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  القدسفي وقف االستيطان " إسرائيل"ح بعقوبات اقتصادية رداً على رفض واشنطن تلّو .1

مصادر سياسية  أن برهوم جرايسي، الناصرة سلها فينقالً عن مرا 21/7/2009الغد، األردن، نشرت 
إسرائيلية اتهمت أمس اإلثنين، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه بادر إلى الصدام مع 
اإلدارة األميركية بشأن االستيطان في القدس المحتلة، على الرغم من أن المساعي جارية بين الجانبين 

لتوصل إلى صيغة توافقية بشأن استمرار البناء في المستوطنات ومعارضة اإلسرائيلي واألميركي ل
يديعوت  "ةاإلخباري التابع لصحيف" واينت"وأبلغت مصادر رسمية إسرائيلية موقع  .الواليات المتحدة

األميركية، أن نتنياهو هو الذي بادر إلى كشف المواجهة مع " نيويورك تايمز"اإلسرائيلية، و" أحرنوت
ألبيض بشأن بناء البيوت االستيطانية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في مسعى ألن البيت ا

  .يكون هذا خطوة استباقية لجهود أميركية لوقف مشروع البناء االستيطاني في القدس المحتلة
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وقالت مصادر أخرى في لهجة انتقادية، إن قرار نتنياهو هذا جاء في الوقت الذي يحـاول فيـه البيـت                    
وقال وزراء من حزب العمل اإلسرائيلي       ألبيض تخفيض حدة الجدل والخالف مع الحكومة اإلسرائيلية،         ا

هذا "في العالقة بين نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما، و        " تماسا كهربائيا "، إن هناك    "واينت"لموقع  
 توجد لنتنياهو قنـاة اتـصال        والواليات المتحدة، وأضاف الوزراء، إنه ال      "إسرائيل"مضر للعالقات بين    

مباشرة مع الرئيس أوباما، وأن االتصال بين الجانبين يتم من خـالل وزيـر الحـرب إيهـود بـاراك،                  
وأضاف الوزراء الذين لم يتم الكشف عن هـويتهم،          .والمبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل     

بمواقفهم بشأن البناء في المستوطنات، وحتى       للتشدد   باألمريكانإن عدم سالمة االتصال بين الجانبين دفع        
  .الموقف األخير المطالب بوقف البناء في القدس المحتلة

من جهة أخرى، فإن الوزير غلعاد أردان من حزب الليكود وهو من أكثر المقربين لنتنياهو، دعا اإلدارة                 
 على خطوات هامة جدا في      إن نتنياهو أقدم  "، وقال   "وقف الضغط المتواصل على إسرائيل    "األميركية إلى   

الفترة القصيرة منذ بدء واليته، ولديه رغبة في دفع العملية التفاوضية، ولو كنـت فلـسطينيا، ورأيـت                  
وتابع أردان مهاجما    ".مجدية) الفلسطينية(الضغط األميركي على إسرائيل، العتقدت أن سياسية الرفض         

لجانب تجاه إسرائيل فقط، تطرح سؤاال ما إذا هذا يدفع          إن الطلبات األميركية أحادية ا    "اإلدارة األميركية،   
العملية السياسية، خصوصا وأن المشكلة األساسية هي سياسة الرفض الفلسطينية للشروع بمفاوضـات،             

  ".من شأنها أن تقرب عملية السالم
يفة  صح أنوكاالت، والعبد الرحيم حسيننقالً عن مراسلها  21/7/2009االتحاد، اإلمارات،  وأضافت

 أن الواليات المتحدة يمكن أن تخفض بمقدار مليار دوالر الضمانات  أمساقتصادية إسرائيلية ذكرت
.  إلسرائيل تعادل قيمة االستثمارات في المستوطناتاألميركيةالمصرفية التي تمنحها وزارة الخزانة 

 بقيمة تسعة يةأمريك ضمانات مصرفية 2003عام إن الكونجرس خصص في " كالكاليست"وقالت صحيفة 
 المال أسواق للحصول على قروض بشروط تفضيلية في "إسرائيل"مليارات دوالر يمكن أن تستخدمها 

إنه بقي من هذه الضمانات دفعة " يديعوت احرونوت"وتابعت الصحيفة التي تملكها مجموعة . األمريكية
 يمكن أن تحسم منها مليار ركيةاألمي اإلدارة، لكن 2011 مليار دوالر يفترض أن تستخدم قبل 2.8بقيمة 

الذي كان يشكل " األخضرالخط "دوالر تعادل قيمة االستثمارات االسرائيلية العامة التي وظفت خارج 
 الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن 1967 في "إسرائيل" قبل أن تحتل اإلسرائيليةالحدود 

ليار دوالر للحصول على قروض بينما حسمت  م4.1 حتى اآلن "إسرائيل"واستخدمت . والقدس الشرقية
 تعادل قيمة 2007 مليونا في مارس 740 و2003 مليون دوالر في نوفمبر 290 األمريكيةالحكومة 

 2009 مؤخرا أن ميزانية العام اإلسرائيلي الجيش إذاعةوذكرت ". األخضرالخط "االستثمارات خارج 
ت الضفة الغربية على الرغم من ضغوط الرئيس  مليون دوالر من االعتمادات لمستوطنا250تتضمن 
 إن هذه االعتمادات الموزعة على اإلذاعةضافت أو . من اجل تجميد االستيطانأوباما باراك األمريكي

 إذاعةوقالت .  الستثمارات في بناء المساكن وتطوير البنى التحتيةأساسيعدة قطاعات مخصصة بشكل 
)  ماليين دوالر7.5(قت على استثمار بقيمة ثالثين مليون شيكل  إن الحكومة وافأمس اإلسرائيليالجيش 

  .للوكالة اليهودية الهيئة شبه الحكومية، في مشاريع بناء تقع في الضفة الغربية خصوصا
  

  قبول بإجراء انتخابات فورية كوسيلة إلنهاء االنقسامالعباس يدعو حماس إلى  .2
لسطيني محمود عباس أمس حركة حماس إلـى قبـول          دعا الرئيس الف  : الرؤوف أرناؤوط   عبد - رام اهللا 

 في تـصريحات   ، واعتبر عباس  ، كوسيلة إلنهاء االنقسام   عرضه بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فوراً     
 أن إجراء االنتخابات هو الحل للخالف بعد إخفاق جوالت الحوار بين الجـانبين              ،للصحفيين في بيت لحم   

 ،وأكد استعداده ألي حل ينهي االنقسام في الضفة وقطاع غـزة          . ةفي القاهرة على مدى الشهور الماضي     
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مشيرا إلى أنه حصل حوار في القاهرة، ولكن لم يتمكنوا من االتفاق، ومصر وجدت أنه مـن المناسـب                   
  .أغسطس المقبل/آب 25تأجيله حتى 

  21/7/2009الوطن، السعودية، 
  

  والمعراج معتقالً في ذكرى اإلسراء 20قراراً بإطالق صدر هنية ي .3
 معتقالً من 20 أصدر رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية أمس قراراً بإطالق :غزة

وقالت وزارة الداخلية . المحتجزين في سجون تابعة لألجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومته
ولم يعرف .  التي صادفت أمس"اجاللفتة الكريمة من هنية جاءت لمناسبة ذكرى اإلسراء والمعر"إن هذه 

 لم يتسن الحصول على إذإن كان المعتقلون من كوادر حركة فتح وعناصرها أم من المعتقلين الجنائيين، 
  .توضيحات من وزارة الداخلية

  21/7/2009الحياة، 
  

   دور دايتون تنسيقي ولن نقبل بأية تدخالت خارجية:الفلسطينية رئيس جهاز االستخبارات .4
 أن اللواء ماجد فرج رئيس جهاز االستخبارات الفلسطينية أكد : جزرأبوعبد الرازق  -القاهرة 

 بزعامة "إسرائيل" قطعت شوطا كبيرا خالل عهد الحكومة السابقة في اإلسرائيليةالمفاوضات الفلسطينية 
ال فرج وق . محتلةأراض جميعها 67 التي احتلت عام األراضي بان اإلسرائيليولمرت ومنها االعتراف أ
 المفاوضات من الصفر بل سيتم البناء على ما اتفق إلى مازن والقيادة الفلسطينية لن يعودا أبو الرئيس إن

 الفلسطينيين مع مفاوضات لتقصير أنضاف أو .عليه سابقا وبعد وقف تهويد القدس وبناء المستوطنات
  .رضاأل وليست لكسب الوقت لخلق وقائع جديدة على وإنهائهعمر االحتالل 

 المقاومة أدوات االحتالل وان إلنهاء المقاومة الشعبية مهمة أن "الحياة الجديدة" حديث لـفيكد فرج أو
  . اتفاق فلسطيني وفقا للمتغيرات والمصالح العليا للشعب الفلسطينيإطار فيوطريقتها يجب آن تكون 

 رائدة للمشروع وكشف رئيس االستخبارات النقاب عن وجود مؤامرة تستهدف حركة فتح كحركة
 ودولية لكنها استطاعت إقليمية أطراف حركة فتح مستهدفة تاريخيا من إنالوطني الفلسطيني، وقال 

  . فتح ستظل صاحبة المشروع الوطنيإن فرج وأضافتجاوز هذه العقبات 
 واصفاً الحوار مع حماس  الضفةبأمن طرف بالعبث ين السلطة الفلسطينية لن تسمح ألأ إلىشار فرج أو

كد أو .ن الفشل يعني الكارثة للشعب الفلسطيني وقضيتهأبالجدي وقضايا الخالف ليست معقدة وحذر من 
 دور أنكد فرج أو،  المهنيةلألسس اعادة نظر وفقا إلى وتسميات بحاجة أفراد كل ما استحدث من أن

  .الجنرال دايتون في الضفة تنسيقي للبرامج التدريبية
 ولكن حماس ترفض وال أعمالهم إلى في غزة العودة األمنية األجهزةين في  من حق جميع العاملإنوقال 

 عنصر امني لالنتشار للعمل في معابر القطاع ووفقا للواء فرج 3000تزال تصر على تشكيل قوة من 
  . في القطاع بمساعدة عربية ومصريةاألوضاع حال تشكيلها هو ترتيب فيفان مهام اللجنة العليا 

 العليا وان يكون هو مرجعيتها وان األمنية مازن اللجنة أبو يشكل الرئيس أنرة على  فتح مصإنوقال 
  .تتشكل من ضباط مهنيين

 صيغ وفتح قدمت ست ضيع بشأن اللجنة الفصائلية وان الخالف هو أربعن حماس قدمت أ فرج وأكد
 أو كيانين أو سلطتين  يكون دور اللجنة ومهامها هو التنسيق بينأنحول المفهوم وليس الصيغ، رافضاً 

 .بين الوزارات
  21/7/2009الحياة الجديدة، 
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  تعلن استالم قائمة أسماء كوادر فتح المشاركين في المؤتمر السادس"  المقالةالداخلية" .5
 أكد إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية أن الجانب المصري سلَّم الحكومة الفلسطينية قائمة :غزة

 /كة فتح المقررة مشاركتهم في المؤتمر السادس المنوي عقده في الرابع من شهر آببأسماء أعضاء حر
نسخةً " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال الغصين في تصريحٍ له تلقى  .أغسطس القادم في مدينة بيت لحم

  . النهائيمنه إن الداخلية تدرس بجدية هذه األسماء، مؤكدا أنه بعد دراستها ستعلن الداخلية موقفها
  19/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،     

  
  "سلوك عدواني"استمرار فصل الموظفين ألسباب سياسية :  األسرىالنواب .6

انتقد نواب الحركة اإلسالمية األسرى في السجون اإلسرائيلية مواصلة حكومة  : فلسطين- القدس المحتلة
وقال النواب  .أعمالهم العتبارات سياسيةسالم فياض في الضفة الغربية سياسة فصل الموظفين من 

إن هذه السياسة تمثل سلوكا عدوانيا، وتذكر : "األسرى في بيان لهم من سجن النقب الصحراوي أمس
، وتسعى إلجهاض الحوار وإفشال "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"أبناء شعبنا بممارسات ونشاطات ما يسمى 
  ".نيينأي فرصة لتحقيق المصالحة بين الفلسطي

  21/7/2009صحيفة فلسطين، 
  
 بشكل موحد بين غزة والضفة الثالثاء  نتائج الثانوية العامة الفلسطينيةإعالن .7

 وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية أعلنت  أنغزةمن  20/7/2009 قدس برس،نشرت 
عند الساعة التاسعة ) 21/7( الثالثاء ستعلن رسمياً غداً" التوجيهي"أن نتائج امتحان الثانوية العامة 

 محمد عسقول وزير التربية والتعليم العالي .وقال د .والنصف صباحاً بصورة موّحدة بين الضفة وغزة
إن الوزارة حرصت على أن يكون اإلعالن عن النتائج لهذا العام موحداً ويعكس "بغزة في تصريح له 

الصف وإنهاء االنقسام وإعادة الوحدة الفلسطينية بين شطري رغبة الحكومة الفلسطينية التي تسعى لوحدة 
  .، كما قال"الوطن

 يوسف إبراهيم وكيل وزارة التربية . د أنغزةمن  20/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
  كبيرة بذلتها الوزارة إلعالن النتائج في الموعد المناسباًوالتعليم العالي في حكومة هنية أكد أن جهود

وبعد االنتهاء من كافة الجوانب الفنية واإلدارية، وبما يحقق الوحدة التربوية التي تسعى إليها الوزارة مع 
  ". بانتظارنا سيجسد الترابط الكبير بين جناحي الوطن فلسطينّياًعرساً" أن "الضفة الغربية، موضحا

  
   الفلسطينية تؤكد دعمها لمشروع ناقل البحرينالسلطة .8

 قال رئيس سلطة المياه، ورئيس الوفد الفلسطيني في اللجنة التوجيهية لمشروع : الرواشدةريم - عمان
 السلطة الفلسطينية رئيسا وحكومة تدعم مشروع ناقل البحرين الذي هو  إنشداد العتيليان.ناقل البحرين د

 مشاركته خالل  من البحر الميت،أمس "الرأي" إلىوبين في تصريحات خاصة  . بالكاملأردنيمشروع 
ما  ،أمسفي اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع ناقل البحرين حضور السلطة الفلسطينية اجتماع اللجنة 

  . في المشروعاألردن رسالة دعم من الرئيس محمود عباس وحكومته لموقف إالهو 
  21/7/2009الرأي، األردن، 

  
   تأجيل الحواراءور ورجوعها عما تم االتفاق عليه تعنت فتح في مواقفها :الزهار .9

) 7-20( عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار في تصريحات صحفية اإلثنين             قال: غزة
تعنت فتح في مواقفها، ورجوعها عما تم االتفاق عليه هو سبب تأجيل الحوار، وهو أيضا ما أوجـد                  "إن  
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فتح، أو بين الوسـيط المـصري       قناعة لدى الوسيط المصري بأن اللقاءات الثنائية بين حركتي حماس و          
  ".وفتح لن تجدي في هذه المرحلة

إن حركة حماس قدمت كل المرونة المطلوبة إلنجاز المـصالحة الوطنيـة،      : "في حين قال الزهار مشددا    
دوائر، وقبولها % 50نسبي و % 50وأكبر مثال على ذلك موافقتها على تغيير نظام االنتخابات القائم وهو            

ـ بالنظام القاض  دوائر، وقبولها كذلك باللجنة األمنية المـشتركة؛ علـى أن يـتم            % 40نسبي و % 60ي ب
  ".تنفيذها تدريجيا

كيف تقبل التمديد له وهو     : "وفي سياق آخر شدد على أن حركته لم تقبل قط التمديد لمحمود عباس، وقال             
  !".أصالً غير شرعي بعد انتهاء مدة واليته؟

  20/7/2009، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الحوار ليس في مصلحة الحوار وال داعي لهذه المدة الطويلة جداً تأجيل: أبو النجا .10
قال إبراهيم أبو النجا القيادي البارز في حركة فتح، إن تأجيل الحوار الـوطني لـيس فـي                   :حسن جبر 

وأكد أبـو    .النقسام العام األول دون التوصل إلى اتفاق ينهي حالة ا         إتماممصلحة الحوار الذي يقترب من      
ـ    ، عدم وجود داع لهذه المدة الطويلة جدا من التأجيل، مؤكدا انه ال يجوز البقاء               "األيام"النجا في حديث ل

هذا ال يؤشر على وجود نوايـا حقيقيـة         : وقال .في حالة حوار كل هذه الـمدة دون التوصل إلى اتفاق         
مـاذا يفيـد    : وتساءل . االنتخابات وتشكيل الحكومة   وإجراء واإلعمارإلنهاء حالة االنقسام وإعادة البناء      

وجود قرار بإجراء االنتخابات دون وجود مقدمات إلجراء هذه االنتخابات؟ وهل يمكن أن تتم االنتخابات               
  .في هذه األجواء دون التوصل إلى حلول لقضايا الخالف

 األرض، مـشيرا إلـى أن       واعتبر أن ما يجري في القاهرة من حوار هو غطاء للواقع الذي نعيشه على             
دحرجة الحوار تستهدف بالدرجة األولى تأجيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية وتمديد السلطتين واإلبقاء            "

  ".على حالة االنقسام تنخر في الجسم الفلسطيني
  21/7/2009األيام، فلسطين، 

  
   لمؤتمرها السادسفتح تطلب إطالق معتقلي حماس تمهيداً": الجزيرة نت" .11

علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة االطالع أن حركة فتح طلبـت             : ضياء الكحلوت  -زة  غ
وقالت المصادر التـي فـضلت       .رسميا من السلطة الوطنية إطالق معتقلي حركة حماس بالضفة الغربية         

س عدم ذكر اسمها، إن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد وجه مذكرة إلى الـرئيس محمـود عبـا                  
ورئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض، دعاهما فيها إلى العمل التدريجي على إطـالق معتقلـي                

 4حركة حماس من سجون السلطة، وذلك لضمان نجاح مؤتمر فـتح الـسادس المقـرر عقـده يـوم                     
  .آب المقبل في مدينة بيت لحم بالضفة/أغسطس

  20/7/2009نت، .الجزيرة
  

  السادسات لمؤتمر فتح البرغوثي يحدد أربع مهممروان  .12
أكد أمين سر حركة فتح النائب األسير مروان البرغوثي أنـه مـا دام          :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

 فإن فتح لن تتخلـى      1967هناك جندي إسرائيلي أو مستوطن واحد على األرض الفلسطينية المحتلة عام            
ومة ألن فتح معناها الحقيقي مقاومة ثم مقاومـة  ليس فتحاويا من ال يؤمن بالمقا    "قائال  ، عن خيار المقاومة  

  ".ثم مقاومة ثم انتصار
 في إجابة على أسئلة وجهت إليه في سجنه من خالل محاميه خضر شقيرات من المقرر                ،وقال البرغوثي 

نحن في حركة فتح نرى أن العمل السياسي والتفاوضي يكمـل            "،أن تنشر اليوم في الصحف الفلسطينية     
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قاومة، لذلك نادينا دوما بالتمسك بخيار المقاومة والمفاوضات والعمل السياسي معا، وأنا            ويقطف ثمار الم  
واعتبر أنه حان الوقت للوصول إلى خالصات        ".على ثقة بأن المؤتمر سيجمع على التمسك بهذه المبادئ        

مـن  الدرس األول المستفاد من مسيرة عـشرين عامـاً          "وقال  ،  واستنتاجات ودراسة جدوى المفاوضات   
 ومـن   ،المفاوضات هو أنه ال يجوز مواصلتها بأي شكل من األشكال قبل التوقف النهـائي لالسـتيطان               

الجريمة الجلوس على طاولة المفاوضات قبل الوقف الشامل لالستيطان بكل أشكاله في الضفة والقـدس               
يل ما سـمي     كما أنه من العبث أن يتم التفاوض على تفاص         ،وقبل وقف مصادرة األراضي وهدم البيوت     

بالحل النهائي قبل أن تلتزم حكومة إسرائيل بمبادئ إنهاء االحتالل واالنسحاب لحدود الرابع من يونيـو                
  ".1967عام 

نحن ننتظر عقد المؤتمر    " وقال   ،واعتبر قرار انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح بأنه قرار تاريخي          
هو رسالة مقاومة له وهو تأكيد على أنه ال بـديل عـن             السادس في بيت لحم باعتباره تحديا لالحتالل، و       

فلسطين وطنا للشعب العربي الفلسطيني، وإيذان بدخول الحركة الوطنية مرحلة جديدة في تاريخها حيث              
  ".تتجدد في وطنها وبين أبناء شعبها

لفلـسطينية   تحرير األرض وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة ا       ، مهمات للمؤتمر وهي أوال    4وحدد البرغوثي   
المستقلة وثانيا، تطوير وتعديل النظام األساسي بما يتناسب والتطورات التي وقعت في ظل إقامة السلطة               

 ورابعا، اختيار قيادة جديدة للجنـة المركزيـة         ، وثالثا، إنهاء االنقسام وإعادة الوحدة     ،الوطنية الفلسطينية 
 الداخلي فيكفي االتفاق على إجـراء االنتخابـات         وأكد أنه إذا تعثر االتفاق الفلسطيني     . والمجلس الثوري 

  . التشريعية والرئاسية وعضوية المجلس الوطني
  21/7/2009الوطن، السعودية، 

  
  "طرشان"اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس حوار : الشعبية .13

ائي أصبح أن الحوار الثن"اعتبر كايد الغول عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية : رأفت الكيالني
، خاصة وأن قضايا البحث ال زالت هي ذاتها منذ انتهاء جوالت "الطرشان"عبثياً وأقرب إلى حوار 

 .هحسب وصف، الحوار الوطني الشامل في آذار الماضي
أنه في ضوء تكرار جوالت الحوار وتأجيلها فقد تحول هذا الحوار " وقال الغول في تصريحات صحفية

واعتبر تأجيل  ". من أن يكون جزءاً من جهد وطني وميداناً إلنهاء االنقسامإلى عملية بحد ذاتها بدالً
 وإذا ما تحقق ذلك فإننا 25/1/2010جراءها في إالحوار بات يهدد استحقاق االنتخابات التي اتفق على 

من سنكون أمام فراغ دستوري في النظام السياسي الفلسطيني وهو ما سيعمق من األزمة الداخلية ويّعقّد 
 .إيجاد حلول لها

  20/7/2009، 48عرب
  

   فتح وحماسالحوارات الثنائية بين فصائل تطالب مصر والسلطة بوقف ثمانية .14
الجبهة وفصائل المقاومة الوطنية الثمانية تعتبـر       "قالت الجبهة الديمقراطية إن     :  نادية سعد الدين   -عمان  

تفافاً على الحوار الوطني الشامل ويقود إلى       أن حوار المحاصصة الثنائي المغلق بين فتح وحماس يشكل ال         
الجبهة مع الفصائل الوطنية الثمانيـة رفعـت        "وأضافت، في تصريح أصدرته أمس، إن        ".طريق مسدود 

مذكرة مشتركة إلى القيادة السياسية المصرية ورئيس السلطة الوطنية محمود عباس، تدعو فيها إلى وقف               
  ".الصراع على السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماسبحوار "، الذي وصفته "الحوار الثنائي

 أغسطس المقبـل بـين فـتح        / آب 25وقف حوار الصراع على السلطة والمال والنفوذ في         "ودعت إلى   
  ".وحماس، وعودتهما للحوار الوطني الشامل

  21/7/2009الغد، األردن، 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1500:         العدد       21/7/2009ثاء الثال :التاريخ

  
 فقات ثنائية منظمة التحرير ومنظمات أهلية تتهم حماس وفتح بالبحث عن صفصائل .15

هاجمت فصائل في منظمة التحرير ومنظمات المجتمع المدني حركتي حماس :  كفاح زبون- رام اهللا
  .وفتح واتهمتهما بانتهاج سياسة البحث عن المحاصصة، وحملتهما أسباب فشل الحوار

خيرة من نسخة عنه، إن الجولة األ" الشرق األوسط"وقالت الفصائل والمنظمات األهلية، في بيان تلقت 
سياسة البحث عن المحاصصة في "، أظهرت من جديد أن "انتهت إلى الفشل الذريع"الحوار الثنائي التي 

وأكدت الفصائل أن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ال يكون ". الحوار الثنائي تنهار خطوة خطوة
  .إال بالحوار الوطني الشامل

. ه نحو خط ال يريد بناء مؤسسات السلطة على أسس ديمقراطيةوقال البيان إن الحوار الثنائي اتج
إن الموقعين على هذا البيان يؤكدون أن من يتحمل مسؤولية االرتداد على الحوار الوطني : "وأضاف

الشامل وإنجازاته، وتضييع هذا الوقت الثمين على شعبنا في المسار الفاشل للحوار الثنائي، هما حركتا 
  ".فتح وحماس

ألسس الموقف المشترك الذي تقرر في الدورات األربع " إدارة الظهر"ت الفصائل حركة فتح بـواتهم
باعتماد التمثيل النسبي الكامل في جميع العمليات " ف.ت.م"للمجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لـ

قفت ضد اإلجماع واتهمت حماس بأنها و. االنتخابية، بما فيها انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي
 . الوطني باعتماد التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي

 21/7/2009الشرق األوسط، 
  

  " غير مؤدب "طالحديث عن بيع شالي :المزيني .16
" طشالي" أسامة المزيني الناطق اإلعالمي لملف . نفى القيادي في حركة حماس د: محمد األسطل-غزة 

مع الجانب اإلسرائيلي بخصوص صفقة التبادل، معتبراً أن كل الحديث الذي تتردد استئناف المفاوضات 
وأوضح أن الجهة التي أطلقت . في اآلونة األخيرة حول قرب إتمام صفقة التبادل ال أساس له من الصحة

ن وأكد المزيني أ .هذه اإلشاعات لديها أهدافها الخاصة التي قد تكون أمنية أو أنها بالونات اختبار
  ".غير دقيقة وال أساس لها من الصحة" "طشالي"تطمينات الرئيس المصري حسني مبارك حول 

وأشار إلى أن هناك عدة جهات عربية ودولية أبدت استعدادها في التوسط إلتمام الصفقة، لكنها كانت 
ألي " شاليط"ع تصطدم دائماً بالموقف اإلسرائيلي المتعنت، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هناك صفقة لبي

 حتى يتم بيعه بالدوالرات، وما حدث أن شاليطهذا مصطلح غير مؤدب، ونحن لم نأسر : "وقال. دولة
قطر كانت ترغب في التدخل لحل الملف والوصول إلى نتائج ليس إال، ومن دون الحديث عن دفع أموال 

 ".أو خالفه
 21/7/2009القدس، فلسطين، 

  
 ح تعلن مبايعها للقدوميأربعة أجنحة عسكرية تابعة لفت .17

أعلنت أربعة أجنحة عسكرية تابعة لحركة فتح أمس تأييدها للرجل الثاني : عبد الجبار أبو غربية -عمان 
وأفاد البيان  .في الحركة فاروق القدومي في وجه حملة االنتقادات التي يتعرض لها داخليا وخارجيا

 مجموعات فارس الليل وكتائب الشهيدة -قصى الموقع من كتائب شهداء األقصى والعاصفة وكتائب األ
دالل المغربي أنه يبايع القدومي ويقدم له كل االحترام لموقفه الذي كان دائما على نهج الكفاح المسلح 

تؤكد أجنحتنا أنها : وأضاف .معتبرا أنه صمام أمان للساحة الداخلية الفلسطينية.. ومكافحة الفاسدين
ا مع مواقف األشخاص الذين أصدروا بيانات واستنكارات ومنهم بعض ترفض بشدة وتدين دمج مواقفن
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وخلص البيان إلى أن هذه . أعضاء اللجنة المركزية لفتح وبتحريض بعض أمناء سر المناطق وهم قالئل
 .الكتائب تؤيد الوثيقة التي كشف عنها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

  21/7/2009عكاظ، 
  

   الدوليةاألطراف أمام التزام سياسي أيعلى حماس حكومة تعفيها من عرضنا : األحمد عزام .18
 رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو وفدها في حـوار القـاهرة            األحمدكشف عزام   :  اشرف الهور  -غزة  
 حركته طرحت على وفد حركة حماس خالل اللقاءات التي جمعتهما فـي مـصر               أن" القدس العربي "لـ

، وال تلـزم الفـصائل      "وفق التزامات المنظمة  "ن تشكيل حكومة وفاق تعمل       الماضيي واألحديومي السبت   
 حمـاس رفـضها لمقتـرح       أعلنت، في وقت    "إسرائيل"بـالمشاركة فيها بأي تعهد سياسي، كاالعتراف       

 فتح اقترحت هذا األمر بعد      إن األحمدوقال   . في حكومة تلبي الشروط الدولية     أعضائهامشاركة عدد من    
الخاصة بتشكيل اللجنة الفصائلية التي اقترحها الوسطاء المصريون فـي وقـت سـابق،              تعثر المباحثات   

  .للخروج من مأزق تشكيل حكومة التوافق
  21/7/2009القدس العربي، 

 
  حكومتهالوحماس أحالت الملف  .. حول حضور أعضاء غزة تطمئن عباسدول:  فتحمؤتمر .19

قالت مصادر مطلعة في      ، رام اهللا  لتها من  مراس كفاح زبون  عن،  21/7/2009الشرق األوسط،   ذكرت  
ـ  عباس حتى اآلن مطمئن لحضور فتحاويي القطاع، وذلك بعد أن تلقى            الرئيس   إن" الشرق األوسط "فتح ل

تطمينات جدية من مصر وسورية وتركيا من أجل الضغط على حماس لعدم عرقلة مؤتمر فتح، والسماح                
  .ن أجل المشاركة في المؤتمر بالسفر م500للفتحاويين من غزة وعددهم نحو 

وفي الجلسة األخيرة في حوار القاهرة أبلغت حماس وفد فتح بأن حماس لن تتدخل في مؤتمر فتح، وهذا 
وفعال أحالت حماس الملف برمته إلى الحكومة التي تديرها في القطاع،  ).المقالة(أمر منوط بالحكومة 

  .فشال المؤتمروهو ما أثار مخاوف لدى فتح بأن حماس قد تسعى إل
ورغم أن القيادي في حماس، صالح البردويل، نفى أن تكون حركته حجر عثرة في طريق انعقاد مؤتمر 

إال أنه قال إن الحركة ستعكف على دراسة ملف كل طلب من أعضاء المؤتمر بشكل . فتح السادس
  .سفرمنفصل، وفق اعتبارات سياسية وأمنية التخاذ القرار بشأن السماح من عدمه بال

وأكثر ما أثار غضب الفتحاويين أن حماس تطلب تقديم طلب رسمي مكتوب من كل شخص يريد السفر 
نحن قلنا إن بعض الشخصيات الفتحاوية المنتسبة إلى : "للمشاركة في المؤتمر، وأكد ذلك البردويل بقوله

ها بالسفر، ولذلك المؤتمر مرفوعة ضدها بعض القضايا األمنية، وهذه الشخصيات من الصعب السماح ل
وهناك بعض الشخصيات تقّدمت . على كل من يريد السفر التقدم بطلب للحكومة في غزة لبحث ملفه

بطلبات شفوية لكن ال يوجد أي طلب كتابي حتى اآلن، ونحن نؤكد أننا سندرس بجدية وإيجابية الطلب 
 ذلك يعني السماح لجزء وحول ما إذا كان ".المصري للسماح بسفر أعضاء مؤتمر فتح إلى بيت لحم

ومنع جزء آخر من أعضاء فتح من السفر، قال قياديو حماس إن قرارا سيجري اإلعالن عنه بشكل 
  .رسمي خالل األيام القليلة القادمة وفق االعتبارات التي تراها حماس مناسبة
ال ..  حماسنستهجن تدخل: "ومن جهته عقب فيصل أبو شهال، أحد أبرز قياديي فتح في القطاع، بقوله

إسرائيل هي من يمارس تقييد حرية : "وأضاف". يمكن التدخل من قبل فصيل في مؤتمر فصيل آخر
ورفض أبو شهال طلب حماس تقديم أي طلب رسمي مكتوب من أجل السماح  ".السفر للفلسطينيين

ت الوطنية، هذا تقزيم لكل العالقا.. ال يمكن إطالقا": "الشرق األوسط"ألعضاء فتح بالسفر، وقال لـ
نحن الفصيل الرئيسي : "وأضاف قائال ".وسابقة خطيرة، وإذا حدثت فسيأتي يوم تعاني من ذلك حماس

وأوضح أبو شهال ". ، هل نطلب من حماس تصريحا؟ هذا ال يجوز ال وطنيا وال قانونيا وال أخالقيا)فتح(
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يكون سابقة سيئة جدا في إذا ما تدخلت حماس فس. الفصائل ال تتدخل في مؤتمرات فصائل أخرى"أن 
العالقات الفلسطينية، وسيكون له تداعياته، وحماس يجب أن تعلم أن ليس لها حق في منع أبناء فتح من 

 ".الخروج إلى الضفة
وحول ما ساقه البردويل بأن بعض عناصر فتح المشاركين في المؤتمر متهمون في قضايا أمنية، قال أبو 

بعدين : "وتابع". بيعملوا محاكم سرية؟) حماس( وما معهم خبر، هم هو يعني فيه ناس متهمين: "شهال
نحن : "وتابع". ناصر فتح أين سيذهبون؟ إلى وطنهم وليس خارج الوطن، هذا ليس سفر خارج الوطنع

  ".ذاهبون في حال تلقينا الدعوات، ويجب حضور كافة المدعوين
 رئيس كتلـة فـتح      ، أن  رام اهللا  سلتها من  مرا أماني سعيد  عن،  21/7/2009الجريدة، الكويت،   وأضافت  
ـ قالعزام األحمد    البرلمانية إن لم تسمح حماس لعناصرنا بالخروج من غزة لحضور         : "أمس" الجريدة" ل

المؤتمر فإن ذلك حتماً سيؤدي إلى تأجيله، نحن نجري اتصاالتنا وحصل الرئيس على وعـود للـسماح                 
  ".لعناصر الحركة بالخروج من غزة

  
  وتوقع بان يفاجئ القدومي المجتمعين... عقبتينيواجه : السادس فتح مؤتمر .20

ال احد يعرف كيف سيتم عقد المؤتمر السادس لحركة فتح، سوى حلقة ضيقة جدا،              :  اشرف الهور  -غزة  
 لـم   أنهم القادم، رغم    أغسطس / المشاركين باتوا متأكدين من عقده في الرابع من آب         األعضاءلكن جميع   

  . لحضوره، وسمع غالبيتهم عن تثبيت عضويته في المؤتمر من خالل التسريباتيتلقوا الدعوات بعد
وما يثبت مضي الحركة في عقد مؤتمرها في موعده المحدد هو الزيارة التي قام بها الـرئيس محمـود                   

بالمدينـة التـي ستحتـضن      " كلية ديراسنطة " لمدينة بيت لحم، لتفقد سير الترتيبات في قاعة          أمسعباس  
  .ؤتمر السادسجلسات الم

 تشهد تهاوي   أنكذلك كل ما هو قائم اآلن في الضفة الغربية وينذر بقرب ساعة الحسم، التي من المتوقع                 
 إلـى قيادات كبيرة، من كل المحاور التي ستتنافس على انتخابات قيادة الحركة، هو خروج قيادات كبيرة                

 اتصاالت مع قيـادات     وإجراء نابلس شماال،     مدنية إلىالقواعد الحركية الممتدة من مدينة الخليل جنوبا،        
 أن، من خالل التأكيـد علـى        األخيرةالحركة في غزة، التي لم ينسها احد من قيادات فتح في تصريحاته             

  . المؤتمرأعضاءسيلغي عقد المؤتمر، في خطوة تهدف لكسب ود ثلث ) غزة (أعضائهاعدم مشاركة 
ـ       مالمح بعض التحالفات بدأت بالظهور، وان عددا من         إن" القدس العربي "مسؤول كبير في الحركة قال ل

 مراعـاة وجـود     أساس التحالفات تقوم على     إنقيادات الحركة شرعوا في الترويج لها، ويقول المسؤول         
في هذه التكتالت، فـي     ) قيادات الخارج (قيادات مهمة من قطاع غزة والضفة الغربية، وما يطلق عليها           

  .لمشاركين في المؤتمر كسب ود جميع اإلىخطوة تهدف 
وعلى الرغم من تواجد قيادات فتح في غزة، وانقطاع االتصال الوجاهي مع الضفة الغربية، فقد شـرع                 

.  الضفة الغربية، في خطوة تهدف لبناء تحالفات، قبيل عقد المؤتمر          أقاليمعدد من القيادات باالتصال مع      
 والتي ستدخل سباق التنافس على قيادة الحركة،         المحاور وعددها وشكلها   أمرلكن لغاية اللحظة لم يحسم      

 هناك قيادات كثيرة سواء من الضفة مثل جبريل الرجـوب، وقـدورة             أن تفيد   أيضاغير ان المعلومات    
 النـصر، وآخـرين يـستعدون       أبو النجا، وعبد الرحمن حمد، واحمد       أبو إبراهيمفارس، ومن غزة مثل     

تحركات التي بدأت فيها قيادات تنظيمية من خالل عقـدها          لخوض غمار المنافسة، وذلك بالتوازي مع ال      
الجتماعات مع القواعد الحركية، مثل نبيل عمرو سفير فلسطين في مصر، المتواجد في الضفة منذ شهر،               

 هناك عددا كبيرا مـن قيـادات        أنومحمد دحالن، وعدد آخر من القيادات الشابة، لكن المعلومات تؤكد           
  . ترشحهم في المؤتمر السادسأمرموا بعد الحركة الميدانيين لم يحس
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 بعض المتنافسين الكبار في االنتخابات، بـدأوا        أن أكدتوبحسب مصادر حركية في الضفة الغربية، فقد        
من خالل التبرع لمؤسسات وجمعيات     " حامية الوطيس "بكسب ود المشاركين في االنتخابات التي ستكون        

  .األقاليمتتبع التنظيم في بعض 
 على حضور قيادات الداخل، للضفة الغربية كما هو معتاد من تسمية فـي تنظـيم                األمريقتصر  كذلك لم   

 القليلة الماضية عدد من مـسؤولي       األيامفتح، على مسؤولي الحركة في الضفة وغزة، فقد وصل خالل           
  . قبل المؤتمرأوراقهم، لترتيب أوروبيةالحركة في الخارج، وبعضهم من بلدان 

 عدد من كوادر التنظيم     أيضاانه بالتوازي مع وصول القيادات الفتحاوية، وصل        " ربيالقدس الع "وعلمت  
 المؤتمر من بيت لحم     أعضاء، ممن سيشاركون في المؤتمر، وابلغ احد        أوروبية وأخرىمن بلدان عربية    

  . كاليونان وصلت المدينةأوروبية كوادر حركية من بلدان أن
 المشاركين مـن الخـارج      األعضاء يتم وصول جميع     أنرلمانية   رئيس كتلة فتح الب    األحمدوتوقع عزام   
لكن رغم عمليات الحراك هذه قـال       .  ثالثة من موعد المؤتمر    أو مشارك قبل يومين     400وعددهم نحو   

 هناك عقبتين ال تزاالن تواجهان عقد المؤتمر الـسادس، وهمـا            إنمسؤول رفيع في اللجنة التحضيرية      
  .مشاركة غزة وملف المستحقين

 علي مسعود، رئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، والعضو في اللجنة التحـضيرية              أبوويقول  
 المؤتمر  أعضاء عقد المؤتمر يواجه عقبتين رئيسيتين تتمثالن في عدم الحصول على ضمان مشاركة              إن

س الثـوري   من قطاع غزة، ومعالجة ملف المستحقين لعضوية المؤتمر السادس خارج نطاق قرار المجل            
 علي مسعود وهو من كوادر فتح في غـزة          أبووذكر  .  كمشاركين في المؤتمر   1550والذي اعتمد العدد    

 وانه ال يجوز عقده بـدونهم،       أساسي المؤتمر من قطاع غزة      أعضاءن مشاركة   أ أكد المجلس الثوري    أن
  . الحركةأبناء من األغلبية هو رأي األمر هذا أن إلىالفتا 

 هناك عددا كبيرا من الكوادر المؤهلة والمستحقة قـد          أن علي مسعود انه يتفهم      أبويقول  وفي هذا السياق    
 ممن قضوا حياتهم يعملون خدمة    أو من قادة االنتفاضة     أوحرمت من عضوية المؤتمر سواء من األسرى        

ـ         أصبح هؤالء   إنصاف أنألهداف الحركة، وأكد      أنر   احد متطلبات العدالة في التنفيذ بحدود معينة، وذك
 القليلة القادمة لدراسة التوصيات، ثم يتوجب بعدها عقـد اجتمـاع            األياماللجنة التحضيرية ستعقد خالل     

  . جديدةإضافات أيةللثوري إلقرار 
وبسبب الخالف على المشاركين، وعمليات الطعون في العضوية، لم توزع دعوات حضور المؤتمر على              

 إضـافة لمعترضون سيشاركون في المؤتمر مـن خـالل          كان ا  إنالمشاركين حتى اللحظة، ولم يعرف      
 أن ال، ووسط هذا الترقب، لم توزع قوائم المشاركين في المؤتمر على القواعد الحركية، غير                أم أسمائهم

بعض القوائم التي ربما ال تكون نهائية جرى تسريبها لعدة قيادات فتحاوية، في خطوة تساندها في تشكيل                 
  .المحاور

ت قيادات من الحركة في مدينة بيت لحم اجتماعا مع نبيل شعث عضو اللجنة المركزية،               وفي السياق عقد  
تهميش كادر  " عن استيائهم مما وصفوه      وأعربوا في قوائم المشاركين،     أسمائها إدراجلالحتجاج على عدم    

  .، من حضور المؤتمر"االنتفاضة
ادات فتح المنشغلين في بناء التحالفـات،       وبالتوازي مع الجلسات التحضيرية للمؤتمر، ال احد يعلم من قي         

  .الرجل الثاني في التنظيم)  اللطفأبو(ر فاروق القدومي ماذا يحّض
 أعـضاء وبحسب المعلومات فان القدومي سيفاجئ المجتمعين واطر الحركة، بمؤتمر بمعاونة عدد مـن              

 التنصل من كل    عالنهمإل مازن، مثل الجنرال محمد جهاد، وهاني الحسن         أبواللجنة المركزية من خصوم     
  .قرارات المؤتمر، وعدم االعتراف بالقيادة الجديدة التي سيفرزها
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 سـيكتفي   أم، خالل المؤتمر    األولى كان القدومي سيفجر قنبلة من العيار الثقيل على غرار           إنولم يعرف   
  .بتنصله ومساعديه من قرارات المؤتمر السادس

  21/7/2009القدس العربي، 
  

   تتوقع نزاعا طويال مع الواليات المتحدةإسرائيلية  يمينيةنائبة .21
 مستعدة "سرائيلإ"سرائيلية يمينية بارزة في مقابلة يوم االثنين ان إ قالت نائبة :الين فيشر ايالن -القدس 

للمخاطرة بخالف ممتد مع واشنطن بشأن مطلب الواليات المتحدة وقف البناء في مستوطنات القدس 
  .خرىاألالشرقية والمستوطنات 

وقالت تسيبي هوتوفيلي التي تنتمي لحزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان نتنياهو 
 تراجع ووافق حتى على تجميد جزئي في بناء المستوطنات في إذاقد يواجه معارضة من داخل حزبه 

خبنا لنواصل البناء في يهودا لقد انت. هذا لن يكون مرضيا"وقالت هوتوفيلي لرويترز  . المحتلةاألراضي
وقالت هوتوفيلي عضو اللجنة البرلمانية للشؤون  ."وليس لنجمد البناء) الصفة الغربية المحتلة(والسامرة 
 أوباما باراك األمريكي نداءات الرئيس "إسرائيل" رفض إلىمشيرة " ثمة نقاش حقيقي مستمر"الخارجية 

خطا أحمر " واشنطن عبرت إنوقالت هوتوفيلي  . السالملتجميد االستيطان من اجل استئناف محادثات
وعندما سئل .  منزال في القدس الشرقية20 تعليق مشروع بناء نحو إلىعندما دعت " شديد الوضوح

  . بشأن مشروع محدد امتنع عن التعليق"إسرائيل"بـ كان اتصل إن األبيضالبيت 
 20/7/2009وكالة رويترز، 

  
  ي اغتيال عرفات شارون ينفي ضلوعه فمستشار .22

األسبق ارييل شارون االتهامات " اإلسرائيلي"نفى دوف فايسغالس مستشار رئيس الوزراء .): آي.بي.يو(
التي أثارها رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي والتي اتهم فيها شارون 

ونقلت  .الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتورئيس السلطة محمود عباس بالوقوف وراء اغتيال الرئيس 
كنت حاضرا في كل لقاءات الرئيس عباس " عن فايسغالس قوله أمس" جيروزاليم بوست"صحيفة 
ال مباشرة ) المزاعم (أود القول بأوضح تعبير ممكن انه لم يتم بحث شيء مثل هذه "وأضاف ". وشارون

ووصف ما ورد في التقرير بأنه  ".ات كذب كاملاالتهام. وال بشكل غير مباشر، ال بوضوح وال بالتلميح
اإلشاعة بان ل "وتابع .  القدومي لفقه بسبب خالفات داخلية فلسطينيةأن إلى، ومشيرا "ال أساس له وملفق"
  ". اشهد بأنه ال أساس لهاأناستطيع .. يداً في وفاة عرفات ليست جديدة " إسرائيل"

  21/7/2009الخليج، 
  

  اء أراضٍ أردنية عبر وسطاء يهودية تسعى لشرمنظمة .23
 منظمته تعتزم شراء أن يمينية أمس إسرائيليةأعلن رئيس منظمة :  ووكاالت، لقمان اسكندر-عمان 

كد ارييه كينغ الذي يدير منظمة أو .أوروبيين عبر وسطاء يهود األردنالعشرات من العقارات في 
 اشترت العشرات من المنازل أن منظمته سبق أن، )إسرائيلصندوق ارض " ( الند فاندإسرائيل"

 بشراء عقارات في أوروبيين يهود إقناعنحن نعتزم : "الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقال
وتعتبر .  أراضيها بشراء عقارات في لإلسرائيليين ال تسمح األردنية السلطات أن إلىمشيرا " األردن

 ". ى الكبرإسرائيل" جزءا من األردنن أالمنظمة 
  21/7/2009البيان، اإلمارات، 
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   اتهام جديد إلى أولمرت بالتزوير واستغالل الثقة:اإلسرائيلية "الشرطة .24
أوصت الشرطة اإلسرائيلية بإجراء مالحقات بحق رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بتهمة : ب.ف.أ
ورفعت هذه  .رطة، أمسفي قضية تعيينات، وفق ما أفاد مصدر في الش" استغالل الثقة"و" تزوير"

والشكوك التي تحوم حول أولمرت ترتبط بوقائع . التوصية إلى المدعي العام اإلسرائيلي مناحيم مزوز
وبحسب تحقيق  .تعود إلى المرحلة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس ثم وزيراً للصناعة والتجارة

، في مركز استثمار رسمي )يكودل( من أعضاء حزبه، 260الشرطة، فإن أولمرت قام بتعيين نحو 
  .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  21/7/2009الخليج، 
  

   تنشر منظومات إنذار تحت الماء لمنع التسلل"إسرائيل" .25
كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أمس أن الجيش اإلسرائيلي وضع خالل العام األخيـر             :  وائل بنات  - غزة

 تتمكن من رصد محاوالت التـسلل       "إسرائيل"ـ البحرية ل  منظومات إنذار تحت الماء حديثة على الحدود      
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه تم صنع هذه المنظومات بناء على مواصـفات فنيـة خاصـة              .عبر البحر 

وتم تزويد كـل    . رسمها سالح البحرية اإلسرائيلي بهدف اكتشاف وإحباط محاوالت عسكرية عبر البحر          
تمكنها من رصد أجسام تتحرك في البحر سواء كانـت اصـطناعية أو             منظومة بتقنية تكنولوجيا حديثة     

  .بشرية، كما تتميز هذه المنظومات بقدرات خاصة تبقى طي الكتمان العتبارات أمنية
  21/7/2009الوطن، السعودية، 

  
  وإصابة آخرين في اعتداء إسرائيلي على غزة فتىاستشهاد .26

مصادر طبية أن  ،لفت حداد ورأفت الكيالنيأ  نقال عن مراسليه21/7/2009، 48عربذكر موقع 
فلسطينية، أعلنت االثنين، عن استشهاد فتى فلسطيني اعتقله جيش االحتالل مساء أمس األول، األحد، بعد 

في بئر السبع أثناء " سوروكا"أن أطلق النار عليه بالقرب من السياج الحدودي، وتم نقله إلى مستشفى 
وكانت مصادر فلسطينية أوضحت أن الجانب اإلسرائيلي أبلغهم  .48محاولته التسلل إلى أراضي عام 

 . عاماً شمال شرق مدينة غزة15رسمياً عبر مكتب التنسيق واالرتباط بإصابة فتى يبلغ من العمر 
مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ، أن )وكاالت( عن 21/7/2009الخليج، وأضافت 

ن مواطنين اثنين أصيبا بجراح طفيفة الليلة قبل الماضية جراء قال أنين الفلسطينية الطبيب معاوية حس
" اإلسرائيلية"وزعمت اإلذاعة . ، غزةالقصف اإلسرائيلي المدفعي على أطراف حي الشجاعية في مدينة

  .  القصف جاء عقب تبادل إلطالق النار بين قوة من جيش االحتالل ومسلحين فلسطينيينأن
  

  حتالل يقتطع أرضاً مالصقة لألقصىاال":  األقصىمؤسسة" .27
إلسرائيلي تسعى إلى ا، أمس، إن سلطات االحتالل "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت : )أ.ب.د(

قومية "اقتطاع جزء من أرض مالصقة للمسجد األقصى في القدس المحتلة، بهدف تحويلها إلى حديقة 
األرض يعود إلى مقبرة باب الرحمة اإلسالمية وذكرت المؤسسة، في بيان، أن هذا الجزء من  ".يهودية

وقالت إن  .التاريخية الواقعة في منطقة باب األسباط وهي مالصقة للمسجد األقصى من الجهة الشرقية
  . متر مربع1800قرار االحتالل يتضمن نصب سياج حول جزء من المقبرة تصل مساحته إلى نحو 

21/7/2009الخليج،   
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 كشف عن سرقة حجر من المسجد األقصى ي" إعالم القدسمركز" .28
كشف مركز إعالم القدس عن عملية سرقة خطيرة تعرضت لها الصخرة المشرفة، من خالل السطو 

ووفق إفادة أحد حراس الصخرة المشرفة لمركز إعالم القدس، فإن  .على أحد حجارة مسجد القبة الداخلية
 وحجث ذلك .في المغارة الواقعة أسفل المسجدسرقة الحجر من مسجد قبة الصخرة تم بعد تكسير واجهة 

  .يوم السبتمساء 
20/7/2009، 48عرب  

  
   شجرة زيتون في نابلس1500مستوطنون يحرقون  .29

قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في بيـان      :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
نابلس قولهم ان مستوطنين يهودا يمتطون جيادا       نسخة عنه، ونقالً عن شهود عيان في جنوب         " الغد"تلقت  

 شجرة زيتون مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية        1500أضرموا النار أمس االثنين في ما ال يقل عن          
  .المحتلة وقام آخرون برجم سيارات بالحجارة

  21/7/2009الغد، األردن، 
  

  مليوني دوالر اختالس نحويتهم النقيب المخلوع ب" مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين" .30
اتهم مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نقيبه المخلوع نعيم الطوباسي، وهو من كوادر حركة : غزة

  .باختالس حوالي مليوني دوالر وصلت إلى الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم من جهات دولية ،"فتح"
نقابة توّجهوا بشكوى إلى المحكمة وأشارت مصادر مطلعة إلى أّن عدداً من الصحفيين ومجلس ال

الطوباسي من كوادر الحركة، طالبوا من خاللها بضرورة محاكمة  ، باعتبار نعيم"فتح"الحركية لحركة 
، وطالبوا أيضاً بتشكيل لجنة "فتح"الطوباسي بتهمة التشهير بالصحفيين الفلسطينيين وخاصة أبناء حركة 

  ".فتح" أبناء حركة تحقيق له حول القيام بتهديد الصحفيين من
20/7/2009قدس برس،   

  
  األمن الوقائي يرفض تنفيذ قرار قضائي باإلفراج عن صحفي فلسطيني ": مركز حقوقي" .31

طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان له وزارة الداخلية في حكومة رام اهللا بإلزام : غزة
عليا الفلسطينية، واإلفراج الفوري عن الصحفي جهاز األمن الوقائي بااللتزام بقرار محكمة العدل ال

مصطفى صبري المعتقل على ذمته منذ ثالثة أشهر، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه يشكل مخالفة 
  .ألوامر مشروعة يعاقب عليها القانون بالسجن

راج عن وقال المركز أنه ما يزال جهاز األمن الوقائي في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية يرفض اإلف
أبريل الماضي، والموقوف من قبل /  نيسان21الصحفي من المدينة والمعتقل لدى الجهاز المذكور منذ 

رئيس هيئة القضاء العسكري بعد يوم من اعتقاله، وذلك رغم مرور خمسة أسابيع على صدور قرار عن 
  .محكمة العدل العليا في رام اهللا يقضي باإلفراج عنه

20/7/2009قدس برس،   
 

  "نهر البارد"من أجل إعادة بناء مليون دوالر  30 أمريكية بـ نحةم .32
عزم حكومة الواليات "أعلنت السفيرة األميركية لدى لبنان ميشيل سيسون، في بيان وزعته السفارة أمس، 

 لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 2009 مليون دوالر إضافي في العام 30المتحدة على توفير مبلغ 
 من أجل إعادة بناء مخيم نهر البارد لالجئين "ونروااأل"نطقة الشرق األدنى الفلسطينيين في م

 تحسين حياة اآلالف الذين دمرت منازلهم وأعمالهم إلىهذه المساعدة تهدف " أنوأوضحت  ."الفلسطينيين
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 لـ، مشيرة إلى أن ا"التجارية والذين تأثرت حياتهم سلباً نتيجة القتال الذي حصل منذ سنتين في الصيف
 اإلعمار، بينما ستستخدم الماليين الخمسة األخرى لمساعدة المشردين من إعادة مليوناً ستستخدم في 25"

خالل توفير الطعام، التأمين الصحي، الملجأ، التعليم األساسي ولتحسين خدمات الماء والنظافة العامة 
همة الواليات المتحدة إلى أكثر من هذا المبلغ يرفع مسا"وأشارت إلى أن  ."وذلك خالل إعادة بناء المخيم

التزام الواليات المتحدة استمرار الشراكة "، مؤكدة "2009 خالل العام "ااألونرو" مليون دوالر لـ186
  ." لدعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان، بمن فيهم الذين شردوا من نهر الباردااألونروالقديمة مع وكالة 

21/7/2009الحياة،   
  

  من مساحتها% 35 االستيطانية في القدس والتي صادرت حتى اآلن بالخططمة ئقا .33
أوردت تقارير إخبارية خطط االستيطان في األحياء العربية في القدس المحتلة والتي  :القدس المحتلة

  :من مساحتها على النحو التالي% 35صادرت حتى اآلن 
  :محيط فندق شيبرد

 وحدة سكنية في األرض 390بناء : الخطة. ي الشيخ جراحوهي أرض المفتي الحاج أمين الحسيني ف
حتى اآلن تمت المصادقة على . التي يزعم المليونير اليهودي األمريكي ايرفين موسكوفيتش ملكيته لها

  . وحدة سكن20بناء 
  ":معاليه دافيد"حي 
  .   وحدات سكنية110بناء : الخطة. للشرطة في رأس العمود" شاي" مقر للواء أقيم
  :لدة القديمةالب

 حتى اآلن، إسكانها وحدة سكنية ادعى موسكوفيتش شراءها وجرى 50رأس العمود ": معاليه زيتيم"حي 
  .   وحدة أخرى60ومخطط لبناء 

  .  بناء أربع مناطق سكن جديدة: الخطة.  عائلة70حاليا يسكن في المكان ): مدينة داود" (عير دافيد"
  ":كدمات تسيون"حي 
  .   وحدة سكنية300بناء : الخطة. نى البرلمان الفلسطينيديس، قرب مب أبو

  ":غابة السالم"
  .   منطقة سكنية هناكإقامةجمعية العاد سيطرت على المنطقة في وسط المتنزه وتعتزم . حي الثوري

  ":نوف تسيون"مشروع 
شروع م: ، الخطة)قصر المندوب السامي" (ارمون هنتسيف"في المدخل الى جبل المكبر، في ضواحي 

  .  شقة ليهود من ميامي40حتى اآلن بيعت .  وحدة سكنية300سكن فاخر يضم نحو 
  ":بيئيمونا"حي 

  . وحدة سكنية60 إلقامة بنية تحتية أشغالفي أطراف جبل المكبر، حيث بدأت 
21/7/2009الخليج،   

 
 الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أراضٍ محتلة: الحكومة األردنية .34

ت الحكومة األردنية أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أراضٍ محتلة، مشيرة إلى أكد: عّمان
المئات من القرارات الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة 

  .ائيليوالتي تعتبر جميعها القدس الشرقية والضفة الغربية أراضٍ واقعة تحت االحتالل اإلسر
:  نبيل الشريف، وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية.وقال د

إن التصريحات الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية بخصوص القدس وعالوة على أنها تشكل مغالطات "
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اءات اإلسرائيلية األحادية مرفوضة للحقائق القانونية والسياسية الراسخة والمعروفة؛ فإنها مثل اإلجر
األخرى في القدس الشرقية من حفريات وهدم منازل وغيرها، تضع أيضا عقبات وعراقيل أمام الجهود 
الدولية الحثيثة إلحالل السالم في المنطقة وعلى رأسها الجهود األمريكية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين 

لتالي تحقيق األمن واالستقرار لكافة دول المنطقة وإحالل السالم العادل والشامل في المنطقة وبا
  .، على حد تعبيره"وشعوبها

21/7/2009قدس برس،   
  

  "وادي عربة"جدارية تطالب بإسقاط معاهدة : األردن .35
، "إسرائيل"بدأ نقابيون وفنانون تشكيليون أردنيون برسم جدارية تطالب بإسقاط معاهدة السالم بين بلدهم و

قاومة التطبيع في النقابات المهنية األردنية، إذ تعتزم اللجنة إطالق الجدارية وذلك بدعم من لجنة م
وقال منسق مشروع الجدارية ومقّرر لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية هشام  .األسبوع المقبل

كعنوان " إسرائيل"الموقعة بين األردن و" وادي عربة"البستاني في تصريح صحافي، انه تم اختيار معاهدة 
محلياً على المواطن بشكل مباشر، وعلى األردن وسيادته وأمنه " إسرائيل"إلظهار أخطار "للجدارية 

معا إلسقاط معاهدة وادي "وتتكون الجدارية التي تحمل عنوان ". بشكل أوسع وعلى الدول العربية ككل
ير من الشباب والمواطنين الذين ، من القماش بألوان أعالم الدول العربية، تم توزيعها على عدد كب"عربة

  ".إسرائيل"ثبتوا عليها انطباعاتهم عن المعاهدة وسلبياتها، أو انطباعاتهم عن 
21/7/2009الخليج،   

  
  48 ير فلسطيني الـجتهل قد تكون غطاءالحرب التي يقولون أنها قادمة على لبنان : اهللانصر  .36

فلسطين "  قال حسن نصر" حزب اهللا"ام أمين عبيروت أن  من 21/7/2009الشرق األوسط، ذكرت 
تواجه اليوم تحّديات خطيرة جدا والتسوية تبتعد أكثر وأكثر وحركة االستيطان تستمر، رغم مسرحية 

إسرائيل ليست أكثر من أداة عسكرية في يد ": وأضاف. "ضغط أميركا على إسرائيل لوقف االستيطان
) الرئيس األميركي باراك(فال تنتظروا ال . طقتناالغرب، وهي ثكنة عسكرية متقدمة لألميركي في من

وال يمكن الرهان على الحكومات . أوباما وال ما بعد بعد أوباما، فالتهويد مستمر للقدس بل ولكل فلسطين
   ."رهان شعوبنا كان وما زال على المقاومة والمقاومين. العربية، فهي مهّيأة لقبول مزيد من التنازالت

نسمع احاديث  نقال عن مراسله محمد عبد اهللا أن نصر اهللا قال 20/7/2009 ،منارموقع قناة الوأضاف 
، النبرة االسرائيلية تزداد ارتفاعا يوما بعد يوم، عن استهداف جديد للبنان ، عن حرب جديدة على لبنان

شكل وعملوا خالل السنوات وما زالوا يعملون وب، االسرائيليون منذ حرب تموز عكفوا على اخذ العبر 
يومي وليال نهارا على ترميم نقاط الضعف والثغرات وأماكن الخلل على المناورات على التدريب على 

يتحدثون عن حرب الستئصال المقاومة كوجود على امتداد الساحة اللبنانية ، وضع الخطط الجديدة 
ة على لبنان والسيطرة عندما يريدون استئصال المقاومة هم يريدون الهيمن، وبالتالي هم يستهدفون لبنان 

حتى الحرب التي يتحدثون عنها انها اتية ، على لبنان واطماعهم في ارضنا ومياهنا هي اطماع معروفة 
   ، 48الى لبنان قد تكون غطاء لتهجير اخواننا الفلسطينيين المقيمين في االراضي ال 

  
  

  أوباما في شأن السالمااللتفاف على طروحات " إسرائيل"الجامعة العربية تحذر من محاوالت  .37
حذرت الجامعة العربية من استمرار المحاوالت اإلسرائيلية لاللتفاف على ما طرحه الرئيس : القاهرة

باراك أوباما من خالل تفعيل اللوبي اإلسرائيلي في الكونغرس من أجل عدم التزام بما طالب به أوباما 
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حتلة والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة بين من مواصلة الجهود لوقف االستيطان في مدينة القدس الم
  .الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

ودعا نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي اإلدارة األميركية إلى أن تجسد 
األطروحات التي تضمنها خطاب أوباما الذي أطلقه إلى العالم العربي واإلسالمي من القاهرة أخيراً من 

ل وضع خطة عملية وأفق زمني لعملية السالم، الفتاً إلى أن هناك ثقة بأن اإلدارة األميركية الجديدة خال
ستغير من سياستها السابقة وتصلح الكثير من األخطاء التي وقعت فيها إدارة جورج بوش السابقة، 

  .خصوصاً تجاه القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة عموماً
اإلسرائيلية تسعى إلى إيجاد واقع جديد على األرض تغّير من خالله معالم القدس ولفت إلى أن السياسة 

نتواصل مع منظمة المؤتمر اإلسالمي ": وهويتها، خصوصاً تلك المعالم اإلسالمية والمسيحية، وقال
وغيرها من المنظمات اإلقليمية والدولية من أجل التنسيق لتحرك مشترك تجاه ما يجري في القدس، 

وأكد أن ال بد من . "د أن للواليات المتحدة نفوذاً يجب ممارسته للضغط على الجانب اإلسرائيليوأعتق
  .مخالف للقوانين والقرارات الدولية" إسرائيل"تحريك الرأي العام العالمي وتوعيته بأن ما تقوم به 

21/7/2009الحياة،   
  

  يدافع عن ظهوره مع بيريز األزهرشيخ  .38
هر محمد سيد طنطاوي عن مشاركته في مؤتمر لحوار نظم األديان هذا الـشهر              دافع شيخ األز  : وكاالت

وطبقا لصحيفة المصري اليوم، فقد خاطب       .في كازاخستان إلى جانب الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز       
من يطلبون االنسحاب فهـم جبنـاء   : "طنطاوي مشاركين في معسكر طالبي صيفي في اإلسكندرية بقوله     

كمـا   ".ون بالهوى ألنهم يعتقدون أن من يخالفهم على خطأ، وكأنهم أباطرة وحكماء           ومغرورون ومصاب 
ليس "، مضيفاً أن بيريز     "لو انسحب مع الوفد المرافق فهل كانت سترجع فلسطين؟        : "تساءل طنطاوي قائال  

كما ذكرت الصحيفة أن طنطاوي أمطر بيريز بوابل مـن          ". بعبعاً لكي يخاف منه وينسحب من المؤتمر      
  .شتائم والدعاء عليه واللعناتال

21/7/2009السبيل، األردن،   
  

  المفاوضات النهائيةمن القيام بأي خطوات انفرادية تستبق نتائج " إسرائيل"واشنطن تحذر  .39
وجهت اإلدارة األميركية تحذيراً مباشراً إلى الحكومة :  جويس كرم-واشنطن، الناصرة، رام اهللا 

تستبق نتائج المفاوضات النهائية مع الفلسطينيين، وقالت إن " وات انفراديةخط"اإلسرائيلية من القيام بأي 
، فيما أكد مسؤول أميركي "أي خطوات تستبق نتائج المفاوضات لن يعترف بها المجتمع الدولي"

ولم يخف المسؤول ". كافة"يطاول أنواعه " خريطة الطريق"أن تجميد االستيطان وفقاً لـ" الحياة"لـ
 وحدة سكنية في حي الشيخ جّراح 20سريب الحكومة اإلسرائيلية رفضها تجميد بناء استياءه من ت

بين الجانب األميركي (أن التسريبات عن المحادثات الديبلوماسية : "الفلسطيني في القدس الشرقية، وقال
إلسرائيلي لكنه أضاف أن الطرفين الفلسطيني وا". مثيرة للقلق، ولن أعلق على هذه التقارير) واإلسرائيلي

وأضاف المسؤول أن الواليات المتحدة تعمل اليوم ". اتفقا على أن القدس هي ضمن قضايا الحل النهائي"
، داعيا بدال "جميع األطراف االمتناع عن أفعال تعقدها"، وتتوقع من "بجهد على إعادة إطالق المفاوضات"

  ". هذه المفاوضات تنهي النزاعاتخاذ خطوات تمهد الستئناف فوري ونهاية مبكرة ل"من ذلك إلى 
21/7/2009الحياة،   
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  "القدس الموحدة"برلين تنتقد مجدداً سياسة االستيطان وترفض موقف نتنياهو من  .40
جددت الحكومة األلمانية أمس انتقاداتها للسياسة االستيطانية التي تمارسها :  اسكندر الديك-برلين 

سطينية المحتلة، رافضة ادعاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية في القدس الشرقية واألراضي الفل" إسرائيل"
وشددت برلين على ضرورة التزام . بنيامين نتنياهو أن القدس مدينة موحدة وتحت السيادة اإلسرائيلية

  . المتوافق عليها والتي اشترطت وقف االستيطان بصورة واضحة"خريطة الطريق"
يرسم وقائع على " أن االستيطان "الحياة" ينس بلوتنر لـوقال الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية

وأضاف أنه . "األرض تصعب االتفاق على المسائل المختلف عليها والخاصة بالوضع النهائي لألزمة
الوضع النهائي للقدس من جهة، : توجد مشكلتان يدور خالف حولهما"بالنسبة إلى القدس الشرقية 

وأوضح أنه لهذا السبب، وباستثناء دولتين في أميركا . "هة أخرىومواصلة االستيطان عموماً من ج
الالتينية، فإن كل سفارات الدول المعترفة بإسرائيل، ومنها السفارة األلمانية، موجودة في تل أبيب وليس 

ولم يظهر المسؤول األلماني حماساً لفكرة ممارسة ضغوط أو فرض عقوبات على إسرائيل . في القدس
تناقش األمر مع الحكومة اإلسرائيلية بصورة منتظمة، "رار تعنتها، قائالً إن حكومته في حال استم

 على قاعدة أن االستقرار السياسي في المنطقة يفرض إنهاء السياسة "وتفضل بذل جهد إقناعي معها
  .االستيطانية المتبعة

21/7/2009الحياة،   
  

  أحرجوه حتى أخرجوه: القدومي .41
   منير شفيق

ستاذ فاروق القدومي في مؤتمره الصحافي بالكشف عن وجود وثيقة لديه تتهم الرئيس محمود ما فعله األ
عباس ومحمد دحالن بالتآمر مع شارون وطرف رسمي أميركي على اغتيال الرئيس الشهيد ياسر 

  .عرفات لم يسبق أن فعل مثله من قبل، وال أقل منه طوال تاريخه في فتح منذ مرحلة التأسيس األولى
 ثم، بداية، ال تفسير لهذا التغّير النوعي في موقفه سوى أن محمود عباس وفريقه في فتح أحرجوه ومن

في فتح، وإن » جبل المحامل«اللطف يمكن أن يوصف بأنه  فأبو. إحراجاً ما مثله إحراج حتى أخرجوه
اآلخرين بالنسبة ولكن يمكن أن يعطى فيها درجة أعلى من . كانت هذه السمة عاّمة في اللجنة المركزية

فكان دائماً في اللحظة األخيرة، بل في ما قبل األخيرة، . إلى ما حمل واحتمل وصبر وعّض على جراحه
الموفِّق والملتزم والمتراجع من أجل وحدة الصف والحركة حتى لو لم يكن مقتنعاً أو لو استمّر على 

فاظ على فتح وتصحيح الموقف، وقد فعل وكان قد فعل الشيء نفسه مع هذه الوثيقة لو أمكن الح. موقفه
  .لخمس سنوات

 كانت تحمل إيجابية من زاوية الحفاظ على وحدة 1965هذه السمة العاّمة في القيادات التاريخية لفتح منذ 
الحركة رغم تعّدد المواقف واالتجاهات داخلها، ولكنها كانت تحمل سلبية اهتزاز الثقة بالموقف الفردي 

فالجميع تقريباً دخل في هذه السمة أو حملها ولعب . ابالً للتقلب وال يمكن أن يراهن عليهللقائد باعتباره ق
ولكن األمر بدأ يختلف منذ ذلك التاريخ أو في األدق منذ وضعه في . لعبتها حتى استشهاد ياسر عرفات

  .الحصار في مقّره في رام اهللا
، كما عرف بعض االستقاالت، أو 1983 في العام )من حيث العدد(طبعاً عرف تاريخ فتح انشقاقاً كبيراً 

 لم يصل إلى مستوى القيادات التاريخية 1965ولكن كل هذا عدا مرحلة ما قبل . االعتزال، أو التشظّي
  .المؤسّسة ممن سبق وحضروا المؤتمر األول والمؤتمر الثاني للحركة

تح منذ حصار ياسر عرفات حتى ومن هنا يجب أن ينظر إلى استثنائية ما جرى ويجري داخل حركة ف
اليوم، بل على التحديد عندما يقف المرء أمام الموقف األخير لفاروق القّدومي ومعه وقبله في أثناء 

  .التحضير للمؤتمر السادس
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اللطف في مؤتمره  وهذا يفّسر سبب المفاجأة العاّمة داخل فتح وخارجها إزاء الموقف الذي اتخذه أبو
 اتهام خطير لقيادات تتهّيأ للسيطرة على المؤتمر السادس والتحكم بنتائجه، ومن الصحافي، وما حمله من

  .ثم االنتقال بفتح إلى حالة، أو حاالت، جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل
لقد كانت األمور، رغم تعثرها، سائرة ضمن اإلطار التقليدي في التحضير للمؤتمر إلى أن أعلن محمود 

يرية، وحسم في موضوع عقد المؤتمر في بيت لحم، وحّدد تاريخه، ورمى القفاز عباس حلّه للجنة التحض
عملياً في وجه فاروق القدومي صاحب األسبقية بين أعضاء اللجنة المركزية وأمين سّرها، كما في وجه 

  .غيره من القيادات التي كانت حريصة على التوافق داخل اللجنة التحضيرية
، وما حدث داخل االجتماعين األخيرين للجنة المركزية في عّمان والمجلس وهكذا بعيداً من التفاصيل

في رام اهللا ومع تحديد األسبوع األول من أغسطس القادم تاريخاً لعقد ) لم يتوفر فيه النصاب(الثوري 
المؤتمر، وفي بيت لحم، تحت االحتالل، وتحت إشراف قوات األمن التي بناها كيث دايتون، يكون 

باس وفريقه قد حسما داخل المؤتمر وداخل فتح، فمن رضي مشى، ومن رفض فليشرب من محمود ع
وانهاَل عليه ضرباً حتى أخرجه، ولم ) وغيره طبعاً(البحر، األمر الذي وضع فاروق القدومي في الزاوية 

المؤتمر، إذا يترك له من خيار غير تفجير قنبلته التي ال يمكن تحديد مفاعيلها في هذه المرحلة، وإنما بعد 
ما عقد وغلب عليه الحسم، بل ستظل قابلة الستعادة الصدى في قادم األيام واألشهر مهما كانت نتيجتها 

  .اآلنية الراهنة القابلة لالنطفاء مؤقتاً
الوثيقة لن تكون بحّد ذاتها، المسألة الرئيسة، من حيث تطابقها أو عدم تطابقها مع تفاصيل ما حدث في 

بل اغتيال عرفات، وذلك ألن شأنها شأن كل التقارير السرّية قابلة للتصديق والتكذيب على مرحلة ما ق
حّد سواء، وأضف إلى ذلك ما يمكن أن يثار حولها من أسئلة تدور حول التوقيت أو الدوافع أو ضغوط 

  .إلقفال ملفها أو فتحه
س الفلسطيني ياسر عرفات، ومنذ أن على أن الشيء المؤكد بعيداً جداً من مدى صدقية الوثيقة أن الرئي

ولم يمنع من . أصبح رئيس اللجنة التنفيذية، وزعيماً لحركة فتح، كان على قائمة االغتيال اإلسرائيلي
فلسطيني، وغطاء رسمي عربي، وبعض الغطاء  - اغتياله غير ما كان يتمتع به من غطاء فتحاوي
فياسر عرفات كان بسبب علنيته . غطاء األوروبي الحقاًالدولي، مثل غطاء االتحاد السوفييتي سابقاً أو ال

  .في متناول أجهزة االغتيال اإلسرائيلي قبل اتفاق أوسلو وبعده
وطولب بالتخلي » منتهي الصالحية«ولهذا اغتيل عرفات عندما رفع عنه الغطاء الفتحاوي إذ اعتبروه 
فكان ذلك كافياً ليؤخذ قرار اغتياله . بيعن صالحياته كلها، ورافق ذلك رفع للغطاء العربي ثم األورو

  ).أميركية في األقل(من جانب شارون مع موافقة دولية 
فالمسألة أساساً مسألة تقاطعات وأضواء . فنحن هنا أمام حقائق ووقائع معلنة، وبالصوت والصورة

  .خضراء غير مباشرة لمن يريد أن يعرف قصة اغتيال الشهيد ياسر عرفات
  21/7/2009 العرب، القطرية،

  
  المسكوت عليه في ملف قتل عرفات .42

  فهمي هويدي
القنبلة التي أطلقها أبو اللطف بخصوص التآمر على قتل عرفات تفتح أكثر من ملف مسكوت عليه، ليس 

  .فقط فيما يخص الذي جرى منذ خمس سنوات، وإنما أيضا فيما يجرى اآلن
1  

. ها السيد فاروق القدومي أو استنكارها ونقضهالست في موقف يسمح لي بتأييد الوثيقة التي تحدث عن
وال أخفي أنني أستغرب أن يكون أبو مازن شريكا في المؤامرة مع دحالن واإلسرائيليين واألميركيين، 
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رغم أن القاصي والداني يعلم أن خالفه السياسي مع أبو عمار استحكم ووصل إلى حد القطيعة خالل 
  .فاة أبو عماراألشهر الستة األخيرة التي سبقت و

وفي تلك الفترة كانت الضغوط األميركية شديدة لصالح أبو مازن، متوسلة في ذلك بانتزاع صالحيات 
عرفات واحدة تلو األخرى ونقلها من رئيس السلطة الوطنية إلى صاحبنا الذي كان رئيسا للوزراء، وهو 

 وفاة أبو عمار إذ سعى أبو مازن المشهد الذي شاءت المقادير وسخرياتها أن ينقلب رأسا على عقب بعد
الذي تولى رئاسة السلطة لسحب الصالحيات التي كان قد انتزعها، من رئيس الوزراء المنتخب إسماعيل 

  .هنية، لردها مرة أخرى إلى رئيس السلطة
أما اآلخرون فالتآمر والتواطؤ هو أبرز عناوين . وحده أبو مازن يستغرب المرء وجوده في اجتماع كهذا

  .تهم، ووقائعه متداولة في المحيط الفلسطينيصفح
وقد سمعت من بعض أركان فتح قصصا مثيرة عن محاوالت االغتيال التي تعرضوا لها، في سياق 
تصفية الحسابات الداخلية بين رموز المنظمة وتياراتها، وهو ما يجعلني على استعداد للقبول بفكرة التآمر 

ذي أصبح وجوده عقبة في طريق تحقيق التسوية السلمية مع اآلخرين على الخالص من عرفات، ال
  .بالشروط اإلسرائيلية

أيا كان األمر، فالذي ال شك فيه أن االتهام الذي أطلق خطير للغاية، خصوصا أنه صادر عن أحد 
  .وهو رجل له وزنه واحترامه وصدقيته بين القادة الفلسطينيين. مؤسسي حركة فتح وأمين سرها

وما لم . ية ما يمكن أن نقوله أن الوثيقة تحتاج إلى تحقيق يأخذ المسألة على محمل الجدوألنه كذلك، فغا
يتم ذلك فإننا سنصبح في موقف صعب، وكذلك الجماهير الفلسطينية بطبيعة الحال، إذ لن يكون بمقدورنا 

  .أن نسلم بصحة الوثيقة، كما لن يكون بمقدورنا أن نرفضها ونعتبر أنها لم تكن
 آخر، فإنني أستغرب حملة بعض الصحف القومية المصرية على السيد فاروق القدومي، على صعيد

في كالم مرسل ال دليل ) 17/7األهرام (واتهامه بالعمل لصالح إيران والحصول على تمويل شهري منها 
سيا اآلخرين سيا" تكفير"عليه، استخدم ذات األسلوب الكيدي المتبع في اإلعالم الرسمي الذي يسعى إلى 

عند أول خالف معهم، بحيث تصبح إما منحازا إلى جماعة محظورة كاإلخوان، وإما إلى بلد محظور 
  .كإيران

2  
لكي نوضع في صورة الملفات المسكوت عليها، أستأذن في استعادة بعض فقرات مقال نشرته األهرام لي 

 30ال الذي نشر في ، في مستهل المق"ال تغلقوا ملف عرفات"بعد وفاة أبو عمار، كان عنوانه 
الذي ال يقل سوءا عن غياب عرفات، أن تطوى صفحته "، قلت ما نصه 2004تشرين الثاني /نوفمبر

فإن لعنة االتهام . ويغلق ملفه، رغم ما أحاط بأسباب موته من غموض وشكوك، إذا لم يتم استجالؤها
  ".ستظل تالحق الذين أحاطوا به حتى تقوم الساعة

  : ما يليفي سياق المقال ذكرت
 إن عناد الرجل وتشبثه بالخطوط الحمراء للقضية، أثار استياء بعض الرموز الفلسطينية المحيطة به، -

وقد مارس الرجل . منه، ومن ثم أكثر تجاوبا مع مشروعات الحل المطروحة" مرونة"التي كانت أكثر 
تمكينها من القرار دهاءه مع عناده في قطع الطريق على تحركات تلك الرموز، والحيلولة دون 

الفلسطيني، وهو ما دفع الواليات المتحدة وإسرائيل إلى ممارسة ضغوط هائلة لتقزيم دوره وتقليص 
  .صالحياته

ولكنه لم يبق صامدا فحسب، وإنما عمل أيضا على إفشال جهودهم، فاضطر نفرا منهم إلى االستقالة 
ميعها، الداخلية فضال عن الخارجية، اعتبرت ونجح في تقييد وتأديب آخرين، ولذلك فإن تلك األطراف ج

  .أن عرفات بات يمثل عقبة تقف في طريقها، وال مفر من إزاحتها
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 إن أصوات التخلص من عرفات لقيت ارتياحا في أوساط بعض القيادات الفلسطينية الطموحة، وإن -
وهذا التوجه لقي قبوال ". ما بعد عرفات"أطرافا منها تحركت مبكرا لتهيئة المسرح للتعامل مع مرحلة 

  .من جانب بعض األطراف العربية ذات الصلة بالواليات المتحدة وإسرائيل
 بين أغلب -وليس بالضرورة االتفاق-الخالصة أن ظروفا عدة تجمعت وأحدثت نوعا من التوافق 

 بوش أعالهم صوتا وأكثرهم) السابق(وكان الرئيس . أطراف اللعبة، على ضرورة الخالص من عرفات
  .للخروج من األزمة" فرصة تاريخية"صراحة، حين اعتبر رحيله 

 أوردت شهادة الدكتور أشرف الكردي طبيب األعصاب المعروف ووزير الصحة األردني األسبق، -
كنت قد استطلعت رأيه في . الذي ظل يشرف على عالج أبو عمار طوال ربع القرن األخير من حياته

، ووجدته مندهشا ومرتابا ألنهم لم يخبروه بحالته إال في األسبوع اتصال هاتفي أجريته معه في عمان
الثالث من مرضه، وكانت العادة أن يتلقى اتصاال من مكتب أبو عمار فور إصابته بأي عارض، حتى 

  ".زكاما"وإن كان 
في شهادته قال الدكتور الكردي إنه حين ذهب إلى رام اهللا الحظ أن حول أبو عمار أربعة أطباء 

وإذ أدرك أن اإلمكانيات المتوافرة هناك ال تسمح . يين وخمسة تونسيين كانوا يرونه ألول مرةمصر
ومنذ ذلك الحين انقطعت صلته بحالته . بتشخيص حالته، فقد اتفق الجميع على ضرورة سفره إلى الخارج

  .إلى أن توفاه اهللا
  سألته هل يمكن أن يكون ما جرى معك مجرد مصادفة؟

تكون كلها مصادفات، ألنني ما زلت متعجبا من عدم إبالغي بمرض الرئيس الفلسطيني قال ال أظن أن 
كما أنني مندهش ألن أحدا لم يسألني بعد سفره . إال في األسبوع الثالث، وهو ما لم يحدث من قبل قط

ادي من ولم أجد تفسيرا مقنعا الستبع.  عاما25عن حالته وخلفيته الصحية، وأنا طبيبه الذي الزمته خالل 
  .الفريق المعالج له

 استطلعت أيضا رأى السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي سبق أن أفلت -
فقال لي إن سيناريو التسميم لم يغب عن كثيرين . 1997بمعجزة من محاولة قتله بالسم في عمان سنة 

خل لدى إسرائيل لكي تحصل منها على ممن عنوا بأمره، فقد طلبت فرنسا من الواليات المتحدة أن تتد
كما أن أحد رجال عرفات اتصل بكوفي . كاشف للسم، ولكن اإلسرائيليين أنكروا عالقتهم بالموضوع

  .عنان األمين العام لألمم المتحدة ونقل إليه نفس الرسالة، التي قابلتها إسرائيل بذات اإلنكار
، أجرى اتصاالت هاتفية مع )أبو عمار(ك تسميم مما ذكره أبو الوليد أيضا أنه حين قويت لديه شكو

مختلف قيادات السلطة الفلسطينية مطالبا إياهم بالتحرك والضغط على إسرائيل إلنقاذ حياة الرجل من 
  .براثن السم، وقد أدهشه أنه تلقى ردا ضعيفا وداعيا إلى التهدئة

تهم أو سمعت منهم أبدوا دهشتهم إن كل الذين حدث" بعد ما عرضت اآلراء التي حصلتها قلت ما نصه -
  .البالغة من التسرع في دفن جثة الرئيس عرفات قبل تشخيص سر مرضه، ومن ثم دفن ذلك السر معه

ومع افتراض أن الفحوص والتحاليل لم تسفر عن شيء محدد، فإن ذلك يقوى الشك في عملية التسميم 
ليه األطباء، أن تشرح الجثة لفض غموض لغز واإلجراء المتبع في هذه الحالة الذي يتفق ع. وال ينفيها

  .الوفاة
وما يضاعف من القلق والشك في الموضوع أن ضغوطا قوية مورست على الذين أحاطوا بالرئيس 

  ".عرفات في مرضه لكي يكفوا عن الحديث في شأن أسباب وفاته
ضه، ألن ملف إن دفن جثة عرفات لن يعني بحال دفن سر مر" كانت آخر كلمات المقال كالتالي -

بعد ثالثة آالف -وإذا كان علماء اآلثار يبحثون إلى اآلن . الرجل سيظل مفتوحا حتى تنكشف غوامضه
 في األسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ آمون، وما إذا كان قد مات مقتوال أم أن موتته كانت طبيعية، -سنة
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وحتى إشعار آخر فإننا نحسبه . سطينيفنرجو أال ننتظر طويال حتى نقف على حقيقة ما جرى للزعيم الفل
  !شهيدا، رحمه اهللا وغفر لمن حوله..  شهيدا-كما تمنى هو-عند اهللا 

3  
وهذه . أهم ما تحقق حتى اآلن أن أحدا لم يعد يشك في أن الرئيس عرفات مات مقتوال بالسم اإلسرائيلي

ة يذكرون أن الخطاب والذين عاصروا تلك المرحل. الحقيقة كان مسكوتا عليها قبل خمس سنوات
  .وليس قتله" موت عرفات"اإلعالمي والسياسي العربي ظل يتحدث وقتذاك عن 

وقد تعرض مقالي الذي أشرت إليه توا للنقد واالستهجان من قبل كاتب كبير باألهرام، عبر عن استيائه 
 الشكوك التي إننا لم نتخلص من سيناريو المؤامرة، وإن"في عموده اليومي وغمز فيما ذكرته قائال 

  ".عبرت عنها دليل على أننا لم نتخلص بعد من تلك العقدة المذمومة
حين يقال بملء الفم إن قائد الثورة الفلسطينية قتل بالسم اإلسرائيلي، فإن لفلفة الموضوع والتستر عليه 

سم الذي طوال السنوات الخمس الماضية تثير أسئلة عديدة، سواء فيما خص المعلومات الفرنسية حول ال
قتله، والتسرع الفلسطيني في دفن الرجل دون تشريح جثته، أو فيما خص كيفية االختراق اإلسرائيلي 
الذي أوصل السم إلى أبو عمار، والمتعاونون الفلسطينيون الذين كان لهم دور في الجريمة، واألطراف 

  .الفلسطينية التي كانت لها مصلحة في إتمامها
. كت أبو اللطف طوال السنوات الخمس على المعلومات التي تضمنتها الوثيقةإن كثيرين سألوا لماذا س

لماذا سكتت السلطة الفلسطينية أيضا على التحقيق : وهو سؤال مشروع يستدعى بالمقابل سؤاال آخر هو
  في الجريمة طوال تلك الفترة؟

وشكل فريق دولي للتحقيق، لقد قامت الدنيا ولم تقعد حين قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، 
ومحكمة دولية للنظر في القضية، لكن قتل أبو عمار لم يأبه به أحد، رغم أن دوره في فلسطين يتجاوز 

  .بكثير دور الرئيس الحريري في لبنان
الواليات المتحدة -وال تفسير لذلك سوى أن قتل أبو عمار كان مطلوبا من قبل األطراف الدولية المعنية 

  . بقدر ما إن بقاء الحريري كان مرغوبا من جانب تلك األطراف-حديداوإسرائيل ت
وكما أن حملة التحقيق في مقتل الحريري أريد بها استدراج وتأديب جهات معينة سوريا على رأسها 

فينبغي أن نقر بأن تجاهل التحقيق في قتل عرفات أريد به ) البعض أراد إقحام حزب اهللا في الموضوع(
  .وع جهات معينة فلسطينية وإسرائيلية بالدرجة األولىالتستر على ضل

4  
أختم بمالحظتين مهمتين، األولى أن الصراع في الساحة الفلسطينية، الذي استدعى قتل عرفات، لم يكن 
في جوهره بين زعامات بقدر ما إنه كان وال يزال بين مواقف سياسية بعضها مع الخطوط الحمراء 

وقد سبقت اإلشارة إلى أن الخالص من عرفات أريد به . لمربع المعاكسوالثوابت والبعض اآلخر في ا
  .إزاحة العقبة التي وقفت في طريق التسوية التي كان التفريط في الثوابت من شروطها

بالتالي فال ينبغي أن يصرفنا التحقيق في مقتل أبو عمار الرمز عن تسليط الضوء على انعكاسات ذلك 
  .بار أن المطلوب لم يكن رأس الرجل فقط وإنما رأس القضية ذاتهاعلى الموقف والمنهج، باعت

المالحظة الثانية المهمة أن التواطؤ على قتل عرفات للخالص من الموقف الذي يجسده ال يختلف كثيرا 
ذلك أنني ال . عما يسمى اآلن بالتنسيق األمني بين األجهزة األمنية في رام اهللا وبين السلطة اإلسرائيلية

 بين أن يكون هناك تفاهم بين عناصر فلسطينية وإسرائيلية على -إال في الدرجة-رقا كبيرا أرى ف
التخلص من أبو عمار وبين أن يتم ذلك التفاهم بين رجال أمن فلسطينيين ونظراء إسرائيليين لهم، 

استمر تحت لمالحقة عناصر المقاومة وتصفيتها، وهو ما يدعونا لالعتراف بأن التواطؤ لم يتوقف، وإنما 
  .مسميات أخرى
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ال يختلف عنه كثيرا، األمر الذي يعنى أن " الحصار"من عناوينه المبتكرة، فإن " التنسيق األمني"وإذا كان 
  .ال يزال ينفذ بخطى وئيدة وثابتة" رأس القضية"مشروع 

  21/7/2009نت، .الجزيرة
  

  !أبو مازن ونظرية جديدة في القيادة .43
  عبد اهللا البريدي

  !اديةفاتحة قي
 Leadership"القيادة"جديدة في " نظرية"يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يروم تطوير 

، وفي ضوء الخطوط العريضة لألدبيات العلمية للقيادة، سوف "السياسة المهمومة بالتحرير"في مجال 
  !لمتوقعة أو المحققةومآالتها ا" المدهشة"يركز هذا المقال على استكشاف بعض أبعاد تلك النظرية 

  !مدخل للنظرية الجديدة
نظرية "يشهد العالم مئات األبحاث يوميا عن ظاهرة القيادة في مختلف المجاالت والتخصصات، وتعتبر 

 من أولى النظريات التي حاولت فهم وتفسير -أو نظرية الرجل العظيم- Trait Theory "السمات
 التعرف على سمات الفرد الذي تجعل منه قائدا مؤثرا في ظاهرة القيادة عبر محاوالت بحثية استهدفت

  .على السمات الجوهرية للقياديين" القبض"محيطه االجتماعي، غير أنها فشلت في 
من السمات، مما دفع الباحثين إلى تطوير نظريات أخرى لفهم وتفسير " مرتبكة"وظهرت قائمة طويلة و

داخل متنوعة، أفلحت في جعلنا نستوعب جوانب متعددة من تلك الظاهرة، فظهرت نظريات كثيرة جدا بم
تلك الظاهرة المعقدة، ولكن هذا ال يعني البتة أننا ظفرنا بنظرية شاملة دقيقة، فما زالت الظاهرة 

  .تستعصي وتتمرد على أفهامنا وقدراتنا على بلورتها ضمن أطر محددة
، فإنه "السياسة المهمومة بالتحرير"ي مجال أبي مازن في إيجاد نظرية جديدة ف" جهود"ولو عدنا إلى 

يسعنا تسجيل مالحظات كثيرة قد تقودنا إلى فهم بعض أبعادها وفك بعض شفراتها، وذلك عبر النقاط 
  :التالية

الواقعية "في النظرية الفعالة للقيادة هي " السمة رقم واحد"يؤكد عباس في نظريته القيادية أن * 
واالعتراف المباشر بحجم " التواضع في الطموح التحرري"ح عن قدر ، عبر الكشف الصري"السياسية

  .الكيان السياسي المناضل من أجل التحرير" بنية"الهزال في 
ما قالته " ضحكة ضعف" يقر بـ-على سبيل المثال كما في حوار مع قناة عربية-فهو قبل عدة أيام 

ع الكيان الصهيوني، بل إنه زاد بالقول إحدى المذيعات من أن الفلسطينيين طرف ضعيف في التفاوض م
  ".احنا ضعاف"

واستحقاقاته، " مشروعية التحرر"أبو مازن بمبادئ الصالبة والقوة واإلصرار المستمدة من " يكفر"وبذلك 
ويتجاهل قدر الطاقة العظيمة والشجاعة الماضية التي تصنعها تلك المشروعية في نفوس المناضلين، 

إن لم تكن شجاعا فتظاهر " بمقولة أحد المفكرين حين يقول -أقل تقديرعلى -وليته عمل أو علم 
  "!بالشجاعة فإنه لن يلحظ أحد الفرق

" الحكي بالسياسة"على أن التفاوض الناجح مع المغتصب المستبد يقوم على " نظرية عباس"ترتكز * 
، ولم يفصح "ترع المقاومةهم من اخ"، ألنه غير مجد، مع أنه يؤكد على أنهم "الكفاح"و" النضال"وترك 

  .، وال عن سر التخلي عن ذلك االختراع العظيم"براءة اختراع مسجلة"عباس لنا عن مدى وجود 
جيري "وفي هذا النهج القيادي الفريد لعباس فإنه يعلن موت ما يسميه القائد األيرلندي زعيم الشين فين 

مل النضالي، وهو نهج يؤكد على أن األصل العمل السياسي والع: للتحرير" الطريق المزدوج"بـ" آدمز
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في العمل التحرري هو العمل النضالي غير أن هذا النضال يفتقر إلى جناح سياسي يرشده ويجعله أكثر 
  .التي قام عليها تاريخ التحرر في العالم" يعاند الحقائق"ذكاء، وآدمز لم يخترع شيًئا جديدا ولكنه لم 

بداية السالم "و" نهاية العمل النضالي" بالضرورة إلى القول بـوهذا يعني أن نظرية عباس تؤدي
" السالم عبر اإلنترنت"، ومن يدري فربما تطور أجيال قادمة نظريات قيادية جديدة تقوم على "السياسي

  "!ماي سبيس"و" الفيس بوك"و
حتى مع ، فهو يعمل مع الجميع "صارمة"و" رؤية محددة"بضرورة عدم وجود " نظرية عباس"تؤمن * 

دون شرط أو قيد أو توجيه يذكر، " المبادرات"، ويصر على أن يتعاطى مع كافة "ليبرمان"و" نيتنياهو"
، مما يجعله "كتر اهللا خيرهم"على أحد، فهو يردد دائما " طرفًا ثقيالً"وكأن أبا مازن ال يريد أن يكون 

  .و المفاوضاتيحجم عن التمسك أو االنطالق من أطر أو سقوف محددة للمبادرات أ
وما سبق يجعلنا نتوصل إلى أن نظرية عباس تلغي واحدة من أحدث النظريات القيادية وأكثرها شهرة 

" نظرية القيادة بالرؤية"، أو Transformational Leadership" نظرية القيادة التحويلية"وهي 
Visionary Leadership يادة الكارزميةنظرية الق"، كما تقلل من شأن نظرية حديثة أخرى هي "

Charismatic Leadership.  
 Situational" النظرية الموقفية: "على نظريتي قيادة شقيقتين هما" نظرية عباس"وفي المقابل تتكئ 

Theoryالنظرية التفاعلية"، و "Interactional Theory ،وهما نظريتان عريقتان في األدبيات العلمية ،
ة الجديدة وجدارتها المنهجية، كما أن ذلك يتيح للقيادة الفلسطينية مما يومئ إلى عمق النظرية القيادي

وفي هذا جدارة عملية ".. إحراج الخصم"و" الحقوق"مزيدا من المرونة التي تفضي إلى الحصول على "
  !متحققة

، أو ما يعرف Laissez-Faire" القيادة المتساهلة"مع نظرية قيادية أخرى هي " نظرية عباس"تتقاطع * 
، حيث تقرر النظرية الجديدة أن ذلك األسلوب كفيل بخلق بيئة ترحب "دعه يعمل دعه يمر"سلوب بأ

فكأن ".. تحقيق المصالح الفلسطينية العليا"باألفكار الخالقة وغير الخالقة التي تؤدي في النهاية إلى 
الذات األمور متروكة في المشهد السياسي والنضالي كي تتطور بشكل عفوي وتلقائي من جهة 

  "!الطرق القوي"الفلسطينية، طبعا باستثناء محاوالت 
ولذلك لم نشهد أي تحرك حقيقي لرأب الصدع الفلسطيني أو إيجاد آلية متماسكة إلعادة هيكلة البناء 

المستشري في السلطة " الفساد المقنن"السياسي وفق المعطيات الجديدة ومتطلباتها فضال عن محاربة 
  "!فتح"فلح القيادة الفلسطينية حتى في عقد االجتماع الموسع المنتظر لحركة الفلسطينية، بل لم ت

  !خاتمة قيادية
ولعلنا نختتم هذا المقال بعرض بعض الحقائق أو األفكار الصلبة حول القيادة، ذلك أنها قد تعيننا على 

القضية رقم "لق داخل رحم تقييم النظرية القيادية الجديدة والتعاطي معها كما ينبغي، السيما أنها باتت تتخ
  .في عالمنا العربي واإلسالمي" واحد

  ..القيادة إيمان وكارزما ورؤية وإرادة وتحّد* 
القيادة فعل ديناميكي يتأسس على رؤية واضحة، يعمل على تماسك المجموعة وتحقيق الهدف * 

لوك أفراد الجماعة، المشترك من خالل عمليات ذكية ومدروسة للتوجيه والضبط واإلثارة التجاهات وس
  .بما يوصلهم إلى تحقيق ذلك الهدف المشترك بأعلى فاعلية ممكنة

االختبار الحقيقي ألي قائد هو قدر ما يخلفه في األتباع من االقتناع واإللهام، واإلرادة الصلبة على * 
  ).والتر ليبمان(اإلنجاز 

  ).ر فريتسروج(القائد الفعال هو من يفلح في جعل الظروف تعمل لصالحه * 
  ).جون قارنز(القادة الحقيقيون أناس عاديون ولكن بعزيمة استثنائية وتصميم فوق العادة * 
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وكل قائد ".. مؤقتة"فهي " التعبوية"االنتصارات اإلستراتيجية انتصارات مستدامة، أما االنتصارات * "
ريق في الهشيم يبدو قويا ، ولكن أثرها ال يبقى طويال، فهي كالح"تعبوية"يستطيع أن يحرز انتصارات 

  ).محمد شيت خطاب، بين العقيدة والقيادة.." (ألول وهلة ثم يخبو فال يبقى منه غير الرماد
واإلنسان الحر كلما صعد جبالً .. فإما أن تكون حرا أو ال تكون.. الحرية ال تمنح على جرعات* 

 الظروف التي اعتقلت فيها، فإن وإذا خرجت من السجن في نفس.. عظيما رأى جبالً آخر يجب صعوده
  ).نيلسون مانديال! (علي أن أمارس األعمال ذاتها التي أدخلتني إياه

... الذي ال يخلق غير الصخب والضجيج" المزيف" كالقائد -مثقفين وسياسيين-وأخيرا أرجو أن ال نكون 
  ...صخب الكلمة وضجيج المشاعر

دقًا وشفافية من جهة، وأعلى موضوعية ودقة من جهة ومن المؤكد أن ثمة حاجة ماسة كي نكون أكثر ص
  !ثانية في تقييم أدائنا في قضيتنا المحورية

 20/7/2009نت، .الجزيرة
  

   اإلسرائيلي-موقف أوباما من النزاع الفلسطيني .44
  نعوم تشومسكي

ال حول مق" أن. أن. سي"قبل أن يتوجه الرئيس األميركي إلى مصر، نُشر على الموقع اإللكترونّي لشبكة 
أوباما يسعى إلى بلوغ قلب العالم : "خطط أوباما المرتبطة بخطابه في القاهرة، تحت العنوان التالي

ولربما يحمل هذا العنوان نوايا الرئيس األميركّي، ولكن العنصر األهم فيه هو المضمون ". اإلسالمّي
  .الذي تخبئه الصورة المجازّية، أو باألحرى الذي تتجاهله

 – اإلسرائيلّي، لم يتضّمن الخطاب أفكاراً مهّمةً عن أي مواضيع أخرى - النزاع الفلسطينّيفي ما يخّص
االكتفاء بالنظر إلى هذا النزاع من هذا "بعضهم بعضاً أو " اتهام"دعا أوباما العرب واإلسرائيليين إلى عدم 

  ".الجانب أو ذاك
.  المتحدة التي أّدت دوراً حاسماً في هذا النزاعغير أّن الجانب الثالث في هذا النزاع يتمثّل في الواليات

  .لكن أوباما لم يشر إلى ضرورة تغيير دور الواليات المتحدة أو النظر فيه على األقل
طلب أوباما من الدول العربّية مباشرة التطبيع مع إسرائيل، متجاهال بصورة متعّمدة التسوية السياسّية 

  .بق لهذه العملّيةالمحورّية التي تجّسد الشرط المس
ومّرة جديدة، عمد أوباما إلى اإلثناء على مبادرة السالم العربّية، قائال إنّه يتعّين على العرب اعتبار هذه 

لكن كيف ينبغي إلدارة أوباما أن تنظر بنفسها إلى هذه ". بداية مهّمة لمسؤولياتهم، ال نهايتها"المبادرة 
  المبادرة؟

هذه المبادرة تعيد التأكيد على التوافق الدولي طويل األمد على حّل الدولتين يدرك أوباما ومستشاروه أّن 
التعديالت "، وتأتي على األرجح ببعض )1967أي حدود ما قبل يونيو عام (بموجب الحدود الدولّية 

العربّية كذلك، تدعو مبادرة السالم . ، إذا كنا نريد استخدام عبارات الحكومة األميركّية"الثانوية والمتبادلة
  .دول العالم العربّي إلى تطبيع عالقاتها مع إسرائيل في سياق هذا التوافق الدولّي

إلى جانب ذلك، طلب أوباما من الدول العربّية مباشرة عملّية التطبيع هذه، متجاهال بصورة متعّمدة 
 ال يمكن أن تكون المبادرة وبالتالي،. التسوية السياسّية المحورّية التي تجّسد الشرط المسبق لهذه العملّية

إذا استمّرت الواليات المتحدة في رفض القبول بالمبادئ الرئيسّية لهذه المبادرة، أو " بداية"بمثابة 
  .االعتراف بها على األقّل

لكن بما ستبادر إسرائيل مقابل اتّخاذ الدول العربّية الخطوات المطلوبة لتطبيع العالقات؟ يطالب الموقف 
المرحلة " الذي أعربت عنه إدارة أوباما حتى اآلن بضرورة تقّيد إسرائيل بما يعرف بـ األكثر حزماً
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وقف النشاط االستيطانّي برّمته بما في ذلك النمو الطبيعّي "، أي 2003من خريطة الطريق لعام " األولى
  ".للمستوطنات

ي أنّه حتى لو قبلت إسرائيل بـ أما الفكرة التي تّم تجاهلها في إطار النقاش المتعلّق بالمستوطنات، فه
، سيبقى مشروع االستيطان الذي تّم تطويره في الماضي بدعم أميركّي أساسي قائماً "المرحلة األولى"

وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه المستوطنات تسمح إلسرائيل بوضع يدها على األرض القّيمة . بمجمله
، إلى جانب )ذلك المصادر المائّية األهم في المنطقةبما في (غير الشرعّي " جدار الفصل"الموجودة داخل 

وادي األردن، مما سيؤدي إلى سجن الفلسطينيين في أرض محدودة النطاق يتّم اليوم تجزئتها إلى 
  .كانتونات عبر نتوءات استيطانّية وأخرى خاصةّ بالبنى التحتّية تمتّد بعيداً إلى الحدود الشرقّية

سرائيل تستولي حالياً على القدس الكبرى التي تمثّل مسرح برامجها اإلنمائّية كذلك، لم يذكر أوباما أّن إ
األبرز وتتسبب في تشريد العديد من المواطنين العرب بهدف فصل ما سيتبقى للفلسطينيين من أراضٍ 

  .عن محور حياتهم الثقافّية واالقتصادّية واالجتماعّية السياسّية
وال بّد من التذكير بأنّه سّجل خرق .  يجّسد بمجمله انتهاكاً للقانون الدولّيوبالتالي، فإّن النشاط االستيطانّي

 اإلسرائيلّي الذي أعاق التوافق الدولّي، عندما اعترف الرئيس األسبق بيل -واحد للموقف األميركّي
نسبة إلى  لم تكن مقبولة بال2000كلينتون بأّن الشروط التي قّدمها في إطار اجتماعات كامب الفاشلة عام 

قّدمت دفعاً " معايير"وعليه، اقترح كلينتون في شهر ديسمبر من العام نفسه . أي من األطراف الفلسطينّية
وبعدها، أعلن كلينتون أّن الطرفين قبال بهذه المعايير، رغم التحفّظات التي . إضافياً باتّجاه تسوية محتملة

  .أعرب عنها كّل منهما
إلسرائيلّيون والفلسطينّيون في مدينة طابا المصرّية لتسوية خالفاتهم وعقب ذلك، التقى المفاوضون ا

وأعلن هؤالء خالل مؤتمرهم الصحافي المشترك الختامّي أنّه . وأحرزوا تقّدماً ملموساً في هذا االتجاه
بيد أّن إسرائيل قطعت المفاوضات . كان من الممكن التوّصل إلى قرار شامل بعد بضعة أيام إضافّية

  . مبكرة ولم تُستأنف هذه األخيرة رسمياً حتى اآلنبصورة
ويثبت هذا االستثناء الوحيد أنّه في حال أبدى أي رئيس أميركي استعداده لتقّبل تسوية دبلوماسّية مجدية 

  . اإلسرائيلّي، فثّمة احتمال كبير أن يتّم التوصل فعلياً إلى مثل هذه التسوية-في إطار النزاع الفلسطينّي
تجاوزت إدارة بوش األب دائرة األقوال بخطوات صغيرة عندما عارضت مشاريع االستيطان وبالفعل، 

ولكن في . اإلسرائيلّية غير الشرعّية عن طريق حجب الدعم االقتصادي األميركي عن اإلسرائيليين
أّن أّي و" في صدد المناقشة"المقابل، أعلن المسؤولون في إدارة أوباما أّن هذا النوع من اإلجراءات ليس 
، وذلك "رمزّية بصورة كبيرة"ضغوط تهدف إلى حّض إسرائيل على التقّيد ببنود خريطة الطريق ستكون 

  .مؤخراً" نيويورك تايمز"فقاً لخبر أوردته 
وفي الحقيقة، يكمن وراء هذه الزيارة إلى الشرق األوسط هدف إدارة أوباما الذي أعرب عنه السيناتور 

قات الخارجّية بمجلس الشيوخ األميركّي، خير تعبير أال وهو إقامة تحالف جون كيري، رئيس لجنة العال
وتجدر اإلشارة إلى أّن مثل هذا التحالف سيستخدم . لمواجهة إيران" المعتدلة"بين إسرائيل والدول العربّية 

  .كحماية للهيمنة األميركّية على المناطق المحورّية المنتجة للنفط
ليست لها أي عالقة بطابع الدول المقصودة، بل تدل على " معتدلة" على أّن كلمة وال بّد من التشديد هنا

  .استعدادها لالستجابة للمطالب األميركّية
ال شّك في أّن الخدمات الفريدة التي توفّرها إسرائيل للجيش األميركّي والوكاالت االستخباراتّية في 

لية، تقّدم للدولة اإلسرائيلّية مجاال معّيناً لتحّدي أوامر الواليات المتّحدة، وكذلك لقطاع التكنولوجيا العا
لكّن تّم ضبط الطابع المتطّرف . واشنطن، علماً بأنها ستغامر في إغضاب راعيها األكبر لو فعلت ذلك

  ".اعتداال"للحكومة اإلسرائيلّية الحالّية حتى الساعة عبر وسائل أكثر 
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 بالفعل مواجهة بين الواليات المتحدة وإسرائيل كتلك التي ففي حال تمادت إسرائيل بأفعالها، قد تبرز
يجدها اليوم العديد من المعلّقين في خطاب الرئيس بالقاهرة أو أي عاصمة أخرى، رغم عدم استناد هذه 
المواجهة حتى اآلن سوى إلى القليل من الوقائع الفعلّية، وهو أمر سينطبق على األرجح على التوقّعات 

  . اإلسرائيلّي-اسة األميركّية في إطار النزاع الفلسطينّيالمرتبطة بالسي
  21/7/2009االتحاد، اإلمارات، 

  
  دالالت محو األسماء الفلسطينية وشطب اللغة العربية .45

  نواف الزرو
واضح الموثق أن دولة االحتالل تشن في اآلونة األخيرة حمالت متالحقة مبيتة منهجية، على فلسطين ال

ة بكافة ملفاتها، بغية إنجاز ما تبقى من مخططاتها التهويدية التي لم تتحقق، من والفلسطينيين والقضي
   .وجهة نظرهم، بكاملها حتى اآلن

. فإن تحدثنا عن األرض والجغرافيا، فقد نجح االحتالل بتهويد الجغرافيا الفلسطينية والمكان الفلسطيني
ار الساعة في إدارة حمالتها وهجماتها على ، فتلك الدولة منشغلة على مداالديموغرافيوإن تحدثنا عن 

 الفلسطينية، بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني إلى أدنى حد ممكن، بل إنهم االديموغرافي
  . على قمة أجنداتهم التهويدية- الترانسفير -يضعون مخططات التهجير 

ا شامال أيضا على الثقافة والذاكرة وعلى نحو متزامن، أخذت تلك الدولة االحتاللية تشن هجوما واسع
العربية الفلسطينية، وعلى القدس والمقدسات، بل إنها أخذت تلبس هجومها على القدس والمقدسات زيا 

  .!..دينيا توراتيا
وفي األيام األخيرة ارتفع منسوب الهجوم اإلسرائيلي ليطال اللغة وأسماء المعالم العربية التاريخية، إذ 

صالت اإلسرائيلي عن حملة لتغيير األسماء والمسميات العربية على امتداد فلسطين أعلن وزير الموا
  .والقدس

وبالتأكيد تأتي هذه الحملة التهويدية للغة والمسميات كخطوة سياسية أيديولوجية تهويدية تصعيدية خطيرة، 
العرب على التعامل تهدف إلى شطب األسماء العربية للمكان الفلسطيني من الذاكرة، وإجبار المواطنين 

  .مع أسماء صهيونية جديدة تحل محل األسماء العربية التاريخية
وتأتي هذه الحملة أيضا على األسماء والمسميات العربية، لتستكمل إجراء قانونيا سابقا كانت الحكومة 

مشروع ، إذ أقر الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى 2007حزيران / اإلسرائيلية قد مررته في يونيو
قانون يلزم بكتابة الالفتات التجارية باللغة العبرية، ما أثار مخاوف سياسيين وحقوقيين عرب، اعتبروا 

الكنيست وافق "فقد ذكرت صحيفة معاريف أن . أنه يندرج في إطار الحملة التي تستهدف اللغة العربية
متاجر باللغة العبرية الواضحة، وإال مبدئيا على مشروع قانون يطالب بالكتابة على الواجهات أو الفتات ال

  ".فإن الرخص ستسحب من المتاجر والمطاعم وأصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات
هذا المشروع يكرس استهداف اللغة العربية، والتي هي أصال "وقال عضو الكنيست العربي محمد بركة 

، وأشار بركة إلى أن "لغة العبريةمستهدفة كل الوقت وبشكل مطلق، ألنه يعطي أولوية مطلقة ل
: االستهداف يتمثل تارة بالالفتات التجارية، وطورا بتغيير أسماء الشوارع والمدن والقرى المهجرة، وتابع

لقد تحولت أسماء جميع مفترقات الطرق إلى العبرية، ولألسف فإن الجيل الجديد من أبنائنا ال يعرف "
  ".أسماءها العربية

، والذي تقدم "المفدال"لناطق باسم عضو الكنيست آفي إيتام من حزب االتحاد الوطني وقال آفي الرنر ا
ال يوجد عندي أي شك في أن المجتمع اإلسرائيلي إذا أراد الحفاظ على "بمشروع كتابة الالفتات بالعبرية 

  ".طابعه اليهودي، عليه أن يعزز منزلة اللغة العبرية
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. "غة العبرية تشكل استمرارية لساللة أجيال بدأت قبل آالف السنينكمجتمع ودولة، فإن الل"وأكد الرنر 
يضعنا هذا الهجوم اإلسرائيلي على اللغة واألسماء العربية أمام الحقيقة الكبيرة الساطعة، وهي أن الدولة 
الصهيونية قامت وال تزال تواصل تدمير وشطب عروبة فلسطين تاريخا وحضارة وتراثا، كما قامت وال 

فلم يعد سرا . "وطن يهودي"واصل تهجير الشعب الفلسطيني وتهويد أرضه ووطنه وتحويله إلى تزال ت
أن تلك الدولة اقترفت أبشع أشكال التطهير العرقي، وقامت بتهديم المكان العربي على امتداد مساحة 

ديد  قرية فلسطينية، وبعضها على رؤوس ساكنيها، كما دمرت العةستمائفلسطين، فدمرت ومحت نحو 
   .من األماكن العربية المقدسة في فلسطين

والجديد في هذا السياق هو تلك الوثائق التي يتم الكشف عنها تباعا، والتي تعترف بأن الهدم والتدمير 
كانت . والتطهير تم بقرارات من قبل القيادات العليا اإلسرائيلية، وعن سبق تخطيط وتبييت وإصرار

 إنما هو تدمير جذري لمدن وقرى، - في فلسطين -ما حدث  "نصحيفة هآرتس كشفت النقاب عن أ
 سنة، وحتى الكنس الباقية 3000وتدمير لحضارة كاملة، بحاضرها وماضيها، ومن معالم للحياة خالل 

الهدم كان يهدف إلى القضاء على بقايا الوجود العربي الذي أزعج القادة "، وتؤكد أن "في األحياء العربية
  ".اإلسرائيليين

الجيش "ـهكذا هي القصة إذن، وبالوثائق المفرج عنها من أرشيف الجيش اإلسرائيلي أخيراً، ف
 على إزالة آثار قرى وبلدات عربية تم تهجير 1948اإلسرائيلي عمل منذ قيام الدولة العبرية في العام 

حينه موشيه سكانها ومحوها من الوجود، وتنفيذ حمالت بأوامر صادرة عن قائد الجبهة الجنوبية في 
دّيان، الذي حول فلسطين إلى صحراء مدمرة، لطمس الحضارة العربية التي كانت قائمة، وإقامة إسرائيل 

  ".عليها
أين اختفت "وعلى نحو مكمل جاء في تقرير للكاتبة اإلسرائيلية تسفرير رينات، نشر في هآرتس بعنوان 

ونية بصورة خاصة، مثل الدكتور إيالن بيبيه، إن المؤرخين الناقدين للحركة الصهي: "القرى العربية؟
يؤكدون أن اختفاء القرى الفلسطينية من مواقعها هو جزء من سياسة منهجية مبرمجة، لطمس وجودها 
من أجل بلورة تاريخ جديد يتالءم مع الرواية الصهيونية، التي تدعي أن البالد كانت فارغة وأنها تحولت 

  ".طات الكيرن كييمت وأمثالهاإلى أرض خضراء مزدهرة، بسبب نشا
وبيت القصيد هنا في هذا الصدد، أنه ليس فقط الجغرافيا واألمكنة الفلسطينية باتت تحت مخالب التهويد، 
وإنما انتقل الهجوم الصهيوني إلى مرحلة أشد خطورة، تستهدف فيها الحضارة والتاريخ والتراث والثقافة 

 على مرأى من العالم - مع بالغ األسف -ذه العملية تجري والرواية واللغة العربية في فلسطين، وه
  .العربي والمجتمع الدولي

ولذلك فإنه لمن المثير الدهشة والغرابة، الحديث اليوم عن عملية السالم والمفاوضات والتسوية والتطبيع، 
لمستعمرات والتمسك العربي بالنواجذ على خيار المفاوضات وخارطة الطريق، على وقع المجازر وبناء ا

  .!!والجدران االغتصابية التهويدية
ونعتقد أن كافة .. نثق ثقة عالية بأن هوية الوطن المحتل، بتراثه وتاريخه ومقدساته وروايته، أقوى وأبقى

مخططات محو التاريخ العربي لبناء رواية ومشهد صهيوني آخرين، تصطدم بإرادة البقاء والصمود 
  .األسطوري الفلسطيني

كما .. سطين تحتاج، مع كل ذلك، إلى حضور عربي حقيقي ومسؤولية عربية حقيقية أيضاغير أن فل
  .تحتاج إلى فعل عربي إسالمي مؤثر، في مواجهة تلك المخططات والهجمات الصهيونية

  21/7/2009البيان، اإلمارات، 
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21/7/2009القدس، فسلطين،    

  


