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  وفد مصري يصل خالل أيام لدمشق ورام اهللا... أغسطس/ آب25 إلى  الوطنيإرجاء الحوار .1

 القاهرة أعلنت مس إرجاء ة، أنالقاهرمراسلتها من جيهان الحسيني  ، عن20/7/2009 الحياة، ذكرت
 بين حركتي فتح  أغسطس المقبل، وذلك في اختتام جولة من المشاورات/ آب25الحوار الفلسطيني إلى 

تم التوافق على استمرار : "وقال مصدر مصري لوكالة أنباء الشرق األوسط. و حماس استمرت يومين
االتصاالت المصرية والمكثفة مع القيادة الفلسطينية والتنظيمات والفصائل المختلفة خالل الفترة القريبة 

  ". أغسطس/ آب25تفاق مصالحة في المقبلة من أجل إنهاء الخالفات وتمهيد المجال أمام توقيع ا
وكان من المفترض أن تعقد الجولة السابعة السبت المقبل، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام 

 من أجل إتاحة مزيد من الوقت للجانبين، موضحاً أن الوفد إرجاءهاإن مصر قررت " الحياة"األحمد لـ
ام اهللا الستئناف مساعيه وجهوده من اجل تضييق الخالفات األمني المصري سيتوجه قريباً إلى دمشق ور

  . بهدف إنجاز المصالحة
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، موضحاً أن هناك تفاهماً في المفاهيم في "شهدت تقويماً نهائياً لمجمل القضايا"وقال األحمد إن الجلسة 
 فتح على تقويم لرد"شأن شتى القضايا الرئيسة والمتفرعة عنها، وجرى تقدم في كل القضايا، كما جرى 

ومصر كوسيط طالبت وفد . ورقة حماس التي وصلتنا في رام اهللا من خالل الوفد األمني المصري
حماس بسرعة الرد على ورقة فتح، إال أن وفد حماس قال إنه غير مخول الرد أو إبداء مالحظات بل 

 موعد الجولة يجب أن يعود إلى وفد الحوار إلبداء موقفه من هذه الورقة، فاضطرت مصر إلى تأجيل
، 20 إلى 25وأكد أن وفد فتح لم يطلب إطالقاً تأجيل الحوار، وإنما طلب تقديمه من ". الى الشهر المقبل

  . لكن مصر اعتذرت
وجرى تبادل اتهامات بين الحركتين في شأن من يتحمل مسؤولية تعطيل الحوار وعدم تحقيق اختراق في 

ك اإلرادة الكاملة إلنهاء االنقسام الذي نريد إنهاءه في أسرع حماس ال تمتل"هذا اللقاء، وقال األحمد إن 
هناك خالف على الصياغات وليس المفاهيم، وورقة حماس الذي استلمناها في رام : "، مضيفاً"وقت ممكن

". اهللا ليس بها جديد، بل هي تكرار للمواقف التقليدية، وبرز لنا منها أن حماس ال تريد إنهاء االنقسام
سبق أن اتفقنا على أن اللجنة : "س بأنها تحاول أن تتراجع عما تم االتفاق عليه مسبقاً، وقالواتهم حما

الفصائلية مرجعيتها الرئيس عباس، ومصر أكدت أن القضايا التي يتم التوافق عليها غير مقبول التراجع 
  ". عنها

ل إجراء االنتخابات في نحن في حاجة إلى اإلسراع في إنجاز اتفاق المصالحة من أج: "وقال األحمد
هناك . موعدها بإشراف عربي ودولي، وأن نشكل حكومة الوحدة الوطنية في ضوء نتائج االنتخابات

إجراءات قانونية يجب أن تتم قبل موعد استحقاق االنتخابات بثالثة أشهر، وهناك مرسوم رئاسي يجب 
". ر، دعونا نذهب إلى االنتخاباتأن يصدر، لذلك نقول لحماس إذا لم نتوصل إلى اتفاق خالل الحوا

لدينا وثيقة تؤكد أن : "وشدد على أنه ال يمكن إجراء االنتخابات إال بالتوافق، وشكك في نية حماس، وقال
  ". حماس تسعى الى إرجاء االنتخابات مدة عامين

تح هم يستغلون حاجة ف: "وطالب حماس بأال تستغل مؤتمر الحركة السادس لالبتزاز السياسي، وقال
، من غزة والمناخ السياسي ليكون لهم دور في تعطيل المؤتمر 500إلخراج أعضاء المؤتمر، وعددهم 

، موضحاً أن مصر تقوم "أو المقايضة بسببه، وهذا لن نخضع له حتى لو اضطررنا لتأخير عقد المؤتمر
الثوري لـ فتح بمساع لدى حماس وقياداتها حتى ال يتكرر ما حدث في مؤتمر اتحاد المرأة والمجلس 

  .حين منعت حماس خروج األعضاء المشاركين
من جانبه، أكد القيادي في حماس خليل الحية أن حركته لن تذهب إلى االنتخابات في ظل االنقسام 

غير قادرة وغير جاهزة لالتفاق بل ال "واتهم الحية الذي رأس وفد حماس، حركة فتح بأنها . الفلسطيني
قدمنا من جانبنا مقترحات إيجابية تتعلق بالقضايا الخالفية من أجل إسراع ": "الحياة"، وقال لـ "تريده

يريدون إفراغ القضايا من : "، مضيفاً"الخطى نحو المصالحة، لكن فتح رفضتها ألنها غير معنية
، مشيراً الى تصريحات "فتح تريد أمراً معيناً... مضمونها والذهاب إلى االنتخابات من دون اتفاق 

: ، وزاد"ال نريد االتفاق على أي شيء، وتعالوا نذهب إلى االنتخابات" محمود عباس عندما قال الرئيس
، في إشارة "هم يريدون تمديد الحوار إلى فترة ما بعد مؤتمر فتح أو ما بعد شهر رمضان لفترة الحقة"

  . إلى قرب استحقاق االنتخابات
لكننا نرفض الذهاب إلى "، مؤكداً جاهزيتها لها "عال تخشى صناديق االقترا"وشدد الحية على أن حركته 
فهذا استحقاق وطني وافقت عليه كل الفصائل والقوى الفلسطينية بأن يكون ... االنتخابات من دون اتفاق
كيف ستكون السلطة والحكومة؟ نحن نريد مجلساً تشريعياً : "، متسائالً باستنكار"االتفاق رزمة واحدة للحل

دة وسلطة واحدة، لذلك ال يمكن خوض االنتخابات في ظل االنقسام وإال ستكون واحداً وحكومة واح
نريد أن نصل إلى شراكة سياسية، .. .انتخابات في الهواء وستخلق مشكلة جديدة وستعمق هذا االنقسام

  ".فكيف نذهب إلى صناديق االقتراع واألجواء غير مهيئة
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أطرافاً في فتح لم يسمها بأنها ال تريد " الحياة"لى واتهم القيادي في حماس عزت الرشق في تصريحات إ
 استمرار االنقسام، مطالباً فتح بأال إلىإنجاح الحوار أو التوصل إلى اتفاق مصالحة، بل تسعى جاهدة 

نعتقد أن هناك في فتح من ال يريد المصالحة في مقابل المرونة : "وقال. يتأثر قرارها بهذا التوجه السلبي
في ورقتنا، فإن ردود فتح وطروحاتها هي تكرار للماضي وتشدد في قضايا كثيرة، على التي أبديناها 

رأسها ملف المعتقلين واللجنة الفصائلية التي يريدون أن يتعاطون معها وكأن هناك فراغاً في غزة، فهم 
  ". يؤكدون على شرعية حكومة رام اهللا ويلغون وجود حكومة هنية تماماً كأنها غير موجودة

ر من أن حماس ال يمكن ابتزازها أو لي ذراعيها من أجل الحصول على مواقف سياسية ال تقبلها، وحذ
ملف المعتقلين ملف وطني ال يخص حماس فقط بل يتعلق بكل القوى الفلسطينية، فهناك معتقلون : "وقال

ل بينما في  ألف معتقل لدى إسرائي11من شتى الفصائل الفلسطينية وال يعقل أن تطالب باإلفراج عن 
نقول : "، معرباً عن أمله بأن يشهد شهر رمضان اتفاقاً، وقال"سجون السلطة هناك ألف معتقل فلسطيني

لفتح دعونا نتحدث عن المستقبل ونتخطى ما حدث، فنحن متشائمون ومتضررون جداً من االنقسام ونريد 
 ينهي االنقسام نظراً إلى التأجيل الذي لم ، مبدياً استياءه لعدم تمكن التوصل إلى اتفاق"إنهاءه اليوم قبل غد

نطالب فتح برفع شروطها عن حكومة التوافق الوطني، ونحن : "وقال. تكن تريده حماس وترغب فيه
  ".مستعدون للشراكة في تشكيل هكذا حكومة

 عزت ، أن غزة من واشرف الهور ، رام اهللا   من وليد عوض ، عن   20/7/2009 القدس العربي،    وأضافت
جلسة الحوار بأنها جلسة متابعة للملفات العالقة ولم تكن جلسة حوار من اجـل التـشاور                ف  وصالرشق  

 حماس قدمت تنازالت للوفد المصري الـذي زار         أنوكشف   . القادمة األيامواستئناف ما يمكن عمله في      
 المختلف عليها وغادر الوفد المصري دمـشق وهـو يـشعر            لألشياءدمشق مؤخرا وقامت بوضع بدائل      

 في حركة فتح في رام      اإلخوةتياح كبير من المرونة التي ابدتها حركة حماس، ولكن الوفد عندما قابل             بار
 إال تصلبا من المرة الماضية      أكثراهللا فوجئ بالتصلب في مواقفهم لدرجة ان فتح كانت مواقفها هذه المرة             

 سيبذلون جهدا اكبر خالل هذا       ال تزال توحي باألمل وان المصريين وعدوا انهم        األجواء أن وأكدانه عاد   
الشهر وقبيل االجتماع القادم ونرجو من اهللا ان يكون شهر رمضان شهر البشارة في الوفـاق الـوطني                  

  .الفلسطيني
 الحوارات القادمة سـتجمع     أن الرشق   أكدولدى سؤاله عن الحوارات القادمة وهل ستكون ثنائية فحسب          

 . تكون مناسبة للتوقيع على االتفاقأن كافة الفصائل الفلسطينية والتي يؤمل منها
 بان وفدي حماس وفتح اللذين عقـدا سلـسلة          األحدمن مصادر فلسطينية مطلعة     " القدس العربي "وعلمت  

 إجراءلقاءات بينهما في القاهرة بهدف الوصول التفاق ينهي االنقسام بات بينهما اتفاق ضمني على عدم                
وضحت المـصادر بـان االنتخابـات       أو . يناير القادم  /الثاني كانون   25انتخابات رئاسية وتشريعية في     

 ولن تكـون    2011 يناير عام    /لن تجري قبل كانون الثاني    " الفلسطينية   األراضيالرئاسية والتشريعية في    
  ".2012) يناير(بعد كانون الثاني 

لضمني بين   سالم فياض على علم باالتفاق ا      .ن الرئيس عباس ورئيس الوزراء د     أ إلى المصادر   وأشارت
 االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، وان خطة العمـل التـي            إجراءحركتي فتح وحماس بعدم     

  . اتفاق الحركتينأساسوضعتها حكومة فياض بالضفة الغربية للعامين القادمين قامت على 
خـذ قـرار     عزيز الدويك سراحه مؤخرا ات     .ونوهت المصادر بان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د       

 تأجيـل مزاولة عمله في مكتبه بمبنى المجلس التشريعي برام اهللا على خلفية توافـق الحـركتين علـى                  
  .االنتخابات

اهللا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عن شكوكه          اهللا عبد  ومن جهته عبر النائب عن فتح عبد      
  .ينية في موعدها االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطإجراء إمكانيةفي 
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أكد في بيان    , القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري       أن،  20/7/2009 الوطن، السعودية،    وأوردت
 إجـراء   ، أن حماس تشترط إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في ينـاير المقبـل             ،أمس

اق على تشكيل محكمة االنتخابات      واالتف ،انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج في نفس اليوم        
 واإلفراج عن جميع المعتقلين وإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عـن             ،ولجنة االنتخابات المركزية  

كما أوضح أن من بين المطالب أيضا اإلفراج عن جميع النواب المعتقلين وتقديم ضـمانات               . قطاع غزة 
  .دولية بعدم اعتقال النواب مستقبال

مصدر ، أن  القاهرة مراسليها من الهول وسمير السيد أشرف أبو، 20/7/2009م،  األهراونشرت
جاء بناء علي اقتراح مصري بعد أن سادت أجواء سلبية ] الحوار[إن تأجيل :  قالولؤمصري مس

 حيث شهدت تراجعا عن اتفاقات سابقة ،اللقاءات التشاورية بين الحركتين طوال اليومين الماضيين
وأكدت .  ألف فرد15 إلي3ح إلي طلبها السابق بزيادة عناصر األمن التابعة لها منأبرزها عودة فت

  .المصادر أن القاهرة ستستبعد اقتراح اللجنة الفصائلية المشتركة البديلة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية
اللواء ماجد فـرج قـال إن       أن  ،  القاهرة من   محمود جمعة  عن،  20/7/2009العرب القطرية،    وجاء في 

  .وفداً مصرياً سيقوم قريبا بزيارة لرام اهللا ودمشق في محاولة لتذليل العقبات التي تواجه الحوار
  

   للمشاركة في حكومة وفاق كانتحاريينحماس من أربعةعباس اقترح على الدويك تقديم : الرمحي .2
 كشف أمين سر المجلس التشريعي، محمود الرمحي، عن أن الرئيس : منتصر حمدان-رام اهللا 

الفلسطيني محمود عباس، طلب خالل اجتماعه مع رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك في مقر 
المقاطعة قبل أسبوعين، أن ترشح حركة حماس أربعة قياديين منها للمشاركة في حكومة التوافق 

فق، الوطني، بحيث يلتزمون باالتفاقيات الموقعة بشكل شخصي، من أجل نيل القبول الدولي لحكومة التوا
إن المخرج من "، إن أبو مازن قال بوضوح خالل اجتماعنا معه "الخليج"في إطار مقابلة خاصة بـ وقال

هناك تغير ايجابي في الموقف األمريكي ويجب أن نقابله .. الوضع الحالي، بوجود حكومة توافق وطني
 4فلترشح .. فس االلتزامأدرك أن حماس ال تستطيع أن تلتزم بن.. بتغير ايجابي عندنا حتى نقبل عالميا

من المحسوبين عليها ويكونوا كانتحاريين ويقولوا إننا نوافق على ذلك وإننا نمثل أنفسنا وليس موقف 
إن الموضوع لم يعرض جدياً حتى يناقش الرمحي ، وأضاف "الحركة، وبالتالي فان ذلك يكون مخرجاً

نحن عندما نريد أن نذهب إلى التزامات فإننا جدياً وإنما كان في سياق الحديث، ولكن نحن لن نقبل به و
  .نقولها بصراحة فلماذا نبعث أربعة أو خمسة أشخاص ومن ثم نتبرأ منهم

وأعلن الرمحي عن استعداد حركته للتوجه لالنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة في موعدها، بشرط 
استمرت الظروف القائمة فإننا لن نصل  وأردف، إذا ،أن تكون وسيلة للخروج من المأزق وليس تعميقه

  .إلى انتخابات، في ظل االنقسام واالعتقاالت ومصادرة الحريات، كيف ستنجح االنتخابات؟
   .وكشف أن عباس أخبر دويك بعدم رغبته في الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة لظروف خاصة

دف منه تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، لنواب كان سياسياً والهل" إسرائيل" وأكد الرمحي أن اختطاف
من " إسرائيل"مشيراً إلى أن السلطة قصرت فيما يخص قضيتهم، خاصة أنها استكملت المفاوضات مع 
  .دون اعتبارات للقضية، وفسر بأنه ضوء أخضر لالحتالل لالستمرار في اختطاف النواب

، "ديمقراطية تضمن الفوز لها فقط"ات، وأرادت وحمل فتح مسؤولية االقتتال كونها لم تقبل بنتائج االنتخاب
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تراجعت كثيراً على المستوى الدولي بسبب االنقسام واالقتتال، وتحجج 

  .األوروبيون واإلسرائيليون بأنه يعيق أي تقدم في عملية التسوية
تراشق اإلعالمي وتصدير تفاصيل كما حمل فتح وحماس، إحداث شرخ في المجتمع الفلسطيني بسبب ال

الخالفات للشارع وتضخيمها بشكل كبير، إضافة للتعبئة الداخلية والحزبية من قبل الحركتين للجماهير 
ونصح مسؤولي الحركتين يإيجاد آليات، للخروج من مأزق االنقسام، لتهيئة  .ضد اآلخر، ورفض قبوله
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 بإطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، الظروف وإبداء حسن النوايا لتجاوز هذه المرحلة،
والعودة " األخطر هو أن نصل إلى اتفاق ال تكون األجواء مهيأة لقبوله"وإطالق الحريات العامة، ألن 

  .وأعلن تفهم مصر لمواقف الحركتين من الحوار خاصة في قضية المعتقلين السياسيين .للمربع األول
الحوار قال، إنها تتمثل في المعتقلين واالنتخابات واللجنة المشتركة وبخصوص الملفات العالقة في 

واألمن، وعارض الرمحي مبدأ النسبية الكاملة في االنتخابات، وقال إن الوفد المصري اقترح تشكيل 
 واالنتخابات في الضفة وغزة، لكن فتح ترفض اإلعمارلجنة مشتركة تتولى مهمة اإلشراف على إعادة 

 عمل اللجنة، وتسعى للحصول على األغلبية في عملها، وبخصوص تفعيل األجهزة األمنية تحديد مرجعية
 3 آالف، ثم إلى 5 ألف عنصر أمني من المفصولين، ثم تراجعت إلى 15قال إن فتح طرحت عودة 

آالف، يقابله في الضفة عودة المفصولين من عملهم في المؤسسات المدنية ثم يجري بحث موضوع 
  .مغلقةالجمعيات ال

  20/7/2009الخليج، 
  

  ال مؤشرات على إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد: خريشة .3
حسن خريشة، إن المؤشرات . قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د :كتب فايز أبو عون

فتح (الموجودة اآلن على أرض الواقع من حيث عدم استطاعة طرفي النزاع في الساحة الفلسطينية 
الخروج من مأزق ودوامة االنقسام التي وضعوا أنفسهم والشعب الفلسطيني برمته فيه، تشير ) وحماس

 من كانون 25إلى أن موعد استحقاق إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد حسب القانون في 
  .ا يأمل الجميع المقبل سيمر مرور الكرام، ولن تجري االنتخابات في موعدها كميناير/ الثاني

وذكر خريشة أن الرؤية الوحيدة التي تخرج الجميع من هذا المأزق هي إجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية في موعدها المحدد، ألنه بتجدد الشرعيات تنتهي حالة االنقسام، موضحاً أنه حتى هذه اللحظة 

عباس لم يحدث هناك أي تقدم وبالرغم من زيارة هيئة رئاسة مكتب المجلس التشريعي للرئيس محمود 
 عزيز دويك رئيس المجلس وأمين سر ,حتى في إطار تفعيل المجلس، الفتا إلى أن الهيئة ضمت د

 . حسن خريشة, محمود الرمحي والنائب الثاني لرئيس المجلس د,المجلس د
 20/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  في دمشق تأسيس منظمة تحرير جديدة القدومي يبحث مع قادة فصائل العشرة ":يةالجريدة الكويت" .4

 أمس، أن "الجريدة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: بيسان عدوانو أماني سعيد - القاهرة ،رام اهللا
رئيس الدائرة السياسة في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي يبحث مع قادة الفصائل العشرة في 

وقالت المصادر إن المنظمة ستعنى بملف  .مة التحريردمشق تأسيس منظمة تحرير جديدة بديلة لمنظ
 أن "الجريدة"وعلمت .  أغسطس المقبل/ آبالالجئين الفلسطينيين، وأنه سيتم كشف النقاب عنها في شهر

القدومي توجه بطلب الى دولة خليجية الستضافة المؤتمر األول للمنظمة الجديدة، بعد أن رفضت 
  .وص بهذا الخص سابقاًالجزائر طلباً

  20/7/2009الجريدة، الكويت، 
  

  خطط فيه لقتل عرفاتعباس ودحالن حضرا اجتماعاً: شريف أبو .5
كشف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،  بسام أبـو            :  نادية سعد الدين   -عمان  

لوقـت   فـي ا   شريف عن مالبسات جديدة حول ملف مصرع الرئيس الراحل ياسر عرفات بالسم، مؤكداً            
وأكد  .نفسه أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ اإلسرائيليين رفضه مبدأ االغتياالت السياسية            

، ولكن الـرئيس     الرئيس عرفات مسموماً   اغتيالإسرائيل نفذت   "أن  " الغد"أبو شريف في حوار موسع مع       
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 مـع الجـانبين      مـشتركاً  عباس والمسؤول األمني السابق النائب محمد دحالن اللذين حضرا اجتماعـاً          
 خطط فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرئيـل شـارون لقتـل             2004اإلسرائيلي واألميركي عام    

الرئيس الفرنسي الـسابق جـاك      "، في الوقت الذي يعلم فيه       "عرفات، لم يرفضا ولم يدافعا عن الموضوع      
ي المحتلة دفن فوراً لقطع الطريـق       عندما أحضر جثمان عرفات إلى األراض     "وقال   ".شيراك سبب الوفاة  

، وبمـا أن مكتبـي      اإلسالميةأمام مطالبات تشريح الجثة، لدرجة أنه دفن خطأ حسب الشريعة والطقوس            
يطل على قبره، فقد شاهدت الساعة الثالثة فجراً في اليوم التالي على دفنه، من ينبش القبر رغـم أنهـم                    

سالمية بعدم جواز فتح القبور بعد الدفن، لكنهم أعادوا         تحججوا برفض التشريح خشية مخالفة الطقوس اإل      
عـدم اكتـشاف    "وأرجع سبب رفض تشريح جثة عرفات إلـى          ".دفنه حسب الشريعة أي بمواجهة القبلة     

  ".جريمة اغتياله مسموماً، بخاصة وأن مادة السم تظل موجودة في جسم المتوفي لسنوات طويلة
فـي ظـل الحكومـة      " حل الدولتين " المجلس الوطني، تنفيذ     إلى ذلك، استبعد أبو شريف، وهو عضو في       

بموافقة أطراف خارجيـة    "اليمينية اإلسرائيلية المتطرفة، راهنا نجاح الحوار، المنتظر قريبا في القاهرة،           
  ".وترتيب فتح وفرز قيادات فلسطينية شبيهة بالحالية

لساحة الفلسطينية لتحقيق مصالحها    استمرار تدخل أطراف فلسطينية وإقليمية في ا      "وحذر أبو شريف من     
  ".الذاتية على حساب المصلحة الوطنية

مزايدات حماس قد انتهت عقب قبولها، تحت ضغوط عربية حقيقية، بدولة فلـسطينية علـى               "واعتبر أن   
لقاءات سرية مباشرة تجري منذ فترة طويلة بين حماس وإسرائيل          "، مشيراً إلى    "1967األراضي المحتلة   

  ". األراضي المحتلة، لكي تثبت الحركة بأنها القيادة البديلة التي على إسرائيل التعامل معهاداخل وخارج
، بعدما همشها رئيس السلطة محمود عباس وقزمها في شخصه، على غرار مـا              "بالتكلس"ووصف فتح   

ء معينـة   الصراع الدائر بين مراكز قوى داخل الحركة لتجهيز أسما        "فعل في منظمة التحرير، الفتاً إلى       
  ".قبل لئم المؤتمر الحركي
ما يجـري فـي     "ورأى أن    ".تناقضات وصراعات عميقة في الداخل الفلسطيني     "وتحدث أبو شريف عن     

الحـوار  "، معتبـراً أن  "القاهرة ليس حواراً وطنياً وإنما حوار بين تنظيمين يختلفان على مناصب السلطة           
الذي اسـتند إليـه     " حل الدوليتن "لس الوطني برنامج    الوطني قد انتهى منذ زمن طويل حينما اختار المج        

ـ  في جنيف أمام الجمع    13/12/1988 مبادرته للسالم في     إلطالقالرئيس الراحل عرفات     ة العموميـة   ي
  ".لألمم المتحدة التي انتقلت من نيويورك إلى جنيف لرفض الواليات المتحدة إعطائه تأشيرة

ور على مقاعد السلطة والحكم، وليس على خدمـة القـضية           الصراع القائم بين فتح وحماس يد     "وقال إن   
نجاح حوار القاهرة الجاري بين الحركتين حـول مناصـب الـسلطة،            "، معتبراً أن    "والشعب الفلسطيني 

من إيران وبعض الدول العربية، وبمدى قناعتهم بنضج األوضـاع الراهنـة،            " األبوات"مربوط بموافقة   
ـّص"وفرز القيادة الفلسطينية الجديدة، التي يعكف حالياً مع         وبقدرة عباس على ترتيب أمور فتح        " الخُـل

  .، في الرابع من الشهر المقبل في بيت لحم"على دراسة األسماء وتجهيزها قبل عقد مؤتمر فتح
عندما يتم االنتهاء من ترتيبات فتح وتشكيلة القيادة الفلسطينية الجديدة، سيتم االتفـاق علـى               "وتابع قائالً   

 السلطة بين حماس وفتح، وعندما تثار االحتجاجات من التنظيمات الفلسطينية األخرى، فإنها ستجد              تقاسم
  ".بإعطاء كل تنظيم منصب وزير، حتى وإن كان بال وزارة" جوائز ترضية"أجوبتها الجاهزة لديهما مع 

د إلى الخالف حول لقد ظن البعض خطًأ، لفترة طويلة، أن سبب التناقض القائم بين الحركتين يعو"وقال 
البرنامج السياسي، وقد خُدع البعض عندما ظنوا أن حماس أكثر وطنية من غيرها من التنظيمات كونها 

 تصرف وإدارة حركة إساءةتطلق شعارات شبيهة بشعارات الماضي، وفي ظل هذا التضليل، مضافاً له 
قاصدين ) 2006انتخابات في (فتح والسلطة لشؤون الشعب الفلسطيني، صوت الناس لمرشحي حماس 
ال مجال اآلن للتضليل "ولكن  ".بذلك توجيه صفعة لفتح، من دون أن يكون خيارهم، بالضرورة، حماس

والفهم المبهم، بعدما أعلنت قيادة حماس تحت ضغوط عربية حقيقية عن موقفها السياسي حيال الموافقة 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1499:         العدد       20/7/2009اإلثنين  :التاريخ

تها في ظل أوضاع مستاءة من سوء إدارة فتح ، منهية بذلك عملية تضليل واسعة استغل"حل الدولتين"على 
والسلطة ألموال الشعب، وعدم قيام المتنفذين في السلطة بتنفيذ المشاريع التي وعدوا الشعب الفلسطيني 
بها، ابتداء من تغطية المكاره المكشوفة والمليئة باألمراض في القطاع، وصوالً إلى إيصال خدمات 

  ".ى المحرومة منهاالكهرباء والهاتف لمئات من القر
  19/7/2009الغد، األردن، 

  
  عباس ودحالنلدومي يهدد بإذاعة تسجيل لعرفات يؤكد صحة اتهاماته الق .6

أكد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، أنه يمتلك :  وكاالت– السبيل -رام اهللا 
وللقيادي في حركة فتح محمد دحالن تسجيال صوتيا يثبت صحة اتهاماته لرئيس السلطة محمود عباس 

لقد : "قال القدومى" حياد"وفي رد مقتضب لوكالة  .في التخطيط الغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات
 لهم ماذا سيكون أقول واآلن لكالمي اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية بيان شجب واستنكار أصدرت
 نفس ما فيه ياسر عرفات بناء على طلبه يقول  لكم تسجيال صوتيا بصوت الرئيسأخرجت إذاردكم 
عباس : " القدومىوأضاف، "األموالفتح ليس ملكا لهم فهم يتاجرون بفتح من اجل : "، مضيفا"قلت؟

ودحالن سرقوا حركة فتح ويتاجرون بها، ويلتف حولهم قيادات تاريخية باعت نفسها من اجل المال ولن 
 يحاكموا على قتلهم لرئيس الشعب أنن من عقابهم، يجب ادعهم يسرقون الحركة، ولن ندعهم يفلتو

  ". القادمة ستفجر حقائق جديدة للشارع الفلسطينياأليام...الفلسطيني
 19/7/2009السبيل، األردن، 

  
  "وثيقة القدومي"سهى عرفات تنفي تصريحاً باسمها بأن زوجها أطلعها على  .7

 عرفات السيدة سهى عرفات أن زج اسمها في اعتبرت أرملة الرئيس ياسر:  بارعة علم الدين-لندن 
 تصفية إلىضمن سياق المؤامرة على الشعب الفلسطيني الهادفة " الفلسطينية يأتي -الخالفات الفلسطينية 

ما يحصل اليوم بين أبناء الشعب الفلسطيني " أن إلى، مشيرة "قضيته من خالل تعميق الخالفات بين أبنائه
ل استشهد من أجل القضية ومن أجل وحدة الشعب الفلسطيني، فهل هذه يدمي القلوب، والرئيس الراح

 إليها عبر الهاتف رداً على ما نسبته "الحياة" لـوأضافت "الطريقة التي يخلّده فيها بعض الفلسطينيين؟
خيراً تصريحاً على لسانها تقول فيه إن الرئيس الراحل أطلعها أ التركية، التي نشرت "جمهوريت"جريدة 
، والتي يتهم فيها الرئيس محمود عباس بالتآمر على "وثيقة القدومي"لوثيقة التي باتت تعرف بـعلى ا

ونفت السيدة سهى هذه التصريحات جملة وتفصيالً، مؤكدة أنها لم . اإلسرائيليينحياة الرئيس الراحل مع 
. نشرها هذه األكاذيب هذه الصحيفة أو غيرها، ومشددة على أنها لم تسمع بهذه الصحيفة قبل إلىتتحدث 

 القانونية ضد الجريدة التركية، باإلجراءات أنها طلبت من محامي الرئيس الراحل البدء إلىوأشارت 
  .مطالبة بنفي الخبر، وبالضرر الذي أصاب عائلة الرئيس

  20/7/2009الحياة، 
  

  مفتاح السالم هو استعادة الحقوق الفلسطينية غير منقوصة: عباس .8
 تسعى إلى تهويد مدينة القدس "إسرائيل"أكد الرئيس محمود عباس، أمس، أن  :ادكتب حسن عبد الجو

وقال عباس في كلمة ألقاها خالل مشاركته في بيت لحم في إحياء  .وتغيير معالمها اإلسالمية والمسيحية
الت إن المدينة المقدسة تواجه اليوم أخطاراً حقيقية، حيث تتواصل محاو: ذكرى ليلة اإلسراء والمعراج

الحفريات اإلسرائيلية التي تجري في كل "وأضاف، إن  .تهويدها وتغيير معالمها اإلسالمية والمسيحية
ركن من أركانها تشكل خطراً حقيقياً على مبانيها التاريخية ومقدساتها الدينية، وخصوصا المسجد 
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وفرض الضرائب وأكد الرئيس أن سياسة هدم البيوت الفلسطينية ومصادرتها،  ".األقصى المبارك
  . إجبارهم على النزوح عنهاإلىالباهظة على مسلميها ومسيحييها، ومنعهم من البناء إنما تهدف 

 األوسطاستعادة الحقوق الفلسطينية غير منقوصة هي مفتاح السالم في منطقة الشرق "وشدد على أن 
 يكون أنلكن السالم ال يمكن ...  إرادة صادقةإلىصنع السالم العادل والشامل يحتاج "، مؤكداً أن "والعالم

 أن يدفعوا ثمن السالم باالنسحاب من أرضنا، ووقف وإنهاء اإلسرائيليينعلى : وقال .بداً من جانب واحدأ
  . االستيطان الذي يمثل عقبة حقيقية في طريق تحقيق السالمأشكالكافة 

ي بيت لحم، في إحياء ليلة وأضاف في كلمة ألقاها خالل مشاركته ونظيره الداغستاني موخو علييف ف
إلسراء والمعراج، إن مواجهة األخطار التي تهدد مشروعنا الوطني، ومستقبل شعبنا وقضيتنا، تفرض 
علينا أن نعمل بأقصى طاقاتنا من أجل استعادة وحدتنا الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام المدمرة لمشروعنا 

  .شرذم والفرقة التي ال تخدم سوى األعداءالوطني، وأن نأخذ على أيدي كل دعاة الفتنة والت
 20/7/2009األيام، فلسطين، 

  
   في القدس"إسرائيل"ال نعترف بقرارات وقوانين : عريقات .9

 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير . رفض د: كامل إبراهيم-أريحا 
 نتنياهو حول استمر النشاطات االستيطانية  تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامينأمسالفلسطينية 

كد عريقات رفض السلطة أ "الرأي"وفي حديث خاص مع  .في مدينة القدس وخاصة في حي الشيخ جراح
 حكومته باعتبار القدس عاصمة أبدية إلسرائيل وشدد على وأركانالفلسطينية، ما جاء على لسان نتنياهو 

سطينية محتلة ودون عودتها كعاصمة للدولة الفلسطينية لن يكون  القدس كانت وال تزال مدينة عربية فلأن
ن هذه المواقف اإلسرائيلية تعتبر تدمير واضح للجهود الدولية واألميركية واألوروبية أكد أو .هناك سالم

لصناعة السالم في المنطقة وتحد سافر إلرادة المجتمع الدولي المطالب للحكومة اإلسرائيلية وقف كافة 
، والمطالبة باحترام االلتزامات المترتبة على )النمو الطبيعي(ت االستيطانية بما فيها ما يسمونه النشاطا

 هذا التصرف والنهج تحد سافر لإلرادة الدولية إنوقال  .كافة األطراف في خطة خريطة الطريق
  .أوباماوالمجتمع الدولي وحتى لمطالب الرئيس األمريكي 

 بوقف النشاطات "إسرائيل"ية إلى استمرار بذل كل جهد ممكن إللزام ودعا عريقات اإلدارة األميرك
االستيطانية خاصة في القدس مؤكداً ضرورة تراجع الحكومة والبلدية اإلسرائيلية عن المشروع 

 وحدة استيطانية وفندق على أراضي مفتي 200االستيطاني في حي الشيخ جراح والذي يشمل بناء 
  . المنازل في القدس الشرقيةالقدس وكذلك وقف سياسة هدم

ووصف عريقات قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلية طرد عائلتي غاوي وحنون من حي الشيخ جراح 
 األرض المقامة عليها الوحدات السكنية هي أن في حي الشيخ جراح 28رغم إثبات محامي العائالت 

 .ه قرار سياسي وليس قرار قضائي عائلة حجازي وفق سند طابو تركي بأنإلىأراضي فلسطينية تعود 
 القرار اإلسرائيلي المجحف يدخل في إطار سياسة التهويد المستمر لمدينة القدس المحتلة مؤكداً إنوقال 

أن هذه القرارات اإلسرائيلية التي تقترف بحق القدس المحتلة مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية 
بهذه القرارات والقوانين اإلسرائيلية التي تفرض على القدس وأضاف نحن ال نعترف  .بكافة إشكالها

  .المحتلة ونستنكرها وندينها بشدة
 لالستيطان "إسرائيل"وكشف عريقات النقاب عن موقف عربي ودولي موحد غير مسبوق يقضي بوقف 

 الموقف العربي اليوم يتجلى بأفضل صورة وتماسك بوقف االستيطان والتمسك بالمبادرة إنوقال 
 والواليات المتحدة يتيح "إسرائيل"كد عريقات أن السلطة الفلسطينية سترفض أي اتفاق بين أو .العربية

  .استمرار أي عمليات بناء استيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة 
  20/7/2009الرأي، األردن، 
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  فصائلبلغ متقي أن من يدعم القضية ال يقوم بدعم فصائل على حسابعريقات ي .10

 صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، أنه التقى الخميس .أكد د:  كفاح زبون-ن  لند،رام اهللا
الماضي، منوشهر متقي وزير الخارجية اإليراني على هامش قمة عدم االنحياز في شرم الشيخ في 

الرجل في األردن في  إنه ليس اللقاء األول من نوعه، وإنه التقى "الشرق األوسط"لكنه قال لـ. مصر
 .منتدى دافوس قبل عامين، وفي قمة الرياض العربية، وبحضور الرئيس محمود عباس

وناقش عريقات مع متقي وجوب دعم القضية الفلسطينية، وأطلعه على تفاصيل العملية السلمية وإلى أين 
ن عريقات رد على  إ"الشرق األوسط"وقالت مصادر مطلعة لـ. وصلت، كما ناقشا التطورات اإلقليمية

متقي عندما تحدث عن أن إيران مستمرة في دعم القضية، بأن من يدعم القضية ال يقوم بدعم فصائل 
أنا ال ": وبحسب المصادر قال عريقات لمتقي ).في إشارة إلى دعم إيران لحماس(على حساب فصائل 

 إن بالده تدعم نجاح الحوار وكان متقي قال لعريقات ."أدعوكم لدعم فتح بل لدعم القضية الفلسطينية
  .الفلسطيني وتتطلع إلى الوحدة الفلسطينية وستظل داعمة للقضية الفلسطينية

 .وناقش الرجالن كيفية دعم الحوار الفلسطيني برعاية القاهرة، لكن أي وعود لم تُعطَ خالل االجتماع
األول من نوعه " إن اللقاء وكان مسؤول فلسطيني قال لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته

األوضاع " الذي استمر ساعة بين عريقات ومتقي، تناول "على هذا المستوى منذ عشرات السنين
 ."الفلسطينية الداخلية واألوضاع اإلقليمية ووجوب إنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية برعاية مصر

مع المصالحة الفلسطينية وأن القضية أكد لعريقات أن إيران "وأضاف أن وزير الخارجية اإليراني 
 ."إسرائيل"ـ، العدو اللدود ل"الفلسطينية أولوية بالنسبة إلى إيران

 20/7/2009الشرق األوسط، 
  

  إعادة بناء مقرات األجهزة األمنية بغزة أكبر تحد يواجه الداخلية: ادحّم فتحي .11
المقالة، أن التحدي األكبر الذي يواجه عمل اد، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية  أكد فتحي حم:غزة

استهدفه التدمير  الوزارة يتمثل في إعادة بناء مقرات األجهزة األمنية، نظراً ألن أغلب هذه المقرات
  .إلعادة تشييدها انعدام مواد البناء الالزمة اإلسرائيلي، وال يصلح لالستخدام، عالوة على

 القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، في مقر وزارة الداخلية وأشار حماد، خالل اجتماعه مع اللجنة
االرتقاء "بمدينة غزة، إلى أن وزارته تعكف على إجراء تقييم عام لمنتسبي األجهزة األمنية بهدف 

  .، كما قال"بمستواهم من حيث التدريب والتطوير وإكسابهم مهارات التعامل مع الجمهور
قامت بجهد كبير إلعادة حوسبة بيانات السجل المدني الذي فُقد في "الداخلية أن وزارة  وأشار حماد إلى

  ".من المهمة، وسيكون في كل محافظة دائرة للسجل المدني %80العدوان، وقد وأنجزت أكثر من 
  19/7/2009 قدس برس،

 
  "إسرائيل"السجن المؤبد لفلسطيني بتهمة التخابر مع : غزة .12

عسكرية تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أمس حكما أصدرت محكمة  ):ا.ب.د( - غزة
وصدر  .بالسجن المؤبد مع األشغال الشاقة على متهم بالتخابر والتعامل مع العدو اإلسرائيلي والقتل قصدا

من هيئة المحكمة العسكرية الدائمة في ) المشهور بالسبع (إسماعيل احمد إبراهيمالحكم ضد المتهم محمد 
وقالت المحكمة إن الحكم يستند إلى قانون العقوبات .  باألغلبية وهو قابل لالستئنافأمستها جلس

  .الفلسطيني
  20/7/2009الخليج، 
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  "إسرائيل" والصراع مع المصالحة الفلسطينية يبحث مع سطانوف مشعل .13

حماس  القيادي في حركة     ، أن صقر كامل دمشق   عن مراسلها من  ،  20/7/2009القدس العربي،   ذكرت  
، الذي التقى رئيس المكتـب       المبعوث الروسي الكسندر سلطانوف    أن ،"القدس العربي "لـأكد  محمد نصر   

 رسائل سياسية   أية لم يحمل لحماس     ،خالد مشعل في مقر السفارة الروسية بدمشق      السياسي لحركة حماس    
ملية التبـادل، وان     في ع  األمور وصلت   أين سأل فقط    وإنماليط  ا جهة ولم يبحث قضية الجندي ش      أيةمن  

 عن مستويات محددة مـن      إال اإلفراج ال تقبل    ألنهاتعرقل العملية   " إسرائيل" سلطانوف بأن    أبلغتحماس  
ن سلطانوف لم يبحث حضور حماس لمـؤتمر موسـكو        أ إلىاألسرى الفلسطينيين في سجونها، كما لفت       

 مـع مـشعل القـضايا المتعلقـة     للسالم المزمع عقده في فترة الحقة، مضيفا ان المبعوث الروسي بحث      
، والمصالحة الفلسطينية وعرض معه الجهود الروسية لعقـد         "إسرائيل"بالوضع الفلسطيني والصراع مع     

 . مؤتمر موسكو السلمي
قالت   مصادر فلسطينية، أن دمشق مراسلها من حميديإبراهيم، عن 20/7/2009الحياة، وأضافت 

بلورة رؤية "لفلسطينية والتحركات الروسية لعقد مؤتمر دولي بهدف ن اللقاء تناول المصالحة اإ" الحياة"لـ
  ".  وموعدهوأهدافهواضحة للمؤتمر 

غسطس أ / آب25 إلى جلستها المقبلة أرجئتواطلع مشعل سلطانوف على مستجدات المصالحة التي 
دايتون وسلوك الجنرال كيث ) المنسق األمني األميركي(التدخل األميركي عبر "ن أ إلىالمقبل، مشيراً 

ن فتح ليس لديها قرار بالشراكة الفعلية، وهي ترهن أ إذ فشل الحوار، إلىفتح في جلسات الحوار يؤديان 
 صار الفيتو على المصالحة الفلسطينية بأيدي هذين أن إلى "إسرائيل"والمصالحة بمواقف دايتون 

  ".الطرفين
تصور موسكو للمؤتمر الدولي للسالم  سلطانوف اطلع مشعل على أنوتابعت المصادر الفلسطينية 

طرف  "أنها، بما فيها حماس، باعتبار األمر المعنية بهذا واألطرافوحرصها على االتصال بجميع الدول 
بين " خالفاً في الرأي" هناك أن إلى وأشارت".  مصالحةأو ال يمكن تجاوزه سواء هناك انقسام أساسي

، في حين أنابوليستريده استمراراً لعملية  "أميركا أنار  المؤتمر الدولي باعتبإزاءواشنطن وموسكو 
  ".  مرجعية مؤتمر مدريد للسالم ومبدأ األرض في مقابل السالمإلى يكون مستنداً أنتريده موسكو 

 فلسطينيين أسرى صفقة تبادل إزاءوكررت قيادة حماس رداً على استفسارات المبعوث الروسي، موقفها 
 عن اإلفراج ترفض ألنها هي التي تعرقل الصفقة إسرائيل "إن، قائالً شاليطد  غلعااإلسرائيليبالجندي 
  ". األسرى نوعية أو فلسطينيين، سواء لجهة العدد أسرى

 الشروط التي تفرضها اللجنة الرباعية الدولية للحوار مع حماس إلى سلطانوف -وتطرق لقاء مشعل 
 ونبذ العنف، وشرح مشعل للمبعوث "إسرائيل"ـبوالتي تتضمن قبول االتفاقات الموقعة واالعتراف 

استراتيجية الشروط المسبقة فشلت، سواء لعدم جواز ذلك من حيث المبدأ بوضع  "أنالروسي كيف 
 تغيير مواقف إلى لم تؤد ألنها من حيث العمل السياسي أوشروط للحوار مع طرف منتخب ديموقراطياً، 

  ".إعالنها سنوات على أربعحماس بعد 
  

   في فتح داخلياً تصريحات القدومي شأناًّدليط وتعاصفقة ش" نضوج" تنفي حماس .14
 غلعـاد   اإلسرائيلي صفقة تبادل الجندي     إتمامنفت حركة حماس الحديث عن قرب        : صقر كامل  -دمشق  
ـ        طشالي  لـه مـن     أسـاس  هذا الكالم ال     إن" القدس العربي " وقال القيادي في حركة حماس محمد نصر ل

متوقفـة   "طشالي اإلسرائيلي سراح الجندي    إطالقضات عبر الوسيط المصري حول      الصحة، وان المفاو  
 السبب هـو تعنـت الطـرف اإلسـرائيلي          أن، مضيفا   " منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو     أي أشهرمنذ  

ومحاولته تغيير وجهة المفاوضات وخاصة ما يتعلق منها بسقف المطالب الفلسطينية ورفضه استحقاقات             
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 مـن حيـث     أو عنهم   باإلفراج الفلسطينيين التي تطالب حماس      األسرىواء من حيث عدد     عقد الصفقة س  
  . السجن المؤبد وغيرهمأو باإلعدام كالمحكومين األسماءطبيعة هذه 
 خـالل زيارتـه     طشـالي  المصري لم يبحث موضوع      األمني الوفد   أن القيادي في حماس     أكدفي المقابل   

  .لفائت ااألسبوعلدمشق ولقائه قيادات حماس 
 أنوحول اتهامات فاروق القدومي لمحمود عباس بالتورط في اغتيال الراحل ياسر عرفات اعتبر نصر               

هذه االتهامات شأن داخلي في حركة فتح ال تتدخل فيه حركة حماس، لكنه استطرد بان هذه االتهامـات                  
ة اغتيال الرئيس ياسر     تتعلق بقضية فلسطينية وطنية تهم كل الفلسطينيين هي قضي         ألنهااستوقفت حماس   
  ".الفتة ويجب على الجميع التوقف عندها" هذه االتهامات كانت أنعرفات، مضيفا 

  20/7/2009القدس العربي، 
  

   يدعو الدول األوروبية لبحث مقترحات سوالنا حول إعالن دولة فلسطينيةحواتمة .15
 أمس، الدول األوروبية إلى بحث دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمة،: رام اهللا -غزة 

مقترحات المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي، خافيير سوالنا، التي طالب 
إن عمليات التوسع االستيطاني "وقال حواتمة في بيان صحافي  .فيها األمم المتحدة بإعالن دولة فلسطينية

ط مسبق ألية مفاوضات بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة في القدس والضفة الغربية ستؤدي إلى إحبا
  ".الوطنية الفلسطينية

واتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمناورة لتعطيل دور الرئيس األميركي باراك أوباما 
والكتل الدولية الكبرى في حل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي مع إسرائيل وتحويل الضغط على 

ودعا  .الشعب الفلسطيني والبلدان العربية لتطبيع العالقات والمفاوضات مع استمرار توسع االستيطان
حواتمة االتحاد األوروبي ألخذ دوره الملموس في دفع المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل واالستيطان في 

 .194ألممي القدس والضفة الغربية وضمان حق عودة الالجئين الفلسطينيين عمال بالقرار ا
 20/7/2009الشرق األوسط، 

  
  بلقاء فتح وحماسالذي وصل إلى القاهرة الجهاد تنفي عالقة وفدها  .16

نفى متحدث باسم حركة الجهاد أمس عالقة وصول وفد من حركته إلى القاهرة بلقاءات : )ا.ب.د(
 من الحركة وقال داود شهاب إن وفدا .حركتي فتح وحماس لتقييم مجرى الحوار الوطني الفلسطيني

مع القيادة المصرية بشأن تطورات الوضع " اعتيادية"وصل إلى القاهرة مساء الجمعة إلجراء مشاورات 
وأوضح أن وفد الجهاد سينتقل عقب . الفلسطيني ومجريات الحوار الوطني وسبل إنهاء االنقسام الداخلي

ية دمشق للقاء قيادة الحركة هناك مع المسؤولين المصريين إلى العاصمة السور" االعتيادية"المشاورات 
   .دون أن يكون له أي عالقة باللقاء الجاري منذ السبت بين فتح وحماس في العاصمة المصرية
  20/7/2009الخليج، 

  
  يلتقي مشعلالشخصيات الشعبية األردنية والفلسطينية  منوفد  .17

طينية مع رئيس المكتب السياسي     التقى وفد من الشخصيات الشعبية األردنية والفلس      : وكاالتال -الجزيرة  
وعرض الوفد خالل اللقاء مبادرةً سماها مبادرةَ البناء والمصالحة الفلسطينية،           .خالد مشعل  لحركة حماس 

كما التقى الوفد بعض أعضاء أمانة السر في لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلـسطيني وممثلـي                 
د الوفد كذلك أن الظرف الحالي أصبح أكثر نضجا وإلحاحا          وأك .بعض الفصائل الفلسطينية للغرض نفسه    

  .لتوحيد قوى المقاومة من أجل مواصلة المسيرة، وهو ما استدعى طرح هذه المبادرة
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وقال رئيس وفد الشخصيات الشعبية األردنية والفلسطينية شاكر الجوهري إن الحوار فـي القـاهرة لـم                 
الحالي أصبح أكثر نضجا لطرح مبادرة تتكـون مـن          وأضاف أن الظرف     .يتوصل إلى شيء حتى اآلن    

 وإعادة بنـاء    ،نقطتين أساسيتين تتمثالن في الدعوة إلى ما سماه تشابك األيدي بين جميع القوى المقاومة             
  .وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

  19/7/2009نت، .الجزيرة
  

  طني ينهي االنقسامطرفا النزاع يتحّمالن مسؤولية عدم التوّصل إلى اتفاق و: الوادية .18
حمل الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة الحوار الوطني عن الشخصيات المستقلة، حركتي فتح              :حسن جبر 

  .وحماس مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام الداخلي
ينة إن تعنت الطرفين وتمترسهما خلف مواقف مع      "من القاهرة،   " األيام"وقال الوادية في حديث هاتفي مع       

، وأضاف أن الوضع اآلن معقد والقضية الفلـسطينية والمجتمـع           "أفشل جهود مصر للتوصل إلى اتفاق     
  .الفلسطيني أصبحا في خطر وال يجوز التوقف عند قضايا ثنائية

  20/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  ولم توجه بعد لألعضاء بالخارج" األصدقاء"فتح وصلت   حضور مؤتمردعوات .19
ـ     : ارين بسام البد  - عمان أنه خالفا لكل التقاليد المرعية لم      " القدس العربي "قالت مصادر في حركة فتح ل

يتسلم أي من أعضاء الحركة خارج او داخل فلسطين الوثائق والتقارير وحتى بطاقات الدعوة لحـضور                
  .المؤتمر الحركي فيما ال يبدو ان القائمة النهائية ألعضاء المؤتمر جاهزة حتى اآلن

 ال يوجد حتى مساء األحد ما يوحي بأن ترتيبات حقيقية تتخذ الستقبال وتأمين تنقـل أعـضاء                  وقالت انه 
الحركة من الخارج الذين يحق لهم حضور المؤتمر والتصويت حيث لم تصرف حتى اآلن بطاقات سفر                

" لـضيوف " قوائم الحضور خالفا للـدعوات التـي وجهـت           أصالوفنادق وال مخصصات تنقل ولم تقر       
  . الحركي بصفته مؤتمرا للحزب الحاكم في فلسطينالمؤتمر

 مـن   أسابيع أربعةوبالعادة تنص اللوائح الداخلية على تأمين التقارير والوثائق لألعضاء في المؤتمر قبل             
 فيما لم تعلن السلطة بعد أنها استطاعت تأمين تصاريح الدخول الالزمة ألعضاء الحركـة               االنعقادلحظة  

  .ن للمؤتمرفي الخارج الذين سيدعو
 من قادة الحركـة فـي       أعضاءويسود في اوساط فتح في الخارج لغط حول هذا الموضوع حيث يطالب             

صفها الثاني بتوفير تصاريح إسرائيلية تخولهم الدخول للمشاركة علما بان المؤتمر سيعقد في ظل غياب               
 أبو ماهر غنيم الـذي ابلـغ     قادة تاريخيين وكبار في الحركة بينهم فاروق القدومي والرجل الثالث حركيا          

أصدقاء له بانه سيتغيب عن مؤتمر الحركة السادس رغم انه ترأس اللجنة التحضيرية بدعوى المـرض                
  .حيث أجرى مؤخرا في تونس عملية جراحية

وسيتغيب ايضا عضو اللجنة المركزية محمد جهاد فيما قد يقتصر حـضور الخـارج علـى األعـضاء                  
  .خول إسرائيليةالحاصلين أصال على تصاريح د

 ترتيبات بعد لضمان مشاركة ممثلي الحركة في قطاع غزة فـي المـؤتمر              أيولم تتخذ في السياق نفسه      
التي لـم تـصدر موافقـات       " مجموعة غزة "وبات مرجحا عقد المؤتمر بنسخته الرئاسية بدون حضور         

  .إسرائيلية على حضورها بعد
ي أوروبا وأمريكا الالتينية لحضور المؤتمر الحركي        من قارت  أجانب دعوة   أن في الحركة    أوساطوتعتقد  

  وعدم اتخاذ ترتيبات لتأمين حضور األعضاء من الخارج او من قطاع غزة يعني ان المـؤتمر سـيعقد                  
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بدون ضجيج حقيقي وبدون مناقشة مفصلية للملفات األساسية المطروحة كمـا سـيطغى عليـه الطـابع                 
  . في حركة فتحاإلحتفالي والمهرجاني، حسب قيادي بارز

  20/7/2009القدس العربي، 
 

 في غزةعقد من دون كوادرنا  لن ي السادسمؤتمر فتح: ماجد فرج .20
استبعد رئيس جهاز االستخبارات العسكرية الفلسطينية وعضو وفد حركة :  من صالح جمعة-القاهرة 

قرر في بيت لحم في فتح للحوار الوطني في القاهرة اللواء ماجد فرج عقد مؤتمر الحركة السادس الم
الرابع من الشهر المقبل من دون مشاركة كوادرها في قطاع غزة، محذرا من عدم السماح لهم بحضور 

حركة فتح ستكون لديها ردة فعل كبيرة جدا قد تفوق التوقعات في حال منعت : "وقال فرج إن. المؤتمر
 ". الحركة من الخروج من القطاعأعضاءحركة حماس 

 20/7/2009 القدس، فلسطين،
 

 "المخطوفة"الستعادة حركتهم " شرفاء فتح"أبو هالل يهاجم عباس ودحالن ويدعو  .21
فتح، على "، والتي انشقت عن حركة "حركة األحرار الفلسطينية"أكد خالد أبو هالل األمين العام لـ :غزة

يست في التهمة ذاتها، ل"أن القنبلة التي فجرها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير 
وال في المعلومات التي تحتويها الوثيقة، ولكنها تتمثل في أن من فجرها هو فاروق القدومي أمين سر 

كشف القدومي هذه الوثيقة التي تظهر تآمر عباس "وأكد أبو هالل أن  .، حسب رأيه"اللجنة التنفيذية
تأكيداً لالتهامات التي وجِهت إليهم منذ زمن ودحالن واالحتالل على تصفية قادة المقاومة؛ إنما يأتي 

  ".حينما تآمروا على الرئيس الراحل عرفات، ولدورهم المشبوه في التخلص منه
بالنهوض والخروج عن " شرفاء حركة فتح"وطالب أبو هالل في تصريح صحفي من وصفهم بـ

 خطة تسعى إلى تغييب هناك"وشدد على أن  .، على حد تعبيره"الستعادة حركتهم المخطوفة"صمتهم؛ 
  ".شرفاء حركة فتح عن القرار الفلسطيني

 20/7/2009قدس برس، 
  

  حماسقيادي في  جرحى برصاص أمن السلطة خالل محاولة العتقال ثالثة .22
أصيب ثالثة فلسطينيين بجروح أمس برصاص قوات أمن فلسطينية حاولت اعتقال ناشط من : )وكاالت(

وقالت حركة حماس في الضفة الغربية  .ام اهللا في الضفة الغربيةحركة حماس في مخيم الجلزون قرب ر
 إن أجهزة األمن الفلسطينية اقتحمت مخيم الجلزون في محاولة العتقال عدد من عناصر أمسفي بيان 

ونقل البيان عن شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي المخيم الذين قاموا  .الحركة حماس
 من أهالي 3أجهزة األمن التي قامت بإطالق النار بشكل كثيف، مما أدى إلى إصابة بإلقاء الحجارة، و

  .المخيم بالرصاص، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات رام اهللا
من جهة أخرى، اتهمت حماس جهاز األمن الوقائي في مدينة نابلس بفصل أربعة من موظفي جمعية 

  . التضامن الخيرية في المدينة
  20/7/2009الخليج، 

 
 عبد اهللا الجبريين تعّزي بوفاة الشيخ حماس .23

بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تتقدم حركة حمـاس مـن األمـة             : أصدرت حركة حماس بيان جاء فيه     
العربية واإلسالمية بأصدق مشاعر التعزية األخوية وبخالص المواساة القلبيـة بوفـاة العـالم والفقيـه                

داعين المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع          .لرحمن الجبريين عبد اهللا بن عبد ا    / اإلسالمي الشيخ 
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رحمته ويسكنه فسيح جناته وينزل سكينته وطمأنينته على قلب أهله وذويـه ويلهمهـم جميـل الـصبر                  
  .والسلوان

 18/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  يتهم القرضاوي بمساعدة حماس لشراء أراض في القدس :الشاباك .24
يوفـال  " الشاباك"قال رئيس جهاز االستخبارات العامة الداخلية اإلسرائيلية        : برهوم جرايسي  - ةالناصر

ديسكين أمس األحد، في تقرير دوري أمام الحكومة اإلسرائيلية، إن السلطة الوطنيـة الفلـسطينية تبـذل      
 تأييدا أكبـر    جهودا مكثفة إلحباط صفقات بيع أراضي فلسطينية لليهود، في حين أن حركة حماس تبدي             

  .1967لحل قائم على أساس دولة على حدود 
وقال ديسكين في تقريره، إن حسب معلومات جهاز الشاباك، فإن السلطة الفلسطينية تالحق بشكل مكثف               

 صفقة بيع أراضي فلسطينية ليهود، خاصة في القدس المحتلة ومنطقتهـا،            إبرامكل عملية قد يكون فيها      
  .ولكن أيضا في الضفة الغربية

 في قطـر،    إقامته مليون دوالر، من مكان      21وقال ديسكين، إن الشيخ يوسف القرضاوي، خصص مبلغ         
  .من أجل شراء مبان وإقامة بنى تحتية، من مساكن وغيرها، بواسطة نشيطي حركة حماس

ل ديسكين، إنه في اآلونة األخيرة كثرت التصريحات الصادرة عن شخصيات قيادية في حركة حماس               وقا
، وهذا مقابل هدنـة طويلـة       1967 الصراع من خالل إقامة دولة فلسطينية على حدود          بإنهاءالتي تقبل   

ن توجه حماس   هذا ال يعني إهماال للمبادئ األيديولوجية التي تقوم عليها حماس، ولك          "األمد، وأضاف أن    
، حـسب تعبيـر     "إلى الحلبة السياسية يهدف إلى تحدي السلطة المطلقة للرئيس محمود عباس أبو مازن            

  .ديسكين
  20/7/2009الغد، األردن، 

  
   تجميد المستوطنات في الضفة أميركياً تجدد رفضها طلباً"إسرائيل" .25

ألميركية تجميد مشروع بناء في      ا لإلدارة أمس رفضها طلبا     "إسرائيل"جددت  : برهوم جرايسي -الناصرة
 مزيد من تصعيد التباينات في      إلىالجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وهو ما سيؤدي وفق مراقبين            

  . الفلسطينية المحتلةاألراضي في موضوع االستيطان اليهودي في أبيبموقفي واشنطن وتل 
لن توجـد   "حد أنه   ومته في اجتماعها أمس األ    وأبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء حك       

ال نستطيع أن   : وقال نتنياهو . ، على حد زعمه   "القدس الموحدة "قيود على عمليات البناء في أي مكان في         
إن :  نتنياهو  وأضاف .نقبل حقيقة أن اليهود لن يكون باستطاعتهم العيش والشراء في أي مكان في القدس             

 للتشكيك مما يعني أنه يحق لسكان القدس اليهود شراء الشقق السكنية فـي              غير قابلة ) القدس(سيادتنا فيها 
كانت هذه سياسة جميع حكومات إسرائيل المتعاقبة، وبودي القول إنهـا           : ولفت قائال . أجزاء المدينة كافة  

تتجسد على أرض الواقع، إذ قام السكان العرب خالل السنوات األخيرة بامتالك أو استئجار المئات مـن                 
ويعني ذلك  . الشقق السكنية في األحياء اليهودية وفي الجزء الغربي من المدينة دون أن نتدخل في األمر              

أنه ال يوجد أي حظر على العرب القتناء شقق غربي المدينة وال يوجد أي حظر على اليهود القتنـاء أو                    
  .لبناء الشقق شرقي المدينة

هناك الكثير من العائالت العربيـة التـي تبنـي          : ن أن دور ليبرما جمن جهته، ادعى وزير الخارجية أفي     
والتلة الفرنسية، ولم أسمع أي مالحظة بهذا الـشأن،         ) االستيطاني" (نافية يعقوب "وتشتري بيوتا في حيي     

  .ال من الواليات المتحدة وال من أوروبا
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ألميركيـة تـسعى إلـى      ن لدي شعورا أن اإلدارة ا     إ"أما الوزير غلعاد أرادان المقرب لنتنياهو فقد قال،         
مواجهة وشقاق مع الحكومة اإلسرائيلية، ومن الغريب أن تطلب اإلدارة األميركية  التدخل فـي أمـالك                 

  .، حسب ادعاء أرادان"خاصة في القدس
 إلـى  في واشنطن ُأسـتدعي      أبيب مايكل اورين سفير تل      إنون  يفي غضون ذلك، قال مسؤولون إسرائيل     

 وأبلغه مسؤولوها بضرورة عدم المضي قدما فـي         األسبوعل عطلة نهاية    وزارة الخارجية األميركية خال   
  .مشروع البناء الذي يموله مليونير أميركي في الجزء الشرقي من القدس المحتلة

عن مصادر إسرائيلية وأميركية قولها، إن اإلدارة       " يديعوت أحرونوت "من جهة أخرى، فقد نقلت صحيفة       
ذا كانت اإلدارة تريد التقدم بالعملية التفاوضية بين الجانبين اإلسـرائيلي           توصلت إلى استنتاج مفاده إنه إ     

  .والفلسطيني، فعليها أن تضغط على الجانبين
  20/7/2009الغد، األردن، 

    
  "النكبة"تصادق على قانون يحرم إحياء " إسرائيلية"لجنة  .26

" قانون النكبة"ى ما يسمى صادقت لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس عل.): آي.بي.يو(
" الكنيست" وذلك تمهيدا لطرحه على ،1948وهو قانون عنصري يحرم إحياء ذكرى نكبة فلسطين عام 

  .لتشريعه بدعم من التحالف الحكومي
" معدل"وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن نص القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية هو نص 

ى النكبة الفلسطينية لمالحقة جنائية، كما قضى نص القانون األصلي، بحيث ال يتعرض من يحيي ذكر
بينما يقضي مشروع القانون الحالي بأنه سيكون بإمكان وزارة المالية منع تحويل ميزانيات إلى مؤسسات 

  ".وتقوض الطابع اليهودي إلسرائيل"تشارك في إحياء النكبة 
اليميني " إسرائيل بيتنا"ت ألكس ميلر من حزب ونص مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيس

كدولة يهودية، أو نفي " إسرائيل"االمتناع عن تمويل منظمات تدفع باتجاه نفي وجود "المتطرف على 
الطابع الديمقراطي للدولة أو تأييد الكفاح المسلح أو عمل إرهابي ينفذه العدو أو منظمة إرهابية ضد 

  ".صرية والعنف واإلرهاب والمس بكرامة علم الدولة أو رموزهاأو التحريض على العن" إسرائيل"
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على إقرار " الكنيست"وعقب النائب العربي في 

مشروع القانون، بالتأكيد أن مشروع القانون المعدل ال يقل خطورة عن المشروع األصلي وأنه يشكل 
الحركة الوطنية ستواصل إحياء "وأكد أن ". عبير عن خوف الجالد من ضحيتهدليل إفالس سياسي وت"

ذكرى النكبة بزخم أشد مهما كلف األمر، وستظل تتحدى وترفض ما يسمى بيهودية الدولة وتتمسك 
  ".بمواقفها الوطنية

  20/7/2009الخليج، 
  

   تمدد قانون المواطنة العنصري"إسرائيل" .27
ت الحكومة اإلسرائيلية أمس األحد، قانون المواطنة العنـصري الـذي           مدد: برهوم جرايسي  - الناصرة

، إن كان أحد الزوجين من الضفة الغربيـة وقطـاع           1948يمزق آالف العائالت الفلسطينية في مناطق       
غزة، وفي قرارها أمس، تكون الحكومة اإلسرائيلية قد مددت قانون المواطنـة، الـذي تعتبـره قـانون                  

 على الرغم من انتقادات جهات حقوقية وحتى من بينها المحكمة العليا اإلسـرائيلية              طوارئ للمرة السابعة  
 ألحد الزوجين الفلسطينيين    اإلقامةلوزير الداخلية عدم منح     " يحق"لهذا القانون العنصري، الذي بموجبه،      

 كليا مـنح    إن كان أحدهما من الضفة الغربية وقطاع غزة، لمزاعم أمنية، وحتى أن الصيغة الجديدة تمنع              
  . لمن هم من قطاع غزةإقامةأي 
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إن هذا نموذج واحد، ولكنه شرس      : وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة        
 "إسـرائيل "بشكل خاص، للسياسة العنصرية اإلسرائيلية التي تريد أن تتحكم بالفرد الفلسطيني، وحكومة             

، لذلك تقره على صيغة قانون طوارئ، لتبعـد عـن           اإلنسانحية حقوق    هذا القانون من نا    إشكاليةتدرك  
  .نفسها أي اعتراض حقوقي دولي، هذا أصال إذا كانت صاغية النتقادات دولية على سياستها العنصرية

  20/7/2009الغد، األردن، 
  

  والفاتيكان" حزب اهللا"االحتالل يسحب كتيباً يربط بين  .28
 أنائيلي أمس من التداول كتيبا وزع على الجنود يشير مؤلفه إلى سحب جيش االحتالل اإلسر: وكاالت

" على جانبي الحدود"والكتيب الذي يحمل عنوان  ".إسرائيل"يشتركان في كراهية " حزب اهللا"الفاتيكان و
ينقل اعترافات وهمية لعضو سابق في الحزب اللبناني باسم مستعار، اعتنق اليهودية حسب الرواية 

وزعم الكتيب أن بابا الفاتيكان والكرادلة نظموا جوالت لنشطاء .  آفيإلى إبراهيماسمه من الخيالية وغير 
وقادة من حزب اهللا بينهم األمين العام للحزب حسن نصر اهللا في معسكر اإلبادة النازي أوشفيتز لتعليمهم 

  .كيفية إبادة اليهود
يرة يخصصها أفراد أغنياء لتشجيع ميزانيات كب"وبعد أن يطرح فرضية مؤامرة، يتحدث الكتيب عن 

  ".صحافيين وسياسيين على مهاجمة إسرائيل
في أمريكا الشمالية بالتعاون مع الحاخام الرئيسي لمدينة " اتحاد الجاليات األرثوذكسية"وقد أعد الكتيب 

لكنه سحب . الكتيب سلم مجانا للجيش ووزع بنية حسنة أوال "أنوزعم الجيش . صفد صموئيل إلياهو
  ".دما تبين انه يرتدي طابعا بالغ الحساسيةعن

  20/7/2009الخليج، 
  

  ال جدوى من المفاوضات مع سوريا: "إسرائيل" .29
 وزير الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي موشيه يعالون، أمس، إن ال جدوى من استئناف قال: )د ب أ(

إلسرائيلية، موقفه بالسياسة وبرر يعالون، في تصريحات نقلتها اإلذاعة ا .مفاوضات السالم مع سوريا
التي تقضي بعدم االنفصال عن إيران وبعدم التوقف عن دعم "التي ينتهجها الرئيس السوري بشار األسد 

 ."التنظيمات اإلرهابية
 20/7/2009السفير، 

 
   العامالت في منزل بيريز يتعرضن للسخرة:التلفزيون اإلسرائيلي .30

ون عائيلي أمس عن تعرض العامالت في منزل الرئيس شمكشف التلفزيون اإلسر:  ردينة فارس- غزة
وأفاد أنه . ووصف ما يحدث لهن بالسخرة والعبودية. بيريز لظروف عمل قاسية وشاقة وبأجور منخفضة

وأظهر التقرير الذي بثه التلفزيون . ليس مسموحا لهن المطالبة بحقوقهن أو الراحة أثناء فترة العمل
 . وجبات الطعام لعدد كبير من زوار الرئيس اإلسرائيليصورا لنساء مسنات وهن يقدمن

 عاما في هذا المنزل، ويقمن بأعمال شاقة تتمثل في تقديم 30وقالت إحدى العامالت إنهن يعملن منذ 
 زائر 800وجبات ومشروبات ألعداد كبيرة من الزوار يصل عددهم في كثير من األحيان إلى نحو 

 .يومياً
  20/7/2009عكاظ، 
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  األقصىالمسجد االحتالل صادق على إقامة ملهى ليلي يهودي بجانب :  قضاة فلسطينيقاض .31
قاضـي قـضاة    أن ،يوسف الـشايب  نقالً عن مراسلها من رام اهللا 20/7/2009الغـد، األردن،  نشرت  

خطر تصاعد الهجمة اإلسرائيلية على مدينة القـدس، والخطـر          "حذر من    فلسطين الشيخ تيسير التميمي   
وخـالل مـؤتمر     ". ذي يحيط بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية؛ خاصة المسجد األقصى المبارك        الداهم ال 

، اليوم األحد، كشف التميمي النقـاب       "الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات     "صحفي عقدته   
سجد األقـصى   بجانب الم " ملهى ليلي يهودي  "عن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالمصادقة على إقامة         

المبارك، وقيام المسؤولين عن الملهى بوضع صور لقبة الصخرة المشرفة بجانب راقصات على بطاقات              
  . الدعوة التي قاموا بتوزيعها

قريـة  "وأشار التميمي بقلق كبير إلى إحاطة المسجد األقصى بمائة كنيس يهودي، والمصادقة على إنشاء               
أكبر عملية استئصال وتهويـد، بـسبب       "المسجد األقصى تستهدفه    أسفله، محذراً من أن     " سياحية يهودية 

تزايد حجم وعدد األنفاق أسفله، وتواصل أعمال الحفريات تحت أساساته بهدف هدمـه وإقامـة الهيكـل                 
  ".المزعوم مكانه، ما يدل على تزايد المخاطر المحدقة به يوماً بعد يوم

الهيئة اإلسالمية المسيحية  أن م اهللا منتصر حمدانرا نقالً عن مراسلها من 20/7/2009الخليج، وأكدت 
تسعى الفتتاح مالٍه راقصة وماجنة قرب المسجد " إسرائيل"أكدت أمس، أن  لنصرة القدس المحتلة،

وأوضحت ان المدينة المقدسة  .األقصى المبارك، مشيرة إلى أنها ترتكب هذه الجرائم تحت اسم القانون
بعد ( تدنيسها والتي كان آخرها إلىحمالت االحتالل الهادفة تشهد تطورات خطيرة وعلى رأسها 

العمل على افتتاح مالٍه راقصة وماجنة قرب المسجد األقصى، حيث تظهر ) مسيرات الشاذين المتكررة
   .قبة الصخرة في صور الداعية التي تحمل صور الراقصات العاريات

  
  المدينة وترحيل سكانها الفلسطينيينمشاريع إسرائيلية في يافا بماليين الدوالرات لتهويد  .32

 بتنفيـذ مخطـط   أبيبتقوم شركات عقارية واستثمارية إسرائيلية وبلدية تل   : زهير اندراوس  - الناصرة
 مضاعفة عدد السكان اليهود فـي المدينـة         إلىتهويدي غير مسبوق لمدينة يافا، سيؤدي حسب توقعاتها         

العرب منها، من خالل شراء البيوت العربية بمبالغ طائلة         خالل العقد القريب، والى تهجير آالف السكان        
  . اليهودباألغنياء ضخمة خاصة إسكانية سكانها بالقوة وتنفيذ مشاريع وإخالء

في حي العجمي واالحيـاء       وتتركّز المشاريع التهويدية، التي تفوق ميزانياتها عشرات ماليين الدوالرات        
  .والبحر) وت يروشاليمشدير(العربية الواقعة بين شارع النزهة 

 1300 اليهود الفرنسيين في بيارة دقة يـشمل         لألغنياءويبرز بين هذه المشاريع مشروع بناء حي سكني         
 "هبـوعليم "التي تملكها صاحبة بنـك       ("شيكون وبينوي "وحدة سكنية محاطا بجدار وحراس، تنفّذه شركة        

كمـا اشـترت شـركة      . خمس سنوات  تنهي بناء الحي في غضون       أنوتتوقع الشركة   ). شيري اريسون 
 من حقوق ملكية ارض بمـساحة خمـس دونمـات ومبنـى             %50 بثالثين مليون دوالر     "الكترا ندالن "

 غرفـة   130 فندق خمسة نجـوم مـن        إلىالمستشفى الفرنسي العريق في البلدة القديمة لغرض تحويله         
  .لألغنياءوستبني حوله شققا سكنية 

 من مليار شيكل لالستثمار في      أكثر أبيب، تخصص بلدية تل     "رونوتيديعوت اح " أفادتمن جهتها، وكما    
 المدينة عشرات السنين وضيقت الخناق على       أهملت البلدية، التي    وأعلنت. مدينة يافا خالل العقد القريب    

، أن مشاريعها تهدف إلى تحويل يافا إلى مدينة         أحيائها وهدمت آالف البيوت الفلسطينية في مختلف        أهلها
 عالمية جذّابة، حيث ستعمل على ترميم ميناء يافا وتحويله إلى مرفق ترفيهي وترميم البنايات في                سياحية
  ".الساعة"ميدان 

 20/7/2009القدس العربي، 
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   ألف اسم موقع في القدس إلى العبرية 20 حّول أكثر من االحتالل: " اإلسالمية المسيحيةالهيئة" .33
 إن الجبهة ،إلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس، حسن خاطرقال أمين عام الجبهة ا: القدس المحتلة

ستقوم بعمل قاموس يضم كل أسماء المواقع األثرية والشوارع في مدينة القدس ردا على السياسة 
وأضاف خالل مؤتمر صحفي األحد  .48اإلسرائيلية بتغيير األسماء العربية في المدينة المقدسة ومناطق 

 ألف اسم موقع اثري 20سراء والمعراج إن إسرائيل قامت بتغيير أكثر من بمناسبة ذكرى اإل) 19/7(
  .في مدينة القدس إلى أسماء عبرية وسط حملة تهويدية تشمل الحجر والبشر

19/7/2009قدس برس،   
  

 سلطات االحتالل تنتهك حرمة المقابر اإلسالمية": مؤسسة األقصى" .34
سرائيلي حرمة مقبرة إسالمية تاريخية تقع في مدخل انتهكت سلطات االحتالل اإل:  ردينة فارس- غزة

. بلدة سلوان في القدس المحتلة، ونفذت أعمال حفريات ونبش لعشرات القبور اإلسالمية في المنطقة
وأفادت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية أن ما تسمى سلطة اآلثار اإلسرائيلية وجمعية العاد 

وذكرت في بيان لها أنه حسب طريقة الدفن واتجاه القبور فإن . االنتهاكاتاالستيطانية تقف وراء هذه 
وأضافت  . المقبرة المذكورة مقبرة إسالمية تاريخية، تضم رفات عدد من الصحابة الذين دفنوا في القدس

أن سلطات اآلثار اإلسرائيلية وجمعية العاد تقومان بعملية حفريات واسعة تمتد عشرات األمتار، وخالل 
هذه الحفريات جرى نبش عشرات القبور اإلسالمية، ما أدى إلى تناثر العظام على مساحات واسعة من 

  . المقبرة
وعلمت مؤسسة األقصى من مصادر موثوقة أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية وحفاريها يقومون بخلع العظام 

وقع الحفريات، ثم تقوم والهياكل العظمية من مكانها وجمعها في صناديق ووضعها في مخزن مالصق لم
 .بنقل هذه الصناديق الممتلئة بعظام وجماجم وهياكل أموات المسلمين إلى جهات غير معلومة
20/7/2009عكاظ،   

  
  حق الزيارةمن من األسرى % 40يحرم " طقانون شالي"": وزارة األسرى" .35

 قطاع غزة في بيان أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة في : رائد الفي-غزة 
 من األسرى حق %40سيحرم في حال أقره الكنيست اإلسرائيلي نحو " شاليطقانون " أن ،صحافي، أمس

 من األسرى معاقبون بالحرمان من الزيارة بشكل متقطع، فيما %25 نحو إنوقالت  .الزيارة بشكل كامل
متواصل منذ ما يزيد على  يمثلون أسرى قطاع غزة محرومون من الزيارة بشكل كامل و%9حوالي 
  .عامين

20/7/2009الخليج،   
  

   فلسطيني وإصابة وفقدن آخرين داخل نفق في رفحاستشهاد .36
لقي شاب فلسطيني مساء أمس، حتفه، وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بجراح، وفُقد آخرون،  :رفح

  . الفلسطينية-داخل أحد األنفاق المنتشرة على الحدود المصرية 
، النار باتجاه مواطن فلسطيني في األحدأطلقت قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء ب في سياق قري

  .شمال قطاع غزة، بدعوى أنه اقترب من السياج األمني المحيط بالقطاع، وقامت باختطافه
20/7/2009 -19قدس برس،  
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  عّمان لم تطلب من القدومي مغادرة أراضيها :  اإلعالم األردنيوزير .37
عبر اتصال " قدس برس" وزير اإلعالم األردني نبيل الشريف، في تصريحات خاصة لـأكد :نلند

هاتفي، في مسألة موقف األردن من تواجد رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق 
  ".األردن لم يطلب من فاروق القدومي أن يغادر أراضيه "قائالً القدومي على أراضيه، 

19/7/2009 قدس برس،  
  

  في قضية القدس" المؤتمر اإلسالمي"الجامعة العربية تدافع عن دور  .38
دافعت جامعة الدول العربية عن دور منظمة المؤتمر اإلسالمي في خدمة قضية القدس، الفتة : القاهرة

انب في الوقت نفسه إلى أن الجهود المبذولة في هذا اإلطار لم تحقق النتائج المطلوبة سواء أكانت من ج
وأشار مدير مكتب األمين العام للجامعة السفير هشام . المنظمة أم الجامعة العربية والمجتمع الدولي

الدول العربية مكون رئيسي من دول المنظمة ونحن نتعامل في اتجاه واحد بالنسبة للعديد "يوسف إلى أن 
 من قبل االحتالل اإلسرائيلي من القضايا منها القضية الفلسطينية والوضع في القدس ومحاوالت تهويده

والتصدي له، وبالتالي هناك مجموعة كبيرة من األنشطة التي اتفق على متابعة التشاور بشأنها خالل 
  ". الفترة المقبلة

20/7/2009الخليج،   
  

  تتجه إلى غزة مساعدات مصرية قافلة .39
ات محملة  شاحن10قال مسؤول مصري بمعبر العوجة إن نحو : شادي محمد - مصر، العريش

وأضاف . بمساعدات مصرية للفلسطينيين قد وصلت أمس األحد إلى المعبر في طريقها إلى قطاع غزة
أنه من المنتظر أن يتم السماح بدخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة اليوم بعد إجراء التنسيق الالزم مع 

  . الجانب اإلسرائيلي
20/7/2009العرب القطرية،    

  
  مهم في النزاع في الشرق األوسط ينبغي عدم تجاهلهحماس العب : سويسرا .40

اعتبرت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي، أمس، في حديث .): ب.ف.أ (-زيوريخ 
. "حماس العب مهم في النزاع في الشرق األوسط ينبغي عدم تجاهله" أن "إن زد زد إم تسونتاغ"لصحيفة 

، في إشارة إلى خطة السالم غير الرسمية "أنجزوا تقدما كبيرا" وأضافت أن الموقّعين على مبادرة جنيف
وأوضحت . التي تَفاوض في شانها الوزيران السابقان اإلسرائيلي يوسي بيلين والفلسطيني ياسر عبد ربه

 . النزاع"مختلف أطراف" صفحة حول هذه المبادرة سيتم تسليمه إلى 400كالمي راي أن تقريرا من 
20/7/2009الشرق األوسط،   

  
 نحن مع وقف االستيطان بجميع أشكاله: سلطانوف .41

نقلت عن " سانا" نقالً عن مراسلها في دمشق، إبراهيم حميدي أن وكالة 20/7/2009الحياة، ذكرت 
مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط الكسندر سلطانوف تأكيده خالل محادثات وزير 

تأييد روسيا لحق سورية باستعادة الجوالن المحتل حتى خط " الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، على
  . "1967الرابع من حزيران 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1499:         العدد       20/7/2009اإلثنين  :التاريخ

:  نقالً عن مراسلتها في دمشق، سعاد جروس أن سلطانوف قال20/7/2009 الشرق األوسط، وأضافت
 وجوب اتخاذ خطوات مهمة"، داعيا إلى "نحن مع وقف االستيطان بجميع أشكاله، بما فيه النمو الطبيعي"

 ." الفلسطيني قبل الجولة النهائية في القاهرة-في الحوار الفلسطيني
  

   األسرى المجلس التشريعينواب  الكونجرس األمريكي تعرب عن تضامنها مع فيعضو .42
، "سينتي ماكين"أعربت عضو الكونجرس األمريكي وأحد أعضاء قافلة شريان الحياة  :فلسطين، غزة

التشريعي المختطفين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مستنكرة أمس، عن تضامنها مع أعضاء المجلس 
ووعدت ماكين خالل لقائها النائب في  .المعاملة القاسية التي يتلقاها النواب من قبل إدارة السجون

المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم، بالعمل الجاد لتفعيل قضية النواب في المحافل الدولية حتى يتم 
    .اإلفراج عنهم

20/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

 ة تحقيق سالم دائميكيف .43
 ايهود أولمرت

تقدم الواليات المتحدة إلسرائيل . تعد شراكة إسرائيل مع الواليات المتحدة أحد أهم أرصدتها االستراتيجية
 ووسط التقارب. مساعدات أمنية واقتصادية مهمة وتمنحها تأييدا دوليا ال يقدر بثمن في الساحة الدولية

المشروع الذي بدأه الرئيس األميركي باراك أوباما مع العالم العربي واإلسالمي، من المهم عدم التقليل 
من قيمة الطبيعة متعددة الجوانب التي تتميز بها العالقات األميركية مع إسرائيل، وهي الدولة 

يم الغربية التي تدعو إلى الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط التي تعتمد مبادئها األساسية على الق
 .حرية الجميع

وفي أثناء فترة رئيس الوزراء آرييل شارون، وفترة إدارتي بعد ذلك، عززنا مع الرئيس جورج دبليو 
وكان ذلك التقدم يعتمد . بوش العالقات اإلسرائيلية األميركية على جميع المستويات وفي معظم القضايا

وطوال فترة االنتفاضة الثانية، قدمت أميركا دعما غير .  وشفهيةعلى نقاط تفاهم عميقة وسرية، مكتوبة
وقد وضعنا معا . مسبوق لصراع إسرائيل ضد اإلرهاب الفلسطيني وإلقامة إسرائيل الحاجز األمني

 وتنفيذها وما "خارطة الطريق" لكونه الطريقة الوحيدة إلنهاء الصراع بتبني "حل الدولتين"تصورا لـ
 .يتبعها

 والذي يوضح فيه حق 2004ساحقة، صادق الكونغرس على رسالة الرئيس بوش في عام وبأغلبيات 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بنفسها، ضد أي تهديد ويعترف بحقائق جديدة على أرض الواقع، حيث 
ستكون مراكز السكان اليهود في الضفة الغربية جزءا ال ينفصل عن دولة إسرائيل في أي اتفاق على 

واعترفت الواليات المتحدة بأن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستمثل حال لمشكلة . م في المستقبلوضع دائ
، اجتمعت 2007) تشرين الثاني(وفي نوفمبر . الالجئين، حيث سيعاد توطينهم هناك وليس في إسرائيل

وقدم . المعلقةإسرائيل والسلطة الفلسطينية وإدارة بوش في أنابوليس بهدف موحد لحل جميع القضايا 
اجتماع أنابوليس إطارا لمباحثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين لوضع نهاية للصراع ولجميع 

 .المطالب
ولكن اليوم، بدال من العملية السياسية، أصبحت قضية بناء المستوطنات هي التي تقود جدول األعمال بين 

لية السالم مع الفلسطينيين أو العالقات بين ويعد ذلك خطأ ال يخدم عم. الواليات المتحدة وإسرائيل
. وباإلضافة إلى ذلك، توجد إمكانية زعزعة العالقات األميركية اإلسرائيلية. إسرائيل والعالم العربي

والمستوطنات قضية خالف بين إسرائيل والواليات المتحدة، على الرغم من أن الواليات المتحدة لم تؤيد 
 . عاما40 كانت تعترف بالواقع الذي تطور على مدار إقامتها، بل في بعض األحيان
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وقد وصل شارون إلى نقاط تفاهم مع اإلدارة األميركية فيما يتعلق بالنمو وبناء المستوطنات، كجزء من 
 :وتضمنت نقاط التفاهم. خارطة الطريق

 . لن يتم بناء مستوطنات جديدة-
 . المستوطنات لن يتم تخصيص أراض جديدة أو مصادرتها من أجل بناء-
 . يجب أن تتم أي أعمال إنشاء في المستوطنات داخل حدود البناء الحالية-
 . لن تقدم حوافز اقتصادية تشجع على التوسع في بناء المستوطنات-
وهو االلتزام الذي لم تف  (2001عام ) آذار( سيتم تفكيك أي مواقع غير مصرح بها بنيت بعد مارس -

 ).به إسرائيل لألسف
 تلك النقاط قاعدة عمل، وفي رأيي، توازنا مناسبا يسمح بوجود العناصر األساسية لالستقرار وتقدم

والحياة الطبيعية لإلسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات حتى يتحدد مصيرهم في اتفاق على وضع 
 .وقد تبنيت تلك النقاط واتبعتها بالتنسيق مع إدارة بوش. دائم

ء اإلعداد لمؤتمر أنابوليس وفي االجتماعات التي عقدت هناك، أوضحت وعالوة على ذلك، في أثنا
لإلدارة األميركية والقيادة الفلسطينية أن إسرائيل ستستمر في بناء المستوطنات فيما يتماشى مع المعايير 

وبذلك، من . بدون تلك النقاط، لما كانت عملية أنابوليس لتخرج بأية صورة: ودعوني أوضح. السابقة
ولن يقوي اإلصرار الحالي على وقف كامل لبناء . يدة حاليا التركيز على بناء مستوطناتالمف

المستوطنات، الذي من المستحيل تماما تنفيذه، من الجهود الفلسطينية لتعزيز إجراءات األمن، وبناء 
وتحسين المؤسسات المهمة للغاية من أجل تنمية دولة فلسطينية، وتحسين حركة الفلسطينيين ودخولهم، 

ولن يجلب المزيد . وكذلك لن يضعف من حكومة حماس في غزة. الحالة االقتصادية في الضفة الغربية
من األمن إلى إسرائيل، ولن يساعد على تحسين عالقة إسرائيل بالعالم العربي أو يقوي من تحالف الدول 

 .العربية المعتدلة أو يحول الميزان االستراتيجي في الشرق األوسط
عملية السياسية التي تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة من قادة الطرفين وحدها هي التي يمكنها أن تحل إن ال

 .مشكلة المستوطنات
وحتى اليوم، ال يمكنني أن أستوعب سبب عدم قبول القيادة الفلسطينية العرض بعيد المدى وغير 

التفاهم حول األرض، : معلقةوكان اقتراحي يتضمن حال لجميع القضايا ال. المسبوق الذي قدمته لهم
 .والترتيبات األمنية، والقدس، والالجئين

ويجدر البحث في األسباب وراء رفض الفلسطينيين لعرضي وتفضيلهم بدال منه التراجع، متجنبين اتخاذ 
 بما يتماشى مع مبادئ اإلدارة "حل الدولتين"وكان اقتراحي سيساعد على تنفيذ . قرارات حقيقية
لحكومة اإلسرائيلية التي كنت أترأسها، والمعايير التي اتبعتها القيادة الفلسطينية على مدار األميركية، وا

 .األعوام
ويحول . وأعتقد أنه من المهم مراجعة الدروس المستفادة من رفض الفلسطينيين لمثل ذلك العرض

 عادلة االنتباه عن التركيز على قضية بناء المستوطنات، مع تجاهل نقاط التفاهم السابقة، بصورة غير
 .عملية السالم الحقيقية وعن التعامل مع القضايا االستراتيجية الفعلية التي تواجه المنطقة

. ويجب رفع بناء المستوطنات من على األجندة العلنية ونقلها إلى حوار منفصل، كما كان في الماضي
العملية السلمية، ومنع :  الجوهريةوسيعزز ذلك من عالقاتنا الثنائية ويسمح لنا بالتعامل مع القضايا

محاولة إيران للحصول على أسلحة نووية، والتخلص من اإلرهاب اإلسالمي المتطرف، وإقامة الحوار 
وال . إن وقت التعامل مع تلك القضايا المهمة ينفد. الالزم لتطبيع العالقات بين إسرائيل والعالم العربي

 . قضايا ليست ذات أولويةيمكننا أن نضيع الوقت المتبقي لدينا في
 "واشنطن بوست"خدمة 

 20/7/2009الشرق األوسط، 
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   فتحاغتيال .44

  عبد الحليم قنديل
يصح ألحد أن يستهين بحركة فتح، ال بتاريخها، وال بأسراها، وال بشهدائها، وال بدورها المجيد في                 قد ال 

آلن، وال بالـشيخوخة التنظيميـة      معركة التحرير الوطني الفلسطيني، وال بالمخاطر التي تهدد وجودها ا         
  .والسياسية التي أطفأت بريق االسم، ونخرت في عظام الرسم

وربما كانت قنبلة فاروق القدومي األخيرة مما يعكس عمق أزمة فتح التنظيمية والروحيـة، فقـد اتهـم                  
 وقد  القدومي كال من محمود عباس ومحمد دحالن بالمشاركة مع شارون في خطة اغتيال عرفات بالسم،              

 -وزع القدومي نسخة مختصرة من محضر اجتماع قال أن عرفات كان قد أرسله إليه، وهي اتهامـات                  
 - المتهم من قبل القدومي      - تعني نهاية اعتبار قيادة فتح الحالية كلها، فقد انتهت إلى عباس             -لو صحت   

 رئيسا لفتح، ورئيـسا     كل مقاليد حركة فتح، وجمع في يده كل مناصب عرفات قائد فتح التاريخي، أصبح             
 وهو من مؤسسي فتح األوائل      -لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسا لسلطة رام اهللا، بينما انتهى القدومي           

 إلى العراء، ترأس حركة فتح لفترة قصيرة جدا عقب وفاة عرفات، ثم أصبح سـكرتيرا للجنـة فـتح                    -
ن مفاجأة أن يجري فـصل القـدومي فـي          المركزية، وبدون أي صالحيات، وبال أدوار فعلية، ولن تكو        

 عشرين سنة من آخر مـؤتمر       حواليالمؤتمر السادس الوشيك لحركة فتح، وهو المؤتمر الذي يعقد بعد           
عقد قبل اتفاقات أوسلو، وذوبان فتح في حمض كبريتيك سلطة أوسلو، وهزيمتها المريرة في المعركـة                

  .نالمسلحة مع كتائب القسام في غزة قبل عامين من اآل
وقد ال يكون بالوسع التأكد من صحة دعوى تورط الرئيس عباس في اغتيال عرفات الذي رحـل عـن                   

 -، فقد جرت العملية في غموض مثير، ولم ينجح تقرير المستـشفى الباريـسي               2004دنيانا في أواخر    
شـارون   تبديد الشكوك، وظل دم عرفات معلقا فى رقبـة           ي ف -الذي نقل إليه عرفات في أيامه األخيرة        
 رجل تكتيك من طراز فريد، كان ملكا        - ورغم أي مالحظات     -الذي كان يكرهه بشدة، فقد كان عرفات        

للمناورة، وكان كالقط بسبعة أرواح، وكان قادرا في كل وقت على القيام بأدوار مزدوجة، كـان رئيـسا                  
نـة كبيـرة تغـري      لسلطة أوسلو، وكان في الوقت نفسه رأس جهاز االنتفاضة في فتح، كان يبدي مرو             

 تنظيمات فتح المسلحة، وكان قادرا على اإلمساك        - في الوقت نفسه     -باتهامه بالتفريط أحيانا، لكنه يدير      
 مع خليل   -بكافة الخيوط في يده، وكان يسنده تاريخ كفاحي طويل، فهو مؤسس النواة األولى لحركة فتح                

 الـذراع العـسكري األول      -جناح العاصفة   ، وهو صاحب البيان األول ل     1957 في   - "أبو جهاد "الوزير  
، وبعد هزيمـة    1965يناير  /  عن أول عملياته في الداخل الفلسطيني في األول من كانون الثاني             -لفتح  

، كان صاحب مغامرة التسلل إلى الضفة الغربية المحتلة، وتنظيم خاليا، وتنفيذ عمليات عـسكرية               1967
 على انتزاع قيادة منظمة التحريـر مـن         -م جمال عبد الناصر      بتفهم نظا  -فدائية، وأصبح بعدها قادرا     

 هو تاريخ ياسر عرفات نفسه، وإلـى أن         - في غالبه    -أحمد الشقيري، وبعدها أصبح تاريخ الفلسطينيين       
 برام اهللا، وعزلته عن الدنيا كلها، ووضعته في الخيار األخير           "المقاطعة"حاصرته قوات شارون في مبنى      

  .موت، وفضل عرفات الموت بكرامة على عار الفراربين الفرار أو ال
، فقد بدا عباس كأنه الخليفة      باطرادوفي اللحظة التي حوصر فيها عرفات، كان نفوذ محمود عباس يزيد            

األفضل لألمريكيين ولإلسرائيليين، وضغط األخيرون لتولية عباس رئاسة وزراء مستحدثة خصما مـن             
رقة أحمد قريع مسؤول التعبئة والتنظيم بحركة فتح، وعينه رئيـسا           نفوذ عرفات الكلي، وناور عرفات بو     

للوزراء نكاية في عباس، وبعد وفاة عرفات، بدا أن المسافات تتالشى بين قريع وعبـاس، فقـد غـاب                   
، غاب القط، وعربدت الفئران، وراحت تنهش وتقرض أوراق فتح ومصادر قوتها، فالذي يطالع              "الختيار"

ة فتح يجد عجبا، مبدأ الحركة هو تحرير فلسطين بالكامل من النهر للبحر، وهدفها              النظام األساسي لحرك  
الرئيسي هو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل التراب، ووسيلتها هي الكفاح المـسلح والثـورة                
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الشعبية المسلحة، وبغرض تحطيم الكيان الصهيوني، والوقوف ضد أي قرارات دوليـة أو أي اتفاقـات                
 -والمثير أن النظـام األساسـي لفـتح         'اسية تنتقص من حق الفلسطينيين فى كامل التراب الفلسطيني،        سي

 لم يتغير إلى اآلن، وإن جرى حذف النصوص المأخوذة عنـه فـي ميثـاق منظمـة                  -ودستور مبادئها   
ئ  ضد كـل مبـاد     - رئيس فتح الحالي     -التحرير، وهنا يتبدى التناقض فادحا ومروعا، فالرئيس عباس         

النظام األساسي لفتح، وضد كل طلقة رصاص توجه لقوات كيان االغتصاب اإلسرائيلي، وهـذا موقفـه                
 ومعه أحمد   - ليس اآلن فقط، بل منذ األيام األخيرة لياسر عرفات، ومنذ كان طرفا              -والمخفي   -المعلن  
ان عرفات يعلـم     الحالي، وك  "إسرائيل" رئيس   بيريز في صياغة اتفاق أوسلو السري مع شمعون         -قريع  

بالطبع، لكنه كان مسكونا بطبع المناور فيه، ويركب عدة جياد متعاكسة الطرق في وقت واحد، ويجمـع                 
  ."إسرائيل"بين عباس ومروان البرغوثي قائد فتح األسير من سنوات في سجون 

ماسكها، طبع عرفات المناور حافظ على نبض حيوية في حركة فتح، لكنه أثر سلبا بشدة على روحيتها وت                
 ال يجمع بينها غير اسم عرفات، وبعد أن رحل، بدت حركة فتح بدون غطاء               "فتحاوات"وحولها إلى عدة    

عرفات، بدت ممزقة مهلهلة إلى أبعد حد، بين قادة أغلبهم من المليونيرات بل والمليارديرات، وقيـادات                
ة وأجهزتهـا األمنيـة     وسطي تبحث عن وظائف تسد الرمق في جهاز سلطة أوسلو، وتضخم دور السلط            

خصما من رصيد فتح وجماعاتها العسكرية، وتوالت المحن على الفتحاويين فـي القواعـد الجماهيريـة                
الواسعة، فقد خابت فتح في انتخابات اكتسحتها حماس، ثم هزمت عسكريا وعلى نحو مريع فـي غـزة،                  

ليا وأمريكيا، ولم يعد أحد يتـذكر       وتعرضت لمحنة التجميد واالستيعاب في سلطة رام اهللا المراقبة إسرائي         
الثورة حتى النصر، لم يعد أحـد مـن         : ، وفي قاعدته نداء   "العاصفة"شعار فتح القديم الذي تتوسطه كلمة       

قيادات فتح يذكر كلمة ثورة وال كلمة نصر، ولم يعد أحد يرفع إصبعه بعالمة النصر على طريقة عرفات            
القرار الفتحاوي لصالح جماعة أوسلو     'هم، وجرى تأميم سلطة   الحماسية، شاخ قادة فتح القدامى في مقاعد      

  . في السلطة الفلسطينية"إسرائيل"أو جماعة 
وتداعت حوافز التجديد مع انسداد األفق، ولم يعد من حافز لوجود فتح غير الثأر من حماس التي استولت              

ة بطبائع الحيـاة وتـوالي      ، وهذه مفارقة عجيبة، وإن كانت مفهوم      "إسرائيل"على غزة، وليس الثأر من      
دولها، فقد نشأت حركة فتح من نفس المورد الذي نشأت منه حركة حماس فيما بعد، كالهما انطلق مـن                   
غزة، وكالهما بدأ تكوينه األول بعناصر من جماعة اإلخوان المسلمين، فقد كان األغلب الـساحق مـن                 

خوان الفلـسطينية، ربمـا الفـرق أن         أعضاء أو أنصارا لجماعة اإل     - بمن فيهم عرفات     -مؤسسي فتح   
 ال تزال شابة، وعمرها المعلن جاوز العشرين بقليل، بينمـا تقـدمت             -اإلخوانية الجسد    -حركة حماس   

فتح إلى ضعف عمر حماس، وشاخت مبكرا، وترهلت أوضاعها التنظيمية واإلدارية، وساءت سـمعتها              
 فـي   - الوشـيك    -ما ال ينجح المؤتمر الـسادس       بالفساد المالي واألخالقي لعدد كبير من قياداتها، ورب       

استعادة حيويتها، فال خطة سياسية، وال رد اعتبار للمبادئ، بل طالق بائن مع أصول التـاريخ وعـذاب              
  .األسرى ودم الشهداء، واغتيال حقيقي لفتح بسم سياسة الرئيس عباس

  20/7/2009القدس العربي، 
  

  ...!سالم الجدار الحديدي .45
 نواف الزرو

، ولكن رغم   "تجميد االستيطان اليهودي مقابل تطبيع عربي كامل      "يبا بات العالم كله يجمع على مطلب        تقر
 تطالب الفلسطينيين والعـرب     أصبحت مثل هذا التجميد، بل      باإلجماعما تزال ترفض    " إسرائيل"ذلك فان   

، " االسـتيطان  تجميـد "الصراع الحقيقي الجاري على ارض فلسطين ليس حول         ...! بالعري الكامل بدءا  
، وعلى الوجود   األمميةفاالستيطان بكامله غير شرعي وغير قانوني وهو اعتداء على لمواثق والقرارات            

 نعتقد انه حتى لو لبى الفلـسطينيون        فإننا -ورغم ذلك   ...! ]برمتها[والحقوق العربية الفلسطينية برالمتها   
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الفلسطينية المحجمـة والمجـردة والمقطعـة       شروط نتنياهو وباراك وليبرمان وغيرهم المتعلقة بالدولة        
ـ     حقيقي أفق والتي ليس هناك من      األوصال ، وحتـى لـو     "إسرائيل دولة يهودية  " لها، وحتى لو اعترفوا ب

لـن  " إسرائيل"لبى العرب شروط إسرائيل ومطالبها المتعلقة بالتطبيع الشامل مقابل تجميد االستيطان، فان           
 استهالكيا تضليليا بهدف كسب     - إعالميا إال الدولية بوقف االستيطان     تلتزم بالمطالب الفلسطينية العربية   

 االستيطان هو العمود الفقـري      أن الواقع االستيطاني، ذلك     األمرالوقت وبناء المزيد والمزيد من حقائق       
الواقع " كل ذلك فان   إلى..!. انكسر االستيطان ينكسر المشروع الصهيوني     فإذاللمشروع الصهيوني برمته،    

 كما جاء في مقال بصحيفة ذي       -الجدار الحديدي   "كل السياسات اإلسرائيلية واقعة تحت تأثير نظرية        أن  
، بل إن هذه النظرية هي المسؤولة       " علم النفس بجامعة تل أبيب كارلو سترنغر       ألستاذغارديان البريطانية   

ق إلى قبول العالم العربـي      عن التطورات المذهلة للسياسة اإلسرائيلية، فرغم أن إسرائيل ظلت لعقود تتو          
بها، فإن أيا من زعمائها لم يعتبر أن مبادرة السالم العربية تستحق حتى أن ينظر فيهـا بجديـة، فكـأن                     

، "3/12/2009 الخميس   - عن الجزيرة    -نظرية جابوتنسكي ضاربة اآلن في جذور الوجدان اإلسرائيلي         
أن شارون عندما يستنتج بـأن      "لوف بن قد كتب     ا"وكان المحلل السياسي اإلسرائيلي في هآرتس العبرية        

 هو استنتاج يقود فـي  إنما بروحية صهيونية أوالدهمالسالم سيصبح متاحا فقط عندما يقوم العرب بتربية     
 باراك في مقابلة مع     إيهودولذلك حينما يقول وزير األمن اإلسرائيلي       ". تكريس الصراع  إلىنهاية المطاف   

 كنـا سـويا مـع       إذا كثيرا، هي ما     أوسعن تجميد البناء جزء من قضية       إ" فوكس نيوز "محطة تلفزيون   
 يقودها رئيس الواليات    أصلية مبادرة سالم    إطالقالواليات المتحدة وجيراننا الفلسطينيين والعرب يمكننا       

 يضع شروطا تعجيزية على العرب وتربكهم وربما تساهم في تفكيك الموقف            إنما وكاالت، فانه    -المتحدة  
 أوروبيـة  دولـة  27 سـفراء  أمـام ويلحق به نتنيـاهو ليعـرض شـروطه      . مما هو عليه   أكثر العربي
، توجد شروط لتجميد المستوطنات، إسـرائيليون       أضحوكةاإلسرائيليون غير مستعدين الن يكونوا      :"قائال

ا  يكونـو  أن: كثيرون مستعدون لتقديم تنازالت كثيرة للفلسطينيين، ولكن شيئا واحدا هم غير مسعدين له            
 من الفلـسطينيين أن     أتوقع المستوطنات، فاني    أجمد كان أحد يريد أن      إذا، وعليه   )Suckers (أضحوكة

 ذلـك فـي     أوضح؟ كان نتنياهو قد     ..فماذا يريد نتنياهو من الفلسطينيين     ". عن يديعوت  -يعطوا المقابل   
 أن تشمل عالوة على     إن محاولة تحقيق سالم بين إسرائيل والعرب يجب       :"مكان تحت الشمس قائال   "كتابه  

 ہ. معاهدات سالم رسمية بين الدول العربية وإسـرائيل        ہ: مسألة األراضي المختلف عليها العناصر اآلتية     
أن االتفاقيات  ترتيبات أمنية مع الدول العربية تحمي إسرائيل من أي هجوم، وتمكن األطراف من التأكد ب              

ة وإسرائيل، وإلغاء المقاطعـة االقتـصادية علـى         قات بين الدول العربي    تطبيع العال  ہ.تنفذ نصا وروحا  
 وقف الدعاية الالسامية والالصهيونية الرسمية في المدارس ووسـائل اإلعـالم فـي الـدول                ہ.إسرائيل
نظمة الحكـم المتطرفـة فـي الـشرق      هيئة دولية تمنع بيع أسلحة ووسائل قتال غير تقليدية أل     ہ.العربية
ن، وتعاون إقليمي لتطوير مـصادر الميـاه، وحمايـة الطبيعـة          وع دولي لتوطين الالجئي    مشر ہ.األوسط
أريد أن أقول من هنا مـن علـي منـصة           : علن أ وليس ذلك فحسب، فقد كان نتنياهو     ".423ص. والبيئة

الكنيست لكل شعب إسرائيل أن الليكود يسعي لتحقيق السالم ولكن التاريخ اثبت أن السالم يتحقق انطالقا                
ن ال  أ"  من ذلك ليؤكـد    أوضح ونتنياه، ويذهب   " للواقع صحيحةووفقا لقراءة   من القوه وليس من الضعف      

 الجيش اإلسرائيلي عن نتنياهو     إذاعة، ونقلت   "بديل عن استمرار السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربية       
 رانوإي ما خرج جيشنا من المنطقة فان حماس         إذا مازن يستطيع القيام بعملنا،      أبوال احد وال حتى     : "قوله

لن تستطيعوا هزيمتنا طالما بقينا فوق جبال الضفة        " :وتحدى نتنياهو العالم العربي، قائالً     ".إليهاستدخالن  
وال يتفـرد نتنيـاهو      ".الغربية، ونحن ال يجب علينا أن ننسحب من هضبة الجوالن بل علينا البقاء فيها             

 سابقون وراهنون والحقون كثيرون     إليهوحده في هذه المواقف والرؤى الجدارية الجابوتنسكية، بل ينضم          
اسـم  "إسرائيل" على السالم الذي تريده      أطلققد  " الوف بن "كان المحلل اإلسرائيلي     ".إسرائيل "أقطابمن  

 .على الطريقة الجابوتنسكية والبن غوريونية والشاميرية والرابينية والباراكية والنتنياهوية         "السالم المسلح "
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كمـا يؤكـد    " اختفاء الطرف اآلخر الفلسطيني سياسيا وحقوقيـا       "أساسوم على   والسالم الذي يريدونه يق   
..  الفلـسطيني  لإلرهـاب  يتم تفكيك البنى التحتيـة       أن"الكاتب والباحث اإلسرائيلي ميرون بنفنستي وبعد       

 أمام نتوقف   أنولذلك من المفيد دائما      ..األخرىالذي اخذ يفرخ عشرات الجدران      " واستكمال بناء الجدار  
 وطبيعـة   أدبيـات  وأمام..  الفلسطينية األرضرائط الحرب االحتاللية الحقيقية التي تجري هناك على         خ

  !!!.؟"..الدولة اليهودية النقية"السالم الذي يريدونه ويبحثون عنه ويسعون البتزازه منا، وفي مقدمته قصة
  20/7/2009الدستور، األردن، 

 
  ة االحتاللالمستوطنات اإلسرائيلية الوجه اآلخر لعملي .46

  نبيل السهلي
تركز الحديث خالل األشهر القليلة الماضية على قضية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية،             

  .وأهمية تفكيكها باعتباره أحد رموز ومعالم االحتالل
ـ                ة وفي ظل مطالبة إدارة باراك أوباما بتجميد االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، ورفـض حكوم

نتنياهو لذلك، برزت ضرورة ملحة لتوضيح فكرة وفلسفة االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين في سـياقها               
التاريخي، إذ يعتبر االستيطان اإلسرائيلي الوجه اآلخـر لعلميـة االحـتالل، المكمـل لتهويـد األرض                 

  .الفلسطينية وتفريغها من سكانها العرب
مرتكزا أساسيا إلستراتيجية السيطرة الديموغرافية والسيطرة      وترى األدبيات الصهيونية في المستوطنات      

  .على األرض، ناهيك عن كونها الحزام األمني واالقتصادي للمجتمع الصهيوني
وترمي تلك المستوطنات إلى توطين أكبر عدد من المهاجرين اليهود في األراضي الفلسطينية لإلخـالل               

  .نهاية المطافبالميزان الديموغرافي لصالح التهويد في 
وقد تم إخضاع النشاط االستيطاني اإلسرائيلي لمنهاج تدريجي في عملية توسع غير محدد برقعة واضحة               

  ".حدود إسرائيل ستعينها األجيال القادمة"دل عليها بشكل جلي تصريح بن غوريون 
  فكرة االستيطان

لوح في األفق، بعد ظهور حركـة       تشير الدراسات التاريخية إلى أن فكرة االستيطان في فلسطين بدأت ت          
اإلصالح الديني على يد مارتن لوثر في أوروبا، حيث بدأ أصحاب المذهب البروتستانتي الجديد تـرويج                
فكرة تقضي بأن اليهود ليسوا جزءا من النسيج الحضاري الغربي، لهم ما لهم من الحقوق وعلـيهم مـا                   

  .نهم المقدس فلسطين، ويجب أن يعودوا إليهعليهم من الواجبات، وإنما هم شعب اهللا المختار، وط
 حين أعـد    1695وكانت أولى الدعوات لتحقيق هذه الفكرة ما قام به التاجر الدانماركي أوليغربولي عام              

  .خطةً لتوطين اليهود في فلسطين، وقام بتسليمها إلى ملوك أوروبا في ذلك الوقت
برت أول زعيم دولة يقترح إنشاء دولة يهودية في          كان اإلمبراطور الفرنسي نابليون بونا     1799وفي عام   

  .فلسطين أثناء حملته الشهيرة على مصر وسوريا
وفي القرن التاسع عشر، اشتدت حملة الدعوات للمشروع االستيطاني اليهودي في فلسطين، وانطلقت هذه              

بيـة فـي تقـسيم      الدعوات من أوروبا مستغلة المناخ السياسي السائد حول األطماع االستعمارية األورو          
  .التي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية) الدولة العثمانية(ممتلكات الرجل المريض 

وقد تولى أمر هذه الدعوات عدد من زعماء اليهود وغيرهم، أمثال اللورد شاتسبوري الذي دعا إلى حل                 
 ذلـك اللـورد     المسألة الشرقية عن طريق استعمار اليهود لفلسطين، بدعم من الدول العظمى، ساعده في            

الذي شغل عدة مناصب منها، وزير خارجية بريطانيا، ثم رئـيس مجلـس             ) 1784-1856(بالمرستون  
 وتكليفه بمنح الحماية الرسمية لليهود      1838وزرائها حين قام بتعيين أول قنصل بريطاني في القدس عام           

لطان العثمـاني للـسماح     في فلسطين، كما طلب من السفير البريطاني في القسطنطينية التدخل لدى الـس            
  .لليهود بالهجرة إلى فلسطين
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  التقاط الفكرة
تشير الموسوعة الفلسطينية إلى سعي الحركة الصهيونية بعد ظهورها حركة سياسـية عنـصرية فـي                
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلى السيطرة على األراضي الفلسطينية، وكان من أبرز نـشطائها                

الذي كان عضوا في البرلمان اإلنجليزي، وعمل أيـضا فـي الـسلك             ) 1820-1888(لورنس أوليفانت   
الدبلوماسي اإلنجليزي، واعتقد ضرورة تخليص اليهود من الحضارة الغربية بتوطينهم في فلسطين، وذلك           

ل بإدخالهم كعنصر إلنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها االقتصادية، لما يتمتع به اليهود من ذكاء في األعما               
  .التجارية ومقدرة على جمع األموال

اقترح فيه إنـشاء مـستوطنة يهوديـة        " أرض جلعاد "م بنشر كتاب بعنوان     1880ومن أجل ذلك قام عام      
شرقي األردن شمال البحر الميت، لتكون تحت السيادة العثمانية بحماية بريطانية، وكذلك شجع اسـتعمار               

  . إقامة مستوطنات جديدةاليهود في فلسطين والمناطق المجاورة عن طريق
وباإلضافة إلى أوليفانت حاول العديد من زعماء اليهود في القرن التاسع عشر القيام بمـشاريع لتـوطين                 

 قريـة فـي     200الذي حاول استئجار    ) 1885-1784(اليهود في فلسطين، ومن بين هؤالء مونتفيوري        
ه المحاولة فشلت أمـام رفـض الحكـم         من إنتاجها، إال أن هذ    % 20-%10 عاما مقابل    50الجليل لمدة   

  .المصري لبالد الشام آنذاك
ثم نجح في الحصول على موافقة السلطان العثماني بشراء عدد من قطع األرض بـالقرب مـن القـدس                   
ويافا، وأسكن فيها مجموعة من العائالت اليهودية، إال أن هذه الخطوة أخفقت أيضا تحت تحفظ السلطات                

  .الستيطان في فلسطينالعثمانية على مشاريع ا
كما بذل وليم هشلر جهودا في جمع تبرعات مادية وإرسالها إلى الجمعيات الصهيونية لتشجيع االستيطان               

  .في فلسطين تحت الحماية البريطانية
  بداية النشاط االستيطاني

م  دونما من أراضى قرية ملبس وتم تسجيلها باس        3375 بشراء   1878قامت مجموعة من اليهود في عام       
 1881النمساوي سلومون، واستمرت المحاوالت اليهودية للسيطرة على األراضي الفلسطينية حتى عـام             

الذي يعتبره المؤرخ اليهودي والترالكور بداية التاريخ الرسمي لالستيطان اليهودي في فلسطين بعـد أن               
ت في الفترة مـن      يهودي من أوروبا الشرقية، تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنا          3000وصل حوالي   

1882-1884.  
وتوالت فيما بعد عمليات االستيالء على األراضي الفلسطينية بشتى الوسائل منها الشراء واالستئجار لمدة              

منظمة بيكا  : طويلة، وقد لعبت المؤسسات اليهود التي أنشئت لهذا الغرض دورا هاما في ذلك ومن بينها              
، 1897تي انبثقت من المؤتمر الصهيوني العالمي األول عـام          التي أسسها روتشيلد، والوكالة اليهودية ال     

والـشركة  " الكيـرن هايـسود   "وصندوق التأسيس اليهودي    " الكيرن كايمت "والصندوق القومي اليهودي    
  .اإلنجليزية الفلسطينية

ونشطت هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية األولى خصوصا بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من              
 الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم وقـوع            1917تصدار وعد بلفور الشهير عام      اس

فلسطين تحت االنتداب البريطاني، إذ لعبت حكومة االنتداب دورا كبيرا في تمكين اليهود من الـسيطرة                
ا فتح األراضي   على مساحات كبيرة من األراضي الفلسطينية، وذلك باتخاذها العديد من اإلجراءات، منه           

  .األميرية وجعلها أراضي ملكية وسن قانون أمالك الغائبين
وتمكن اليهود باالعتماد على تلك اإلجراءات من امتالك أكثر من عشرين مليون دونمـا مـن أراضـي                  

  .1948أيار من عام /الفلسطينيين بعد قيـام دولة إسرائيل في مايو
ظهر بشكل منتظم خالل القرن التاسع عـشر إال فـي عـام             ومن المهم اإلشارة إلى أن المستوطنات لم ت       

 ثـم  1882، عندما تمكنت مجموعة من يهود القدس من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا، وفـي عـام    1878
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إنشاء ثالث مستوطنات، هي مستوطنة ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش يبنا، ثم مستوطنة يسود              
 أقيمـت   1890، وفـي عـام      1884ة جـديرا عـام      ، ومستوطن 1883همعليه ومستوطنة عفرون عام     

  .مستوطنات رحوبوت ومشمار هيارون
 أقر قانون المنظمة الصهيونية العالميـة التـي         1898وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عام        

ة أخذت على عاتقها كافة الشؤون المتعلقة باالستيطان بعد أن وصل عدد المستوطنات اإلسرائيلية الزراعي             
 ألف دونم بعـد الحـرب العالميـة         418 ألف دونم، ارتفعت إلى      200 مستوطنة، سيطرت على     22إلى  

األولى، بعد هذا التاريخ انطلقت مرحلة جديدة من مراحل االستيطان اليهودي في فلـسطين، إذ عملـت                 
ول برنـامج   المؤتمرات الصهيونية العالمية بدءا من المؤتمر األول على تنفيذ برامجها التي تمحورت ح            

  .1897المؤتمر األول عام 
ويدعو هذا البرنامج إلى العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق              
أسس مناسبة، والعمل على تغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي، واتخاذ الخطـوات              

  .ة لتحقيق غاية الصهيونيةالتمهيدية للحصول على الموافقة الضروري
لقد كانت السيطرة على األرض الفلسطينية جوهر الفلسفة التي انتهجتها الصهيونية العالمية منـذ نـشوء                

  .الفكرة األولى لتوطين اليهود في فلسطين وتابعتها إسرائيل بعد قيامها حتى اآلن
في جميع حاالت االستيالء كانـت      وقد رافق عمليات االستيالء على األراضي عملية تغيير ديموغرافي، ف         

  .تجلب أعداد من اليهود من مختلف أنحاء العالم، ليحلوا مكان السكان العرب الفلسطينيين
وقد تعرضت األراضي الفلسطينية لخمس موجات متتالية من الهجرات اليهوديـة، وذلـك فـي أعقـاب      

ر وحتى الحرب العالمية الثانية فـي       األزمات السياسية المتعاقبة التي حدثت منذ أواخر القرن التاسع عش         
  .المناطق التي وجد فيها اليهود

  خزان الهجرة اليهودية
ثمة موجات من الهجرة اليهودية ساعدت في تحقيق الهدف الديموغرافي لالستيطان الذي يعتبـر أسـاس       

عـامي  السياسة السكانية الصهيونية في فلسطين، وقد حصلت الموجة األولى من الهجرة اليهودية بـين               
، إذ هاجر نحو عشرة آالف يهودي من روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما                1882-1903

  .تبعها من عمليات اضطهاد لليهود هناك
 ألـف مهـاجر، ثـم       85 حدثت الموجة الثانية، ووصل عدد المهاجرين إلى         1918 و 1904وبين عامي   

 الثورة البلشفية فـي روسـيا، وبلـغ عـدد            بعد حدوث  1923 و 1919حدثت الموجة الثالثة بين عامي      
  . ألف مهاجر35المهاجرين في هذه الموجة نحو 

 ألف مهاجر بسبب قيام الواليـات       62، حين هاجر نحو     1932 و 1924وتمت الموجة الرابعة بين عامي      
 1933المتحدة األميركية بسن قوانين حدت من الهجرة إليها، أما الموجة الخامسة فكانـت بـين عـامي                  

 ألف مهاجر بسبب التشريد الذي حـل        164، حيث بلغ عدد المهاجرين في هذه المرحلة حوالي          1938و
  .بالمخيمات اليهودية في مناطق االحتالل النازي

مـن جهـات    ) السفارديم(وإلى جانب هذه الموجات كانت هناك هجرات سرية قام بها اليهود الشرقيون             
وتركيا وإيران في فترة األربعينات، وذلك بسبب قيام سلطات         مختلفة من اليمن والحبشة وأفريقيا الشمالية       

االنتداب البريطاني بفرض قيود على الهجرة اليهودية تقربا للعرب للوقوف بجانبها في الحرب العالميـة               
  .الثانية

 ألف مهاجر يهودي، وبعـد      650حوالي  1948وقد بلغت حصيلة الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام          
، 1950سرائيل قامت بتشجيع الهجرة اليهودية بسن العديد من القوانين مثل قانون العودة عام              قيام دولة إ  
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 إلـى   1948، فازداد عدد المهاجرين، إلى أن بلغ في الفترة مـن            1952وقانون الجنسية اإلسرائيلي عام     
  . مليون مهاجر1.3 1967

والجذب إلـى فلـسطين المحتلـة،       ولم تتوقف الهجرة رغم بعض التراجعات بفعل تراجع عوامل الطرد           
 وفي عقد التسعينيات من القرن العشرين، حين        1948والثابت أن السنوات الذهبية للهجرة كانت بعد عام         

  .شكلت هجرة اليهود من دول االتحاد السوفياتي السابق النسبة الكبرى من بين مجموع المهاجرين اليهود
الزيادة السكانية لليهود في فلسطين خـالل الفتـرة         من إجمالي   % 65وبشكل عام ساهمت الهجرة بنحو      

  ).2000-1990(، وكذلك هي الحال بالنسبة للفترة )1948-1960(
نظرا ألن القسم األكبر من يهود العالم يتركـزون         ) 2009-2000(بيد أن الهجرة تراجعت خالل الفترة       

كنـدا، وإن حـصلت بعـض       في مناطق ودول غير طاردة مثل الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيـا و           
 ألف مهاجر فـي بعـض أعـوام         176الهجرات من تلك الدول فلن يتعدى الرقم بضع مئات مقابل نحو            

  .التسعينيات من القرن المنصرم
  إسرائيل وأهمية االستيطان

أشرنا إلى أن لالستيطان دورا بارزا في تحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين، وقد نجحـت الحركـة                 
عتماد على فكرة االستيطان وفلسفته التي جاءت من وراء البحار، حيث تم اإلعالن عـن               الصهيونية باال 

 27009من مساحة فلسطين التاريخيـة البالغـة        % 77 على   1948أيار من عام    /قيام إسرائيل في مايو   
  .كيلومترات مربعة

بح والمجـازر،   وتمكنت إسرائيل من طرد معظم السكان الفلسطينيين بعد أن ارتكبت العديد مـن المـذا              
  . قرية ومدينة فلسطينية400وقامت بتدمير أكثر من 

ومن المجازر المرتكبة في حق العزل الفلسطينيين مجزرة بلد الشيخ في قضاء مدينة حيفا، ومجزرة دير                
  .ياسين وكفر قاسم في قضاء مدينة القدس

في داخل فلسطين في الضفة     وأصبح الفلسطينيون يعيشون مشردين الجئين في البالد العربية المجاورة و         
 وخمسين قرارا آخر يدعو إلى ضرورة عـودتهم         194والقطاع، وما زالوا إلى اآلن رغم صدور القرار         

  .إلى أراضيهم في أسرع وقت ممكن
وفي المقابل فتحت أبواب الهجرة اليهودية على مصراعيها ليتدفق الكثير من اليهود من مختلـف أنحـاء                 

 التي كان من أهم نتائجها      1967حزيران عام   /ع حتى حرب الخامس من يونيو     العالم، واستمر هذا الوض   
  .استكمال سيطرة إسرائيل على األراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع

وبذلك تكون فرصة جديدة قد سنحت إلسرائيل لمتابعة مخططات الصهيونية لتهويد فلسطين عبر النشاط              
  .راالستيطاني الذي بدأ في القرن التاسع عش

ورغم تفكيك المستوطنات من قطاع غزة بسبب التكلفة العالية وكفاح أهل غزة الطويـل، فـإن النـشاط                  
االستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه أكبر عملية استيطان إسرائيلية                

  .1967منذ عام 
 اإلسرائيلي في الضفة الغربية أدى إلى بنـاء         وفي هذا السياق تشير الدراسات إلى أن النشاط االستيطاني        

 مستوطنة تلف   26 مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من ثالثمائة ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى             151
 ألف مستوطن إسرائيلي، وهناك مخططـات لفـرض         190القدس بطوقين من جميع الجهات، وفيها نحو        
  .وفي داخل األحياء العربية من مدينة القدسوقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية 

  19/7/2009نت، .الجزيرة
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