقارب األربعين عاماً، الراحل ياسر عرفات، الرمز التار
ومعه قادة آخرين في المقاومة سقط منهم شهداء فعالً الشيخ أحمد ياسين وأبو علي مصطفى وعبد العزيز 

تهمة "الرنتيسي وغيرهم من الفصائل األخرى، فإنه يوجه اتهاماً يرقى إلى ما وصفه المراقبون ب 
الذي  حافظ على وحدة صف " قانون المحبة"، ويقطع خط الرجعة إلى ما كان وصفه ب"لعظمىالخيانة ا

كما وصف عباس ما قال إنه " زوبعة في فنجان"وليس " عاصفة"الحركة منذ تأسيسها، وهذا في حد ذاته 
" لية سالمعم"الواردة في اتهام القدومي، وبخاصة إذا وضع االتهام في إطار توقيته وفي سياق " األكاذيب"

 .  جديدة تستعد اإلدارة األميركية على قدم وساق إلطالق مفاوضاتها
لكن القدومي عندما يطلق اتهامه على قاعدة رفض إسقاط خيار المقاومة، وعلى أساس المعارضة 
التفاقيات أوسلو الموقعة مع دولة االحتالل، ومعارضة أن تستمر هذه االتفاقيات هي المرجعية للتفاوض، 

ن اتهامه بالدعوة إلى نقل عملية التفاوض إلى خارج األرض المحتلة، وإلى نقل مكان انعقاد كل ويقر
لمنافي الالجئين الفلسطينيين " الدافئ"المؤسسات التمثيلية الفلسطينية من تحت مظلة االحتالل إلى الحضن 

انها ضد جراثيم للعواصم العربية، عل الدفء والبرودة كالهما يعقم" البارد"ومهاجرهم والحضن 
 الذي 2005االحتالل الكامنة، وبالدعوة كذلك إلى تغيير القيادة المفاوضة على أساس اتفاق القاهرة عام 

دعا إلى تفعيل منظمة التحرير وتجديد والية مؤسساتها وبالتالي قيادتها، إنه عندما يفعل وغيره إنما ال 
تمهد لوحدة وطنية على أرض صلبة، بخاصة يسعى فقط إلى نقل الحركة إلى أرضية سياسية مشتركة 

مع الفصائل غير المؤتلفة في منظمة التحرير، بل إنه ينقل أيضا اتهامات القدومي من كونها مجرد تعبير 
 واتهاما خطيرا --داخلي على البرنامج السياسي وبالتالي على قيادة الحركة " فتحاوي"عن خالف 

 إلى –يه يتجاوز لجان التحقيق السابقة التي ميعت التحقيق يستحق في كل األحوال إجراء تحقيق جاد ف
قضية وطنية تستحق سياسيا وضعها في رأس جداول أعمال أي مؤتمر سادس للحركة أينما ومتى انعقد، 
وأي مجلس وطني ينعقد للمنظمة، لكن األهم وضعه في رأس جدول أعمال أي حوار فلسطيني يجري 

 جديدة، ما زالت تكمن في صلب –اتهامات ودعوات مماثلة، قديمة بهدف تحقيق الوحدة الوطنية كون 
 .األسباب الرئيسية التي ما زالت تحول دون نجاح سلسلة لم تنقطع من الحوارات الفلسطينية
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زوبعة في "التي أطلقها القدومي هو العامل األهم الذي ال يجعلها مجرد " العاصفة"وربما يكون توقيت 
 أوال عشية انعقاد مقرر للمؤتمر الحركي السادس لفتح الذي تكمن أهميته عابرة، فقد جاءت" فنجان

السياسية في كونه مفصال حاسما لتعزيز أو إضعاف شرعية الرئاسة الفلسطينية الحالية والمالذ األخير 
أمام الرئاسة لتعزيز شرعيتها فلسطينيا، بحكم الدور الهام الذي ما زالت فتح تلعبه في الحركة الوطنية 
وألن أي موقف يتخذه مؤتمرها في اتجاه يتساوق سياسيا مع توجهات القدومي سوف يسقط بالتأكيد 

 وهي --سالم فياض لتسيير األعمال في رام اهللا . د" طوارئ"شرعية فتح التي تتستر بها حكومة 
و  والعكس صحيح، والمؤتمر كذلك ه--حكومة الرئاسة كما يقول الرئيس ويقول رئيس وزرائها معا 

مالذ الرئاسة األخير لتعزيز شرعيتها دوليا قبل انتهاء واليتها بعد أشهر بنهاية العام الحالي حسب 
تفسيرها هي نفسها للقانون األساسي للسلطة ال حسب تفسير حماس التي تعتبر والية الرئاسة منتهية منذ 

 .2009أوائل عام 
يركية إلطالق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية القدومي ثانيا متزامنة مع استعدادات أم" عاصفة"وجاءت 
عن " قريبا"فقد توقعت يومية هآرتس اإلسرائيلية الخميس الماضي أن يعلن الرئيس باراك أوباما . جديدة

، يقدمها إلى عباس ورئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الستئناف المحادثات "خطة دبلوماسية"
ربما يكون منها ما هو تكرار " إجراءات بناء ثقة"، و"آليات متابعة"،و"تفاوضإطار عمل لل"الثنائية، توفر 

للتفاوض على " جدوال زمنيا ملزما"لمسلسل قمم عباس مع إيهود أولمرت، سلف نتنياهو، وتتضمن 
كما قال أوباما في " مع أن ما كان ممكنا قبل عشرين عاما أصعب كثيرا اآلن"قضايا الحل النهائي، 

وقد حثت وزيرة خارجيته، هيالري ". حل الدولتين"اهرة أوائل الشهر الماضي في إشارة إلى خطابه بالق
على " العمل بقوة ضد التحريض"كلينتون، األربعاء الماضي سلطة الحكم الذاتي على تحسين أمنها أكثر و

" ر ملموسة اآلنقبول اقتراحنا باتخاذ تدابي"العنف كما حثت الدول العربية على مكافأة دولة االحتالل ب
الستئناف " تعمل دون توقف حرفيا لتوفير الشروط"للتطبيع مع دولة االحتالل، وأكدت بأن إدارتهما 

وتركت إدارة أوباما التهديد لمسؤول السياسة الخارجية في ". في هذه المرحلة"المفاوضات كهدف لها 
المحدد الختتام المفاوضات في " نهائيبعد الموعد ال"االتحاد األوروبي، خافير سوالنا، الذي حذر بأنه 

. إذا لم يتفق المتفاوضون" على مجلس أمن األمم المتحدة أن يعلن تبني حل الدولتين"الجدول الزمني، فإن 
دولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة كجزء " حفظ سالم"وبينما يجري وراء الكواليس بحث إرسال قوة 

تبني على " دور أمني عربي قوة دفع"حتالل ألمنها، تكتسب فكرة من الضمانات التي تطلبها دولة اال
التنسيق األمني المصري الوثيق مع دولة االحتالل والواليات المتحدة وسلطة الحكم الذاتي في رام اهللا 

استضافة برنامج أميركي طموح لتدريب قوى األمن "حول قطاع غزة وعلى الدور الذي يلعبه األردن في 
 .في الضفة الغربية" الفلسطينية

إن هذه االستعدادات األميركية ال تترك مجاال كبيرا للشك في أن رفض الرئاسة الفلسطينية الحالي 
الستئناف التفاوض مع حكومة نتنياهو ال يعدو كونه رفضاً تكتيكياً مؤقتاً بانتظار إعالن أوباما عن خطته 

 هذا السياق تندرج مشاركة الرئاسة في حوار وأن استئناف عملية التفاوض ما هو إال مسألة وقت، وفي
التي تؤكدها معطيات الوضع الفلسطيني الراهن " اإلسرائيلية"القاهرة في باب المناورة، وتكون التقارير 

تقارير واقعية عن تحبيذ الرئاسة وحكومتها تأجيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية لتجنب أي 
فضل حاضنة لتمرير خطة أوباما في معزل عن أي مفاجآت كتلك التي حدثت تغيير في الوضع الراهن كأ

الدولية األخير، " الرباعية"في االنتخابات األخيرة، لتبدو الرئاسة المفاوضة، خصوصا بعد بيان اللجنة 
كمن ربح العالم وخسر شعبه، وليبدو المشهد العام مثل رسم كاريكاتيري لحفل زواج باإلكراه، حيث 

األميركي يعد تفاصيل إجراءات العرس ويمكن العروس الفلسطينية ويضغط على أهلها العرب الراعي 
للموافقة وحضور العرس الذي يصر الجميع على تغييب الشقيق التوأم للعروس في قطاع غزة عنه، بينما 

ر تستعد في مؤتم" الدولي"هي تتمنع علنا وفي سرها تتهالك على إتمام الزواج، الذي تنظم موسكو حفله 
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له بنهاية العام، كما أكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في القاهرة مؤخرا، باستثناء مشكلة واحدة ما 
زالت تهدد بقلب طاوالت الفرح المرتقب على رؤوس المحتفلين جميعا، وبخاصة العروس، وهي أن 

زواج أمر واقع عرفي ال العريس نتنياهو ما زال يرفض، أو هو في أحسن الحاالت سيوافق مرغما على 
يلزم دولة االحتالل بأي استحقاقات للزواج الشرعي ويستعد فيه مسبقا للطالق في أول فرصة تسنح له 

نحن ننتظر الخطة األميركية إلطالق مفاوضات السالم الشامل على جميع "، ومع ذلك ف)بشهادة والده(
خر الشهر الماضي، معبرا عن الموقف كما قال وزير الخارجية األردني ناصر جودة أوا" المسارات

كما قال أوائل الشهر الجاري ياسر " وفرصتنا األخيرة.. منقذنا"العربي العام، بينما فلسطينيا يعتبر أوباما 
عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي كان يبحث في جنيف عن تمويل سويسري جديد حصل 

 .ينياالمرفوضة فلسط" مبادرة جنيف"عليه ل
وإذا كان أوباما جادا في إنجاز تسوية سياسية ذات صدقية فلسطينيا، ال تكرر تجربة أوسلو المرة التي 
فرضت على الشعب الفلسطيني باإلكراه، فإن عليه أن يفعل ما لم يفعله حتى اآلن وهو أن يفترق تاريخيا 

ولوا األرض العربية المحتلة إلى عن أسالفه الذين ارتهنوا أي تسوية إقليمية ألمن دولة االحتالل وح
" زوبعة"رهينة لفرض تسوية بشروط االحتالل على العرب، وأال يقرأ عاصفة القدومي باعتبارها مجرد 

عابرة في فنجان، بل باعتبارها تعبيرا عن واقع فلسطيني يؤكد مجددا بأن المعارضة الوطنية لتسوية 
ثير وأعمق جذورا وال تقتصر على حماس أو الجهاد سياسية تفرض باإلكراه هي معارضة أوسع نطاقا بك

 "!إرهابيين"اإلسالمي أو الجبهة الشعبية وغيرهم من المصنفين أميركيا وإسرائيليا ك
19/7/2009صحيفة فلسطين،   
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  طيرأبوماهر  
يين، موزعة على شكل تبلغ الثروات المالية بيد قيادات حركة فتح، مبالغ فلكية يقدرها البعض بمئات المال

  . واستثمارات وشركات وحسابات مصرفية، اغلبها، خارج الضفة الغربية وغزةأراضقطع 
 الثورة الفلسطينية، فقراء، ومن اجل تحرير فلسطين، وامضوا سنوات الصدق إلىغالبية هؤالء دخلوا 

وصا، في دول  في وظائف عادية، عند تأسيس الحركة، خصأو المعتقالت، أو، في السجون األولى
، وأربعين، تم تأسيسها من اجل تحرير فلسطين ثمانية 1964الخليج العربي، والحركة التي تأسست عام 

تبقى من مدن الضفة الغربية، وتحارب حركة  ، وتلعب في ماواألربعين بها تتنازل عن الثمانية فإذا
  . إسرائيل، وهي مهمة مدفوعة الثمنأتعبتحماس، وتؤدي المهمة التي 

 عن فقراء الضفة الغربية، وفقراء المخيمات في لبنان وسوريا، أسئلة الثراء الفاحش لهؤالء، مامأ
 الثورة الفلسطينية، التي تم جمعها أموال ذهبت وأينوالمهاجر، وال تعرف كيف جمع هؤالء ثرواتهم، 

 وتبرعات العرب، من دعم النظام الرسمي العربي والمقدر بمليارات، وتبرعات الفلسطينيين في الخارج،
 من العائالت الفلسطينية في الضفة وغزة، وترى بالمقابل ما لآلالف المالية األوضاعوحين تسمع عن 

 كانت إذا إال ما لدى هؤالء هو مال الفلسطينيين، أن وممتلكات، تعرف أموالالذي بحوزة هؤالء من 
ة، التي ال تبيع وال تشتري، وال تتاجر شجرة الثورة تطعم سمنا وعسال، وفي مقابلهم قيادات حماس الفقير

  . كذلك انتخبها الناسوألنهابدم الناس، 
مؤتمر حركة فتح الذي سيعقد في بيت لحم، ناقص الشرعية مسبقا، الن حركة فتح في نظر الناس، 

 واإلسرائيليين، وأثرت قياداتها على حساب الكوادر وعلى حساب باألمريكيين حركة مرتبطة إلىتحولت 
 كانت وإذا عصا إسرائيلية تبطش بالناس باسم حفظ النظام، إلى، والن حركة فتح تحولت تدريجيا الشعب

 يجد طريقة لكشفها، أن عليه أخرى أسرارا، جلبت له كل هذه الشتائم، فهو يعرف األخيرةقنبلة القدومي 
 هذه ، ال تقل خطورة عن قصة التخطيط لقتل عرفات، واقلأسرارخصوصا، انه وغيره يعرفون 
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، ما يتعلق بفساد رموز الحركة المالي، طوال عقود، واختفاء مبالغ مالية طائلة، من خزانة األسرار
  .األسباب إبداء أوالثورة، دون تفسير 

 أن من ممارساته على ارض الواقع، وحين تعرف وإنما شعاره، أوشرعية الثائر، ال تكون من لباسه 
 وأهله سكنية في دول عربية، واستثمارات واسهم، وأبراج دوالر، فتحاويا قياديا، يمتلك ثالثمائة مليون

 ينطبق على بعض واألمركانوا من بائعي السردين في غزة، تتساءل عن مصدر ثروته، وكيف جمعها، 
قيادات الضفة الغربية، الذي اشترى بعضها مدينة الخليل وقراها، من تعب جبينه، وهي القيادات، التي 

، والمنح، والعطاءات، واألمريكي، ودخلت على خط الدعم الدولي واإلسالميلعربي ابتلعت بعض الدعم ا
، فيما سكان مخيمات الضفة الغربية، وغزة، من أثرياء أنهمفلم تترك قرشا للناس، بل بات معروفا 

  .ألكله، الرغيف الناشف أحياناحولهم ال يجدون 
 وهي طريقة تدل على الجهل والتعصب يرغب البعض بتفسير كل نقد، بأنه تشويه لسمعة الثورة،

 تقال، حتى لو كانت جارحة، فهذه القيادات في حركة فتح، وفي حركات أن، وكلمة الحق يجب األعمى
 جمعوها، أين، ومن أموالهم، وكدستها، وال يسألهم احد عن مصدر وأكثر، جمعت مئات الماليين أخرى

 نصدق رواية القدومي وغيرها، أن إال أبدايمكن   واضحة، الاإلجابات تأتي أنوعلى حساب من، وقبل 
، فكيف آخر شيء أي والشقيق، ويتعاون مع العدو وينسق معه امنيا، يفعل األخالن من يسرق ويقتل 

  . الناس على قضية فلسطين وهي بين يدي هؤالءسيؤمن
 بكثير ثرأك، وبعض العرب والمسلمين، وبعض من يدعي انه يخدمها، أهلهامصيبة فلسطين، في بعض 

  ...من مصيبتها في االحتالل، الن االحتالل مكشوف وواضح، وبعض هؤالء مستتر ومقنع
19/7/2009الدستور،   
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المجيد وحيد عبد  
، سواء بدأت الجولة المقبلة للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة في موعدها المقرر يوم السبت المقبل

 أغسطس المقبل، أو إلى أجل غير مسمى، / آب4أو أرجئت إلى ما بعد المؤتمر العام لحركة فتح في 
  .فاألرجح أن الفريق المكلف بإعداد الخطة األميركية الجديدة للسالم بات مقتنعاً بأن االنقسام سيستمر

ناهيك عن أنه يسمح بموقف فالمسافة التي تفصل الحركتين الرئيسيتين ال تسمح باتفاق ينهي االنقسام، 
مشترك في شأن االنخراط في المفاوضات التي تسعى إدارة أوباما إلى إطالقها في إطار الخطة الجاري 

وثمة فرق ال يستهان به بين أن يدخل الفلسطينيون المفاوضات التي ستطلقها خطة أوباما . إعدادها اآلن
هم، بل جزء من أرضهم التي يفترض أن تقام عليها متحدين أو أقله متوافقين، وأن يبقى طرف أساسي بين

ولذلك فمن شأن الوضع الفلسطيني أن يؤثر ليس فقط في الطريقة التي . دولتهم، خارج نطاق المفاوضات
  .ستصاغ بها الخطة، ولكن ربما أيضاً في منهجها

اع، ال بد من أن كما أن مقاربة مسألة الدولة، التي ال يرى الرئيس األميركي بديالً عنها لحل الصر
لذلك لم يكن الموعد األول الذي حدده الراعي . تختلف في حال اتفاق الفصائل عنه في ظل افتراقها

فهو يرتبط .  من الشهر نفسه، تحكميا28ً الشهر الجاري، ثم مدده إلى 7المصري إلنهاء الحوار في 
رفيه الرئيسيين لن يتمكنا من تجاوز وإذا ثبت فعالً أن ط. بوظيفة الحوار بالنسبة إلى الخطة األميركية

خالفاتهما وبناء حد أدنى من الثقة قريباً، فاألرجح أن تنص الخطة على إجراء مفاوضات إلقامة دولة 
  .فلسطينية ذات حدود موقتة إلى أن يتبين موقف من يسيطرون على غزة اآلن

فهي تريد تصوراً واضحاً في .  عربياًلكن نتائج الحوار ليست المسألة الوحيدة التي تنتظرها إدارة أوباما
ويمكن اإلشارة إلى سؤالين . شأن عدد من المسائل األساسية المتعلقة بخطتها، وربما إجابات محددة

دقيقين للغاية أحدهما يتعلق بمسألة إجرائية لكنها شديدة الحساسية، والثاني يتصل بمسألة مضمونية ال تقل 
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 ما هي الخطوات التي يمكن للدول العربية أن تتخذها رداً على :والسؤاالن هما. حساسية إن لم تزد
تجاوب إسرائيل على الجهود األميركية السلمية في شكل تبادلي؟ وهل تقبل حالً لقضية القدس يقوم على 

  تدويلها في شكل ما وليس على تقسيمها؟
 السيئة التي التصقت  المسألتين على حساسية فائقة، بالنظر إلى السمعة–وينطوي كل من السؤالين 

 بين مصر وإسرائيل، وبسبب "سالماً منفرداً" منذ أن اقترن بما اعتبره كثير من العرب "التطبيع"بمفهوم 
لذلك من الصعب أن تقدم الدول العربية إجابة . المكانة العظمى للقدس في العالمين العربي واإلسالمي
  .ة على الثانيتفصيلية على السؤال األول، أو إجابة مباشرة وصريح

 يونيو / حزيران24فبالنسبة إلى األول، نص بيان االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 
الطلب من لجنة مبادرة السالم العربية القيام ببحث الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا "الماضي على 

 عن السؤال األميركي، وإنما وال يقدم هذا النص إجابة تفصيلية. "تجاوبت إسرائيل مع الجهود السلمية
وحتى بافتراض أن هناك جدية في . يعوم الموضوع على الطريقة المعتادة في العمل العربي المشترك

  . المعتادة أيضاً عربياً"السلحفاتية"بحث الخطوات المشار إليها، فالوقت ال يسمح في ظل الطريقة 
ميركية الذين يريدون تضمينها اتخاذ خطوات ومع ذلك، قد يكون هذا النص كافياً لصانعي الخطة األ

تبادلية بين العرب وإسرائيل، بحيث تكون العالقة بين المفاوضات والتطبيع قائمة على التبادل ال التعاقب 
وفي إمكانهم أن يراهنوا على أن الوضع العربي أضعف من أن يقاوم . الذي تستند عليه المبادرة العربية

  . خصوصاً في حال اتخاذ إسرائيل خطوة أولى مهمةسيناريو محدداً للمبادلة،
. وربما تكون االتصاالت التي أجراها المبعوث األميركي ميتشيل في هذه المسألة تحديداً مشجعة لهم

 على حد تعبيره، وردت عليه بأن "القيام بخطوات متوازية"فبعدما رفضت مصر طلب بنيامين نتانياهو 
فتحت من قبل مكاتب تجارية لدى إسرائيل التي لم تقدم شيئاً، عادت هذا ال يصلح ألن خمس دول عربية 

وأشار الرئيس حسني مبارك، . وقبلت فكرة المبادلة التي هي صياغة أخرى لمفهوم الخطوات المتوازية
بينما يمكن أن يأتي " الشهر الماضي إلى أنه 19 في "وول ستريت جورنال"في مقالته التي نشرتها 

ع إسرائيل بعد تسوية شاملة، فالعرب مستعدون لمبادلة الخطوات الجادة التي تتخذها التطبيع الكامل م
  ."إسرائيل نحو السالم

فبيان االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي . ولم يكن هذا التحول مقصوراً على موقف مصر
غير أن . لكن بصياغة حذرةعقد بعد خمسة أيام فقط على ظهور مقالة مبارك، تبنى جوهر هذا الموقف و

الوضع يختلف بالنسبة لمسألة القدس، التي لم يجد الزعيم الراحل ياسر عرفات دولة عربية مستعدة 
لتشجيعه على قبول عرض لحلها على أساس تقاسم السيادة في القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة 

  .2000 يوليو /في تموز) 2امب ديفيد ك(حيث المقدسات الدينية، في مفاوضات الوضع النهائي 
وإذا كان هذا ما حدث قبل تسعة أعوام إزاء مقترح ينسجم مع الرؤية العربية العامة لحل مسألة القدس، 
ولكن على أساس حل وسط يفرض تنازالً جزئياً، فاألرجح أن الوضع اليوم بات أكثر حساسية بعدما 

، التي »2020القدس «فقد وصلت خطة . أشد صعوبةصار تقسيم القدس وتحويلها عاصمتين لدولتين 
بدأت عقب اتفاق أوسلو مباشرة، إلى مرحلة متقدمة للغاية على طريق هدفها الرئيسي وهو خلق أمر 

وقد أبلغت دول . لذلك يميل فريق أوباما إلى حل يقوم على تدويل القدس. واقع يجعل تقسيمها مستحيالً
لكن إذا كان . موقفها وتبدي رأيها في شأن أكثر من صيغة للتدويلعربية بذلك، وطُلب منها أن تحدد 

قبول التقسيم صعباً ألنه يضع من يوافق عليه تحت سيف االتهام، فقد يكون التجاوب مع التدويل أصعب 
  !ألنه قد يعرض من يقبله لالتهام بأنه تخلى عن المقدسات كلها

ولم يأت بيان وزراء الخارجية األخير بجديد . د علناًلذلك آثر العرب، في ما يبدو حتى اآلن، عدم الر
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس "البتة في هذه المسألة، إذ أعاد تكرار النص على 

مع ذلك، وحتى إذا لم تكن دولة عربية أو أكثر قد ردت على سؤال القدس، فليس هذا هو . "الشرقية
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 العرب راهناً، ألن استحقاقه ليس فورياً، وإنما سؤال االتفاق الفلسطيني من السؤال األكثر إلحاحاً على
  .عدمه أوالً، وسؤال مبادلة الخطوات التي تتخذها إسرائيل ثانياً

19/7/2009الحياة،   
 

   على العرب التواصل مع اإلسرائيليين .41
  الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 

  ولي عهد البحرين
لتفكير الجديد إن كان لمبادرة السالم العربية أن يكون لها التأثير الفاعل الذي إننا بحاجة إلى نوع من ا

تستحقه على األزمة التي ال تفعل شيئاً سوى إفقارها غير المبرر للفلسطينيين واستمرار تهديدها لألمن 
 يعني وليست هذه األزمة لعبة يخرج فيها الطرفان المتنافسان بالتعادل السلبي الذي ال. اإلسرائيلي

وال ريب أن في السالم . بالضرورة هزيمة طرف فيه خسارته للعبة في مقابل فوز الطرف اآلخر بها
كأننا يا عمرو ال "لكن ماذا لو بقينا نراوح مكاننا و. مصلحة كبيرة كامنة لمنطقة الشرق األوسط بأسرها

  ؟"رحنا وال جئنا
 تحقيق السالم كما لو كان لمبة إضاءة عادية في اعتقادي أن أكبر خطأ ارتكبناه هو االفتراض بسهولة

والحقيقة أن السالم عملية تقوم على حسن النوايا والفكر، إال أنها . نطفئها ونضيئها كيفما ووقت ما نشاء
وهذا . تتطلب قدراً كبيراً من النشاط والعمل، مع االستهداف الدؤوب الصبور لكافة األطراف المعنية بها

. نحن العرب فيه ما يلزم من جهد في التواصل المباشر مع الشعب اإلسرائيليهو الجانب الذي نبذل 
وربما يكون للمواطن اإلسرائيلي عذره إن ظن أن كل صوت مسلم يرتفع ال ينادي بشيء آخر سوى 

وبالمثل نجد . ذلك أن الكراهية هي الشيء الوحيد الذي تتلقاه األذن اإلسرائيلية. الكراهية لإلسرائيليين
ي العذر إن ظن أن كل مواطن إسرائيلي ال يفكر سوى في أمر واحد هو القضاء على الفلسطينيين للعرب

  .عن بكرة أبيهم
والحق أننا لم نبذل من الجهد بعد، ما يمكّن لمبادرتنا العربية من أن تكون جزءاً من عملية سالم بين 

وهناك من . ن ثالثة أديان كبرىطرفين ندين يعيشان جنباً إلى جنب في أرض مقدسة واحدة مشتركة بي
لزم الصمت والحذر إلدراكه أن في إنجاحنا لعملية السالم ما يهدد مصالحه الخاصة القائمة على استمرار 

ويريد هؤالء لضحايا النزاع أن يظلوا ضحايا له، حتى . النزاع بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني
أما نحن الغالبية من .  لعبة سياسية أوسع من أجل السلطةيمكن استغاللهم واستخدامهم كمخالب وكيلة في

وعليه فإن من مصلحتنا أن نجهر برأينا . العرب، فلنا مصلحة هي نقيض تلك اللعبة السياسية تماماً
أولهما أننا سنكون أكثر أماناً فيما لو تمكنا من تجفيف بركة العداء التي يسبح فيها . وموقفنا لسببين اثنين

  . الكراهية من كال الطرفينمروجو بضاعة
وبتوفير األموال للشعوب وإعطائها قوة لتقرير حياتها، يمكن ... حين يتحقق السالم يعقبه التدفق التجاري
  .للتجارة تأكيد استدامة السالم وترسيخه

وكما نعلم فقد تنامت . أما السبب الثاني فيتلخص في وعود االزدهار االقتصادي التي يحملها لنا السالم
مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الست، المنتجة للنفط والغاز الطبيعي لتصبح سوقاً قوية كبرى 

وفي حال تمكننا من إزالة تهديدات الموت . يقدر حجم عائداتها ورؤوس أموالها بتريليونات الدوالرات
شراكة والتنمية والدمار، فإن من شأن ذلك أن يفتح أمامنا الطريق إلى منطقة فسيحة لالستثمار وال

  .بمستوى أكبر فائدة للمنطقة كلها
ذلك هو بريق ثمن حل معضلة تحقيق العدالة للفلسطينيين، دون أن يعني بالضرورة إلحاق الظلم 

والحق أن السعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين دون غيرهم طالما حدد طبيعة النزاع . بجيرانهم اإلسرائيليين
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هدر الكثير من طاقتنا في أمور ال تمت بصلة إلى قضايا المنطقة األساسية وشوه صورة العرب الذاتية وأ
  .المتمثلة في حاجتها الماسة للتنمية السياسية االقتصادية

والحق أن السنوات العجاف الطوال التي أهدرت هباء في المراوحة في األزمة، هي التي كيفت 
ليس لها إال أن تنظر إلى كل فلسطيني باعتباره اإلسرائيليين ودفعتهم إلى تبني ذهنية حصينة مغلقة، 

وللجهر بالحقيقة أهميته كما نعلم، غير . عدواً إلسرائيل، مجردةً إياه من وجهه العادي اإلنساني المسالم
فعلى كافة حكوماتنا العربية والشركاء في عملية السالم االستعداد التخاذ خطوات . أنه ليس كافياً لوحده
  .تهدف التخفيف من معاناة الفلسطينيين اليوميةوإجراءات عملية تس

كما أنه ليس قدر الشعبين اللذين يعيشان معاً في األرض المقدسة أن يكونا عدوين لدودين لبعضهما 
ولكن كالهما . بل الصحيح أنه ما يمكن أن يجمع بينهما غداً، أكبر بكثير مما يفرق بينهما اليوم. بعضا

 على أن يتخذ هذا العون شكل االنخراط الجدي في عملية السالم والدفع بحاجة ماسة إلى عون أصدقائه،
  .بها قدماً نحو تحقيق التسوية العادلة المستدامة للنزاع

والذي ال نرغبه هو استمرار سلوكيات الرفض االرتدادي التلقائي ألي مبادرة من شأنها تجسير الهوة 
الستجابات السلبية، فما عليه إال أن ينظر إلى مبادرة ولمن أراد التمعن في هذه ا. القائمة بين الطرفين

فقد كانت مبادرة صادقة ترمي إلى تطبيع . السالم العربية التي دشنها العاهل السعودي الملك عبداهللا
العالقات بين المنطقة العربية بأسرها وإسرائيل، في مقابل انسحاب األخيرة من كافة األراضي العربية 

جانب االلتزام بالحل السلمي العادل لمأساة الفلسطينيين الذين تقطن أعداد كبيرة منهم التي احتلتها، إلى 
  .في مخيمات الالجئين التي تسودها ظروف وأوضاع مروعة

إن علينا وضع حد للعبة االنتظار والمراوغة حيث يتباطأ كل طرف وينتظر من الطرف اآلخر التقاط 
فعلى كافة األطراف أن . ذه الذهنية الصغيرة المحدودة ونتخطاهاإن علينا أن نسمو على ه. زمام المبادرة

فما الستدامة السالم أن تصبح واقعاً . تتساوق خطاها ومبادراتها في وقت واحد إن كان للسالم أن يتحقق
ولن يحدث هذا بالطبع بدون . من دون التواصل الشامل وتقديم التنازالت الكبرى على الصعيد اإلنساني

وفي مقدمة هذه . توصل إلى تسوية القضايا الرئيسية التي تفرق ما بين العرب واإلسرائيليينالتصدي وال
وبسبب عدم تحقق هذين الهدفين، فال غرو في فتور . دولة فلسطين واألراضي العربية المحتلة: القضايا

دتي سالم معاهدتي السالم اللتين أبرمتهما مصر واألردن مع إسرائيل، وقصورهما عن أن تكونا معاه
  .شاملتين

وعلينا اآلن أن نخطو خطوة جدية وصادقة نحو السالم، وذلك بتوعية شعوبنا، إلى جانب الوصول إلى 
  .الجمهور اإلسرائيلي، بهدف توضيح المكاسب المشتركة التي يحملها لنا السالم الحقيقي

نها عامة الشعب اإلسرائيلي ولكي يكون هذا التحرك فاعال، فإن علينا االعتراف بأن النافذة التي تطل م
على العالم الخارجي هي وسائل اإلعالم الوطنية أو المحلية، وهي حقيقة تنطبق على كافة شعوب العالم 

وعليه فإنه ينبغي علينا أن نخاطب اإلسرائيليين ونعبر لهم مباشرة عن رأينا عبر وسائلهم . دون استثناء
 بها إليهم أن تكون معبرة عن طموحات غالبية الشعب ويجب أن تكون الرسالة التي نبعث. اإلعالمية

العربي التي تؤكد على حقيقة كون السالم خياراً استراتيجياً وتدعم مبادرة السالم العربية باعتبارها وسيلة 
وهناك من األصوات التصالحية السلمية في إسرائيل، ما يمكنه المساهمة في تذليل . مؤدية لهذه الغاية
  . العمليةوتسريع خطى هذه

بيد أن هناك من العرب من ينظر نظرة تبسيطية متعجلة إلى الدعوة إلى التواصل مع اإلسرائيليين وكأنها 
لكننا ندرك جيداً ضرورة تعزيز الحوار فيما لو أردنا تحقيق أي . دعوة للهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل

الخطوة األولى الحاسمة لتمهيد الطريق المؤدي وما أشد حاجتنا جميعاً اليوم إلى اتخاذ . تقدم نحو السالم
  .وعليه فإن من واجبنا جميعاً االستثمار في التواصل مع اإلسرائيليين. إلى تحقيق السالم الفعلي
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" دائرة خيرة"وعندها سوف يكون في وسعنا إنشاء . وما أن يتحقق السالم حتى يعقبه التدفق التجاري
فبتوفير األموال للشعوب وإعطائها قوة حقيقية تقرر . فعة الخاصة بهابحكم أن التجارة تخلق أدواتها الرا

ومن شأن تجارب التعامل اليومي أن تترك . بها حياتها، تستطيع التجارة تأكيد استدامة السالم وترسيخه
. تأثيرها على العقول وتسهم في بناء العالقات والثقة وتعزيز المصالح المشتركة تدريجياً بين الشعوب

وحين يثمر االستقرار نعمة وخيراً، يصبح . دون توفر هذه المقومات، يستحيل بناء السالم المستدامومن 
  .فهيا للمزيد من الجد من أجل السالم. النزاع نقمة وشراً بالغ التكلفة

19/7/2009االتحاد، اإلمارات،   
   

   الوطنية الفلسطينية بعد اتهامات القدوميالحركة .42
 ماجد الشّيخ

لوضع السياسي الفلسطيني بمجمله يتجه نحو مزيد من التدهور وفقدان السيطرة، بعد المؤتمر يبدو أن ا
الصحافي لفاروق القدومي، وجملة ما بدا أن مراكز القوى المتنازعة داخل حركة فتح، بدأت بالكشف 

في عنه واستعماله كسالح في مواجهة بين أطرافها، وذلك على أعتاب عقد المؤتمر السادس للحركة 
 أغسطس المقبل، ال سيما وقد بات هناك من يربط بين تأجيل الجولة المقبلة من حوار /الرابع من آب

القاهرة إلى ما بعد عقد المؤتمر، وما يمكن أن يفضي إليه من موضوعات خالفية وانقسامية وربما 
  .لواحدةانشقاقية، كلها ال تكرس سوى االنقسام السياسي حتى داخل الطرف الواحد والجبهة ا

وهكذا بين جولة وأخرى من جوالت الحوار التفاوضي الذي يتواصل فصوالً حتى اللحظة، كانت 
موضوعات االنقسام السياسي تشهد المزيد من الدفع بها نحو مهاوي انقسامات أعمق، في حين كان 

، )ماسفتح وح(يجرى تكريس تقاسم تلك الموضوعات بين طرفي التناقض والتحاصص الفصائلي الفئوي 
وذلك كانعكاس لواقع االنقسام السياسي الذي كرس بدوره . فضالً عن تكريس واقع االنقسام الجغرافي

مصالح فئوية سلطوية، باتت ترهن ذاتها، وتراهن على كونها العامل السلطوي األوحد، أو األمر الواقع 
 الذي يستمد "الشرعي"الطرف السلطوي الذي ال يمكن للعالم إالّ أن يشهد له بذلك، ويتعاطى معه كونه 

له على طاولة التفاوض ) أميركا وأوروبا(مشروعيته من قبول األطراف األخرى المعادية، أو المؤثرة 
  .اآلن أو الحقاً

وفي وقت تستمر فيه حركة حماس بالمزيد من االبتزاز، عبر التلويح ببعض اعتراف إقليمي ودولي بها، 
 إلى –كما بدا حديثاً في خطاب رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل  -فقد وصل الخطاب السياسي للحركة 

حيث يراد لها أن تكون، أي إلى ذات الخط الذي باتت تتوازى فيه سياسياً مع حركة فتح، في الوقت الذي 
تتردى فيه هذه األخيرة في مأزق عقد مؤتمرها السادس وخالفات أطرافها، وما بدأت تثيره من فضائح، 

خرى عرضة ألكثر من ابتزاز داخلي وخارجي، الجميع عبره يسعى إلى تطويع الحركة لتصبح هي األ
الذي لم يعد له من مقومات ممكنة » حل الدولتين«الوطنية الفلسطينية بكافة أطرافها، وذلك إلفشال 

ولن يغير من األمر شيئاً، تسويغ حماس لنفسها االقتراب منه بصيغة أو أخرى، . ألسباب غير فلسطينية
وإن لم تتبنه في شكل كامل وواضح، أو هي اقتربت منه ألهداف تكتيكية، تستهدف عبرها توسل الوضع 

وهنا، تحديداً، يكمن مربط فرس . اإلقليمي والدولي تكريس اعترافه بها وبشرعيتها في نطاقها الجغرافي
 بحركة التحرر أهداف تكريس االنقسام، الذي تسعى إليه إسرائيل، ومن يؤيدها في مهمات اإلطاحة

الوطني الفلسطينية وإفشال أهدافها، والعمل بدالً من ذلك على اإلقرار بصيغ تسوية اقتصادية أوالً، 
تتحول بموجبها ما يفترض أنها سيادة الدولة الوطنية على أرضها، إلى نوع من اعتراف بكانتونات 

  .ومناطق نفوذ ومصالح طبقية
يمنة السياسية والسيطرة الجغرافية، وإقصاء قوى الحركة الوطنية واستمرار عقلية التحاصص الثنائي باله

 فلسطينياً، –الفلسطينية بمجموعها، عن طاولة الحوار التفاوضي البيني، والذي تجاوز كونه فلسطينياً 
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بحيث تحول منذ زمن إلى عامل مستقبِل، يتلقى ما تمليه أجندات القوى اإلقليمية والدولية على طاولة 
إن استمرار .  كما وعلى طاوالت الحوار التفاوضي البيني، بعيداً من مصالح الشعب الفلسطينيالتفاوض،

ومن دون أن . عقلية بهذه المواصفات التي تقبل بمثل تلك الشروط المجحفة، لن توصل إلى أي مكان
نة المشروع تتمثل األكثرية الوطنية داخل المؤسسات الوطنية التمثيلية، ال يمكن ادعاء العمل على صيا

الوطني الموحد، وهذا دونه إقرار قانون انتخابي عادل ونزيه مرة وإلى األبد، يقر النسبية الكاملة مع 
 في المئة على األكثر، وذلك حتى يكون هذا القانون ضمانة الجميع أو الكل 4 أو 3نسبة حسم مقدارها 

  .الفلسطيني، لضمان وضع تمثيلي له داخل المؤسسات الوطنية كافة
كل هذا ينبغي له أن يقود إلى إعادة تقييم الوضع الوطني، بما يشجع اآلن وقبل الغد الذي سيشهد فشل ما 
يقال أنها الجولة النهائية، استعادة الحوار الوطني الشامل من خاطفيه وراهنيه لقوى إقليمية ودولية، أثبتت 

  .معطيات الوضع الوطني الفلسطيني حتى اللحظة، بئس الرهان عليها
كما أن االنقسام السياسي والجغرافي واالستسالم لشروطه، وإذ يشكل الوجه اآلخر لالستسالم أمام العدو، 
وقد كرس ويكرس لما هو موجود، فإن اجتراء البعض على طرح إقامة نظام كونفيديرالي لفلسطين 

يل من استعادة الوحدة لتكريس هيمنته الفئوية، وهو النظام الذي يقوم بين الدول المستقلة أساساً، كبد
الوطنية التي أمست في عرف البعض موضوعة من موضوعات زمن مضى، في ظل وضع كهذا، لن 
يستطيع الوضع الوطني الفلسطيني مجابهة التحديات المطروحة عليه، وأولها تحدي إنهاء االحتالل، وهذا 

ني الموحد، وهو ما يبدو أنه شرطه األول إعادة صوغ مشهدية باتت مفتقدة، كان عمادها المشروع الوط
بات اآلن قاب قوسين أو أدنى من التبديد، ليس على أيدي العدو، بل على أيدي أجنحة المحاصصة 

  .الفصائلية الفئوية لألسف
لهذا وفي مواجهة تحدي إنهاء االحتالل، تقف الحركة الوطنية الفلسطينية اليوم عاجزة عن التقدم ولو 

هذا الهدف المركزي، المشروط بدوره بوجود قيادة وطنية متماسكة وموحدة، خطوة واحدة، باتجاه تحقيق 
تعود بمرجعياتها إلى منطق وعقل إدارة صراع تحرري، وليس إلى منطق تفاوضي سقيم، يسعى إلى 
التكيف مع هدف إيجاد صيغ اقتصادية أو اقتصادوية، للمشاركة مع االحتالل في إدارة الوضع الوطني 

الهيمنة على مصائر شعب يتواجد بعضه تحت االحتالل، وبعضه اآلخر في مخيمات الفلسطيني، وفي 
  .اللجوء والشتات

كما أن البحث في جدليات تطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يستجيب والتطلعات والمصالح الوطنية 
درج الفصيالن العليا للشعب الفلسطيني، ال ينبغي أن تبقى حكراً على الثنائية الفصائلية، على ما 

حتى اآلن على اتباعه من مسلكيات أحادية أو ثنائية، طالما كانا من خالله ) فتح وحماس(األساسيان 
يستبعدان كامل قوى الحركة الوطنية، وإقصائها عن ما يفترض أنها شريكة فيه شراكة كاملة، ال عالقة 

بهة الوطنية العريضة المؤتلفة، لها بمحاصصات األحجام التمثيلية، بل هي من صميم مهامها ضمن الج
  ...في إطار حركة التحرر الوطني وأدواتها الكفاحية

19/7/2009الحياة،   
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