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  ق الكتل البرلمانيةاتفاإلى األحد بعد  "التشريعي"يك يرجئ عودته لممارسة مهامه رئيساً لـدو .1

الكتل والقـوائم البرلمانيـة     ، أن   الدين حسام عز نقالً عن مراسلها     22/7/2009األيام، فلسطين،   نشرت  
 للمجلس  ساًعزيز الدويك مهامه رئي   . د يستأنف   أناتفقت أمس، عقب جوالت مكثفة من المشاورات، على         

  . اليوم مكتبه حسب ما كان مقرراًإلىه ه توجإرجاء المقبل، وان يتم األحدالتشريعي بدءا من 
وارتبط هذا االتفاق، باالتفاق على احترام الجميع لقرار المحكمة العليا، الذي صـدر فـي بدايـة عمـل                   

  .ا المجلس السابق، والذي تناول شرعية القرارات التي اتخذه2006المجلس التشريعي في العام 
، حيـث تـم     أمـس وجاء هذا االتفاق، عقب جهود بذلها نواب من القوائم البرلمانية، منذ ساعات صباح              

  . عند ساعات المساءواإلصالح لقاء مع ممثلي كتلة التغيير أعقبهااللتقاء مع ممثلين عن كتلة فتح 
ـ     وأعلن  عقده النواب مع ممثلي كتلـة التغييـر         من داخل االجتماع الذي   " األيام" النائب قيس عبد الكريم ل
 األحـد  للتـشريعي يـوم       عزيز الدويك لموقعه رئيساً    األخ ممارسة   أنتم االتفاق على    "صالح، انه   واإل

 األخـذ  انه تـم     إلى ، مشيراً األمرن كافة الكتل والقوائم وافقت على هذا        أ إلىشار عبد الكريم    أو ".المقبل
 للمجلس التي تعطلت    األولى تأتي في سياق استكمال الدورة       إنماهامه   ممارسة الدويك لم   أنبعين االعتبار   

يمارس الدويك عمله رئيسا للتـشريعي      : "وقال عبد الكريم   .، في انتظار عقد دورة جديدة للمجلس      أعمالها
  ". حين انعقاد دورة جديدة للمجلس، بما يمكنه من القيام بعملهإلى

  : نقاط، وجاءت كاآلتيأربعح وحماس، وتضمن االتفاق الذي وافقت عليه كتلتا فت
 للمجلس، فـي    األولىيمارس الدويك مهامه رئيسا للمجلس بصورة انتقالية، بسبب تعطيل الدورة            .1

  .انتظار عقد دورة جديدة
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احترام القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا فيما تعلق بالفصل بين المـستويين الـسياسي                .2
  .والتنفيذي

المجلس التشريعي مرتبطا بقضية الجلسة التي عقدها نـواب حركـة           ن ال يكون منصب رئيس      أ .3
  . توكيالت النواب المعتقلينإلىحماس في غزة، مستندين 

  . المقبلاألحد يوم إلى مكتبه، كما كان مقررا اليوم، إلىرجاء توجه الدويك إيتم  .4
المـشاروات  ، سلسلة مـن     أمسوكانت مجموعة من النواب من خارج كتلتي فتح وحماس، بدأت صباح            

 المجلـس التـشريعي     إلـى  تقع اليوم، في حال توجه الدويك        أن جديدة كان من الممكن      أزمةبهدف منع   
قـيس عبـد الكـريم، مـصطفى        ( والتقت المجموعة البرلمانية، التي ضمت كالً مـن          .لممارسة عمله 

مانية في سـاعات    ممثلين عن كتلة فتح البرل    )  عمرو، وبسام الصالحي   أبوالبرغوثي، خالدة جرار، زياد     
  . عند ساعات المساءواإلصالحالصباح، ومن ثم عقدت اجتماعا مع ممثلين عن كتلة التغيير 

دويك أرجأ ذهابـه إلـى مقـر        ال عزيز    أن غزةمن   22/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأضاف  
 .ميع الكتل البرلمانية  الستئناف عمله إلى يوم األحد المقبل؛ وذلك بناًء على اتفاق مع ج           التشريعي  المجلس  
ـ   وأوضحت دويك كان قد وجه رسـالةً إلـى الكتـل          الالمركز الفلسطيني لإلعالم أن     "مصادر برلمانية ل

البرلمانية ووسائل اإلعالم بمشاركته األولى في المجلس، إال أنه فوجئ بردود أفعال من بعـض أوسـاط    
ك خالل لقاء دويك مع رئيس السلطة منتهـي         حركة فتح تتحفَّظ على استئناف عمله، رغم التوافق على ذل         

وقال الدويك إن عودته إلى مزاولة عمله في المجلس األربعاء أمر طبيعـي بعـد                .الوالية محمود عباس  
إن محمـود عبـاس     ) 7-21(لألنباء الثالثاء   " صفا"وقال دويك في تصريحٍ نشرته وكالة       . اإلفراج عنه 

تهجنًا تصريحات من يسمي نفسه أمـين عـام المجلـس إبـراهيم             رحب بعودته لمزاولة مهام عمله، مس     
  .خريشة، التي دعا فيها إلى عدم استخدام صفة رئيس المجلس التشريعي عند الحديث عن دويك

 ،"التغييـر واإلصـالح   " بما فيها فـتح و     ، إلى أنه من المقرر أن تعقد الكتل البرلمانية         المصادر وأشارت
، وزيـادة تواصـل     عاء؛ لمناقشة آليات تفعيل المجلـس     ية عشرة قبيل ظهر األرب     في الساعة الثان   اًاجتماع

  .النواب وتفعيل دورهم؛ لإلسهام في جهد بنَّاء وإيجابي، يرمي إلى تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام
دويك أعرب في تصريحات خاصة  أن عزيز الرام اهللامن  21/7/2009 قدس برس،وأوردت وكالة 

ال يجوز لموظف أيا كان : "ن أسفه للتصريحات التي أدلى بها ابراهيم خريشة، وقالع" قدس برس"لـ
 أمر ةمنصبه أن يتمادى على رئيسه، نحن لسنا في معرض المنافسة مع أحد، وما صدر عن خريش

مسيء لنا كشعب فلسطيني، أنا أنأى بنفسي عن أن أكون جزءا من حالة االنقسام، لكن يبدو أن بعض 
 يريدون ذلك، هذا كالم مسيء وال يصح، ونظامنا السياسي واضح، فأنا رئيس للمجلس الموظفين ال

  ". فيه إسفاف وتجاوز للصالحياتةالتشريعي الفلسطيني وأحظى بثقة جميع أعضائه، وما قاله خريش
دويك إلى أنه يستمد شرعيته من ثقة النواب والكتل البرلمانية به، بما في ذلك كتلة فتح الوأشار 

سألتقي باإلعالميين غدا بإذن اهللا في المجلس التشريعي، فأنا ال أستمد شرعيتي من هذا : "لمانية، وقالالبر
الشخص أو ذاك بل من كافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وسأعمل من أجل وحدة الصف 

      .ره، على حد تعبي" قائمة بإذن اهللاألربعاء ]اليوم [الفلسطيني، ودعوتي لإلعالميين غدا
 ،الرؤوف أرناؤوط  عبد،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 22/7/2009الوطن، السعودية، وجاء في 

ته صفب عزيز الدويك من عقد أي اجتماعات  التشريعيإبراهيم خريشة حذر رئيس المجلس أن الوكاالتو
عالم ليست بريئة، الدعوة التي وجهها النائب الدويك لإل" إن :وقال في مؤتمر صحفيرئيساً للمجلس، 

وهدفها افتعال أزمة داخل المجلس، والزعم أن الكتل البرلمانية سوف تمنعه من ممارسة مهام رئيس 
  ".المجلس التشريعي كما يزعم
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  "رطة الطريقا خ" تطبيق التزاماتها في"إسرائيل" يربط بدء المفاوضات بالتزام عباس .2
حمود عباس أمس تأكيده أنه لن يتفاوض مع رئيس جدد الرئيس الفلسطيني م:  محمد يونس-رام اهللا 
. "النمو الطبيعي" ما لم يوقف االستيطان بكل أشكاله بما فيه ما يسمى نتنياهو بنيامين يسرائيلاإلالوزراء 

: وقال عباس خالل مؤتمر صحافي مع الرئيس الداغستاني ميخو علييف في مقر الرئاسة في رام اهللا
 ." أن تلبي المطالب الواردة في خطة خريطة الطريقإسرائيلطيع سنذهب للمفاوضات عندما تست"

  . وأعلن أن المؤتمر السادس لحركة فتح سيعقد في موعده في الرابع من الشهر المقبل في مدينة بيت لحم
 فلسطين فرقة للرقص الشعبي قدمت عروضاً في القدس إلىواصطحب الرئيس الداغستاني في زيارته 

عن تغير جيد نحو "شهد بعينه ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وأضاف أن لديه انطباعاً وقال إنه . وبيت لحم
األفضل في حياة الشعب الفلسطيني في المجاالت االجتماعية والسياسية والرياضية واالقتصادية والثقافية 

 ."واألمن
  22/7/2009الحياة، 

  
  عباس  بينهمقد يكون آلخرين ضلع في اغتيال عرفات لكن ليس من :أبو شريف .3

 باقتراح النائب ، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رحب بسام أبو شريف:عمان
البرلماني البريطاني جورج غاالوي بتأسيس هيئة دولية للتحقيق في وفاة الرئيس عرفات، وكشف النقاب 

وامتدح  .اون مع هذه اللجنةعن أن مجموعة كبيرة من المحامين واألطباء الفلسطينيين على استعداد للتع
أعتقد أن هذه اللجنة يجب أن : "دعوة غاالوي، وقال" قدس برس"أبو شريف في تصريحات خاصة لـ

 أشرف الكرد طبيب الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما أعتقد أن هذه اللجنة يجب أن تحقق مع .تضم د
مستشفى بباريس، إضافة إلى لقاء بين األطباء الفرنسيين الذين أشرفوا على الرئيس ياسر عرفات في ال

هذه اللجنة والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي يعلم السبب الحقيقي، أي السم الذي أدى إلى وفاة 
  ".الرئيس ياسر عرفات

نبهه فيها من مخطط دس يراحل عرفات لحتفظ بالرسالة الخاصة التي أرسلتها لأشار إلى أنه مازال يو
 وقد قام الرئيس الراحل بتوزيع هذه الرسالة على جميع أعضاء اللجنة المركزية لحركة .السم له وقتله به

  .فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية
ونفى أبو شريف أن يكون الخالف داخل حركة فتح وليد تصريحات القدومي التي اتهم فيها الرئيس 

وأشار أبو  .اغتيال الرئيس عرفاتفي " بالتواطؤ"محمود عباس ومستشاره للشؤون األمنية محمد دحالن 
داخل فتح، لكنه نفى أن يكون ما قاله القدومي بشأن " زادت الطين بلة"شريف إلى أن تصريحات القدومي 

أنا أعتقد أن اآلخرين قد يكون لهم ضلع غير مباشر في : "تورط عباس في اغتيال عرفات صحيحاً، وقال
  .ره، على حد تعبي"س فباإلطالق الاغتيال الرئيس عرفات، لكن الرئيس محمود عبا

  21/7/2009 قدس برس،
  

  "طريقته"طالب فيها بقتل عرفات على   لموفاز دحالن وجههارسالةتنشر "  القطريةالشرق" .4
النص الكامل للرسالة التي سبق أن بعث بها محمد دحالن وزير " الشرق"تلقت :  شاكر الجوهري-عمان 

، إلى الجنرال شاؤول موفاز وزير 13/7/2003 ، بتاريخالشؤون األمنية في حكومة محمود عباس
الدفاع في حكومة ارئيل شارون في حينه، يطلب فيها أن يتم قتل الرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد ياسر 

 قتله بالسم، أو بالمرض، أو أن يتم ذلك باسم حركة حماس، أو حركة أساليب، ويحدد "بطريقتنا"عرفات 
 . الجهاد اإلسالمي
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" فتح األصالة" عمان حصل من ي، غير أن مراسلنا ف2007 أن نشر جزء من هذه الرسالة سنة سبق
على النص الكامل للرسالة بالغة الخطورة، والتي تصب في ذات االتجاه الذي يذهب إليه محضر اجتماع 

 .  الجاري11عباس دحالن مع شارون، الذي كشف عنه فاروق القدومي أمين سر حركة فتح بتاريخ 
 " فتح األصالة"هنا نص رسالة 

 .. المحترمين" الشرق"السادة جريدة 
 ، "فتح األصالة"نحييكم باسم 

محمد دحالن إلى شاؤول موفاز وزير (...) ونرسل لكم النص الكامل للرسالة التي سبق أن بعث بها 
من أجل قتل ي يتحدث فيها بالتفصيل عن المؤامرة الضالع بها مع العدو الصهيوني سرائيلالحرب اإل

 . القائد المؤسس، الرئيس الراحل الشهيد األكبر ياسر عرفات، وضباط األجهزة األمنية الشرفاء
، ونحن 2007، وذلك سنة )صفحتان من أصل خمس صفحات(سبق أن تم نشر خمسي هذه الرسالة 

 . نزودكم اليوم بكامل الرسالة، وعدد صفحاتها خمس صفحات
ترف بصحة هذه الرسالة حينما نشر جزء منها، حيث قال إن األخ هاني يجدر بالذكر أن دحالن كان اع

، وزير الداخلية األسبق هو من تمكن من الحصول عليها من فتحالحسن عضو اللجنة المركزية لحركتنا 
 . داخل مكتبه

ته وقد تم بالفعل قتل الشهيد اللواء موسى عرفات، رئيس جهاز االستخبارات العسكرية السابق، بعد احال
للتقاعد، وتعيينه مستشارا عسكريا لمحمود عباس، الذي لم يفتح أي تحقيق في حادث مقتله، وذلك ضمن 
إطار التواطؤ مع دحالن، وتنفيذ الخطة المشتركة، التي أوكل في إطارها وزارة الداخلية لدحالن احتياال، 

يا، وذلك لرفض الرئيس ئيلإسرابعد أن عينه وزيرا لألمن الداخلي في حكومته التي فرضت اميركيا و
 . الشهيد اسناد وزارة الداخلية له، حيث تولى عباس وزارة الداخلية، وفوض صالحياته لدحالن

 سبق نشر جزء صغير من هذه الرسالة 
 وإنها لثورة حتى النصر،،، 

 وتفضلوا بقبول فائق تقديرنا واحترامنا،،، 
 فتح األصالة 
 النص الكامل 

 : ي األسبقسرائيلة دحالن الموجهة إلى شاؤول موفاز وزير الدفاع اإلهنا النص الكامل لرسال
 ي شاؤول موفاز المحترم سرائيلحضرة وزير الدفاع اإل

 : تحية طيبة وبعد
بداية يجب أن تعلموا أننا نعمل ضمن قناعات وليس تنفيذاً ألوامر أحد، فنحن نؤمن تماما بأن مصلحة 

فيا هذه التي تنشر الفوضى في صفوف شعبنا وتثير النزاع شعبنا تقتضي القضاء على عصابات الما
واألحقاد بيننا وبينكم من أجل اهدافهم الشخصية أو أهداف عبثية، ولهذا تأكدوا تماما أننا لن نسمح لهؤالء 
المتطفلين علينا وعلى شعبنا بالبقاء في صفوف شعبنا، بل إننا سنستأصلهم ونستأصل آثارهم وأفكارهم 

في صفوف شعبنا إال من يقبل التعايش معكم، وتأكدوا أيضا أن السيد ياسر عرفات أصبح حتى ال يبقى 
يعد أيامه األخيرة، ولكن دعونا ننهيه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضا أن ما قطعتُه على 

 . نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد ألدفع حياتي ثمنا لها
 .. ي شاؤول موفازسرائيلفاع اإلالسيد وزير الد

إننا نعلم أنكم دولة حضارية وديمقراطية مثلما اميركا دولة حضارية وديمقراطية، ونعرف أنكم ال 
تستطيعون أن تتعاملوا مع عصابات مافيا، وهذا من حقكم تماماً، ولكن تأكدوا أن هذه المرحلة انتهت بال 

ة الواحدة، ولكن كل هذا يتطلب منا ومنكم التعاون الكامل رجعة، وابتدأ عصر القانون والمحاسبة والسلط
من أجل تحقيق هذه األهداف التي تصب في مصلحة شعبنا وشعبكم، ولهذا اناشدكم أن تكونوا أكثر 
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مرونة في تعاملكم معنا، وذلك من أجل مصلحة الهدف الذي نعمل من أجله وهو السالم، ويجب أن ال 
 . وبة قد تكلفنا فشل مخططنا أو اعاقتهتدفعونا التخاذ خطوات غير محس

 ] هنا يبدأ الجزء غير المنشور من قبل[
 .. يسرائيلالسيد وزير الدفاع اإل

أمام لومنا على كثرة التعديالت على الخطة واصراركم على أن نكتب لكم كل تعديل نجريه على الخطة 
 وعدم اعطائكم لنا الحجج الكافية كتابة، فإننا نصارحكم بأن سبب كثرة التعديالت هو ضعف دعمكم لنا

التي نستطيع أن نحمي ظهورنا بها أمام شعبنا، واكتفائكم بلومنا وبأننا قبل أن نستلم مهامنا، نصحناكم أن 
ال تنسحبوا قبل القضاء على هذه العصابات وكأنكم فقط تحاولون أن تصطادوا لنا كل خطأ وتجعلوا منه 

 . م غير معنيين بإنجاحنا على األرضالهدف األساسي حتى اصبحنا نشعر أنك
 .. السيد وزير الدفاع

لقد كتبنا لكم خطة عملنا بالثالث لغات، ولكن التعديالت ستكون باللغة العربية ألنها ستكون محصورة 
أما بالنسبة . بيني وبينكم مباشرة، وأرجو أن ال تضطرونا لمزيد من التعديالت ألسباب ذكرناها سابقا

لم نتراجع عن سياسة االستئصال لقناعتنا أنه ال يوجد طريق آخر نفرض من خالله لالستئصال فنحن 
 . القانون غير الضرب بيد من حديد واجتثاث هؤالء العبثيين من بيننا

أما بالنسبة لجبريل الرجوب فأنا أؤكد لكم مرة أخرى أن هذا الرجل أحمق وأهوج، وقد بدأ عرفات يقربه 
أنا ضد أن ينسق أبومازن مع هذا الرجل، ألنه حتما سيكون سببا في افشالنا و. إليه اآلن ليستغله ضدنا

 . جميعا
أما بالنسبة إللحاحكم بالتنفيذ الفوري للمخطط المتفق عليه، واصراركم على استعمال نصائحنا لكم سابقا 

ة لكل بعدم انسحابكم من الضفة وغزة، وإخراج المعتقلين من السجون قبل أن تفككوا البنية التحتي
المنظمات الفلسطينية، فأنا أؤكد لكم مرة أخرى أنه لوال أنني قادر على حمل هذه المسؤولية، التي 
وعدتكم أنتم والرئيس بوش بها، لما أقدمت عليها، وتذكروا أنني نجحت في السابق في الشيء الذي فشلتم 

ني أتمنى عليكم أن تتحركوا معنا به أنتم حتى اآلن، علما أنني أعرف تماما أنها مسؤولية انتحارية، ولك
ديناميكيا حسبما تقتضيه مصلحة الخطة، بحيث تكون هذه الحركة لفائدتنا وفائدتكم مثل اإلفراج عن كمية 

وأنا ال أطالبكم باإلفراج عن الذين ادينوا بأعمال ارهابية، ولكن لو افرجتم عن . كبيرة من المعتقلين
وبهذا نكون قد كسبنا جزءا كبيرا من . ن أكثر من ألفي سجينالمحكومين اداريا فإنكم سوف تفرجون ع

 . الشارع معنا
أما بالنسبة لياسر عرفات، فنحن متفقون معكم تماما أن هذا الرجل لن يكون بجانبنا في يوم من األيام، 

نا لن فهو اآلن يحاول أن يعيقنا بكل الوسائل، وأنا شخصيا أصبحت متأكدا أنه ما لم يتم القضاء عليه، فإن
نستطيع أن نسيطر على بقية األجهزة، ولكني ال أريد أن يموت موتة يترحم بها عليه أحد من الشعب 

ولذلك نحن ال نريد أن نخرجه من اللعبة وإلى أن يحين لنا وقت نتمكن من قتله إما سما، او . الفلسطيني
ولهذا، ال بد من السماح له .  والجهادحماسامراضا، أو إذا عجزنا عن كل ذلك، فال بد من قتله باسم 

 حماسبحرية الحركة داخل الضفة وغزة والخارج، ألننا في الوقت الذي نكون فيه بدأنا باالصطدام بـ
والجهاد، فسنجعل ردة فعلهم عليه مباشرة من خالل حركته في الضفة وغزة، ويجب أن ال نتوقف عند 

ى أن يحين ذلك، سنبقى نعمل على اضعافه وإل. رفضه الذهاب إلى غزة، دون رجعة، ألنه لن يقبل ذلك
واقناع كافة الضباط أن عرفات قد انتهى، وسنبدأ خطتنا بعد اإلفراج عن المعتقلين واالنسحاب من أجزاء 
كبيرة من القطاع، والضفة، من خالل ضرب شخصيات كبيرة في السلطة، واألجهزة، وهذا يتطلب أن 

من خالل المصريين، من أجل اجباره على اعطاء أوامر يبقى األميركان يمارسون الضغط على عرفات 
لبقية األجهزة بالقيام باعتقاالت والتحرك معنا من أجل نزع األسلحة، وبعده سنقدم على قتل أهم القادة في 

المجايدة لتكون لنا الحجة بعد ذلك بإجبار اجهزتهم ) عبد الرزاق(األجهزة األمنية مثل موسى عرفات، و
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فع عن نفسها، بعدها ستبدأ فرق الموت بالحركة بالقتل في الجانبين، وخصوصا في على التحرك لتدا
جانب الضباط المعيقين ألوامرنا، وبالنسبة لفرق الموت، فلقد قمنا بتعيين من تمت تزكيته من قبلكم على 
رأس المجموعات في تلك الوحدة التي سيكون لها الدور الرئيسي في تحريك األمور حسب المخطط 

 . تفق عليهالم
،، اؤكد لكم أننا لن نتوقف عن العمل وال لحظة واحدة، "أبو أحمد طنوس"ويرأس هذه الفرق المدعو 

فنحن بدأنا نهيئ األجواء وتأهيل كوادر وتعبئتهم من أجل المرحلة القادمة على أساس أن المصلحة 
ن أيدي التنظيمات الوطنية تقتضي الضرب بيد من حديد على كل التجاوزات، وعلى نزع السالح م
 باالحتالل سرائيلباعتبار أن هذا السالح كارثة على الشعب الفلسطيني، وأنه هو الذي يعطي الحجج إل

والعنف المضاد، وأن هذا السالح هو مؤامرة على مشروعنا الوطني، وهو الذي يمنع السالم واالقتصاد 
اش في األوامر، أو التهاون فيها، وأن وبدأنا بتعبئة العناصر على أساس الطاعة العمياء، ومنع النق

االنضباط يبدأ بالشارع، ابتداء من المرور، وإطاعة شرطي المرور إلى ضبط المخالفين في السير، 
والترخيص والتأمين، وانتهاء باالنضباط في البيت والعمل والسكن، وسنبدأ في البداية بمالحقة لصوص 

لضرائب، لكي نتمكن الحقا من توجيه كل قوى األجهزة السيارات ومخالفي البناء، والمتهربين من ا
األمنية باتجاه نزع األسلحة، والضرب بيد من حديد على كل المخالفين لذلك، ولو أدى األمر في النهاية 
إلى أن يقضى على نصف الشعب الفلسطيني، من أجل أن يعيش النصف اآلخر بأمان، فإنني لن أتردد 

 . في ذلك
 .. يسرائيلاإلالسيد وزير الدفاع 

إن أكثر ما نخشاه اآلن أن يقدم ياسر عرفات على خطوة تسبب لنا اإلحراج واإلرباك وقد ينجح بها إن 
فالخوف اآلن أن ] نهاية الجزء غير المنشور من قبل[لم نحقق أي مكسب على األرض لتشعر به الناس، 

كومة، وحتى ال يقدم على هذه يقدم ياسر عرفات على جمع المجلس التشريعي ليسحب الثقة من الح
الخطوة بكل األحوال ال بد من التنسيق بين الجميع لتعريضه لكل أنواع الضغوط حتى ال يقدم على مثل 

 . هذه الخطوة
ونحن قد بدأنا بمحاولة استقطاب الكثير من أعضاء المجلس التشريعي من خالل الترهيب والترغيب حتى 

 . ا نخشى من المفاجآتيكونوا بجانبنا وليس بجانبه لكنن
المجلس الوطني والمركزي فهذه أسماء يجب : أما بالنسبة لبقية المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير مثل

أن تنتهي وأن تُفرغ تماماً من مضمونها وأتمنى أن تمنعوها من االنعقاد داخل الضفة أو غزة مهما كلف 
 . الثمن وهذا يصب في مصلحتكم قبل مصلحتنا

 .. ي شاؤول موفازسرائيلزير الدفاع اإلالسيد و
في النهاية ال يسعني إال أن أنقل امتناني لكم ولرئيس الوزراء شارون على الثقة القائمة بيننا ولكم كل 

 . االحترام
  2003/7/13غزة في 
 التوقيع 

 محمد دحالن 
 وزير شؤون األمن، المفوض لوزارة الداخلية

 22/7/2009الشرق، قطر، 
  

  ضية تحرير األسرى من السجون ستبقى على سلم أولويات المفاوض الفلسطينيق: عريقات .5
بصمود األسرى  صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير،. أشاد د: طوباس

في سجون االحتالل وذويهم الذين يدفعون ضريبة الوطن والحرية، مشيرا إلى حجم التضحية التي 
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إلى الجهود التي  ندوة سياسية في محافظة طوباس، تناولت قضية األسرى،ات، في عريقونوه  .يقدمونها
تبذلها السلطة، ممثلة بالرئيس محمود عباس، في العمل من أجل إطالق سراح كافة األسرى، مؤكدا 

وشدد على أن قضية األسرى  .األسرى عن كافة اإلفراج اتفاق ال يتضمن أيرفض القيادة التوقيع على 
الف انتماءاتهم التنظيمية، وتحريرهم من السجون والمعتقالت، ستبقى على سلم أولويات على اخت

  .المفاوض الفلسطيني
 22/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  تمديد اعتقال وزير فلسطيني سابق قبل انتهاء محكوميته .6

لسابق ي أمس اعتقال وزير شؤون األسرى الفلسطيني اسرائيل مددت سلطات االحتالل اإل:وكاالتال
وذكرت مصادر حقوقية  .ووزير الدولة في حكومة الوحدة الوطنية وصفي قبها لمدة ثالثة شهور جديدة

فلسطينية أن قرار التمديد بحق الوزير قبها جاء وهو السابع من نوعه قبل ساعة واحده من موعد 
  . شهرا27ًاإلفراج عنه الذي كان مقررا صباح أمس بعد اعتقاله منذ 

بتمديد اعتقال قبها، واصفا " يةسرائيلاإل" أحرار لدراسات األسرى قرار جهاز المخابرات واستنكر مركز
". سياسة إجرامية تهدف إلى النيل من عزيمة المعتقل وأهله"في االعتقال اإلداري بأنها " إسرائيل"سياسة 

  .وقد استنكرت كتلة حماس البرلمانية قرار تمديد االعتقال
  22/7/2009الخليج، 

  
 على العالم مقاطعة ليبرمان وعدم السماح له التحرك بحرية: نعدوا .7

 المجتمع الدولي إلى مقاطعة وزير ، عاطف عدوان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.دعا د :غزة
ي أفيغدور ليبرلمان والتحريض عليه ومنعه من دخول أي دولة، وذلك للدور الذي سرائيلالخارجية اإل

عالقات اإلنسانية بين شعوب العالم، ودعوته دوالً غربية للحد من المد اإلسالمي يلعبه في اإلساءة إلى ال
يين تطرفاً، وأنه كان وال زال سرائيلولين اليهود واإلؤمن أكثر المس"ليبرمان  أن واعتبر عدوان .فيها

قال عدوان و ". والوجه السيئ لكل القيم اإلنسانية في المجتمع الدوليسرائيلممن يمثلون الوجه السيئ إل
يذهب ليبرمان : "تعقيباً على األهداف المعلنة لزيارة ليبرمان لدول أمريكا الجنوبية" قدس برس"لوكالة 

لكي يسيء إلى العالقة بين شعوب األرض وهو بسلوكه هذا يخالف ) أمريكا الجنوبية(إلى هذه المنطقة 
س البغضاء والشحناء بين مجتمعات مبادئ القانون اإلنساني ومبادئ القانون الدولي ويعمل لألسف لد

  ".العالم والتي يجمعها البعد اإلنساني والبعد القيمي
منع ليبرمان وأمثاله "ية، داعياً إلى سرائيلوشدد عدوان على ضرورة أن ينبذ العالم هذه هي السياسية اإل

 .حسب وصفه". ةمن أن يتجولوا بحرية في بالد العالم أو حتى أن يتفوهوا بمثل هذه التفوهات البذيئ
أنه غير مرغوب به ليدخل أي بلد عربي أو إسالمي، ثم ) ليبرمان(يجب أن يعلن عن هذا الرجل : "وقال

ي، سرائيليجب التحريض عليه ألنه صاحب آراء متطرفة وصاحب مشاكل كثيرة حتى داخل المجتمع اإل
رصة الن يتحدث بما وأن ال يسمح أي مسؤول سواء كان في أي دولة أن يكون لمثل هذا الرجل ف

  .وله، حسب ق"يتحدث به ألنه يسئ إلى حد كبير إلى المجتمع العالمي والى العالقات اإلنسانية الطيبة
  21/7/2009 قدس برس،

  
  السلطة الفلسطينية على وشك إعالن اإلفالس :يإسرائيل أبحاث مركز .8

طة الفلسطينية على وشك ي النقاب عن أن السلإسرائيلكشف مركز بحثي :  وكاالت- القدس المحتلة
وقال بنحاس عنباري الخبير بالمركز األورشليمي  .إشهار إفالسها، وانهيارها اقتصادًيا بشكل تام

إن السلطة في " :ي  في سياق تقرير له عن األوضاع المالية واالقتصادية للسلطة الفلسطينيةسرائيلاإل
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ة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، تغطي  إلى أن األحاديث عن المصالح، مشيراً"أزمة مالية خطيرة
وكشف بنحاس النقاب عن أن الزيارة  .على األزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية

األخيرة لسالم فياض للواليات المتحدة األمريكية كان الهدف منها في المقام األول، هو إنقاذ السلطة من 
 فياض التقى خالل الزيارة برئيس البنك الدولي، ورؤساء سوق الطاقة أزمتها المالية، مضيفاً بأن

  .األمريكي وطالبهم بضرورة التدخل الفوري لمنع سقوط السلطة الفلسطينية في وحل الديون
ي أرجع األزمة المالية، التي يعاني منها الفلسطينيون إلى تأخر الدول العربية في سرائيللكن الخبير اإل
وأضاف عنباري أن دول الخليج العربي تعهدت خالل مؤتمر  . المالية للسلطة الفلسطينيةتسديد مستحقاتها

شرم الشيخ في مصر بالمشاركة باالستثمار في المشروعات المقامة داخل أراضي السلطة الفلسطينية، 
  .لكنها أوقفت تحويل هذه األموال،  بزعم منع ترسيخ وجود حماس في غزة

ة المالية داخل السلطة الفلسطينية، الخالفات التي نشبت بين السلطة وشركة وذكر أنه من مظاهر األزم
، واعتزام األخيرة مقاضاة السلطة بسبب الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة الكويتية "وطنية"المحمول 

  . مليون دوالر800األصل بعد خسائر بلغت 
  .ة بين قيادات حركة فتحوأرجع بنحاس تلك الخسائر الكبيرة إلى الخالفات المحتدم

ي تقريره باإلشارة إلى أن الخالفات بين فتح وحماس، وأيضا الخالفات الداخلية سرائيلواختتم الخبير اإل
في حركة فتح، بسبب انعقاد المؤتمر السنوي للحركة لن يكون لها تأثير على مستقبل السلطة الفلسطينية، 

ما تمثله من خطر على السلطة الفلسطينية، لحد قد يدفعها إلى بقدر ما تهدد به األزمة المالية مستقبالً، و
  .أن تشهر إفالسها في أي وقت

  22/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  تدعو المقدسيين إلى عدم هدم منازلهم السلطةرئاسة .9
دعا رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي : عبد الجبار أبو غربية -عمان 
ين المقدسيين إلى عدم هدم منازلهم بأيديهم وتسهيل مهمة االحتالل في فرض أمر واقع في المدينة المواطن
وقال إن الرئاسة ستعمل على مساندة أصحاب المنازل الذين يتحدون سياسة الهدم في القدس . المقدسة

ووجه . لدوليية المجحفة والمخالفة للقانون اسرائيلبتوفير مستلزمات صمودهم أمام اإلجراءات اإل
 بإرهاب المقدسيين من خالل فرض "إسرائيل"الرويضي خالل مؤتمر صحافي أمس أصابع االتهام إلى 

وثمن موقف المقدسيين الذين يرفضون . أحكام وغرامات عالية عليهم لدفعهم إلى هدم منازلهم بأيديهم
اليا وأن التفافا من المؤسسات مؤكد أن هذا الموقف يشكل نموذجا نض.. تنفيذ أوامر هدم منازلهم بأيديهم

 .والقوى والفعاليات المقدسية المختلفة سيدعم هؤالء شعبيا وسياسيا
  22/7/2009عكاظ، 

 
 حكومة هنية تكّرم البعثة الطبية الملكية األردنية وتثمن جهودها: غزة .10

البعثة الطبية  قام وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة بغزة فتحي حماد بتكريم وفد :غزة
الملكية األردنية، والتي جاءت إلى قطاع غزة المحاصر وقدمت مساعدات على مستوى األغراض 

  .والمستلزمات الطبية وساعدت في إجراء عمليات معقدة في مستشفيات القطاع
لشعب على ما قدمته وتقدمه ل"وشكر حماد، في كلمة ألقاها في حفل التكريم، األردن ملكاً وحكومة وشعباً 

  ".دور المملكة األردنية الفاعل في قضايا الشعب الفلسطيني"، مثمناً "الفلسطيني
على " فايز الكركي رئيس البعثة الملكية األردنية الوزير حماد والشعب الفلسطيني .من جانبه؛ شكر د

  ".حفاوة االستقبال وحسن الضيافة في الفترة التي قضوها في القطاع
  21/7/2009 قدس برس،
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  ئ طلبة فلسطين ويدعوهم إلى آفاق المعرفة وأخذ دورهم في معركة التحرير يهنّعلمش .11

تقدم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتهنئة طلبة الثانوية العامة فـي فلـسطين،                : غزة
مـة  وقال مشعل في كل .ودعاهم إلى االنطالق إلى آفاق المعرفة، وأخذ دورهم في معركة التحرير والبناء 

ئة، والمباركة على فـوزكم     إلى طالب الثانوية العامة أتوجه إليكم بخالص التهن       ): "7-21(متلفزة الثالثاء   
 عزنا ومستقبلُنا وآماُل شعبكم     -بعد اهللا عز وجل   -، أنتم الجيل الصاعد، وأنتم من يعقَد عليكم         ...ونجاحكم
زمه، واهللا وكيله، والحياة تحد وإرادة، وكلُّ مـن سـار           هنيًئا لكم، ومن لم يحالفْه الحظُّ يجدد ع       .. وأمتكم

  ".على الدرب وصل، ومن جد ال يضيع اُهللا جهده وجهاده؛ خاصةً أنتم يا أهلنا في غزة
كما وجهنا رسالةً للعالم بصمود شعبنا، وإرادته األبية، وصموده في وجه           : "وخاطب مشعل الطالب قائالً   

لتكم يا طالبنا أننا رغم الحصار وإغالق المعابر وتأخير اإلعمار؛ عازمون على            الحصار والعدوان؛ فرسا  
  ".االجتهاد والتفوق في كل الظروف

أنهيتم مرحلةً مهمةً، واليوم تنطلقون إلى األمام نحو العلـم والمعرفـة، تحتـضنكم جامعـات                : "وأضاف
  .عرفة والعلم، مؤكًدا أن قضية الشعب الفلسطيني تحتاج إلى الطاقات والم"الوطن

، ولفت إلى   "إن التحديات هي التي تصنع التفوق، واإلبداع ثمرة التحدي واإلرادة المتوقدة          : "وأردف بقوله 
  .أهمية العلم كسالح فاعل في عملية التغيير، وإدارة معركة التحرير والبناء

تحد لهـذا   صمودكم  : "وعلى صعيد الحصار المفروض على القطاع وتحدي أهل غزة له؛ أضاف مشعل           
فجر "، وأكَّد أن    "الحصار، وهو الذي يدفع العالم الذي يرقبنا واألطراف التي تحاصرنا إلى تغيير مواقفها            

  .الحرية والنصر ال بد أن يبلج، وأن انكسار حلقات الحصار بدأت بشائره الطيبة تلوح في األفق
  21/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ديق االقتراع لكننا نرفض الذهاب إلى االنتخابات دون اتفاقحماس ال تخشى صنا: الرشق .12

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق أن تأجيل جولة الحوار الوطني إلى : القاهرة
 أغسطس القادم؛ جاء بناًء على طلب حركة فتح إلتمام مؤتمرها /الخامس والعشرين من شهر آب

وأكد  .ل إلى حلٍّ في ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربيةالسادس، باإلضافة إلى عدم التوص
 على هامش الجولة التقييمية للحوار التي جرت ،"المركز الفلسطيني لإلعالم"الرشق في حوار خاص مع 

في القاهرة أنه سيتم دعوة كافة الفصائل الفلسطينية في الجولة القادمة، وأنها لن تقتصر على حركتي 
وأوضح الرشق أن الذي يعيق المصالحة حتى اآلن هو تشدد فتح في كافة الملفات العالقة،  .فتح وحماس

وخاصة ملف المعتقلين وعدم اإلفراج عنهم، باإلضافة إلى التراجعات التي تحدث من فتح في كل جولة 
ناك وشدد على أن حماس تعاملت بإيجابية في كل جوالت الحوار، وأن ه .عما تم االتفاق عليه مسبقًا

  .تطابقًا كبيًرا بين وجهة نظر الحركة والراعي المصري
وأكد الرشق أن حماس لن تقف عثرة أمام انعقاد مؤتمر فتح السادس، وأنها ستتعامل بإيجابية مع الطلب 
المصري بالسماح ألعضاء فتح في قطاع غزة بالذهاب إلى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر مع مراعاة 

  .ة بالقطاعالظروف األمنية الخاص
نحن أكدنا للراعي : "وحول استعداد الحركة لخوض االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة قال الرشق

المصري أن حماس لن تذهب إلى االنتخابات في ظل االنقسام الفلسطيني، ونؤكد أن حماس ال تخشى 
ات دون التوصل إلى اتفاق، فهذا صناديق االقتراع، وجاهزة لالنتخابات، لكننا نرفض الذهاب إلى االنتخاب

استحقاق وطني بأن يكون االتفاق رزمة واحدة للحل، وهو ما وافقت عليه كل الفصائل والقوى 
 ".الفلسطينية

  22/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  فتح ستثبت في مؤتمرها السادس أنّها ستبقى ملتزمة بخيار المقاومة: النتشة .13

 قال رفيق النتشة، رئيس المحكمة الحركية لحركة فـتح، رئـيس المجلـس              : زهير اندراوس  -الناصرة  
 أمس الثالثاء، حول ما صرح به رئـيس الـدائرة           "القدس العربي "التشريعي السابق، في حديث خص به       

السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية عن تورط محمود عباس ومحمد دحالن في قتل الـرئيس ياسـر            
 فترة في تاريخ فتح بدون إشكاالت، من يريد أن يسمى ما قاله القـدومي بالقنبلـة أو                  عرفات، إنّه لم تمر   

بالبركان فليفعل، إنّها مشكلة بالنسبة لحركة فتح التي تواجهها، وبتقديري أن الحركـة اسـتوعبت هـذه                 
  .المشكلة، واألمور سائرة بشكل طبيعي نحو عقد مؤتمر فتح السادس في بيت لحم

اضاة القدومي داخل مؤسسات حركة فتح، كما صرح العديد من أقطاب فتح، وفي مقدمتهم              أما بالنسبة لمق  
الكثيرون الذين صرحوا بهذا األمر لم يصلنا منهم أي دعوى أو شكوى            : رئيس السلطة عباس فقال النتشة    

ـ                     ول ضد األخ القدومي، ولم تقدم أي شكوى ضد القدومي من قبل أي فرد أو كادر أو قيادة أو مؤسسة ح
  .هذا الموضوع

وفي ما يتعلق بعقد المؤتمر في بيت لحم وليس في الخارج، وهل هذا األمر سينتقص شيئاً من القـرارات   
أستطيع أن أؤكد بل وأراهن وأتحدى أن عقد المؤتمر فـي           : التي سيتخذها مؤتمر فتح السادس قال النتشة      

رية مطلقة في اتخاذ القرارات الالزمـة       بيت لحم لن يؤثر على فكر أي من كوادر فتح، وستكون هناك ح            
الواجبة والوطنية التي ستنهض بفتح إلى ما يجب أن تكون عليه، نعم لقد قلت في السابق إننّي أؤيد عقـد                    
المؤتمر في الخارج، ولكن في نفس الوقت قلت أيضاً إنني سألتزم بقرار القيادة، وبالتـالي حينمـا درس                  

لمطروح عقده في الداخل في بيت لحم، ولم يتقدم أحد من أعـضاء   المجلس الثوري هذا الموضوع، كان ا     
اللجنة المركزية، وأكثريتهم أعضاء في المجلس الثوري، ببديل ال في الداخل وال في الخارج، وبالتالي لم                
يكن أمام اإلخوان في المجلس الثوري إال اعتماد عقد المؤتمر في الداخل، واعتبر أن القرار الذي اتخـذ                  

جلس الثوري لفتح لعقد المؤتمر في بيت لحـم كـان قـراراً ديمقراطيـاً، ال بـل أروع أنـواع                     في الم 
الديمقراطية، ألن المجلس الثوري قام بواجبه، بديالً للجنة المركزية التي لم تستطع اتخاذ هـذا القـرار،                 

ار اتخذ   أعضاء فقط، أي أن القر     10 عضوا، ومعارضة    66وصوت إلى جانب عقد المؤتمر في الداخل        
  .بأغلبية كبيرة جداً لعقده في بيت لحم

وحول المطالبة من قبل جهات عديدة في أوساط الشعب الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في                
أوالً، أنا أرفض رفضاً قاطعاً تبرير لجنة التحقيق بما قام الموساد           : أسباب وفاة الرئيس عرفات قال النتشة     

إلى وسائل اإلعالم لكي نشكل لجنة تحقيق دولية، لن نتخذ من تقرير الموساد وسيلة              ي بتسريبه   سرائيلاإل
ي من حيـث    سرائيلللتغيير داخل الحركة، وأنا ال أرضى بذلك، وأرفض أن نصبح أداة بأيدي الموساد اإل             

 ونبني  ال ندري، هذا كالم معلن، أي تقارير صحافية، وبالتالي ال يجوز أن نتخذه على أنّه قرآن مسلم به                 
عليه، األخ أبو اللطف سبق أن اجتمع مع إخوانه في اللجنة المركزية أكثر من مـرة، ويقـول إن هـذا                     
التقرير لديه منذ عدة سنوات، لماذا اآلن نشره؟ من الطبيعي أن نشره في هذه الفترة بالذات فتح المجـال                   

أما بالنسبة للجنـة    . دس لحركة فتح  ألي شخص يتابع هذا األمر ليقول إن ذلك نابع من عقد المؤتمر السا            
التحقيق فقال النتشة إنّه شُكلّت لجنة تحقيق برئاسة ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل عرفات، التي                
تتولى هذا األمر، وعندما ترى هذه اللجنة أنّه ال بد من إدخال جهات دولية في الموضوع فلها الحق فـي                    

 األخ أبو اللطف بتقديم هذا الموضوع إلى اللجنة المذكورة لكي تقـوم             أن تطلب ذلك، كنت أتمنى أن يقوم      
  . بدراسته دراسة موضوعية وعلمية، ولكن هذا األمر لم يحصل

أما بالنسبة لمطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيـق فـي                
 له الحق أن يطلب، ولكن ممن يطلب ذلك؟ يطلب مـن            ظروف استشهاد الرئيس عرفات، فقال النتشة ان      

محمود عباس وهو ال يعترف به؟ يطلب من السلطة الفلسطينية وهو ال يعترف بها؟ أنا أقترح على السيد                  
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هنية أال يستعمل هذه القداسة للرئيس ياسر عرفات، كونه شهيداً وكونه رمزاً للشعب الفلـسطيني، هـذه                 
  .البعضمجرد ترهات سخيفة يتناولها 

وهل القرارات التي ستتخذ في مؤتمر فتح السادس واألقوال الكثيرة التي قيلت إن المؤتمر سيتخذ قرارات                
أرجـو أن تبلـغ     : منها إسقاط خيار المقاومة واعتماد أسلوب المفاوضات مع الدولة العبرية، قال النتشة           

 المؤتمر، ليسمعوا أن المؤتمر مـن       هؤالء الواهمين أو من العمالء أن هذا لن يحصل، ونحن وإياهم في           
المسؤولية العالية، أنّه سيتخذ القرارات التي فيها مصلحة لحركة فتح ولمصلحة الشعب الفلسطيني، ولـن               
تتخلى حركة فتح وال الشعب الفلسطيني عن المقاومة بكل أشكالها طالما بقي االحتالل، ونحن وإياكم في                

  .يحات األوهام من العمالءالمؤتمر لنجد من هو الذي يسقط في تصر
وحركة فتح ال تعتـرف     . حركة فتح في المؤتمر ستتمسك بكل الخيارات النضالية، بما في ذلك المقاومة           

  ."إسرائيل"ـ، ولم تطلب من أحد االعتراف ب"إسرائيل"ـب
ي أما بالنسبة لتعثر الحوار بين فتح وحماس فرأى النتشة أن الحوار أخذ منحى قبلي، عشائري، فـصائل                

حزبي على حساب مصلحة الطرفين، والسبب األساسي في ذلك يعود إلى االنقالب العسكري الذي حصل               
في غزة، وأنا قلت منذ البداية، ال يجب أن نبني على االنقالب أي شيء، ليس ألنّه من قبل حمـاس، ال                     

 شـعب متحـضر     يجوز في الشعب الفلسطيني أن نسمح بأي نوع من أنواع االنقالبات العسكرية، فنحن            
يعتمد على الحوار، وبالتالي أنا أرى الحل أن الشعب الذي أتى بنا إلى السلطة هو الشعب الذي يجب أن                   

 .نعود إليه وااللتزام بذلك، وهناك ضرورة ملحة إلجراء انتخابات في الشارع الفلسطيني
  22/7/2009القدس العربي، 

  
 و شباك وسليمان أبو مطلق من فتحورشيد أب توصية بطرد دحالن": الدستور األردنية" .14

 من قيادات الحركة إعدادهاكشفت مصادر قيادية في حركة فتح عن مذكرة تم :  رياض منصور-عمان 
 الحركة تطالب إليهلتقديمها لمؤتمر الحركة السادسة الذي سيعقد في بيت لحم عند اخطر منعطف وصلت 

 أسباب تجميدها تقارير وتوصيات لجان التحقيق في قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح بتبرير
 التحقيق وحملهم أدانهم الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة وتجاهلها محاسبة من "االنقالب"

وقالت هذه المصادر ان المذكرة سيرفق معها قرار اللجنة المركزية  .مسؤولية ما جرى في القطاع
 ق وخصوصا لجنة التحقيق الثانية المشكلة من الطيب عبدللحركة الذي اعتمد توصيات لجان التحقي

 أبو اللجنة المركزية للحركة وعثمان أعضاء ونصر يوسف اإلفرنجياهللا  الرحيم وحكم بلعاوي وعبد
 بفصل كل من محمد دحالن ورشيد أبو شباك وسليمان أبو أوصتغربية عضو المجلس الثوري، والتي 
 أدى الذي األمرلية مباشرة عن االنقالب الذي قامت به حماس مطلق، واعتبار هؤالء مسؤولين مسؤو

 عقوبات لكل من 3وقررت اللجنة في تقريرها  . هزيمة فتح وخسارة السلطة الفلسطينية للقطاعإلى
 طردهم من الحركة وتشكيل لجنة تحقيق خاصة إلى مطلق تفضي في النهاية وأبو شباك وأبودحالن 

 .كة حول دورهم وأماكن تواجدهم أثناء المعركة مع حماس في القطاعلمساءلة غرفة العمليات المشتر
  22/7/2009الدستور، األردن، 

  
 فتح ال ترغب في تحقيق المصالحة :أبو زهري .15

ترغب في تحقيق  أتهم المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري حركة فتح بأنها ال: فهيم الحامد -جدة 
أن فتح تماطل بهدف " عكاظ"واعتبر في تصريحات لـ. يالمصالحة، وإنهاء حالة االنقسام الفلسطين

 التيمشيرا إلى أن الحركة . تعطيل الحوار حتى الوصول إلى مطلع شهر يناير المقبل موعد االنتخابات
يتزعمها الرئيس محمود عباس مشغولة هذه األيام باألزمة التي خلفتها تصريحات فاروق القدومي مؤخرا 

وقال إن حماس ال تخشى المشاركة في أية انتخابات، مضيفا . ياسر عرفاتحول تسميم الرئيس الراحل 
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وشكك أبو . قبيل الشروع في أية انتخابات. أنه يجب رفع الحصار و البدء في مشروع إعادة إعمار غزة
، معربا عن إسرائيلزهري في جدية الواليات المتحدة بشأن وقف االستيطان، و ممارسة الضغط على 

ريكا لن تصطدم مع الكيان الصهيوني رغم أنها تمتلك أوراق الضغط إلجباره على احترام اعتقاده أن أم
  .قرارات الشرعية الدولية

  22/7/2009عكاظ، 
  

   حول االتصال بالحركةرحب بتصريحات وزيرة الخارجية السويسرية تحماس .16
  كـالمي،  رحبت حركة حماس، بتصريحات وزيرة الخارجية السويسرية ميـشيلين         :عمر عوض  - غزة

  .التي وصفت فيها الحركة بأنها العب مهم في منطقة الشرق األوسط، ال يمكن تجاهله
نحن نرحب بهذه التـصريحات وهـذه       ":" فلسطين"ـإسماعيل رضوان ل  .وقال القيادي في حركة حماس د     

ي داللة واضحة على أن حماس ال يمكن تجاهلها وتجاوزها بأي حال من األحوال ألنها تمثل البوابـة أل                 
هذه الحقيقة وإن جاءت متأخرة إال أنهـا تؤكـد علـى            :"وأضاف ".حراك سياسي على الساحة الفلسطينية    

مصداقية نهج حماس، في خدمة القضية الفلسطينية،وتؤكد لجميع األطراف أنـه ال يمكـن تجاهلهـا أو                 
  ".استثنائها في أي حراك سياسي

وى األوروبي وغير األوروبي،مبينـاً أن الـدول        ونوه إلى أن حركته لها عدة اتصاالت دولية على المست         
 .قنوات اتصال على المستوى الرسمي مع حماس" تفتح"األوروبية تحاول أن 

  22/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

 عين الحلوة في إشكال بين فتح وحماسمخيم جرحى في : تقرير .17
بنان، حتى وقـع االختبـار      لم يكد المؤتمر التنظيمي لحركة حماس يقر بدء العمل التنظيمي الجدي في ل            

 الثالثاء باشتباك مسلح بين أفـراد مـن الحركـة           -الميداني األول لهذا القرار، والذي تمثل ليل االثنين         
  .]في جنوب لبنان [اإلسالمية وآخرين من حركة فتح في مخيم عين الحلوة

يد، وسرعان مـا    االشتباك بدأ بخالف فردي بين شاب من حماس وآخر من فتح قرب مسجد خالد بن الول               
تطور إلى اشتباك مسلح تخلله إطالق نار مباشر على مسؤول حماس في الجنوب أبو أحمد فضل، الـذي           

وخالل وقت قصير، بدت المعركة متجهة نحو الحسم لمصلحة مسلحي فتح الذين دخـل              ". بأعجوبة"نجا  
  .وآخر حمساويبعضهم إلى مراكز لحماس وخربوا بعض محتوياتها، على حد قول مسؤول فتحاوي 

لكن االتصاالت السياسية واألمنية، التي تولتها خصوصاً مديرية استخبارات الجـيش اللبنـاني، دفعـت               
األمور إلى الهدوء، بعد وقوع جريح من فتح داخل المخيم يدعى أحمد السعدي، وآخر لبناني يدعى محمد                 

  .مرضعة، أصيب برصاصة طائشة أثناء تنزهه على كورنيش صيدا البحري
المعروف (وعقد اجتماع في الليلة ذاتها بين فضل والمسؤول العسكري لفتح في صيدا العقيد محمد عيسى                

وتـم خـالل اللقـاء      . ، الذي لم يكن داخل المخيم ساعة وقوع االشتباك، بحسب مصادر فتحاوية           )باللينو
ب أن تبقى مضبوطة،    يج" عاصمة الشتات الفلسطيني  "التأكيد أن الخالف فردي وأن األوضاع األمنية في         

وخاصة مع ما يواجهه المخيم بشكل متكرر من خطورة تفجير الوضع فيه ألهـداف تتعلـق بالوضـع                  
  .الفلسطيني الداخلي وعالقته بالوضع اللبناني واإلقليمي

وظهر أمس، انتقل اللينو إلى مسجد خالد بن الوليد التابع لحركة حماس، حيث أدى صالة الظهـر إلـى                   
  . معه على المكاتب المتضررة للحركة اإلسالمية، تأكيداً لعودة الهدوء إلى المخيمجانب فضل، وجال

تحميل بعضهما بعضاً مسؤولية ما جرى، فإنهما أكـدا غيـاب أي خلفيـات     " همساً"وفيما تبادل الطرفان    
رأت أن ما حصل ال يمكن عزله عن التطورات داخل حركـة            " محايدة"إال أن مصادر    . سياسية لالشتباك 
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تح، قبل أيام على مؤتمرها العام السادس، ناهيك عن خشيتها من قرار حماس مباشرة العمل التنظيمـي                 ف
  ".الساحة اللبنانية"الرسمي في 
حماس بأن قرار تنظيم عملها في لبنان ال يشمل إنشاء جنـاح مـسلح، ألسـباب عديـدة،                   وتجزم حركة 

وسيكون هذا المتنفس إما في     . حث عن متنفس لها   أبرزها أن الهيكلية العسكرية ستتضخم وال بد أنها ستب        "
وبما أن العمل المقاوم انطالقاً من لبنان له حساباته التـي تعرفهـا             .  أو في داخل المخيمات    إسرائيلوجه  

وبناًء على ذلك، فإن الحركة ال تـزال        . الحركة، فإن الوجهة األخرى للسالح ستكون في أزقة المخيمات        
  ".جناح مسلح لها في لبنانمصرة على قرار عدم إنشاء 

ورغم ذلك، فإن هناك من يرى في القرار األخير لحماس خطوةً أولى باتجاه فرض أمر واقع يتمثل فـي                   
وفي هذا السياق، تقرأ المصادر ذاتها في اشتباك عين الحلـوة           . من حركة فتح  " القيادة الفصائلية "انتزاع  

  .ات حماسرسالة فتحاوية أولى عنوانها قطع الطريق على طموح
  22/7/2009األخبار، 

  
   بؤرة استيطانية ويقرر مصادرة المزيد من أراضي الضفة23االحتالل ينفي إخالء  .18

ي قررت مصادرة سرائيل سلطات االحتالل اإلأنكشفت تقارير إخبارية أمس :  وكاالت-القدس المحتلة 
 ظهرت مع انخفاض أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، كما قررت مصادرة األراضي التي

 أراض حكومية تخضع لسيطرة االحتالل، في وقت تحدثت تقارير أنهامنسوب مياه البحر الميت معتبرة 
 بؤرة استيطانية خالل يوم واحد، لكن قوات االحتالل 23 قوات االحتالل وضعت خطة إلخالء أنعن 

يطان في حي الشيخ جراح في نفت هذه التقارير، في حين تواصلت ردود الفعل الدولية الشاجبة لالست
  .القدس المحتلة

ية االثنين، أن سلطات سرائيلأمس أن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا اإل" هآرتس"وذكرت صحيفة 
االحتالل تدرس مصادرة أراض من قرية عين يبرود الفلسطينية التي أقيمت على أراضيها في الماضي 

ية رداً على التماس تقدم به إلى المحكمة العليا مواطن من سرائيلاإلوجاء بالغ النيابة ". عوفرا"مستوطنة 
وأضاف البالغ الموقع . الحقوقية رفع بواسطة المحامي ميخائيل سفاراد" يوجد قانون"عين يبرود ومنظمة 

ستتم دراسة إمكانية مصادرة أراض وتخطيط المكان وفقا "من قبل نائب المدعي العام، أفي ليخت، إنه 
  ".اتللمتطلب

  22/7/2009الخليج، 
  

  يةسرائيل اإلاألموالالمستوطنات تعتمد بشدة على : دراسة .19
 المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة أن ذكرت دراسة نشرت نتائجها يوم الثالثاء :القدس

الس  المجإلى يةسرائيلاإلتحصل على شريحة أكبر بكثير من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة 
  . ذاتها"إسرائيل "البلدية في

 عدد سكان إن حتى اليوم 1967يقول التقرير الذي يتابع تطور المستوطنات اليهودية منذ حرب عام 
  ."إسرائيل" معدل نمو سكان أمثال بمعدل يزيد على ثالثة أيضاالمستوطنات ينمو 

 من دخلها من ةالمائ في 34.7لى  ككل عيةسرائيلاإلبينما تحصل المجالس البلدية "ووجدت الدراسة انه 
 من دخلها فان بلديات المستوطنات تحصل على ةالمائ في 64.3 تبلغ أخرىالحكومة وتحصل على نسبة 

 يةسرائيلاإل الحكومة إنوقالت الدراسة . " من دخلها الخاصةالمائ في 42.8 من الحكومة وةالمائ في 57
 فقط 3.1 تؤوي أنهامجالس البلدية للمستوطنات رغم  للاإلجمالية من ميزانيتها ةالمائ في 4.1خصصت 

  .يينسرائيلاإل السكان إجماليمن 
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 وهي مشروع لمركز ماكرو لالقتصاديات السياسية األوروبية يةسرائيلاإلأجرت الدراسة شبكة السياسة 
  .األوروبي واالتحاد "إسرائيل" الستكشاف العالقات بين أنشئ أبيبومقره تل 

 حيث يسافر سكان بعض هذه المستوطنات ،يما لقيمة كل المباني في المستوطناتوأجرت الدراسة تقي
  . مليار دوالر18 عند نحو ، للدخلأساسيا ليس بها صناعة توفر مصدرا ألنه أخرىللعمل في مناطق 

 في عملية صنع القرار األولوياتليس فقط المستوطنات هي التي تؤثر على "وقال المدير روبي ناثانسون 
 تمول يةسرائيلاإل لكن الحكومة ية،سرائيلاإلالقضايا االقتصادية والسياسية واالجتماعية بالحكومة بشأن 

  ."أكثر من نصف المبالغ الالزمة الستمرار وجودها
 في عهد 1983 و1977 ذروة بناء المستوطنات كانت في الفترة بين عامي أنوتحليل الدراسة يبين 

 من ةالمائ في 56 وهي الفترة التي بنيت فيها أكثر من رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيجين
 وفي العقد ."1985النشاط االستيطاني تراجع بدرجة كبيرة بعد عام  "أنوجاء في الدراسة  .المستوطنات

 كان البناء قاصرا على مناطق بها عدد ضئيل متفرق من السكان الفلسطينيين لكن 1967التالي بعد عام 
  . مناطق بها كثافة سكانية فلسطينية عاليةفي وقت الحق امتد الى

 أربع من البناء كان مخصصا للسكنى ويتألف في معظمه من منازل تتكون من ثالث أو األعظموالشق 
 حيث متوسط العمر عند 2007 بحلول نهاية 276045 إلى عدد السكان اليهود إجماليووصل . غرف

  ."سرائيلإ" في أي شريحة عمرية من سكان األصغرالعشرين هو 
 21/7/2009وكالة رويترز، 

  
  موقف واشنطن من االستيطان مخالف للتوراة: "إسرائيل" حاخامات كبير .20

 شلومو عمار في رسالة نشرتها صحيفة إسرائيلقال الحاخام األكبر في : .)ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
 بتجميد االستيطان "إسرائيل"ا أمس إن الواليات المتحدة تخالف تعاليم التوراة بمطالبته" جيروزاليم بوست"

وكتب الحاخام في رسالة موجهة إلى مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية . في الضفة الغربية المحتلة
 بينما تمارس الواليات إسرائيلالتوراة تطلب من الشعب اليهودي العيش في "األميركية الكبرى أن 

بحدودها " إسرائيللهم في أجزاء كبيرة من أرض المتحدة ضغوطا لمنع اليهود من أن يعيشوا ويبنوا مناز
يحظر على اليهود العيش فيها، بل ) فلسطينية(األميركيين يريدون إقامة دولة "وأضاف أن . التوراتية

  ".ويريدون حتى منع التوسع الطبيعي للمستوطنات
 22/7/2009الشرق األوسط، 

  
   لهم التملكفلسطينيو القدس ليسوا مواطنين وال يحق: يإسرائيل تقرير .21

 بنيامين نتنياهو األحد الماضـي      يسرائيلاإلبخالف ما زعم رئيس الوزراء      : برهوم جرايسي  - الناصرة
األحيـاء  "أن المجال مفتوح أمام جميع مواطني القدس العرب لشراء البيوت في المدينة المقدسة، بما فيها                

ـ     يةلسرائياإل" هآرتس"، كشف تقرير لصحيفة     )االستيطانية" (اليهودية دائرة أراضي  " أن أنظمة ما يسمى ب
، لمن هم ليسوا مواطنين، موضـحة أن سـكان القـدس            "أراضيها"، تمنع بيع بيوت قائمة على       "إسرائيل

وليسوا مواطنين كاملي   " مقيمين"ية، يعتبرون   سرائيلالمحتلة من الفلسطينيين، المفروضة عليهم الهويات اإل      
 فانه ال يكون متاحا لفلسطينيي القدس المحتلة شـراء البيـوت أو             وقالت الصحيفة انه تبعا لذلك    . الحقوق

  .تملكها، كما زعم نتنياهو
 أن بعض البيوت العربية التي جاء ذكرها في تقارير إخباريـة، قائمـة علـى أراض                 إلىوأشار التقرير   

 زعـم   ، وأحياء تبنيها سلطات االحتالل للمستوطنين، حـسبما       "مساكن شعبية "خاصة بأصحابها وليس في     
، "األحيـاء اليهوديـة   "وأوضح التقرير، أن عشرات العائالت الفلسطينية التي تنتقل للسكن فـي             .نتنياهو
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، تستأجر شققا في حـين أن قلّـة منهـا           "بسغات زئيف "خصوصا في التلة الفرنسية والحي االستيطاني       
  .رسميا) لطابوا( ما اشترتها فانه ال يجري تسجيل الحقوق في األرض في دائرة وإذاتشتريها، 

  22/7/2009 الغد، األردن، 
  

  فقط" حكم ذاتي"الدولة الفلسطينية المقترحة :  الكنيسترئيس .22
ي لـن تعتبـر     سرائيل روبي ريفلين أمس أنه حسب المفهوم اإل       يسرائيلاإل قال رئيس الكنيست     :الناصرة

 . نطاق الحكم الذاتي، وفق قولـه      الدولة الفلسطينية المقترحة دولة كباقي دول العالم بمعنى أنها ال تتعدى          
 إن  1948ونقلت االذاعة العبرية عن ريفلين قوله خالل لقاء مع السفير اإليطالي في فلسطين المحتلة عام                

 أن القاسم المشترك يغلـب، حتـى األفكـار          إالشهدت المد والجزر    "وواشنطن  " إسرائيل"العالقات بين   
 ".ك أوباماالجديدة التي يحملها الرئيس األمريكي بارا

 22/7/2009السبيل، األردن، 
 

   يعلنون إسالمهم كل عام"إسرائيل" يهودي في 100 .23
 لتبنـي اإلسـالم     "إسرائيل"النقاب أمس، عن ظاهرة اتجاه أعداد من اليهود في          " معاريف"كشفت صحيفة   

خـصوصا أنهـا   وأشارت الصحيفة إلى أن لهذه الظاهرة أهميتها البالغـة    . ديناً لهم وتزايد معدلهم سنوياً    
إن ظـاهرة   " معـاريف "وقالـت   . ي، إلى صراع ديني   سرائيلتحدث في ذروة تحول الصراع العربي اإل      
ونـشرت أن   .  اإلسالم بل هناك تحول نحـو المـسيحية        إلىالتحول عن اليهودية ال تهدف فقط االنتقال        

دينهم إلى اإلسـالم فـي      يين اختاروا تغيير    سرائيلالمعطيات المتوفرة لديها تظهر أن مئات من اليهود اإل        
 .السنوات األخيرة وأن بضع عشرات غيروا ديانتهم إلى المسيحية

 2005ية فإنه خالل الفترة الممتدة بين العـامين         سرائيلمن وزارة الداخلية اإل   " معاريف"وحسب معطيات   
نتهم إلـى   طلبوا تغيير ديا249يون بطلبات تغيير دينهم، ومن بين هؤالء إسرائيل يهود  306 تقدم   2007و

 .  يهودياً طلبوا تغيير دينهم إلى المسيحية48اإلسالم في مقابل 
وأوضحت الصحيفة أنه في موازاة ذلك، في الفترة نفسها، طلب تسعة يهود سابقين غيـروا ديـنهم فـي                 

 . الماضي العودة إلى كنف اليهودية
 شـهد   2008ولهذا فـإن العـام      .  حالة سنوياً  ةالمائإن هذه األرقام تظهر معدالً بحدود       " معاريف"وقالت  

 كان عدد مـن     2008وحتى في عام    .  حالة طلب تغيير ديانة من يهود      142تزايداً كبيراً حيث تم تسجيل      
 حالة إلى المسيحية، وأربع حاالت ليهود سابقين        26 حالة، في مقابل     112طلبوا تغيير دينهم إلى اإلسالم      

النصف األول من السنة الجارية فتشير إلى أن من تقدموا          أما معطيات   . يريدون العودة إلى دينهم األصلي    
 .  حالة نصفهم تقريبا لإلسالم32بطلبات تغيير ديانة بلغ 

 22/7/2009السفير،    
  

  "المد اإلسالمي"ضد " أمريكا الالتينية" يحرض ليبرمان .24
 إلى دول أمريكـا     دور ليبرمان، أمس، زيارة رسمية    جي أفي سرائيلبدأ وزير الخارجية اإل   : القدس المحتلة 

 أيام تشمل البرازيل، واألرجنتين، وبيرو، وكولومبيا، وذلك برفقة مجموعـة مـن             10الالتينية تستغرق   
   .يين في مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت والزراعةسرائيلرجال األعمال اإل

" ي المتطرف المد اإلسالم "إنني سأطلب من قادة هذه الدول وقف        :" وقال ليبرمان، في تصريحات صحفية    
 ".مرتعاً خصبا لنشاطات إيـران واإلرهـاب العـالمي        "في بالدهم، ال سيما أن أمريكا الالتينية أصبحت         
ية، أن ليبرمان يولي أهمية كبيـرة لـدول هـذه           سرائيلوذكرت مصادر سياسية في وزارة الخارجية اإل      
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ية مع دول العـالم، وعـدم       سرائيلتهدف إلى توسيع دائرة العالقات اإل     "، مشيرة إلى أن هذه الجولة       "القارة
  ".التركيز على دول أمريكا الشمالية وأوروبا فقط

  22/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "أمان"الخالفات تتجدد بين الموساد و": هآرتس" .25
ية سرائيل، أمس، أن خالفات جديدة تدور بين جهاز االستخبارات اإل"هآرتس"ذكرت صحيفة : )يو بي أي(
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه . بشأن حدود مسؤولياتهما" أمان"تخبارات العسكرية وشعبة االس" الموساد"

، وإنما بين جميع أجهزة "أمان"و" الموساد"الخالفات كانت دائما تسود العالقات ليس فقط بين 
 . التي يمارس كل جهاز نشاطه فيها" الحلبة"ية، وتتمحور في الغالب حول حدود سرائيلاالستخبارات اإل

. عاموس يدلين" أمان"الف الحاصل اآلن هو باألساس بين رئيس الموساد مائير داغان ورئيس والخ
ية، فإن مسؤوليات الموساد تشمل سرائيلوبحسب التقسيم الجغرافي لمناطق عمل أجهزة االستخبارات اإل

" دول عدو" مع إسرائيل" حدود"، فيما تقع النشاطات االستخباراتية عند إسرائيلجميع النشاطات خارج 
ت جهاز األمن الداخلي  يقع ضمن مسؤولياإسرائيل، في حين أن النشاط داخل "أمان"تحت مسؤولية 

 ".الشاباك"
  22/7/2009السفير، 

 
  "فادحة"ية في حيفا تشكوا من خسائر سرائيل اإلالمصانع .26

، جراء التـأخر    "فادحة"ية في مدينة حيفا من خسائر وصفتها بأنها         سرائيلاشتكت المصانع اإل   -الناصرة  
  .في تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي من حقول التنقيب إلى مصانع حيفا

عدم التنسيق بين الـوزارات والـدوائر الحكوميـة         "واعتبر اتحاد أرباب الصناعة في الدولة العبرية أن         
نطقة حيفا  المختلفة يتسبب في تأخر تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي من حقول التنقيب إلى المصانع في م               

، على حد قوله، مشيراً     " مليون شيكل  300مما يكبد هذه المصانع خسائر مالية فادحة تقدر حتى اآلن بـ            
  .في الوقت ذاته إلى أن هذا التأخر يؤدي إلى استمرار تلويث الهواء في هذه المنطقة
عثت برسالة إلى مـدير     من جانبها؛ ذكرت اإلذاعة العبرية إن رئيسة قسم الطاقة في االتحاد نافا سيالع ب             

ديوان رئيس الوزراء أيال غباي طالبته فيها بإيجاد حل فوري للمشكلة وتذليل العقبات التي تعرقل تـدفق          
  .الغاز إلى المصانع

 21/7/2009 قدس برس
  

  ية تتوقع استمرار انحسار إنتاجها بشكل ملموسإسرائيل شركة صناعية 160 .27
 أن انحساراً ملموساً سجل مؤخراً في قوة تراجع إنتاجية          يسرائيلاإلأفاد اتحاد أرباب الصناعة      :الناصرة

وصادرات ومبيعات المصانع في الدولة العبرية، بعد أن شهد قطاع الصناعة خالل العام ونصف العـام                
  .األخيرين تراجعاً حاداً على هذه األصعدة

شهد النصف األخيـر     شركة صناعية أن أرباب الصناعة يتوقعون أن ي        160ويستدل من استطالع شمل     
من العام الحالي انحساراً ملموساً في قوة تراجع االنتاجية إلى حد استقرارها على نسبة واحـد ونـصف                  

  . فقطةبالمائ
 في المائة،   8ويتوقع االستطالع أن تنخفض وتيرة فصل المستخدمين من العمل في قطاع الصناعة لتبلغ              

  . في المائة من العاملين في هذا القطاع15صل ما نسبته علماً بأنه تم خالل األشهر الثالثة األخيرة ف
 21/7/2009 قدس برس
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  االحتالل يستولي على أراضي البحر الميت .28
ية األراضي التي ظهرت مع انخفاض منسوب مياه سرائيل اعتبرت السلطات اإل: ردينة فارس- غزة

ية سرائيلحركة السالم اآلن اإلوأفادت الناطقة باسم . البحر الميت في الضفة الغربية أراضي حكومية
 دونم ظهرت 138600 أعلنت أنها تنوي اعتبار حوالي إسرائيلالمعارضة لالستيطان هاغيت أوفران أن 

وذكرت  .على طول شاطئ البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة بعد انخفاض منسوبه أراضي حكومية
 التالية 45طينيون من معارضته خالل األيام الـ يونيو ليتمكن الفلس28ي أعلن في سرائيلأن القرار اإل

ويسجل البحر الميت الذي يقع على مستوى . عبر تقديم سندات ملكية للعقارات الخاصة في هذه األراضي
 . مترا تحت سطح البحر المتوسط انخفاضا في منسوب المياه بمعدل نحو متر واحد412

 إسرائيلعض القطاعات، مثل عين جدي جنوب وقد فقد ثلث مساحته خالل خمسين عاما وتراجع في ب
 .أكثر من مترين

  22/7/2009عكاظ، 
  

  الجوال خالل اجتماع حكوميبوبخ وزراء بسببه انشغالهم   نتنياهو:يةإسرائيلمصادر  .29
ية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبخ بعض إسرائيل كشفت مصادر حكومية : عبد القادر فارس- غزة

وأفادت صحيفة .  بمكالمات الجوال والرسائل القصيرة خالل اجتماع حكوميوزرائه على انشغالهم
يديعوت أحرونوت العبرية أن نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم لم يضبط نفسه فقرر أن يعرض رسالة 

يكفي، يجب عدم تبادل : قصيرة وصلته على أحد أصدقائه األمر الذي استفز نتنياهو الذي صاح قائال
بيبي حين : يرة التي تستقبلونها مع بعضكم البعض، األمر الذي أغضب شالوم فصاح بقولهالرسائل القص

 .يوجد لدي ما أقوله سأقوله أمام الجميع، ال تقل لي ما يجب أن أقوله وما ال يجب
  22/7/2009عكاظ، 

  
   لنتنياهو يبدأ خدمته العسكريةاألكبراالبن  .30

ية أن يائير االبن األكبر لرئيس الوزراء سرائيلالم اإلأفادت وسائل اإلع: .)ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
وحضر الشاب البالغ . ي بنيامين نتنياهو بدأ أمس خدمته العسكرية اإللزامية لمدة ثالث سنواتسرائيلاإل

 عاما إلى أحد فروع الجيش في القدس للقيام باإلجراءات اإلدارية األساسية، ثم سيتوجه 18من العمر 
بعدها سيتلقى تدريبا لمدة ثمانية أسابيع يتم في ختامها . لتلقي دروس لمدة ثالثة أسابيعإلى قاعدة عسكرية 
أن األمن الشخصي ليائير نتنياهو خارج " يديعوت أحرونوت"وأوضحت صحيفة . إعالن مهامه المحددة

 ).الشين بيت(قواعد الجيش سيتواله الجيش وليس جهاز األمن الداخلي 
  22/7/2009الشرق األوسط، 

  
  جماعات يهودية تحاول اقتحام بوابات المسجد األقصى": مؤسسة األقصى" .31

جماعة "ان جماعات يهودية متطرفة " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت :  وكاالت-القدس المحتلة 
يين مؤخرا عبر إعالنات لها للمشاركة في اقتحام بوابات المسجد سرائيل اإلـوجهت دعوات ل" بناء الهيكل
دعت كذلك إلى تأدية بعض "كما .  في القدس مساء أمس واقتحام الحرم القدسي صباح اليوماألقصى

الشعائر التلمودية المتعلقة ببناء الهيكل الثالث المزعوم ، تزامنا مع دعوات لتسريع بنائه على حساب 
لى  وأهل مدينة القدس إلى مزيد من شد الرحال إ48ودعت المؤسسة فلسطينيي ". المسجد األقصى

  .المسجد األقصى وتكثيف التواجد فيه على مدار اليوم
22/7/2009الخليج،   
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  فلسطينياً من العراق إلى سلوفاكيا 98نقل : األمم المتحدة .32
قال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، رون ريدموند، : )رويترز(

في مخيمات مؤقتة » ظروف مروعة« الجئاً يعيشون في 98أمس، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن 
سيقيمون في «وأضاف . قرب الحدود مع سوريا سيقيمون في شمالي شرقي سلوفاكيا بدءاً من آب المقبل

 . "المركز الجديد لمدة تصل إلى ستة أشهر، ريثما يجري الترتيب إلعادة توطينهم النهائي في دول أخرى
22/7/2009السفير،   

     
  شهاد طفل بعد مهاجمة منزله من قبل مستوطن في الخليلاست .33

 استشهد فجر امس الطفل فضل حسن المحامدة، من محافظة الخليل بالضفة الغربيـة              :عالء المشهراوي 
وأفادت مصادر في المدينـة أن      . ي بجرار زراعي  إسرائيلالمحتلة بعد صدمه وعائلته من قبل مستوطن        

قامة على أراضي بلدة يطا جنوب الخليل هاجم بجراره المنزل ممـا             الم "سوسية"مستوطناً من مستوطنة    
 من عائلته بينهم والداه وشقيقتيه وقد نقل المصابون بطائرة مروحية إلى            4أدى الستشهاد الطفل وإصابة     

 .مشفى سوروكا في بئر السبع، حيث وصفت حالتهم بالخطيرة
22/7/2009االتحاد، االمارات،   

  
  غزة ويهدم منزال من ثالثة طوابقاالحتالل يتوغل جنوب  .34

ي امس على أطرف مدينة خان يونس جنوب قطـاع          سرائيل توغلت قوات االحتالل اإل    :عالء المشهراوي 
ية، معززة بأربع دبابات وجرافتين، توغلت لمـسافة        سرائيلوذكرت مصادر فلسطينية أن القوات اإل     . غزة

وأضافت أن اآلليات   . ار متقطع في المنطقة   مئتي متر شمال بلدة عبسان شرق خان يونس وسط إطالق ن          
ية شرعت في تجريف أراض زراعية في منطقة التوغل، ودمرت منـزال سـكنيا مـن ثالثـة                  سرائيلاإل

  . طوابق
22/7/2009االتحاد، االمارات،   

  
  في النقب فلسطينية منازل ثالثةهدم ي االحتالل .35

األول في .  ثالثة منازل عربية في النقبية صباح أمس،سرائيلهدمت آلة الهدم اإل): نبأ( -)48عرب(
قرية بير هداج ويعود للمواطن حبيب الهترسي، وبيتين آخرين في قرية السر جنوبي سجن بئر السبع، 

 .ويعودان لعائلة ابن عياد، والوليدي
إن سكان المنطقة التي تم فيها هدم بيت : "وقال عايش ابو عصا عضو اللجنة المحلية في قرية بير هداج

لشاب حبيب الهترسي اتفق أهلها مع الدوائر الرسمية أن ال يتم الهدم فيها حتى عشر سنوات، ولحين ا
 ".استكمال التوصل إلى اتفاق مع السلطات بخصوص سكان المنطقة

 22/7/2009، 48عرب
  

 ي يمنع المقدسيين العرب من شراء بيوتإسرائيلقانون : حقوقيون .36
، أمس، أن رئيس إسرائيلرجال القانون العرب واليهود في أكد مجموعة من المحامين و: تل أبيب

ال يمنعون من "ي بنيامين نتنياهو، كذب عندما ادعى أن المواطنين العرب المقدسيين سرائيلالوزراء اإل
ي وضع بطريقة يمنع فيها عرب القدس سرائيلوالحقيقة أن القانون اإل. "شراء بيوت في القدس الموحدة

ونهج بلدية القدس من جهة واألجواء العنصرية ضد العرب من جهة ثانية، يزيدان من من امتالك البيوت 
 .القيود، ليس على الشراء فحسب، ولكن حتى على استئجار بيوت في المدينة
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من % 90 المحامية ياعيل أزوالي، المتخصصة في قضايا األراضي في القدس، أن أكثر من قالت
، وهي دائرة رسمية تابعة »إسرائيلدائرة أراضي «لى اسم  عموما مسجلة عإسرائيلاألراضي في 

ويتم البناء فيها، .  تتم على هذه األراضيإسرائيلوالغالبية الساحقة من مشاريع البناء في . للحكومة
وفي السنوات .  سنة99 سنة أو 49وصفقات البيع والشراء، على أساس تأجير لمدة طويلة تحدد لـ

نقل البيت إلى ملكيته ويسجل في دائرة تسجيل األراضي، شرط أن يكون األخيرة يتاح للمواطن أن ي
هذا القانون . ية أو مواطنا أجنبيا يتمتع بشروط قانون العودةسرائيليا يحمل الجنسية اإلإسرائيلمواطنا 

من هنا . إسرائيلية حتى لو لم يسكن في سرائيليسمح لكل يهودي في العالم أن يحصل على الجنسية اإل
وكما هو . فإن القانون ال يسمح لمن ال يحمل الجنسية أن يسجل البيت في دائرة تسجيل األراضي

، يعتبر إسرائيل وتم سن قانون بضمها إلى حدود 1967معروف، فإنه منذ أن احتُلت القدس الشرقية سنة 
من هنا فإنه . يةسرائيلسية اإلسكان القدس الشرقية مواطنين يتمتعون بالمواطنة، ولكنهم ال يتمتعون بالجن
 .ال يجوز لهم، حسب القانون، امتالك بيت وتسجيله في دائرة تسجيل األراضي

وتضيف أزوالي أن المقدسيين العرب ال يستطيعون شراء بيوت، ليس فقط في القدس الغربية، بل أيضا 
 .في معظم األحياء اليهودية االستيطانية القائمة في القدس الشرقية

ن في مختلف القدس الشرقية ثمانية أحياء استيطانية مثل جبعات زئيف وبسجات زئيف وهار يذكرا
هذه األحياء أقيمت هي أيضا على أراضٍ فلسطينية عامة تمت مصادرتها بالقوة . حوماة وغيل وغيرها

، وحالها كحال األراضي القائمة في غربي إسرائيلفي » دائرة أراضي الدولة«ووضعت تحت سيطرة 
ية يهودية، ال يسمح ألهل القدس الشرقية بشرائها وتسجيلها في إسرائيلقدس أو في تل أبيب أو أي بلدة ال

 .وحتى لو تمكن مواطن فلسطيني من شراء بيت كهذا، فإنه ال يستطيع تسجيله. الطابو
ب ، بدعوى أن أصحا»حارس أمالك الغائبين«وأما األراضي الفلسطينية الخاصة فمعظمها مسجل باسم 

وحسب رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي، . هذه األراضي تركوا البالد
فإن الحارس تصرف بهذه األمالك وباع قسما منها إلى جهات يهودية تعمل في توسيع االستيطان في 

 . لتهويد القدسالقدس، مثل المليونير اليهودي األميركي إرفين موسكوفتش، الذي يمول نشاطات عديدة
22/7/2009الشرق األوسط،   

  
 تستنكر مصادقة االحتالل على إقامة ملهى ليلي بجوار األقصىفي غزة  األوقاف وزارة .37

ندد الدكتور طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة بغزة : غزة
، والخطر الداهم الذي يحيط بمقدساتها اإلسالمية؛ التصعيد الهمجي الصهيوني على مدينة القدس"بـ 

ملهى "إن قيام قوات االحتالل بالمصادقة على إقامة "وقال أبو شعر  ".خاصة المسجد األقصى المبارك
بجانب المسجد األقصى المبارك، وقيام المسؤولين عن الملهى بوضع صور لقبة الصخرة " ليلي يهودي

تهجن ويجب الوقوف ت الدعوة التي قاموا بتوزيعها، هو أمر مسالمشرفة بجانب راقصات على بطاقا
  ".عنده بكل حزم

خطر وقلق كبير يحيط "نسخة منه إلى أن هناك " قدس برس"وأشار، في تصريح صحفي مكتوب، وصل 
قرية سياحية "المسجد األقصى وذلك بالشروع في بناء مائة كنس اليهودية، وأن المصادقة على إنشاء 

أكبر عملية استئصال "وحذر وزير األوقاف من أن المسجد األقصى يستهدفه  ".ه خطر كبيرأسفل" يهودية
وتهويدية، بسبب تزايد حجم وعدد األنفاق أسفله، وتواصل أعمال الحفريات تحت أساساته بهدف هدمه 

  ".وإقامة الهيكل المزعوم مكانه
21/7/2009قدس برس،   

  
  



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1501:         العدد       22/7/2009األربعاء  :التاريخ

  %56ك بين غزة والضفة ونسبة النجاح إعالن نتائج الثانوية العامة بشكل مشتر .38
، )21/7(أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، صباح اليوم الثالثاء              : غزة

  .، بشكل موحد2009/ 2008نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 
ديو كونفرنس، معـربين    جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك عقدته الوزارة في الضفة وغزة عبر الفي            

بين المتقدمين في كافة     % 56وبلغت نسبة النجاح     .عن سعادتهم ان خرج هذا الجهد بشكل جيد ومشترك        
وأكدت الوزارة على لسان المتحدثين باسمها فـي         . ألف طالب وطالبة   86األقسام والذين تجاوز عددهم     
حي الوطن لنبـذ االنقـسام وتعزيـز        أعطت صورة وحدوية رائعة بين جنا     "الضفة وغزة أن االمتحانات     

، معربة في الوقت ذاته عن أملها أن يجمع شـمل جنـاحي             "، معتبرة هذا اليوم إنجاز وطني كبير      "الوحدة
وأفـادت أن عـدد المتقـدمين        .الوطن، وأن يكون إعالن نتائج الثانوية العامة من رحاب مدينة القـدس           

 ألفاً بنسبة نجاح في األقسام المختلفة وصلت        47يد عن    ألفاً نجح منهم ما يز     86لالمتحانات بلغ أكثر من     
   %.55.9إلى 

21/7/2009قدس برس،   
  

   أسيرا من تقديم االمتحانات1821االحتالل منع ": مركز األسرى للدراسات" .39
ية حرمـت   سـرائيل  إن إدارة مصلحة الـسجون اإل      أمسقالت مصادر حقوقية فلسطينية     : رام اهللا  - غزة

وقال مركز  .  من فرحة إعالن نتائج الثانوية العامة بعد منعهم من التقدم لالمتحان            أسيرا فلسطينيا  1821
إال "األسرى للدراسات، إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلت لتمكين األسرى من التقدم لالمتحانـات                 

 . "ية أصرت على موقفها الرافض لتقدم األسرى للثانوية العامةسرائيلأن إدارة السجون اإل
22/7/2009، اإلماراتتحاد، اال  

  
 "شهادة فخرية" تمنح طالب الثانوية العامة الشهداء " في غزةوزارة التربية" .40

منحت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة طالب الثانوية العامة الذين سقطوا خالل الحرب : غزة
عليم العالي في الضفة الغربية وأعلنت وزارة التربية والت ".شهادة فخرية"ية األخيرة على غزة سرائيلاإل

، بشكل 2009/ 2008، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي )21/7(وقطاع غزة، صباح اليوم الثالثاء 
 ألف 86بين المتقدمين في كافة األقسام والذين تجاوز عددهم  % 56موحد، حيث بلغت نسبة النجاح 

إنه تم : "في غزة الدكتور محمد عسقول في تصريح لهوقال وزير التربية والتعليم العالي  .طالب وطالبة
الحرب على (منح كافة الشهداء من طالب الثانوية العامة الذين ارتقوا إلى العال خالل حرب الفرقان 

  ".شهادة الثانوية العامة الفخرية) غزة
بل سبعة أشهر،  طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة سقطوا خالل الحرب على غزة ق23ويشار إلى أن 

  .بعضهم قضوا في مدارسهم التي تعرضت للقصف
21/7/2009قدس، برس،   

  
  االنقسام بإنهاءن حماس وفتح غير معنيتين أحوالي نصف الفلسطينيين يرون ب: استطالع .41

اظهر استطالع للراي اجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح : نابلس
من أفراد العينة يؤيدون تشكيل حكومة وفاق وطني من أجل العمل على إنهاء االنقسام % 80الوطنية ان 

تشكيل لجنة مشتركة تضم % 52.5فيما يؤيد . السياسي والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية
 ممثلين عن الفصائل والشخصيات المستقلة تتولى مهام التنسيق بين الضفة الغربية وغزة، وتكون بمثابة

 .ذلك% 37.1بديل عن حكومة الوفاق الوطني، بينما عارض 
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واظهر االستطالع استمرار االنقسام الفلسطيني على حالة رغم جوالت الحوار التي عقدت في القاهرة، 
وكان الجديد في آخر جولتين من الحوار أنه تحول إلى حوار ثنائي بين حركتي فتح وحماس، ما أثار 

ألخرى والشخصيات المستقلة التي شاركت وأصدرت بيانات منفصلة حول حفيظة الحركات السياسية ا
 .رأيها ورؤيتها لهذا الحوار

. ذلك% 25.3بأن يقتصر الحوار في القاهرة على ممثلي فتح حماس فقط، بينما ايد % 65.3وعارض 
 .مشاركة شخصيات وطنية مستقلة في حوارات القاهرة% 73.8و أيد 
يات وطنية مستقلة في حوارات القاهرة سيؤثر إيجابا على مجريات بأن مشاركة شخص% 63.9ورأى 

بأن جولة % 31.4ويعتقد . بأن هذه المشاركة سيكون تأثيرها سلبيا % 18.8هذا الحوار، بينما راى 
 .عكس ذلك% 53الحوار القادمة في نهاية تموز سيتم فيها توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، بينما يعتقد 

 أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس معنيين بإنهاء االنقسام، بينما يرى بأن% 39.7ويرى 
 .بأن هناك مؤشرات إيجابية على نجاح حوار القاهرة% 35.7ويعتقد . عكس ذلك49%

عكس % 50.3بأن المتحاورين في القاهرة لديهم النية إلنجاح هذا الحوار، بينما يرى % 40.1ويرى 
ن أفراد العينة بأن نجاح حوار القاهرة سيؤثر عليهم شخصيا بشكل إيجابي، بينما م% 65.6وأفاد . . ذلك
 .بأن نجاح هذا الحوار سيؤثر عليهم شخصيا بشكل سلبي% 6

من أفراد العينة بأن المتحاورين في القاهرة يسعون إلى تحقيق مصالح أحزابهم % 38.8ويعتقد 
يرون أنهم % 27.7مصالحهم الشخصية، و يعتقدون بأنهم يسعون لتحقيق % 27.6وحركاتهم، و 

من أفراد العينة مشاركة مجموعة من % 74.6وأيد . يسعون لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني
من أفراد العينة مشاركة الشخصيات % 55.9وقيم . الشخصيات المستقلة الفلسطينية في حوارات القاهرة

 . قيموا هذه المشاركة بالسيئة%24.9المستقلة في حوارات القاهرة بأنها جيدة، بينما 
من أفراد العينة بأن مشاركة الشخصيات الفلسطينية المستقلة في حوارات القاهرة هي % 28.9ورأى 

بأنها % 1.5بأنها لمصلحة حركة فتح، و% 6.3لخدمة المصلحة الشخصية لهذه الشخصيات، بينما رأي 
من أفراد العينة بأنهم % 78.7ال وق. لمصلحة القضية بشكل عام% 52.1لمصلحة حركة حماس، و 

سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين األشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في 
أنهم % 15.1سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد % 34االنتخابات الرئاسية المقبلة 

 .سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
 أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين األشخاص من أفراد العينة% 79

سيعطون أصواتهم لمرشح حركة % 36.7الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة 
أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس في حالة إجراء انتخابات % 15.8فتح، في حين أفاد 

. توقع فوز حركة حماس% 17.9فوز حركة فتح في هذه االنتخابات، بينما % 39.3ن توقع تشريعي اآل
من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين األشخاص % 78.7

مود سيعطوا صوتهم لمح% 67.5الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، أفاد 
من أفراد العينة بأن % 52.6وأفاد . بأنهم سيعطوا صوتهم إلسماعيل هنيه% 21.4عباس، بينما أفاد 

بأن إسماعيل % 22.1ي، بينما أفاد سرائيلمحمود عباس هو األقدر على إدارة الصراع الفلسطيني اإل
 .هنيه هو األقدر على إدارة هذا الصراع

سالم فياض هي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، من أفراد العينة بأن حكومة % 44.8ورأى 
وقيم . بأن حكومة إسماعيل هنيه هي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني% 24بينما رأى 

من أفراد العينة أداء حكومة % 32.4وقيم . من أفراد العينة أداء حكومة سالم فياض بأنه جيد% 48.8
بأن حركة حماس تعتدي على نشطاء حركة فتح في قطاع % 64.6واعتقد . إسماعيل هنيه بأنه جيد

 .بأن السلطة الفلسطينية تعتقل نشطاء من حركة حماس في الضفة الغربية% 64.2واعتقد . غزة
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من أفراد % 60.7وأفاد . من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف% 52.4وأفاد 
من أفراد العينة بأنهم % 60.3وأفاد . من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلةالعينة بأنهم متشائمون 

 .ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن
21/7/2009القدس، فلسطين،   

 
   يشن حملة اعتقاالت في الضفةاالحتالل .42

 آلية عسكرية اقتحمت بلدة 13تالل قوامها ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة من جيش االح: رام اهللا
صيدا شمال مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت األسيرة المحررة نجوى عوني عبد 

إلى أن قوات االحتالل  وأشارت المصادر الفلسطينية .الغني وشقيقها صالح، واقتادتهما إلى جهة مجهولة
ي سرائيلوكان جيش االحتالل اإل .ي مؤخراً، وهي شقيقة شهيدينكانت قد أفرجت عن األسيرة عبد الغن

حملة اعتقاالت ومداهمات طالت  شنت فجر اليوم قد أعلن أن قواته العاملة في الضفة الغربية المحتلة قد
  . مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية11

، على اعتقال شاب فلسطيني على )21/7(ثاء ي، مساء اليوم الثالسرائيلأقدمت قوات االحتالل اإلكما 
  .يين المتواجدين على الحاجز العسكريسرائيلحاجز قلنديا، بحجة أنه كان يخطط لطعن أحد الجنود اإل

21/7/2009قدس برس،   
  

   صناعية من غزة تشارك في معرض صناعي بالضفة شركات .43
ركة في معرض صناعي تحتضنه     تستعد عدة شركات صناعية من قطاع غزة للمشا       :اشرف الهور  - غزة

ي المفروض على القطاع منذ     سرائيلمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية االسبوع المقبل، رغم الحصار اإل         
  .عامين، والذي يحول دون تصدير اي من منتجات غزة الى الخارج

اعات واعلنت الغرفة التجارية في القطاع انها انهت جميع االستعدادات للمشاركة فـي معـرض الـصن               
  .الفلسطينية الذي يقام في الخليل تحت اشراف اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية

22/7/2009القدس العربي،   
  

  يةسرائيلانتشار ملحوظ ألمراض مختلفة جنوب الضفة بسبب مفاعل ديمونة اإل: دراسة .44
نظمـة  قال الدكتور محمود سعادة، نائب رئيس قسم الشرق األوسـط فـي م            :  عوض الرجوب  - الخليل

لمنع الحرب النووية إن إصابات السرطان تتزايد بشكل ملحوظ في جنوب الضفة الغربية             ) أطباء دوليون (
وقال إن دائـرة تـأثير اإلشـعاعات تتـسع،           .يسرائيلنتيجة اإلشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونة اإل      

حذر في حديث للجزيرة من     و .والدراسات الحديثة تثبت تزايد اإلصابات في المناطق القريبة من المفاعل         
 في دفن نفاياتها النووية والكيمياوية قرب المناطق العربية، مؤكدا العثور علـى مـواد               إسرائيلاستمرار  

  .إشعاعية زائدة على الحد الطبيعي في نباتات وتربة مدينة طولكرم شمال الضفة
 من أيام السنة في منـاطق       %95الفنلندية أفادت أن هواء     ) DHF(يقول سعادة إن دراسة حديثة لمنظمة       

 أظهرت تكرر حـاالت     1986جنوب فلسطين ملوثة باإلشعاعات، وأن دراسات أجريت وشارك فيها بعد           
اإلجهاض وانتشار سرطانات الدم والعظم والكبد والدماغ والبنكرياس والثدي والرحم والعيـون والعقـم              

  .والقلب بنسب متفاوتة
 أن نسبة اإلصابة بسرطان الثـدي لـدى         -لدراسات شمال فلسطين  استنادا إلى الجمعية العربية ل    – وبين  

  .بين النساء اليهوديات% 37نسبة للمعدل الطبيعي، و% 140النساء العربية بلغت نحو 
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وذكر أن اإلشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونة تجاوزت المدن والبلدات العربية القريبة مـن المفاعـل،                
ل وبعض األجزاء الجنوبية الغربية من األردن كالطفيلـة والكـرك           وقرى جنوب الخليل، إلى شمال الخلي     

  .ومؤتة وضواحيها
21/7/2009نت، .الجزيرة  

  
   الضفة إلى "إسرائيل"ب من هّر من النفايات تُاألطنان آالف .45

قال منتدى الشركات التي تعمل على اعادة المواد الـى اصـلها للـصحيفة              : زهير اندراوس  -الناصرة  
 إسرائيل االسابيع االخيرة عادت لتتجدد على نطاق واسع ظاهرة تهريب نفايات البناء من              العبرية بانّه في  

الى الضفة، وكل يوم تنقل الى مواقع غير قانونية خلف ما يسمى بالخط االخـضر االف االطنـان مـن                    
بـاراك  ي ايهـود    سرائيلالنفايات، واشار الى ان المنتدى توجه في االسبوع الماضي الى وزير االمن اإل            

المزيـد مـن    : وطلب منه العمل بهذا الشأن، وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس المنتدى الى بـاراك              
الشاحنات تمر دون عراقيل في الحواجز وال تفحص ابدا، بعض اصحاب الشاحنات يتذاكون ويلقون فوق               

 .النفايات نفسها شريحة من التراب العادي إلخفاء حقيقة تهريب النفايات
22/7/2009لعربي، القدس ا  

  
  بيع األراضي لألجانب في المملكة محكوم بقوانين صارمة: األردن .46

قال وزير اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية نبيل الشريف :  يو بي أي-عمان 
  .أن بيع األراضي في المملكة محكوم بقوانين وأنظمة صارمة وواضحة

الثالثاء عن المسؤول األردني تأكيده أن األجنبي ال يستطيع شراء اي ونقلت الصحف األردنية اليوم 
 دونمات، إال بموافقة وزير المالية وبتنسيب من مدير 10قطعة أرض مساحتها القصوى ال تزيد على 

عام دائرة األراضي والمساحة، وفي حال زيادة المساحة عن ذلك تحتاج بموجب القانون إلى موافقة 
  .ء على تنسيب من وزير المالية ومدير دائرة األراضي والجهات المختصةمجلس الوزراء بنا

ية يمنية قالت أنها تعتزم شراء أراضي يهودية إسرائيلوفي معرض رده على تصريحات زعيم منظمة 
في األردن عبر وسطاء أوروبيين، قال الشريف أن البيع لألجانب مسموح فيه داخل حدود التنظيم فقط 

مبينا أن القانون األردني يشترط مبدأ المعاملة بالمثل ألي رعايا أجانب يرغبون بتملك بموجب القانون، 
  .األراضي في المملكة

21/7/2009الحياة،   
  

  ي لتهجير المزارعينإسرائيل من مخطط نواب أردنيون يحذرون .47
، وإصدار  سرائيلإ نائبا أردنياً حكومة بالدهم بإعادة النظر في العالقة مع           12طالب  : خالد فخيدة  - عمان

ية على األردن والتي كان آخرها تسببها في حريـق الـتهم            سرائيلبيان شديد اللهجة يدين االعتداءات اإل     
  .مزارع في منطقة وادي األردن

ودعوا في مذكرة رسمية سلموها إلى رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي إلى الضغط على الحكومة               
ي على السيادة األردنية، محذرين من أن هذه االعتداءات يمكن أن           ئيلسراباتخاذ خطوات توقف التعدي اإل    

 إسـرائيل ، أحد الموقعين على المذكرة   ، واتهم النائب محمد الزنتاتي   . تؤدي إلى هجرة المزارعين للوادي    
بأنها تقف خلف الحريق الذي وقع في األغوار بهدف تهجير وإخالء األغوار تمهيدا لتنفيـذ مخططاتهـا                 

 .اإلجرامية
22/7/2009الوطن، السعودية،   
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  ي شرط ألمن إنساننا العربيسرائيلإنهاء االحتالل اإل: السنيورة .48
ي استيطاني في إسرائيلإن االحتالل ووجود كيان «اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة  :بيروت

 مع متغيرات العصر قلب وطننا العربي طبعا تاريخه الحديث وحدا من قدرته على التالؤم والتكيف
فال نمو وال تنمية وال تقدم وال تطور وال رفاه بالقدر الذي نحتاجه، طالما استمر الكيان . ومتطلباته

حروب . ي في فرض هذا الصراع وبشكل متصاعد منذ أكثرِ من ستين عاماسرائيلاالستيطاني اإل
ران، وأعاق البناء والنمو والتالؤم وهجمات واحتالالت، واستعمار استيطاني، شرد الماليين، وخَرب العم

 ."واالستقرار في عالمنا العربي في العقود الستة الماضية
إن إنهاء االحتالل، وتوفير الظروف المؤاتية إليجاد حل شامل ونهائي وعادل لمعاناة الشعب «: وأضاف

 شروط أساسية وغير الفلسطيني كما العمل على إنهاء النزاعات المسلحة في البلدان العربية األخرى، هي
 .»قابلة للمساومة، إذا ما أردنا فعال أن نحقق أمن إنساننا العربي بمفهومه العريض

22/7/2009الشرق األوسط،   
  

   مطلوبين من مخيم عين الحلوةإلخراجشخاص خططوا أالجيش اللبناني يعلن اعتقال عشرة  .49
واعتقل عناصرها " االصولية االرهابية"اعلن الجيش اللبناني انه فكك احدى الشبكات :  ا ف ب-بيروت 
الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قوات الطوارىء ، وهم من جنسيات عربية مختلفة، العشرة
نتيجة التحريات واالستقصاءات "وجاء في بيان للجيش انه  .المتمركزة في جنوب لبنان) اليونيفيل(الدولية 

 ،ي الجيش في موضوع متابعة الشبكات االصولية االرهابيةالمكثفة التي اجرتها مديرية المخابرات ف
تمكنت هذه المديرية من توقيف احدى هذه الشبكات المؤلفة من عشرة عناصر ينتمون لجنسيات عربية 

واضاف انه تبين من خالل التحقيق  ".قادم من خارج لبنان"واوضح البيان ان معظم المعتقلين ". مختلفة
اخراج مطلوبين ارهابيين من مخيم عين الحلوة " للقيام بعمليات من بينها ان هذه الشبكة كانت تخطط

الى خارج لبنان بعد تزويدهم بمستندات مزورة واموال جرى احضارها بواسطة ) لالجئين الفلسطينيين(
  ".احد أفراد هذه الشبكة من الخارج

 وتامين ادخالهم الى ،الم االرهابيايواء عناصر اصولية تنتمي لتنظيم فتح االس"كما اتهم البيان الشبكة ب
والتخطيط للقيام بعمليات امنية تجاه الخارج انطالقا من ، مخيم عين الحلوة بعد تزويدهم بمستندات مزورة

  ".لبنان
انشاء خاليا ارهابية بقصد التخطيط لرصد قوات اليونيفل والجيش اللبناني تمهيدا "كما عملت الشبكة على 
  .حسب البيان، " ضدهاللقيام بعمليات إرهابية

21/7/2009الحياة،   
   

  مصر تسعى لتضييق الفجوة وإزالة الخالفات بين فتح وحماس: مبارك .50
أعلن الرئيس حسني مبارك أن مباحثاته مع الرئيس : النعيم  محمد أمين المصري، نجاة عبد-باريس 

لفلسطينية التي استحوذت الفرنسي نيكوال ساركوزي شملت عددا كبيرا من القضايا علي رأسها القضية ا
وأضاف الرئيس مبارك، في تصريح له عقب مباحثاته مع ساركوزي التي جرت في . علي معظم الوقت

. قصر اإلليزيه بباريس أمس، أن المباحثات تناولت اتخاذ مبادرة من أجل تسوية األوضاع في المنطقة
ين حركتي فتح وحماس، لكن وأكد الرئيس أن مصر تسعى إلي تضييق الفجوة وتسوية الخالفات ب

وأكد الرئيس مبارك، . الخالفات مازالت موجودة بين الجانبين، وال أحد يستطيع التوقع في هذا الشأن
خالل المباحثات، ضرورة التناول النزيه من جانب المجتمع الدولي لعملية السالم بين الفلسطينيين 

  .يين على أساس حل الدولتينسرائيلواإل
  22/7/2009األهرام، 
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  الجامعة العربية تنتقد خطة االستيطان في القدس الشرقية .51

ازدراء واضحاً للجهود "ية لالستيطان في القدس الشرقية المحتلة سرائيلفيما اعتبرت الخطة اإل: القاهرة
، دعت الجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس القوى والتنظيمات "األميركية

سياسية بتوجهاتها كافة، وخصوصاً حركتي فتح وحماس، إلى التعامل المسؤول مع جهود الفلسطينية ال
وأكد مجلس الجامعة في بيان صدر في ختام . مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية في أسرع وقت

اجتماعه غير العادي عقد أمس برئاسة مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالنمعم 
  ". مه الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع الفلسطيني وترسيخ وحدته الوطنية أرضاً وموقفاًدع"مبروك 

وفي السياق ذاته، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أن الخطة التي أعلنتها 
ياً رافضاً من الحكومة لالستيطان في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية تشكل موقفاً استفزاز" إسرائيل"
وقال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في . ية للجهود كافة لبث الحياة في عملية السالمسرائيلاإل

ية تمثل ازدراء واضحاً للجهود األميركية، وتعبر سرائيلإن مجلس الجامعة يعتبر الخطة اإل"بيان صحافي 
ملية السالم في الشرق األوسط والذي قدمه الرئيس عن عدم اهتمامها بالطرح الموضوعي في شأن ع

  ".األميركي باراك أوباما إلى المجتمع الدولي منذ توليه الحكم منذ ستة أشهر
  22/7/2009الحياة، 

  
   سيؤدي إلى المزيد من االنقسامالحوار بين فرنسا وحماس ألنهال أوافق على : أبو الغيط .52

" الحياة"جية المصري أحمد أبو الغيط في حديث خاص الى  وزير الخارقال:  رندة تقي الدين-باريس 
ميتشل ) جورج(والسناتور ) هيالري كلينتون(الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية األميركية : " باريسفي

ومستشار األمن القومي، الجميع يقول إن لدى الواليات المتحدة النية المؤكدة لطرح قادم لتسوية فلسطينية 
يين سرائيليين والفلسطينيين من ناحية، وبين اإلسرائيل أساساً على تبادل إجراءات بين اإلية تقومإسرائيل -

وبالتالي اإلدارة األميركية . والعرب من ناحية أخرى، وصوالً الى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة
ولكن ال . يلإسرائهذه اإلدارة عندما تتحرك تؤدي حركتها إلى بعض التوتر في عالقتها مع . ستتحرك

أتصور أنهم سيدخلون في صدام بينهم ألن مثل هذا االحتمال سيؤدي الى عدم تأمين الحركة نحو بدء 
فبالتالي إذا كان هناك قدر من التوتر والشد والحزم فهو أمر .  قد تقاومإسرائيلالمفاوضات والتسوية ألن 

الجهد . فال يمكن أن نتصور ذلك أميركية، -ية إسرائيلأما تصور البعض أن هناك قطيعة . موقّت
األميركي سيكون جهداً كبيراً، فإذا لم تتحرك المسائل ستنفجر وإذا انفجرت سنرى وضعاً في الشرق 

  ".األوسط يخدم مصالح المتشددين
هناك وضع غير : سبق أن قلنا وسنؤكده مرة أخرى: "وعن انتقادات البعض لمصر وعزلها غزة، قال

 طردت السلطة الفلسطينية حماسكة الوطنية الفلسطينية ألن هناك منظمة طبيعي وغير صحي في الحر
 أن ترى - ولن تسمح في المستقبل -من غزة وخلقت سلطة موازية في غزة، وبالتالي ال يمكن لمصر 

فإذا اعترفت بسلطتين على . تجسيداً لالنقسام الفلسطيني من خالل اعترافها بسلطتين على األرض
ة الفلسطينية إلى دولتين أو دولة ضعيفة غير قادرة في غزة ومجتمع تحت االحتالل األرض انتهت القضي
إذا كان البعض يتصور أن فتح المعبر للتجارة لكي يخفف الوضع عن الفلسطينيين . في الضفة الغربية

نقول إن تخفيف الوضع عن الفلسطينيين من معبر غزة ال يمكن أن يتم مقترناً باالعتراف بالسلطة 
هناك معبر . والبعد اآلخر األهم أن معبر غزة هو لألفراد ودائماً لألفراد. هذا بعد. مساوية في غزةالح

يبقى أن هناك سلطة احتالل . مصري آخر في كرم أبو سالم يستخدم لمرور التجارة وكل شيء آخر
. لطة احتالل في االدعاء بأنها ليست سإسرائيلية وعليها مسؤوليات وال يجب أن تساعد مصر إسرائيل

 بمسؤوليتها إسرائيل المباشرة ويجب أن تعترف إسرائيلالحدود والمياه الفلسطينية تحت سيطرة 
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ال يمكن أن .  من الضغط الدولي عليهاإسرائيلومسؤولية االحتالل، فإذا ما تعدل الطرح المصري هربت 
  ".نمكّنها من ذلك

زير خارجية فرنسا برنار كوشنير أن تتحاور وعما إذا كان يوافق على طلب الرئيس بشار األسد من و
ال أوافق اطالقاً على ذلك ألن هذا سيؤدي إلى المزيد من االنقسام بين السلطة، : "، قالحماسفرنسا مع 

 حماسنحن نتكلم مع : "، قالحماسوعن تحاور مصر مع ".  من ناحية أخرىحماسمن ناحية، وسلطة 
  ".هنية) إسماعيل(وازية، نحن ال نعترف بحكومة الرئيس باعتبارها تنظيماً وفصيالً وليس سلطة م

األخوة في سورية يرددون أنهم يسعون : "وعما إذا كانت سورية تساعد على المصالحة الفلسطينية، قال
إلى المساعدة، األيام كفيلة أن تكشف نجاح أو فشل أي جهد سوري للمساعدة في تحقيق هذا الهدف 

  ".المصري
ام للرئاسة الفرنسية كلود غيان إنه تلقى وعداً من الرئيس بشار األسد في المساهمة وعن قول األمين الع

ي جيلعاد شاليت وإذا كان تم توجيه هذا الطلب إلى مصر، سرائيل اإل-في اإلفراج عن الجندي الفرنسي 
الجانب الفرنسي يطلب من كل األطراف المساعدة في ذلك وكل األطراف تسعى، والمسألة هي : "قال

كنا على مقربة من تحقيق ذلك اإلفراج في فترة مضت، ثم فجأة رفعت .  لدفع الثمنإسرائيلمدى استعداد 
، وقالت لن )الذي تطلبه في مقابل استجابتها الثمن الذي يطلبه الخاطفون(ية الثمن سرائيلالحكومة اإل

ال يمكن .  للفلسطينييني عن معتقلين فلسطينيين يجب أن يتم بشروط مرضيةسرائيلاإلفراج اإل. نتحرك
إن الحديث المصري . اإلفراج عن فلسطينيين مسجونين ثم يتم ترحيلهم الى خارج األراضي الفلسطينية

إننا .  بتعديل شروطها وأن تقبل بالمنطق المصريإسرائيل حول الموضوع هو أن تقوم إسرائيلمع 
نحن نأخذ على . عند اإلفراج عنهمي سرائيلنستطيع أن نكفل عدم قيام هؤالء بأي عمل ضد األمن اإل

يين يصرون على ترحيلهم، وهذا غير مقبول ال أخالقياً وال إنسانياً، ولكن سرائيللكن اإل. عاتقنا هذا األمر
يون متفق عليه، كما أن مراحل اإلفراج أيضاً هناك متفق عليها، والكثير سرائيلعدد من سيفرج عنهم اإل

ية، سرائيلتبقى مشكلة بعض الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اإل. كذلكمن الترتيبات تم االتفاق عليها 
  ".ومشكلة الترحيل من األراضي

  22/7/2009الحياة، 
  

  الملتقى الدولي األول لدعم المقاومة سيعقد في الذكرى األولى النتصار غزة في لبنان: السفياني .53
لسفياني، أن المؤتمر الدولي األول لدعم أعلن األمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد ا: بيروت

يناير المقبل في العاصمة اللبنانية / المقاومة سينعقد في الذكرى األولى لملحمة غزة مطلع كانون الثاني
وأوضح السفياني في كلمة له أمام االجتماع التحضيري للملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة . بيروت

 شخصية لبنانية وعربية ودولية، ألقاها باسم 180بحضور ) 20/7(ين الذي انعقد في بيروت أمس االثن
باسم المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن ولجنة المبادرة، أن أهداف الملتقى تتلخص في جمع 
أكبر عدد من الشخصيات والقوى والفعاليات على مستوى األمة وأحرار العالم في إطار هذا الملتقى 

ؤولية دعم المقاومة ليست مهمة حركات المقاومة والبلدان المعنية بها فقط، بل هي للتأكيد على أن مس
مهمة أبناء األمة كافة وأحرار العالم قاطبة، والتالقي حول برنامج متكامل يجري العمل على تنفيذ بنوده 

األعالمية على المستويات كافة، وفي الميادين جميعاً، وفي المجاالت الشعبية والسياسية والثقافية و
 االستعمارية التي تعتبر مقاومة االحتالل عنفاً غير مبرر، وإرهاباً -والمالية، وإسقاط الفكرة الصهيونية 

تنبغي مواجهته، وإعادة التأكيد على أن مقاومة االحتالل وردع العدوان حقوق كفلتها الشرائع السماوية 
باإلضافة إلى وضع صياغات وآليات .  الحرةوالمواثيق الدولية، بل هي تجليات ساطعة إلرادة الشعوب

تسعى للربط والتنسيق الفاعل بين حركات المقاومة في األمة، وبين مشروع النهوض الحضاري على 
مستوى األمة من جهة، واالستنهاض التحرري واإلنساني على مستوى العالم من جهة أخرى، وإنشاء 
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اومة بالموقف والعمل وبالمشاركة في الرأي، وتشكل شبكة عربية تتواصل أطرافها مع بعضها، تدعم المق
مع العديد من الشبكات القائمة نواة جبهة تحرر عالمية تواجه مشروع الهيمنة االستعمارية القائم، والعمل 
على استنباط خطاب توحيدي على مستوى األمة، ومنبر على الصعيد الدولي، بهدف توسيع قاعدة 

  .اومة االحتاللالمتعاطفين مع حق األمة في مق
من جهته أخرى، كشف النائب البريطاني جورج غالواي النقاب عن انه سيكون هناك قافلتان ستأتيان الى 

ديسمبر /  كانون األول27غزة واحدة عبر البحر واخرى عبر البر من بريطانيا وستصل الى غزة في 
  .المقبل أي يوم بدء العدوان على غزة

 21/7/2009قدس برس، 
  

  وأسلوب تناوله أطفال فلسطين" تقرير التنمية" تنتقد الجامعة .54
تلقى تقرير التنمية اإلنسانية العربية، انتقاداً من الجامعة العربية لحظة إعالن :  الوكاالت-بيروت 

السطحي وغير "صدوره في بيروت، برفض مباشر لمنهجيته في العرض والتحليل، وهجوم على تناوله 
ربية، وكونه اكتفى بتشخيص الحالة ال تقديم حلول أو بدائل عملية للخروج ألهم القضايا الع" الموضوعي

وعابت الجامعة العربية ممثلة باألمين العام المساعد عبدالرحمن الصلح على التقرير الذي أطلقه . منها
ية سرائيلإلالمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اإليحاء بأن االعتداءات ا

، في حين لم تتم اإلشارة إلى عدم تردد "بسبب كونهم طرفاً في المقاومة"على األطفال الفلسطينيين جاءت 
وقال إن األوصاف التي ". جنود االحتالل في استخدام فلسطينيين كدروع بشرية خالل الحرب على غزة

لى التعميم والقفز إلى النتائج من دون تحليل لجأ إ"، وأكد أنه "بال دليل أو برهان"و" قاسية"أطلقها التقرير 
معمق وإطالق األحكام من دون سند، ولم يأخذ بالحقائق الموضوعية، ولم يتردد في إعادة رصد السلبيات 

  ".التي نعرفها جميعا وأغفل وضع البدائل
  22/7/2009الخليج، 

  
  سعريقات طلب مساعدة طهران في المصالحة بين فتح وحما: مسؤول إيراني .55

أكد مسؤول إيراني، أمس، ان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات طلب خالل لقائه : آي.بي.يو
وزير الخارجية منوشهر متكي األسبوع الماضي في شرم الشيخ مساعدة طهران إلتمام المصالحة بين 

طلب "ه عن قشقاوي قوله رداً على سؤال وجهته ل" مهر"ونقلت وكالة أنباء . حركتي فتح وحماس
عريقات خالل هذا اللقاء مساعدة إيران للمصالحة بين فتح وحماس، حيث أكد متكي في رده ان دعم 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لوحدة الفصائل الفلسطينية يمثل إستراتيجية دائمة لحكومة الجمهورية 

ر قشقاوي إلى ان متكي التقى وأشا". اإلسالمية اإليرانية حتى تحقيق األهداف السامية للشعب الفلسطيني
أيضاً على هامش القمة مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، وتم التأكيد خالل هذين 

من أجل وحدة الفصائل الفلسطينية في سبيل تحقيق أهدافها "اللقاءين على الجهود التي تبذلها ايران 
مؤتمرات الدولية فرص إلجراء محادثات بين من الطبيعي ان تتوفر على هامش ال"وقال ". السامية

  ".مسؤولي الدول المختلفة، وقد كان لقاء عريقات مع متكي أيضا ضمن هذا اإلطار
  22/7/2009الخليج، 

  
  الفلسطينيةن تطالب العالم بوقف قرار تهويد أسماء المد" إيسيسكو" .56

القرار الذي اتخذته "في بيان أمس بـ" إيسيسكو"نددت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة : بيروت
ي بتهويد أسماء المدن والبلدات والقرى الفلسطينية المكتوبة على اإلشارات سرائيلسلطات االحتالل اإل

أن هذا "وأعلنت إيسيسكو ". والالفتات المنتشرة على الشوارع والطرقات الرئيسة في األراضي الفلسطينية
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تاريخية والجغرافية الثابتة في األراضي الفلسطينية، مما يهدد تهديداً القرار، يهدف إلى طمس الحقائق ال
  ".مباشراً الهوية العربية اإلسالمية لفلسطين

  22/7/2009الخليج، 
  

  أوروبا وروسيا تنضمان إلى أميركا في معارضتها االستيطان في القدس .57
عن المتحدث الرسمي "وستينوف" نقلت وكالة أنباء: وكاالت - محمد جمال - عواصم، القدس المحتلة

يجب وقف االستيطان : "باسم الخارجية الروسية اندريه نيستيرينكو قوله للصحفيين في موسكو أمس
وأضاف أن روسيا تنطلق في هذه القضية من أنه  ".فورا، كما تنص على ذلك خريطة الطريق بكل جالء

تتعارض مع التزاماتهما، وتخلق واقعا يين على حد سواء اتخاذ إجراءات سرائيلاليحق للفلسطينيين ولإل
من هذه : "وتابع. يةسرائيلجديدا في المنطقة، يحدد مسبقا سير مفاوضات التسوية الفلسطينية اإل

 ".   االستيطاني في الضفة الغربية والقسم الشرقي من القدس"إسرائيل"اإلجراءات ،نشاط 
إن رئاسة االتحاد األوروبي تدعو : " مس الرئاسة السويدية لالتحاد االوروبي في بيان أ قالتكما

  لالمتناع عن أي عمل استفزازي بالقدس الشرقية بما في ذلك عمليات التدمير واإلبعاد، كما "إسرائيل"
ن عمال من هذا النوع وأكدت الرئاسة السويدية أ. أبلغت أيضا اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط

  .غير قانوني
22/7/2009الشرق، قطر،   

  
  طالبه بوقف االستيطان فوراًتو يسرائيل السفير اإليستدعفرنسا ت: كوشنير .58

أن  ،وكاالت والمحمد جمال، القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في ،22/7/2009 الشرق، قطر، ذكرت
 في باريس دانيال يسرائيلاإل أعلن أن فرنسا استدعت السفير  قدكوشنير وزير الخارجية الفرنسي برنار

 بوقف االستيطان في القدس الشرقية، وذلك بعد بضعة أيام من خطوة مماثلة "إسرائيل" أمس لمطالبة شيك
 والواليات "إسرائيل"بين " هناك تباين واضح جدا: "وقال كوشنير في مؤتمر صحفي. للواليات المتحدة

 ".التي طالبت بوقف االستيطان في القدس الشرقية في حي محدد"المتحدة 
النعيم  نقالً عن مراسليها في باريس، محمد أمين المصري ونجاة عبد، 22/7/2009هرام، األوأضافت 

ي جلعاد سرائيلأن كوشنير أعرب عن أمله في أن تنجح الجهود المصرية في اإلفراج عن الجندي اإل
  . كاف اآلن، كما أن المحادثات بين فتح وحماس لم تتقدم بشكل ىشاليط، مشيراً إلي أنه لم يحدث تقدم حت

  
  يإسرائيل -واشنطن مصممة على الدفع إلى سالم عربي : هوف .59

 فريديريك هوف على لسان وزير األوسط الخاص إلى الشرق األميركيأكد مساعد المبعوث : بيروت
 وصول الفلـسطينيين إلى حقوقهم أسـاس تحرك "المال في حكومة تصريف األعمال محمد شطح ان

 -على الدفع في اتجاه سالم عربي "، مجدداً تصميم االدارة الحالية "منطقة في الاألميركية اإلدارةسياسة 
  ."ي شاملإسرائيل

يدرك وجود جدران "ي على مواصلة بناء المستوطنات، قال شطح ان هوف سرائيلوعن اإلصرار اإل
ا ذكرته أمامهم ال جداراً واحداً، انطالقاً من هذه األمور بما فيها موضوع المستوطنات، ولذلك أكدنا م

قبالً عن تاريخ السياسة األميركية ومشروعية التشكيك دائماً بجهد يبدأ بزخم وينتهي كما انتهى إليه 
أسالف السيد اوباما، ولذلك فإن المحك أو البرهان سنراه أمامنا في األسابيع واألشهر المقبلة التي ستكون 

  ."فاصلة من وجهة نظري
22/7/2009الحياة،   
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  ى عقد مؤتمر دولي لتحريك عملية السالم في الشرق األوسطساركوزي يدعو إل .60
كرر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي مجددا أمـس دعوتـه          :  وكاالت -الرحيم حسين     عبد –رام اهللا   

يين، وذلك خـالل غـداء      سرائيللعقد مؤتمر دولي يعيد اطالق عملية السالم المجمدة بين الفلسطينيين واإل          
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيـان أن سـاركوزي         . سني مبارك في باريس   عمل مع الرئيس المصري ح    

اتخاذ مبـادرات قويـة     " وبات من الضروري     "الوقت يعمل لصالح المتطرفين   "اعتبر خالل هذا اللقاء أن      
وتابعت الرئاسة الفرنـسية أن     . "لدفع األطراف للعودة إلى طريق المفاوضات والتوصل الى تسوية سلمية         

ر انه في حال تواصل المأزق الحالي سيكون من الضروري ومن المفيد جـدا إعـادة كـل               الرئيس اعتب "
  . طاولة المفاوضاتإلىاألطراف 

22/7/2009االتحاد، االمارات،   
  

  ي في أمريكا يشن حملة على ميتشيلسرائيلاللوبي اإل .61
يشن أعضاء  : كاالت الو –  أحمد عبدالهادي، عبد الرؤوف أرناؤوط        -واشنطن، القدس المحتلة، رام اهللا      

ـ    في واشنطن حربا ضد المبعوث األمريكي الخاص للـسالم فـي الـشرق               "إسرائيل"اللوبي الموالي ل
األوسط جورج ميتشيل بطرق مختلفة، وسط شائعات باعتزامه تقديم استقالته في نهاية العـام وتكـذيب                

منطقة مطلع األسبوع المقبـل،     وفيما أعلنت واشنطن أن ميتشيل سيعود إلى ال       . قاطع من وزارة الخارجية   
ـ           كان ينوي القيـام بهـا هـذا          "إسرائيل"تردد نبأ عن اعتزام المبعوث األمريكي االعتذار عن زيارة ل

  . األسبوع ضمن جوالته اإلقليمية في نطاق مهمته
" مصاب بسرطان ال شـفاء منـه      "وكانت الشائعات التي حاولت النيل من ميتشيل قد بدأت بالترويج بأنه            

". أنه المسؤول عن التوتر الشديد في العالقات بين إدارة الرئيس األمريكي بـاراك أوبامـا ونتنيـاهو                ب"و
 ، وهو واحد من أبرز المحـافظين الجـدد        نائب مستشار األمن القومي السابق إيليوت أبرامز      وعرف أن   

 صفوف الجالية   ومن أكثر أنصار الليكود إخالصا في واشنطن، يحرك الحملة الراهنة التي تستهدف جمع            
  ".إسرائيل"اليهودية األمريكية حول ضرورة الضغط على اإلدارة لتعديل سياستها تجاه 

22/7/2009الوطن، السعودية،   
  

  مسؤول برازيلي يهاجم ليبرمان قبل زيارته البرازيل  .62
وصف مسؤول برازيلي رفيع المستوى فالتر بومار سكرتير العالقات ):  ب. ف. أ (–القدس المحتلة 

الدولية في حزب العمال الحاكم للصحيفة في تصريحات أوردتها هآرتس الثالثاء، وزير الخارجية 
ان "وأضاف ". فاشي وعنصري"دور ليبرمان الذي سيقوم بزيارة رسمية للبرازيل بأنه جي افيسرائيلاإل

ة ايضا عن ونقلت الصحيف". اليسار البرازيلي سينظم تظاهرات احتجاج ضده وضد السياسة التي يمثلها
  ".بومار ال يمثل موقف الحكومة"متحدث باسم الخارجية البرازيلية تأكيده ان 

21/7/2009الحياة،   
   

   تريليون دوالر24مواجهة األزمة قد تكلف أميركا  .63
» وول ستريت«انتقد الرئيس األميركي باراك أوباما مصارف : ).ب.ف.أ، .ب. أ،رويترز( –واشنطن 

بالواليات المتحدة إلى التراجع المالي التي خاضتها، ما دفع » المغامرات الخطيرة«لعدم إبدائها ندماً على 
 يونيو عن إصالح تنظيمي شامل يهدف إلى تعزيز الرقابة على /وكان أعلن في حزيران. ثم الكساد

بي «وقال في حوار أجرته معه المحطة التلفزيونية األميركية  .المصارف واألسواق لتجنب تكرار األزمة
المشكلة التي أراها أنا على األقل هي عدم إحساس الناس في وول ستريت بأي «: أول من أمس» بي إس

ال نلمس تغيراً في الثقافة والسلوك نتيجة لما حدث، ولهذا «: وتابع. »شعور بالندم بعد كل هذه األخطار
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وباما إلى منح المساهمين ودعا أ .»السبب تكمن أهمية اقتراحات اإلصالح التنظيمي المالي التي طرحناها
حق المشاركة في اتخاذ القرار الخاص بالعالوات الضخمة التي تمنح لكبار المسؤولين في الشركات 

 في وقت احتاجت إلى 2008 بليون دوالر عام 18عالوات تزيد على » وول ستريت«ودفعت . المالية
لى سؤال عن القفزة في األرباح التي وفي رد ع. تريليونات الدوالرات من أموال دافعي الضرائب لدعمها

، قال ان تأثير إدارته عليهما أصبح »جاي بي مورغان تشيس«و» غولدمان ساكس«أعلنها المصرفان 
وأشار الى ان اإلجراءات  .أقل في الوقت الحالي بعدما سددا أمواالً تلقياها بموجب خطة اإلنقاذ الحكومية

القتصادي تؤتي ثمارها على رغم التوقعات بارتفاع معدل البطالة التي اتخذتها إدارته لتحقيق االستقرار ا
التشبيه الذي أستخدمه أحياناً هو أنه . أعتقد أننا أخمدنا النيران«: وتابع.  في المئة خالل شهور10عن 

لقد انطفأ الحريق . كان لدينا منزل جميل ثم نشب حريق فتدخلنا ألنه كان لزاماً علينا ان نخمد النيران
  .»اكتشفنا ان السقف تطاير وأن المرجل غير صالح لالستعمال وأننا تأخرنا في تسديد الدفعاتلكن 

وشدد أوباما خالل زيارته مستشفى لألطفال في واشنطن، على أنه مستعد ألن يقبل ان تمتد المهلة التي 
ريد ان تُقَر حددها للكونغرس للموافقة على تشريع أولي للرعاية الصحية أياماً، لكنه ذكّر بأنه ي

وحض مجلسي النواب والشيوخ مراراً على الموافقة على نسختيهما من تشريع . اإلصالحات قريباً
المقبل، على رغم ) أغسطس(إلصالح نظام الرعاية الصحية قبل العطلة الصيفية للكونغرس اوائل آب 

 سنوات، ابطأ التقدم في 10ان قلق المشرعين من أكالف االقتراح البالغة قيمته تريليون دوالر خالل 
  .مشروعي القانون

وأورد الموقع اإللكتروني للشبكة التلفزيونية اإلخبارية األميركية، ان البيت األبيض فشل في االلتزام 
وكان الرئيس . بالموعد النهائي الذي حدده أوباما كتحد إلدارته لخفض النفقات الحكومية في ثالثة أشهر

 إبريل الماضي وسط / نيسان20 يوماً، في 90ئة مليون دوالر، خالل األميركي أطلق تحدي توفير م
ورد الناطق باسم البيت . انتقادات بأن المبلغ ال يمثل سوى جزء يسير جداً من الموازنة الفيديراليـة

: أن نتائج التحدي بأن المعلومات ال تزال قيد التجميع بالقولألبيـض روبرت غيبس على سؤال في شا
وكان شدد في وقت سابق على ان العبرة ال تتمحور حول حجم مبلغ . »ل األيام المقبلةسننشرها خال«

  .التحدي من حيث المبدأ بل الجهد المبذول
ويأتي الموعد النهائي في وقت حرج ألوباما اذ يتعرض النتقادات عنيفة من الجمهوريين نتيجة تزايد 

التي ضختها إدارته إلنقاذ قطاعي المصارف نفقات الحكومة المتمثلة في برامج الحوافز المالية 
وأعلن محقق حكومي أميركي ليل أول من أمس ان الواليات المتحدة تعهدت بتخصيص مبلغ . والسيارات

  . تريليون دوالر لمواجهة اسوأ ركود، وإنعاش النظام المالي الذي أضعفته األزمة23.7قد يصل الى 
نيل باروفسكي، ان الدعم الحكومي الهائل زاد » األصول الهالكةبرنامج انقاذ «وقال المفتش العام المكلف 

.  بليون دوالر700كثيراً في األشهر التسعة األخيرة منذ انشاء البرنامج الذي قُدرت قيمته أوالً بـ
البرنامج، على رغم حجمه وأهميته، ليس سوى جزء من جهد حكومي اوسع لضمان استقرار «: وأضاف

  .»النظام المالي ودعمه
22/7/2009الحياة،   

 
   فشل الحوار الفلسطيني؟لماذا .64

  هاني المصري
يتطلب إنهاء االنقسام الفلسطيني ضغطاً شعبياً وسياسياً، وتبلور الوضع العربي والدولي بصورة تضغط 

  من أجل إنجاح الحوار
وكان من . فشلباءت الجولة السادسة من الحوار الوطني، والتي كانت جولة ثنائية بين فتح وحماس، بال

  .المقرر أن تكون حاسمة وتشهد التوقيع على اتفاق ينهي االنقسام ويستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية
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يعود فشل الحوار إلى أن حماس تريد شراكة كاملة في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية 
  . على غزة، من دون أن تدفع ثمن ذلكفي الضفة الغربية وغزة قبل أن تتخلى عن سيطرتها االنفرادية

لذلك . وتعتبر حماس أن عصفور غزة في اليد أفضل من عشرة عصافير على الشجرة في الضفة الغربية
أبدت حماس ترحيباً كبيراً بتشكيل لجنة فصائلية مشتركة، وهي فكرة بديلة عن تشكيل حكومة وفاق 

مر الذي يكرس االنقسام ألن هذه اللجنة تجنّب وطني مهمتها التنسيق بين حكومة رام اهللا وغزة، األ
إال أن حماس تراوغ حتى تتحول الظروف . إسرائيلحماس مطب االلتزام باالتفاقيات التي عقدتها مع 

  .لصالحها، على أمل تحقيق صفقة تتغير الظروف بموجبها إلى ما هو أفضل مما يعرض عليها اآلن
ماس في غزة من دون أن تضمن لحماس مشاركة كاملة وحقيقية في المقابل، تريد فتح أن تنهي حكم ح

وهي تريد الحفاظ على الزعامة في هاتين المؤسستين، وتسعى لتحقيق . في المنظمة والسلطة في الضفة
ذلك من خالل التوصل إلى اتفاق يضمن احتواء حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني بوصفها 

  .أقلية
 هذا الهدف، تعتقد فتح أن باإلمكان تحقيقه، أي عزل حماس وإسقاطها، من خالل وإذا لم يحقق الحوار

وتشعر فتح اآلن أنها بوضع أفضل بعد خطاب أوباما والتحركات السياسية التي تقوم بها . االنتخابات
وقد وافقت فتح على تشكيل . اإلدارة األميركية، وأنها أصبحت قادرة على فرض شروطها على حماس

الفصائلية وتريد تشكيل قوة أمنية مشتركة، ولكن فقط كخطوة، على ما يبدو، نحو إزاحة حماس اللجنة 
  .عن السلطة في غزة وإلحاقها كشريك صغير في السلطة والمنظمة

وعلى الرغم من أن الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كافة الفصائل والشخصيات الوطنية 
تفاقية، إال أن المفاوضات الثنائية الحالية بين حماس وفتح ليس لها المستقلة قادر على التوصل إلى ا

النصيب نفسه من احتماالت النجاح ألنها تعمل على إضعاف التعددية والمشاركة والمساواة وتفتح الباب 
التفاق يذكّرنا باتفاق مكّة الذي لم يصمد سوى ثالثة أشهر وانهار عندما حاولت حكومة الوحدة الوطنية 

  .ي ودولي على الحكومةإسرائيلجة ملف األجهزة األمنية الفلسطينية وبعد فرض حصار معال
. هنا، يتوجب على الوسيط المصري حتى يحقق النجاح، أن ال ينحاز لطرف على حساب الطرف اآلخر

ليس من الضروري أن تكون المسافة واحدة، ولكن عليه أن يمارس الضغط الشديد عليهما وليس على 
على سبيل المثال، إذا قامت .  وأن يستعين باألطراف العربية واإلقليمية والدولية المؤثرةحماس فقط

مصر بإشراك أطراف أكثر تعاطفاً مع حماس، مثل سورية والسعودية، فسوف يساهم ذلك مساهمة كبيرة 
  .في إنجاح الحوار

طراف، وذلك بإعادة االعتبار نجاح الحوار الوطني الفلسطيني يتطلب أخذ المطالب والمصالح لمختلف األ
للبرنامج الوطني وبلورة استراتيجية وطنية ديمقراطية تتعلق بحق العودة ودولة فلسطينية عاصمتها 

وإيجاد صيغة مناسبة لحكومة الوفاق .   كافة1967 عام إسرائيلالقدس على األراضي التي احتلتها 
األمم المتحدة، وأن تكون مرجعيتها منظمة الوطني بحيث تكون منسجمة مع الشرعية الدولية وقرارات 

التحرير الفلسطينية، من دون أن تكون مضطرة لاللتزام بشروط اللجنة الرباعية الظالمة والتي كان هدفها 
وكذلك اعتماد الشراكة الوطنية في المنظمة والسلطة بمشاركة . عزل حماس وليس التوصل إلى تسوية

 مبادئ وقيم الديمقراطية والشراكة والمساواة وسيادة القانون الجميع كل حسب وزنه من خالل ترسيخ
  .واالحتكام إلى الشعب بشكل دوري ومنتظم عبر إجراء االنتخابات العامة في موعدها

سوف يتطلب إنهاء االنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية ضغطاً شعبياً وسياسياً، وإلى تبلور 
 لكي إسرائيلتضغط من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني، كما تضغط على الوضع العربي والدولي بصورة 

كذلك يتطلب تحقيق هذا الهدف بلورة مبادئ أميركية مدعومة دولياً . تسمح بحدوث المصالحة الفلسطينية
  .تهدف إلى حل الصراع وليس االكتفاء بإدارته



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1501:         العدد       22/7/2009األربعاء  :التاريخ

لسطينيين وحدهم بشكل سلبي على ال يؤثر االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني المستمر على الف
تستخدم . يةسرائيلالمستويات واألصعدة كافة فحسب، ولكنّه يؤثر سلبياً كذلك على العالقات الفلسطينية اإل

 هذا االنقسام لتدعي أنه ال يوجد شريك فلسطيني لصنع السالم، وتتساءل مع من توقّع اتفاقية، إسرائيل
  طة جميع الفلسطينيين؟وهل سيمثّل هذا الطرف، أو هذه السل

   اإلخباريةCommon Groundبالتنسيق مع خدمة " الغد"خاص بـ
  22/7/2009الغد، األردن، 

  
  الحلقة المفقودة في الحوار الفلسطيني .65

  ناجي صادق شراب
ما زال الحوار الفلسطيني يراوح مكانه، من دون قدرة على االنتصار على النفس وإنهاء حال االنقسام 

ام السياسي الفلسطيني إلى مساره الطبيعي حتى تتوافر له عناصر التفاعل والنماء الذاتي والعودة بالنظ
والقدرة على التفاعل، ومشكلة الحوار ال تكمن في دور الراعي الرئيس للحوار، وال في االستقطاب 

ن المشكلة اإلقليمي العربي، وإن كانت هذه العوامل الخارجية تلعب دوراً مهماً في مسارات الحوار، ولك
تكمن في األساس في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وما طرأ عليه من تحوالت وفشل في استيعابها 

ومن ناحية أخرى في عدم قدرة القوتين الرئيستين فتح وحماس في استيعاب دالالت هذه . والتكيف معها
فاظ على بنية النظام السياسي فتح من ناحيتها تريد الح. التحوالت ومحاولة كل منهما توظيفها لحسابه

القديم، وعدم قدرتها على التكيف مع التحوالت الجديدة التي طرأت على النظام السياسي، خصوصاً ما 
و حماس لم تتفهم أن هناك نظاماً سياسياً قائماً له محدداته . يتعلق بالتغير في مبدأ التحول في السلطة
ية التغيير ألسس النظام واستبداله بشرعية جديدة، وهذه هي وثقافته واستحقاقاته، لذلك استعجلت في عمل

المشكلة المركبة والمزدوجة التي قد تقف وراء تمسك كل طرف بمواقفه وتخوفه من تصورات ومدركات 
  .الطرف اآلخر التي يحملها إزاء اآلخر

لنظام السياسي إن معضلة الحوار الفلسطيني تكمن في عدم التوازن والتغير المتكافئ لمحددات بيئة ا
الفلسطيني، ولفهم هذه األزمة فلسطينياً ال بد من وضعها في السياق المنهجي، وهذا من شأنه أن يساهم 

وبقراءة سريعة لتطور النظام السياسي الفلسطيني نالحظ أن هذا النظام مر بثالث . في وضع الحلول لها
  :مراحل

 في تاريخه، حيث سادت حركة فتح وهيمنت على األولى مرحلة األحادية الحاكمة، وهي الفترة األطول
 2006كل مؤسسات منظمة التحرير أوالً ثم مرحلة السلطة الفلسطينية، واستمرت هذه المرحلة حتى عام 

بفوز حماس في االنتخابات التشريعية بغالبية كبيرة ضمنت لها السيطرة على السلطة التشريعية ونصف 
رة بغلبة النزعة الشخصانية، خصوصاً شخصية الرئيس ياسر عرفات السلطة التنفيذية، واتسمت هذه الفت

الذي نجح بكارزميته في أن يسيطر على كل بؤر صنع القرار السياسي، وأقل ما يقال في هذه المرحلة 
أن حكم الفرد جاء على حساب دعم المؤسساتية الفلسطينية، فعانى النظام السياسي من ترهل حكومي 

 موعده، وهذا ما يفسر انهياره في شكل سريع أمام محاولة حركة حماس وترهل أمني، وشاخ قبل
ونجاحها في السيطرة على غزة، لكن هذه المرحلة لها إيجابيات هي أنها أسست للمؤسساتية الفلسطينية، 
خصوصاً بعد وفاة الرئيس عرفات، وأرست العمل الحكومي، وأنشأت البنية التحتية لقيام السلطة 

 من إسرائيلمت شبكة من العالقات الخارجية، وأرست لبداية أسس التعامل السياسي مع السياسية، وأقا
  .خالل سلسلة من االتفاقات

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الثنائية السياسية المتصارعة، وهي التي بدأت مع فوز حماس، وهنا 
ع هذا التحول، وعدم قدرة فتح ظهرت المشكلة بكل تجلياتها، عدم قدرة النظام السياسي على التكيف م

على القبول بهذا التحول على رغم تسليمها للسلطة بطريقة سلمية، لكنها حاولت تقوية نفسها من خالل 
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وعدم قدرة حماس على تفهم واستيعاب عملية . مؤسسة الرئاسة وتحكمها في األجهزة األمنية واإلدارية
 ال توجد تقاليد للسلطة، وكانت النتيجة الحتمية التحول، أو افترضت أنها جاءت إلى السلطة وكأنما

الصراع على السلطة الذي قاد إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة االنقالب على السلطة وهي جزء منها 
وقدرتها على السيطرة على غزة، وهنا ساهمت عوامل كثيرة، داخلية وخارجية، في الصمود والبقاء 

نقالب أو السيطرة مجد بعد مرور أكثر من ثالث سنوات، ألننا والتحدي لدرجة لم يعد الحديث عن اال
بتنا أمام مرحلة سياسية بمعطيات ومحددات جديدة ال يمكن تجاوزها، وهذا ما يفسر التعثر في الحوار 

  . وعدم القدرة على المصالحة
مات السياسية ومن العوامل األخرى التي ساهمت في استمرارية هذه المرحلة، تراجع دور القوى والتنظي

الفلسطينية األخرى، ومحاولة كل من فتح و حماس االحتماء وراء عدد منها، وتراجع ملحوظ لدور 
مؤسسات المجتمع المدني بل ومحاولة من القوتين فرض هيمنتهما عليها أو على األقل تحديد نشاطها، أما 

فسه ضحية هذا االنقسام، لذلك فقد المواطن الفلسطيني فمهموم ومثقل بأعباء المعيشة والحصار وقد وجد ن
القدرة على التحرك الذاتي والمبادرة على التغيير، ووجد نفسه وسط والء حائر ما بين الراتب ولقمة 
العيش ووالء لموقف سياسي ينبذه ويرفضه، وفي هذا االنقسام السياسي ضعفت السلطة السياسية المدنية 

ة، ما زاد من تعقيدات الحوار، وجعل القرار بيد هؤالء وتنامت ظاهرة نفوذ العسكر واألجهزة األمني
  . العسكر

هذه هي الصورة الشاملة والبيئة التي تتم فيها جلسات الحوار الفلسطيني والتي قد تفسر حالة االنسداد 
. والتأزم في جلساته وتأجيلها من جلسة إلى أخرى بل أحياناً التراجع في التفاهمات عن الجلسات األخيرة

إذاً، البداية ألي . لفهم يساعدنا في الخروج من عنق الزجاجة، ويضع أيدينا على الحلقة المفقودةهذا ا
حوار ناجح هي في إعادة معالجة كل هذه االختالالت في بنية النظام السياسي حتى ال يبقى أسير حالة 

ير وبناء نظام استقطاب سياسي بين فتح وحماس، وبقدر توسيع دائرة المساهمة والمشاركة بقدر توف
  .سياسي بعيداً من االستقطاب والمحاصصة السياسية التي قد تعيدنا إلى الوراء ثانية

  22/7/2009الحياة، 
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  علي بدوان

إلى وقت قصير، كانت جميع القوى الفلسطينية بما فيها حركة حماس ومعها فصائل منظمة التحرير 
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ) اللطف أبو(شكك بإمكانية قيام فاروق القدومي الفلسطينية ت

 في مواجهة الرئيس محمود عباس على خلفية "كبيرة وقاطعة"والرجل الثاني فيها باتخاذ خطوة ما 
. الصراع السياسي والتنظيمي بينهما، وهو صراع مازال متواصالً منذ أكثر من عقد ونيف من الزمن

قدة بأن الرحلة التاريخية التي الزمت الرجلين في مشوارهما الكفاحي خالل العقود الخمسة الماضية معت
تدع مجاالً للقطيعة النهائية بينهما، وان بدت الخالفات تستعر بين كل منهما بشكل غير مسبوق في  ال

ه الرئيس محمود عباس السنوات األخيرة على خلفيات سياسية وتنظيمية، وعلى خلفية التحجيم الذي مارس
  . الدائرة السياسية لمنظمة التحرير وحركة فتح عموماًإطاربحق القدومي ودوره في 

  "قانون المحبة"تراجع 
 "لن يفسد للود قضية "كما كانت قطاعات من حركة فتح ذاتها تعتقد ومازالت بأن الخالف بين الرجلين

دائماً عندما كانت تدب الخالفات بين رجاالت حركة  الفتحاوي، الذي انتصر "قانون المحبة"مرددة مقولة 
فتح من القادة التاريخيين والمؤسسين باستثناء الحالة التاريخية الوحيدة التي خرجت من جسم فتح عام 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد قادتها األوائل، ) صالح أبو( ونعني بها الشهيد نمر صالح 1983
  ومعه العضو اآلخر في اللجنة المركزية لفتح سميح أبو1983ركة فتح عام الذي قاد االنشقاق عن ح
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 أبو(والعقيد موسى العملة ) موسى أبو(وعضوا المجلس الثوري العقيد سعيد موسى ) قدري(كويك 
، كما ترك سميح 1984، لكنه ترك المنشقين بعد أقل من عام واحد وعاد لحركة فتح األم بداية عام )خالد
  .م1985لمنشقين أيضاً وعاد لفتح األم عام كويك ا أبو

مازن عندما كانت   مع أبو"لن يقطع شعرة معاوية"كما كانت القوى الفلسطينية تعتقد بأن فاروق القدومي 
يدور داخل اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح،  تتناقل همساً فيما بينها ما

والتي شهدت فصوالً من ) عمان(ي تواترت في العاصمة األردنية خصوصاً في اجتماعاتها األخيرة الت
وهي اجتماعات لم . االفتراقات والخالفات والتطاحنات الداخلية بين مختلف الكتل واألقطاب الفتحاوية

يكن الرئيس عباس ليحضر جميع جلساتها إنما شارك ببعض منها، حيث لوحظ فيها بأن القدومي ورغم 
مازن، بل وكان حريصاً  لرئيس عباس لم يدفع على اإلطالق نحو القطيعة مع أبوخالفاته الحادة مع ا

لديه داخل قاعات المؤتمر السادس لحركة فتح  على بقائها في نية منه كما تقول مصادره بأنه سيطرح ما
مازن واتخاذه  لكن إصرار أبو. معتقداً بأن المؤتمر السادس للحركة سيعقد خارج فلسطين وليس داخلها

اللطف  قرار عقد المؤتمر في بيت لحم قلب الحسابات التي كان تدور في خلد القدومي، وهو أمر دفع أبو
اللطف، وستليها خطوات   على خطوته األخيرة، وهي خطوة مازالت أولية كما تقول مصادر أبولإلقدام

يين في حركة الحقة للكشف عن العديد من القضايا التي شكلت جوهر الخالف بين الشخصين التاريخ
  . فتح

  "كي جي بي"التقرير والـ
اللطف  وفي هذا المسار من الخالف الفتحاوي الداخلي، تعتبر مصادر الرئيس محمود عباس بأن أبو

مندوحة عنه، حيث  وبعد أن أدرك أن انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم بات أمراً ال
تيمه بالنسبة لمسألة وقضايا الخالف، أطلق موقفه اإلعالمي االستحقاقات الكبيرة التي قد تترتب في خوا

  .األخير
اللطف لم يكن ليطلق ألول مرة على يده وعلى  الذي أطلقه أبو) القنبلة(وفي حقيقة األمر، إن التقرير 

لسانه، فقد سبق وأن تم تداوله قبل نحو سنه ونصف عندما كتب ونشر واحد من اليهود الروس 
ين المحتلة والذي كان في السابق أحد رجاالت المخابرات السوفياتية السابقة الموجودين في فلسط
اللطف وذكر في تقريره األسماء وشرح بالتفصيل   حرفياً كل ما قاله أبو"كي جي بي"المعروفة باسم الـ

في تقريره كيفية وصول السم إلى جسد الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد أن كان قد قدم التقرير إلى 
كي "حيث نشر وسرب تقرير رجل الـ. ي يسمى مركز دانيال زيف لألبحاثإسرائيلز استخباري مرك

 عبر العديد المواقع 2008 السابق من قبل مركز دانيال زيف في الثامن والعشرين من يناير "جي بي
محضر اجتماعات رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس في عهد "االلكترونية تحت عنوان وثيقة 

  ."ي آرييل شارونسرائيلئيس الراحل ياسر عرفات بنظيره اإلالر
لكن الجديد في التقرير الذي أطلقه فاروق القدومي تمثل بقوله أنه تسلم التقرير من عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح عباس زكي، الذي نقل إليه التقرير من الرئيس الراحل ياسر عرفات شخصياً قبيل 

 أيام، وبالتالي فان نشره في المواقع االلكترونية المختلفة وتسريبه من قبل أحد وفاته بتسعة أشهر وتسعة
يضع األمور في موقع االلتباس ويدفعنا   تم بعد تلك الفترة بسنوات، وهو ما"الكي جي بي"رجال الـ

إلعمال العقل من أجل فك اللغز وانتظار موقف وتفسير من قبل عباس زكي الذي لم ينف إلى اآلن ما 
  . شار إليه القدوميأ

  مسارات حركة القدومي
فقيعة القدومي كما (وبعيداً عن حجم النتائج والتداعيات التي ستجلبها أو قد تجلبها القنبلة اإلعالمية أو 

التي أطلقها فاروق القدومي قبل أيام قليلة عبر مؤتمره الصحافي في ) قالت مصادر السلطة الفلسطينية
 وبغض النظر عن ردود الفعل المختلفة التي قللت من شان تأثيراتها على ،)عمان(العاصمة األردنية 
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حركة فتح والوضع الفلسطيني بشكل عام، أو التي ضخمت من نتائجها المتوقعة، إال أن خطوة القدومي 
جاءت في سياقات واضحة لتدلل بأن حجم االستعصاءات والتباينات التنظيمية والسياسية والشخصية 

 وصلت إلى نقطة حرجة بات فيها من الصعب على احد إعادة لملمة صفوف اإلطارات داخل حركة فتح
القيادية التاريخية فيها، ورأب الصدع المتسع الذي ضرب بحركة فتح منذ أكثر من عقد ونيف من 
الزمن، وبان شرخه واضحاً بعد رحيل ياسر عرفات، وفقدان فتح لعمادها التوحيدي، الذي كان قادراً 

  .اإليقاع العام لمسار فتح دون هزات عنيفة ودون خروج نتوءات كبيرة من الجسم الفتحاويعلى ضبط 
وبالطبع فان إعادة تشريح األوضاع العامة لحركة فتح وقراءة مناخاتها الداخلية التي هيأت لبروز األزمة 

ية المكلفة الراهنة أمر يحتاج لحديث طويل وكتابة مستفيضة، خصوصاً بعد أن كانت اللجنة التحضير
باإلعداد والتحضير ألعمال المؤتمر السادس لحركة فتح قد تشكلت قبيل وفاة الرئيس ياسر عرفات بسنة 
واحدة تقريباً، حين قرر الراحل عرفات ضرورة عقد مؤتمر للحركة وشكل لجنة تحضيرية من المجلس 

 إياها اصطدمت طوال السنوات الثوري واللجنة المركزية لبحث ترتيب عقد مؤتمر الحركة، إال أن اللجنة
الخمس الماضية بالعثرات والمطبات المتعلقة بإعداد تقارير المؤتمر التنظيمية والسياسية، وبتركيبة 

كما . الخ.. المؤتمر وعضويته ومعايير العضوية فيه، وعدد ممثلي العسكريين، والتنظيم، ومكان انعقاده 
اية، ألسباب تخفي ما وراءها من ألغاز مع تشكل هرم من أن إقالعها في عملها كان إقالعا وئيداً للغ

 حالة استقرار مع بريق لمعان السلطة "مواقع القرار وما حوله"المصالح التي باتت تؤمن للمؤثرين في 
كذلك في ظل رغبة عدد كبير من عتاولة حركة فتح تعطيل . وامتيازاتها ومع تدفق أموال الدول المانحة

 في أحسن األحوال خشية من "مقاسات معينة"ب عقد مؤتمر محدد ومبستر وعلى عقد المؤتمر، أو ترتي
االستحقاقات التنظيمية التي قد تترتب في خواتيمه ونتائجه حال انعقد بكامل شروطه النظامية، من إطاحة 

  . ودحرجة لمواقعهم التي طالما بقيت محجوزة لهم بشكل مستديم
لتحضيرية في عمان استمر وتواصل طوال السنوات الخمس ومن هنا فان تواتر اجتماعات اللجنة ا

 فبقي التطور "من نقطة الصفر"الماضية، ولكن في كل مرة كانت تعقد فيها االجتماعات كان الجميع يبدأ 
في مسار عملها محدوداً، إلى أن أقلعت في المرحلة األخيرة بطريقة مغايرة حيث تخللت اجتماعاتها 

  .  الحواريقساوة متبادلة في الخطاب
للبعبعة كما يقول (ومن هذا المنطلق، فان قنبلة القدومي سواء كانت دخانية للتغبير والتعمية، أو صوتية 

أو لتعطيل انعقاد مؤتمر بيت لحم، أو كانت نووية من عيار ) مازن بعض الفتحاويين المقربين من أبو
ميع وهو أن فاروق القدومي وبغض النظر قنبلة االلتحام الهيدروجيني، إال أن امرأ واضحاً يقر به الج

عن دقة المعلومات التي قدمها من عدمها، فبإعالنه انتقل بالمعركة الداخلية في فتح من طور إلى طور 
آخر، بالرغم من تراجع قدرته وسطوته ودوره في صناعة القرار الفتحاوي أو القرار الفلسطيني بشكل 

  .عام
  الوزن التاريخي للقدومي 

 تواضع سطوة القدومي على موضع القرار ففاروق القدومي الفتحاوي أو الفلسطيني إال أنه في لكن، ومع
 والئتالف منظمة 1965نهاية المطاف واحد من القادة التاريخيين المؤسسين لحركة فتح منذ العام 

 إضافة . الذين لم يتبق منهم على قيد الحياة سوى أربعة أشخاص1968التحرير الفلسطينية منذ العام 
يمكن تجاهله يتمحور حول القدومي، ويضم من بين صفوفه أيضاً  لذلك فان هناك اصطفافاً ملحوظاً ال

. بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والبعض من أعضاء المجلس الثوري المقيمين خارج فلسطين
 متكامل وبتحضيرات إضافة لوجود تيار من ثالث يعتمل داخل فتح كان ومازال يريد عقد مؤتمر نظامي

تامة تؤدي لنجاح أعماله، لذلك فان التيار المشار إليه مازال متحفظاً على عقد المؤتمر في بيت لحم 
  .ويضم في صفوفه قيادات متقدمة في مواقع العمل السياسي والتنظيمي
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ركة فتح فالقدومي في نهاية المطاف واحد من الرجال التاريخيين في منظمة التحرير الفلسطينية، ولح
والذي بقي في موقعه كأمين سر للجنة المركزية للحركة منذ إعالن انطالقتها المسلحة في الفاتح من 

فضالً كونه من الرجال األساسيين في حركة فتح من الذين ناهضوا .  حتى الوقت الحاضر1965يناير 
 1983صاً انشقاق عام كل االنشقاقات التي ضربت الجسم الفتحاوي والجسم الفلسطيني بشكل عام، خصو

الذي وقع داخل حركة فتح في سوريا ولبنان وامتد ليشمل كل الساحات الفلسطينية وما ترافق معه من 
حرب ضروس فلسطينية فلسطينية فوق األرض اللبنانية في البقاع وبعلبك وطرابلس وبيروت ومناطق 

  .جنوب لبنان
  المؤتمر السادس والتحضيرات المسلوقة

ل، يمكن القول إن مالحظات جمة ترافق اآلن الخطوات ما قبل األخيرة من انعقاد مؤتمر وفي هذا المجا
فمكان . فتح السادس في بيت لحم، انطالقاً من نقد تحديد المكان والزمان بخالف إرادة اللجنة التحضيرية

اعد على س المؤتمر وزمانه جرى تحديدهما بقرار فوقي هبط على اللجنة التحضيرية في عمان، وهو ما
  .التسريع بحدوث تفاعل لألزمة ووصوالً إلطالق القدومي لتصريحاته األخيرة

فضالً عن ذلك فان مالحظات من نمط نظامي تدور اآلن بشأن المؤتمر، وهي مالحظات قدمها الغيورون 
  : على حركة فتح ودورها التاريخي في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، والمالحظات هي

يرات المؤتمر القاعدية لم تكن كافية وجرى سلقها بالماء الساخن، فالعديد من الساحات  إن تحض- 1
واألقاليم لم تعقد مؤتمراتها النظامية بما في ذلك بعض أقاليم الضفة الغربية حيث توجد السلطة 

  .الفلسطينية
عف من مصداقية  طغيان منطق التعيين بعضوية المؤتمر بدالً من انتخاب المندوبين، وهو أمر يض- 2

  .تمثيل القاعدة التحتية لتنظيم الحركة
 تواضع أعداد مندوبي الشتات الفلسطيني خصوصاً إقليمي سوريا ولبنان واقتصار أعداد مندوبيهم - 3

من عضوية المؤتمر، وهما اإلقليمان اللذان شكال تاريخياً ) 1550(عضواً من أصل ) 130(إلى نحو 
والخزان البشري لقاعدتها العسكرية والفدائية على امتداد سنوات الفعل الحاضنة األساسية لحركة فتح 

  .الفلسطيني في الشتات
 بروز سطوة بعض األفراد من الجيل الثالث في الداخل الفلسطيني، من الذين باتوا يصولون - 4

دون، على من ال يري) الفيتو(ويجولون في أمر المؤتمر من ناحية تحديد األعضاء والمندوبين ووضع 
  .وهو ما وضع العديد من إشارات اللبس حول أدوارهم

 مع أهمية انعقاد المؤتمر على أرض فلسطين، إال أن شكوكاً تتسرب تحسباً من مناخات سياسية - 5
  . تهيئ لوضع المؤتمرين أمامها

  تقديرات الحالة الفتحاوية
كة فتح في بيت لحم وفقاً لقرار إلى ذلك، وبكل الحاالت ومع كل االحتماالت، فان خيار عقد مؤتمر حر

الرئيس محمود عباس والمتخذ في اجتماع المجلس الثوري الذي عقد مؤخراً في رام اهللا سيعيد إنتاج 
األزمة في حركة فتح بالرغم من تقليل البعض من قيادات السلطة الفلسطينية بشأن التأثيرات المتوقعة 

  .لحركة القدومي اإلعالمية األخيرة
يعقد في بيت لحم وهو أمر بات واضحاً وغير قابل للمناقشة، لكن الطامة الكبرى أن المؤتمر فالمؤتمر س

سيعقد في ظروف فتحاوية ليست متوافقة بل متوترة وغير طبيعية حتى لو ارتضت قطاعات من حركة 
حة فتح المشاركة ولو على مضض بالمؤتمر نتيجة لحسابات معينة يدركها أصحاب الشأن والمعرفة بالسا

  . الفلسطينية
 التي ألقاها القدومي في ساحة حركة فتح الداخلية والساحة "القنبلة"وبالتالي فان ما سمي اصطالحاً بـ

 عقابية من قبل اللجنة إجراءاتالفلسطينية عموماً، سيكون لها ما بعدها من تأثيرات قد تدفع نحو اتخاذ 
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 لحركة فتح بحق القدومي وذلك بحسب مصادر التنفيذية لمنظمة التحرير وربما من اللجنة المركزية
. فلسطينية مطلعة بالرغم من أن بعض القيادات العاقلة في حركة فتح تسعى لتهدئة األمور ولملمة الصف

وفي هذا السياق يعتقد البعض من المغالين ومن أصحاب المصلحة في التوتير بأن الرئيس محمود عباس 
ن بانت تركيبته المنحازة له مائة بالمائة من أجل التخفيف من ال يمكن أن يضيع فرصة المؤتمر بعد أ

وطأة حضور وتأثير القدومي داخل حركة فتح عبر اتخاذ قرار تنظيمي من داخل قاعات المؤتمر يعتبر 
 وبالتالي لم يعد له عالقة ال بالقرار وال بالمؤسسة "القدومي وضع نفسه خارج إطارات تنظيم فتح"فيه أن 
  .الفتحاوية

في تقديري أن الحكمة تتطلب المعالجة بطريقة ثانية فلو تم اتخاذ القرار بالصيغة الواردة أعاله فان و
االحتقان داخل الجسم الفتحاوي سيرتفع مرة ثانية وقد تصل األمور إلى خواتيم صعبة على مآالت حركة 

  .فتح المستقبلية في الداخل والشتات
  22/7/2009الوطن، قطر، 
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 ياسر الزعاترة
بخبر المحضر الذي قال فاروق القدومي، ) 7/7(عندما خرجت بعض وسائل اإلعالم صبيحة الثالثاء 

أمين سر حركة فتح إنه يؤكد تآمر محمود عباس ومحمد دحالن مع شارون واألميركان على قتل ياسر 
مت أنه حضر اللقاء، وعندما تواصلت معه عرفات، مكثت ساعتين وأنا أبحث عن صحافي بعينه عل

 .سألته عن صحة الخبر، فكان أن أكده عارضا إرسال صورة المحضر، فرددت بأن ال حاجة لذلك
عدم قناعتي بأن قرار قتٍل من هذا الوزن يمكن أن يتخذ في اجتماع تكتب : حدث ذلك لسببين، األول

يرد بكل ثقة بأن ذلك محض كذب وتلفيق، ما يعني قراراته، أما الثاني فهو أن بوسع الطرف الثاني أن 
 .أن المهم في القضية كما قلت للصحافي هو ما إذا كان القدومي قد ألقى بالقنبلة أم ال

والحق أن الرجل لم يفعل ذلك ألنه يريد أن يرتب على ما قال خطوة سياسية ذات وزن مهم، بل فعله 
أية حال، وبالطبع بعد قرار عقد مؤتمرها السادس في بعد قناعته بأنه مشطوب من قيادة الحركة على 

 دحالن، كما يؤكد أن الحركة ستغدو - بيت لحم، والذي يشكل انتصارا واضحا ال لبس فيه لتيار عباس
، وأن 70بعده حزب سلطة وليست حركة تحرر، وأن ال قيمة بعدها لوجوده فيها، هو الذي جاوز الـ

بعض الرمزية من خالل بعض الفصائل المعارضة الموجودة في أقصى ما يمكن أن يفعله هو ممارسة 
دمشق، وهو ما أكده عمليا لفتحاويين غاضبين جاؤوا يسألونه عن الخطوة التالية، واألمر هنا ال صلة له 
بعزوف الرجل عن الزعامة، وإن كانت للسن أحكامها، بقدر صلته بظروف موضوعية ليس بوسعه 

 .التمرد عليها
شقاقا داخل حركة فتح ال بد له من حاضنة سياسية، األمر الذي ال يبدو متوفرا هذه األيام، إذ األكيد أن ان

ال وجود لصدام حسين في العراق، ولبنان لم يعد مفتوحا كما كان من قبل، وليس بوسع سوريا الساعية 
ة سياسية بسبب من هذا النوع، فيما ال تصلح إيران حاضن» إثم«إلى التواصل مع أوباما تحمل ارتكاب 

 .بعدها، وإن كان بوسعها توفير المال، مع أن ذلك يبدو مشكوكا فيه إثر أزمتها األخيرة بعد االنتخابات
للتأكيد على ذلك نشير إلى أن الرجل الذي أطلق قنبلته في عمان، ال يزال فيها، رغم غضب النظام 

ان لقاء عاديا مع صحافيين بعينهم، وبالتالي هو لم يعقد مؤتمرا صحافيا، وإنما ك(واألجهزة األمنية عليه 
، وهو ال يزال في عمان ألن سوريا لم تسمح له حتى كتابة هذه )لم يكن األردنيون على علم بما سيقوله

 .السطور بالعودة، مع أنها ستفعل الحقا بعد هدوء الضجة
ة فتح حركة متفرغين، األكيد أن ميزان القوى الحالي يميل لصالح محمود عباس، والسبب هو أن حرك

ومن يملك المال يتحكم بها، والمال رهينة بيد سالم فياض والمانحين الدوليين، ويمر بموافقة 
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يين، وبالتالي سيكون المؤتمر انعكاسا لهذا الواقع، معطوفاً على دفع مصري لصالح عباس سرائيلاإل
 .اإلصالح مع أوبامابهدف إرضاء األميركان، ألغراض تمرير التوريث وصفقة السكوت على 

على أن نجاح محمود عباس في إتمام صفقة المؤتمر وتحويل حركة فتح إلى حزب سلطة على مقاس 
االحتالل والجهات المانحة، ال يعني أن قنبلة القدومي لم تؤت أكلها في الواقع الفلسطيني، ذلك أن التأثير 

لداخلي الفتحاوي خصوصا، وسيزداد أكثر المعنوي لها كان وسيبقى كبيرا في الوعي الشعبي عموما، وا
 .بعد النجاح بدل أن يتراجع بحسب اعتقاد البعض، وقد يؤدي إلى خروج كثيرين بهذه الصيغة أو تلك

حدث ذلك ألن عدم إيمان الكثيرين بمضمون الوثيقة ال يغير في حقيقة أنها ذكّرت الجميع بسيرة الرجلين 
، أم 2003حاولة االنقالب المسلح عليه من قبل دحالن عام ، أكان بم)عرفات(المتهمين مع المغدور 

باالنقالب السياسي بضغط األميركان الذين فرضوا عباس رئيسا للوزراء ودحالن لألمن، ووصل الحال 
حد وصف عباس من قبل عرفات بأنه كرزاي فلسطين، كما ذكّرت بأن من يقتل المجاهدين لتمرير 

 .ت أو سواه، وأقله التواطؤ مع القتلةمشروعه، ال يستبعد عليه قتل عرفا
هو وضع بائس من دون شك، إذ ستدخل القضية في متاهة خالل السنوات القليلة في ظل هؤالء، بينما 
تنشغل حماس في تدبير أمر القطاع وإعماره ومعيشته، مع مخاوف جدية بتوصل عباس إلى صفقة نهائية 

ت والتضحيات حتى يتمكنوا من التمرد عليها والعودة إلى مع نتنياهو سيدفع الفلسطينيون الكثير من الوق
 .المقاومة من جديد

 22/7/2009العرب، قطر، 
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