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  33  :كاريكاتير

***  
  

   من أجل المصالحةناصبا للتخلي عن منون ومستعد...منهجية فتح ال تساعد في تحقيق االتفاق: هنية .1
 إسماعيل هنية رئيس  أنأشرف الهور، غزة نقالً عن مراسلها في 22/7/2009لقدس العربي، انشرت 

الحكومة المقالة في غزة أرجع أمس سبب عدم الوصول لغاية اللحظة التفاق ينهي االنقسام الفلسطيني 
مت ، وفد فتح في الحوار، وأبدى استعداده وطاقم حكومته للتخلي عن مناصبهم، حال ت"منهجية"إلى 

المنهجية التي "وأشار هنية خالل احتفال بتكريم أوائل طلبة القطاع في الثانوية العامة إلى أن . المصالحة
يسير عليها وفد حركة فتح ال تساعدنا على تحقيق التقدم، فكلما تقدمنا نتأخر، لذلك أقول لكم، يدنا ممدودة 

أنا "حة وتقديم كل االستحقاقات، وقال وأكد استعداد حكومته للمصال ."لكم من أجل تحقيق المصالحة
، غير أن "مستعد كرئيس الوزراء وجميع الوزراء العاملون في الحكومة أن نتخلى عن كراسينا ومقاعدنا

، وأن ال تكون الحكومة القادمة التي ستشكل عقب االتفاق "ال يمس الثوابت"هنية اشترط أن يكون االتفاق 
أبعد من "وأكد هنية استعداده للذهاب من أجل المصالحة إلى  .ليةخاضعة للشروط األمريكية واإلسرائي

  ."لكن ليس على حساب الحقوق والثوابت والتاريخ"، وأضاف "ذلك
، وفي إشارة من "تخطي القضايا المختلف عليها"وطالب هنية كال الحركتين فتح وحماس بالعمل من أجل 
 موافقة لوزارة األوقاف في حكومته للتنسيق مع هنية تهدف إلى التقارب من المصالحة، أعلن أنه أعطى

  .وزارة األوقاف في الضفة الغربية للتنسيق من أجل إنجاح موسم العمرة والحج خالل العام الجاري
أكبر "وخالل كلمته تطرق هنية إلى قضية الحصار اإلسرائيلي المفروض على السكان، ووصفه بأنه 

  . بالمشاركة في هذا الحصار"قريبين وبعيدين"ن وصفهم بـ، واتهم هنية م"جريمة في تاريخ البشرية
هنية دلل إسماعيل   أن ضياء الكحلوت،غزةنقالً عن مراسلها في  22/7/2009العرب، قطر، وأضافت 

: على حرص حكومته إلنجاز المصالحة بتوحيد امتحانات الثانوية العامة وتوحيد إعالن النتائج، وقال
 يدل على سيرنا باتجاه الوحدة ويؤكد أن حماس ال تريد قيام كيان منفصل، توحيد االمتحانات والنتائج"

واعتبر هنية تفوق طلبة الثانوية العامة بمثابة أبلغ رد على  ."ودليل على صدق النوايا وحسن المقصد
الحرب اإلسرائيلية على غزة وعلى األطراف القريبة والبعيدة التي قال إنها متآمرة على أهالي قطاع 

الحملة الجوية اإلسرائيلية كانت تهدف إلى قتل ": وقال هنية مخاطباً الطلبة المتفوقين وعائالتهم. غزة
لكن المقاومة ثبتت في "وأضاف  ."أكبر عدد من أبناء شعبنا وقادته بهدف السيطرة على قطاع غزة

 ." على شعبناالميدان وهذا الحفل جاء لنعلن أن اإلرادة هي من هزمت االحتالل وهزمت المتواطئين
 هنية قدم منحة دراسية كاملة للعشرة األوائل  إلى أنغزةمن  22/7/2009 قدس برس،وأشارت وكالة 

في امتحانات الثانوية العامة، من الفرعين العلمي والعلوم اإلنسانية، للطلبة المتفوقين من الضفة الغربية 
كان ) الظرف الدراسي(لها معنى خاص، ألنه "وقال إن نتائج الثانوية العامة لهذا العام  .وقطاع غزة

  ".صعباً ومليئاً بالعقبات والدماء في ظل عدوان على الضفة وغزة، وواجه القطاع حرباً شرسة
  

  عباس يطالب بإزالة الجدار ووقف االستيطان .2
 مسؤولين فلسطينيين ضغطوا على أن ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية : رويترز–القدس المحتلة 

  . في الضفة الغربيةاألمني لتحسن الوضع  على تفكيك الجدار نظراً"إسرائيل" كي تحث واشنطن
. " يزول واالستيطان غير شرعيأنالجدار غير شرعي يجب  "إنالرئيس الفلسطيني محمود عباس قال و
رق  بعد لقاءه المبعوث الروسي لعملية السالم في الشاألربعاءضاف عباس للصحفيين في رام اهللا مساء أو

 وقف االستيطان بشكل كامل بما في ذلك ما يسمونه األساسية القضية بالتأكيد" الكسندر سلطانوف األوسط
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نحن نفذنا ما "وقال عباس . "النمو الطبيعي واالعتراف بالدولتين بدون الشروط التي تفرغها من مضمونها
  ."علينا في خطة خارطة الطريق ومستمرين في التنفيذ

. وضين الفلسطينيين صائب عريقات رويترز انه فاتح الواليات المتحدة في القضيةوابلغ كبير المفا
  . تعقيدا وانه جزء من المشكلة وليس من الحلاألمور الجدار يزيد أنن اإلسرائيليين يعرفون إ وأضاف

  22/7/2009الحياة، 
  

  "التشريعي"س لـالتفاق مع الكتل البرلمانية على استئناف الدويك لمهامه كرئيافتح تنفي  كتلة .3
ربعاء بأن كتلته لم تتفق مع حماس أل رئيس كتلة فتح البرلمانية ااألحمدكد عزام أ:  وليد عوض-رام اهللا 

عزيز الدويك احد قادة حماس عمله كرئيس للمجلس . خرى على استئناف النائب دو الكتل البرلمانية األأ
لحديث في تفاصيل موقف كتلته البرلمانية  ا"القدس العربي" خالل اتصال لـاألحمدورفض  .التشريعي

نا لست متابعا لهذا الموضوع، وهذا الموضوع أ"من عودة الدويك للعمل كرئيس للمجلس التشريعي قائال 
  ."هميةأكله ليس ذا 

 أنن الكتل البرلمانية الفلسطينية اتفقت على أعلن الليلة قبل الماضية قد أالنائب قيس عبد الكريم كان و
  . المقبلاألحدز الدويك مهامه كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني اعتبارا من يمارس عزي

 النائب أكد حيث األربعاء عن ذلك االتفاق نفته حركة فتح على لسان العديد من نوابها اإلعالنن أ إال
وليد عساف عن الحركة أن ال اتفاق على هذا األمر إطالقاً وأن كل ما جرى هو مجرد اتصاالت 

ات قام بها بعض النواب من الكتل والقوائم البرلمانية األخرى مع كتلة فتح، في إطار معرفة ومشاور
وأشار عساف في  .رأي الكتلة حول ما أعلنه النائب الدويك حول نيته مزاولة مهامه في مقر التشريعي

س التشريعي تصريح صحافي لإلذاعة الفلسطينية الرسمية إلى أن قضية عودة الدويك للعمل كرئيس للمجل
ما تزال موضع نقاش وتشاور، سواء داخل كتلة فتح أو مع بقية الكتل والقوائم البرلمانية، وأن ما أعلن 
عنه في وسائل اإلعالم حول اتفاق الكتل في هذا الشأن ليس صحيحاً وال يعبر عن موقف كتلة فتح وال 

  .يلزمها بأي شيء
لعديد من الموانع والمحاذير القانونية والسياسية التي ال من جانبه أكد النائب جمال أبو الرب أن هناك ا

عبد .  أكد النائب د كم.تزال تحول دون تمكن الدويك من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي
 أنه كان األولى بالنائب الدويك أن يبحث هذا "وفا" الفلسطينية الرسمية األنباءالرحيم برهم وفق وكالة 

ية الكتل والقوائم البرلمانية حول الدور والمهام التي يمكن أن يمارسها النواب في هذه األمر مسبقاً مع بق
  .المرحلة، قبل اإلعالن في وسائل اإلعالم انه يريد استئناف عمله في مقر المجلس التشريعي كرئيس له

  23/7/2009القدس العربي، 
  

  ولية تدمير عملية السالمبشكل علني وواضح مسؤ" إسرائيل"ل ي بتحمواشنطنطالب  يعريقات .4
أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين  :وكاالت، عبد الرحيم حسين، عالء المشهراوي - القدس المحتلة

 جورج ميتشل األوسط باراك أوباما الخاص إلى الشرق األميركيصائب عريقات أن مبعوث الرئيس 
إلجراء محادثات بشأن عملية السالم  رام اهللا يوم االثنين المقبل، ضمن جولة في المنطقة، إلىسيصل 
وقال في تصريح . اإلسرائيلية مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض - الفلسطينية
نرحب بهذه الجولة المهمة ونأمل في أن تحمل في طياتها ما يمكن أن يلزم إسرائيل بوقف "صحفي 

في خطة خريطة الطريق الدولية للسالم في الشرق النشاطات االستيطانية وتنفيذ جميع التزاماتها الواردة 
ننا نفذنا التزاماتنا وسننفذ ما يترتب علينا من التزامات واردة في خريطة الطريق ولكن إ" وقال. "وسطاأل

 األراضيبل بالعكس، تستمر في نشاطاتها االستيطانية ومصادرة .  شيءأيإسرائيل لهذه اللحظة لم تنفذ 
 بشكل علني "إسرائيل" بأن تحمل األميركية اإلدارةوطالب عريقات . "القدسوهدم المنازل خاصة في 
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وواضح مسؤولية تدمير عملية السالم وتعرف العالم من هو الطرف الذي ينفذ التزاماته ومن هو الطرف 
  . ومطالب المجتمع الدولي بوقف االستيطان"خريطة الطريق"الذي يضرب بعرض الحائط خطة 

  23/7/2009 االتحاد، اإلمارات،
  

  الزي الشرعيفرض على المحاميات ارتداء تالسلطة القضائية : غّزة .5
فرضت السلطة القضائية التابعة للحكومة المقالة في غزة على المحاميات ارتداء الزي :  حامد جاد- غزة

لدى ترافعهن في محاكم غزة، وذلك تنفيذا لقرار صدر أخيرا عن ما " غطاء الرأس والجلباب" الشرعي
يعرف بمجلس العدل األعلى الذي شكلته الحكومة المقالة كجسم قضائي بديل عن مجلس القضاء األعلى 

ويقضي القرار المذكور الذي تلقت الغد نسخة عنه بإلزام المحامين لدى ظهورهم  .في السلطة الفلسطينية
وسترة " فة بالروبعباءة المحامين المعرو"في محاكم غزة بارتداء ما سمي بكسوة من القماش األسود 

قاتمة السواد وربطة عنق سوداء اللون، أما المحاميات ففرض القرار عليهن ارتداء الجلباب ومن ثم 
  ".المنديل"كسوة القماش المذكورة وغطاء الرأس 

واعتبر رئيس مجلس العدل األعلى التابع للحكومة المقالة عبد الرؤوف الحلبي أن صدور هذا القرار 
سبتمبر المقبل جاء لتنظيم أوضاع العمل في السلطة / اعتبارا من األول من أيلولالمعتزم تطبيقه 

  .القضائية وإظهار المحامين بمظهر الئق في المحاكم
هذا القرار مخالف للقانون "أما رئيس مجلس القضاء األعلى في الضفة الغربية عيسى أبو شرار فقال 

إذ أن المحامية مطالبة لدى وقوفها أمام المحاكم بارتداء وليس هناك ما يلزم المحاميات بارتداء الجلباب 
شأنها بذلك شأن زمالئها المحامين الذكور وبالتالي هذا القرار يتعارض مع القانون " الروب"العباءة 

وشدد على أن الرئيس الشرعي لمجلس القضاء ال يملك الحق في . األساسي ويمس بالحرية الشخصية
ك في إشارة إلى مجلس العدل األعلى ال يعد مجلسا شرعيا للقضاء الفلسطيني اتخاذ مثل هذا القرار وذل

  . شرارأبو أضاف، حسبما "وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل"
وأثار القرار ردود فعل في أوساط المحامين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية والقضائية التي استنكرت 

وال يمت بصلة للقانون األساسي الفلسطيني ويتناقض والحرية هذا القرار مؤكدة انه مخالف للقانون 
طالبت محامية الهيئة المستقلة لحقوق المواطن صبحية جمعة مجلس العدل األعلى  حيث .الشخصية

بالتراجع عن القرار المذكور الذي اعتبرته مخالفا للقانون فضال عن أن رئيس المجلس هو نفسه رئيس 
 .مر الذي يزيد من صعوبة المساعي التي قد تتخذ لالعتراض على هذا القرارالمحكمة العليا في غزة، األ

ال استطيع فهم دوافع هذا القرار وفي حال تطبيقه وإقدام الجهات المنفذة له على طرد أي "وقالت جمعة 
  ".محامية فان الهيئة ستقف أمام ذلك وستعترض على كل إجراء يمس بحرية المحاميات

  23/7/2009الغد، األردن، 
  

  "جند أنصار اهللا"وشرطة المقالة تحاصر شقة لـ...  جريحاً في تفجير حفل زفاف61 :خان يونس .6
األجهزة األمنية التابعة للحكومة  أن  رائد الفي،غزة نقالً عن مراسلها في 23/7/2009الخليج، نشرت 

على خلفية انفجار استهدف " السلفية الجهادية"المقالة اعتقلت ثالثة متهمين يعتقد أنهم من أتباع جماعات 
حفل زفاف ابن شقيقة القيادي في فتح محمد دحالن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب  . مواطناً بجروح متفاوتة61إصابة نحو 
ورطين بحادث التفجير الذي وقع ليل الثالثاء الغصين إن جهاز األمن الداخلي أوقف ثالثة مواطنين مت

  .األربعاء أسفل منصة حفل زفاف محمود دحالن في منطقة جورة العقاد في مدينة خان يونس
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ونقل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن دائرة العالقات العامة في شرطة خان يونس أن االنفجار 
الشرطة عثرت على عبوة أخرى لم تنفجر كانت  أنوقع جراء انفجار عبوة محلية الصنع، مضيفاً 

  .مزروعة أيضاً أسفل المنصة
وقالت مصادر حقوقية إن المعتقلين الثالثة اعترفوا على آخرين شاركوا في التفجير الذي استهدف حفل 

وقال  .الزفاف، وتحصنوا في شقة في مدينة خان يونس تعود لجماعة جند أنصار اهللا السلفية المتشددة
  . المدينة إن قوات كبيرة من األجهزة األمنية تحاصر الشقة المذكورة بغية اعتقال المطلوبينسكان في
حماس تعلم "إن : في بيان حصار الشقة، وقالت" جماعة جند أنصار اهللا في أكناف بيت المقدس"ودانت 

فظة كتاب اهللا، جيداً أن هذا المكان تابع للجماعة، وأن من بداخله هم مجاهدون من خيرة طلبة العلم وح
  ".المشهود لهم بدماثة الخلق، والسبق الجهادي، وال عالقة لهم بأي من التهم الملفقة لهم

  .وهددت الجماعة بالرد بعنف على حماس في حال المساس بأي من عناصرها المحاصرين
للعريس هي   حفلة الزفاف إلى أن فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 23/7/2009الحياة، وأشارت 

 القيادي في حركة فتح محمد دحالن، لكن إليهامحمود محمد دحالن، وهو من العائلة نفسها التي ينتمي 
لذلك يعتقد بان التفجير وقع على .  تأكدت من انه ليس ابن شقيقته كما تردد في وسائل اعالم عدة"الحياة"

هادية حديثة النشأة انتمى أعضاؤها خلفية دينية وليست سياسية، وان من يقف وراءه هو جماعة سلفية ج
  .  حركة حماس التي طردتهم من صفوفها بسبب فكرهم المتطرفإلىفي السابق 

سلفيون جهاديون هاجموا الحفلة " أن يكون "الحياة"في هذا الصدد، رجحت مصادر أمنية وحقوقية لـ
 "ليلة الحنة"، ويطلق عليها ، علماً أن الحفلة غير مختلطة، وهي مخصصة للرجال فقط"بذريعة أنها ماجنة

  .التي يكون فيها العريس في بيت أهله والعروس في بيت أهلها
 النائب إسماعيل األشقر، رئيس لجنة الداخلية واألمن  أنغزةمن  22/7/2009 قدس برس،وجاء في 

أقسى "بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أكد أنهم سيوصون وزارة الداخلية والقضاء في غزة باتخاذ 
درجات العقوبة والضرب بيد من حديد، على أيدي المتورطين في االنفجار الذي استهدف حفل زفاف في 

وكشف األشقر لوكالة  ".أفكار منحرفة"، واصفاً إياهم بأنهم أصحاب "مدينة خان يونس الليلة الماضية
  .قالهموقد تم اعت" المنحرفين فكرياً"، أن الذين نفذوا االنفجار مجموعة من "قدس برس"
  

  نموذجاً للوجود الفلسطيني"البارد"ليكن إعمار :  الداخلية الفلسطيني يزور السنيورة وبارودوزير .7
 المكلف  اللبنانية سعيد أبو علي رئيس الحكومة. د]في حكومة فياض [وزير الداخلية الفلسطينيزار 

اء تحدث الوزير الفلسطيني بعد اللقو.  في السراي الكبيرأمستصريف األعمال فؤاد السنيورة بعد ظهر 
أطلعته على تطورات األوضاع في فلسطين، خاصة في ضوء استمرار الحكومة اإلسرائيلية ": فقال

كما أطلعت . بسياسات االستيطان وتهويد القدس، واإلصرار على تقويض أسس ومرتكزات عملية السالم
ين الذين تشرفت بمقابلتهم، فيما يتعلق دولته على ما تناولته لقاءاتي مع المسؤولين والوزراء اللبناني

 . "بالشؤون الفلسطينية في لبنان
:  زياد بارود، في مكتبه وقال بعد اللقاء اللبنانيوكان الوزير الفلسطيني قد زار وزير الداخلية والبلديات

ها  العالقات الثنائية وآفاق تطويرإلى إضافةبحثنا في جملة من المواضيع ذات االهتمام المشترك، "
واالرتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، خصوصا للترابط الكبير والمباشر 

 في اآلخربين القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية وانعكاس الوضع في كال البلدين الشقيقين احدهما على 
ركة حيث يجمعنا المصير الواحد  المشتواألهداف الذي يحتم في ضوء المصالح األمرشتى المجاالت 

 والقضايا التي تتطلب منا اإلشكاالت نرتقي بهذه العالقات بما يعالج أن المعمدة بالدم، األخوةوعالقات 
 . "تنسيقا وتوافقا، وهذا ما حدث في لقائي مع معاليه
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 شرعنا في ناأنتعلمون ": ؟ قالإليها والمشاكل التي تم التطرق اإلشكاالتوردا على سؤال حول طبيعة 
 التنفيذية لهذا المشروع وتحقيق األعمال بناء مخيم نهر البارد وقد توفر تمويل كاف النطالق إعادة

 في تنظيم الوجود الفلسطيني في إليه تجربة ونموذج نتطلع إرساء يكون ذلك أنمرحلة مهمة، ونأمل 
 . "لبنان

 23/7/2009السفير، 
  

 يها ثقافة المقاومة إلى كل الجوانبنحن أمام مرحلة جديدة تدخل ف: الزهار .8
إننا بصدد : "قال القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي، الدكتور محمود الزهار: غزة

 ،مرحلة جديدة تدخل فيها الثقافة المقُاومة إلى كل الجوانب سواء كان الفيلم المقاوم أو األنشودة المقاومة
 ".يروبتنا نشهد نهضة ثقافية تبشر بخ

نحو تعزيز ثقافة "وأضاف خالل المؤتمر السنوي األول للمراكز والمؤسسات الثقافية تحت عنوان 
إننا عندما نتحدث عن مجتمع مثقف فإننا نتحدث عن مجتمع مدني ومتحضر وإن المقاومة ": "المقاومة

 ".بدأت بكلمة وفكرة حملها المقاومون وبدأ تحوريها إلى فعل مقاوم على األرض
 الزهار انه سيتم تشكيل رابطة لألدباء والفنانين الفلسطينيين، بهدف تفعيل دورهم وإبراز إبداعاتهم وبين

 .لتخدم الدين والوطن على حد تعبيره
 23/7/2009السبيل، األردن، 

  
 قنا تعجيزية وتفرِّ للحوارشروط حماس :شعث .9

 نبيل شعث .د الحركة للحوار ددعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وف:  فهيم الحامد-جدة  
إلى ضرورة اإلسراع إلنهاء االنقسام و إجراء حوار جاد حقيقي بين حركتي فتح وحماس للخروج باتفاق 

، مؤكدا أن الشروط التعجيزية التي تضعها حماس تبعد الجميع عن نالفلسطينييينهي حالة التشرذم بين 
 .الوصول إلى توافق وطني ينهي حالة االنقسام

حماس عدم وضع شروط تعجيزية على أجندة الحوار الفلسطيني " عكاظ"لب شعث في تصريح لـوطا
والتعامل بواقعية وموضوعية حيال القضايا المطروحة في الحوار، معربا عن أمله أن يجري خالل 
جلسات الحوار المقبلة المقرر عقدها في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل التوصل إلى توافق حول 

 .قضايا الجدليةال
إن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق حماس، التي ترغب في االستمرار على سيطرتها :  شعثوقال

  .العسكرية على غزة وتكريس مبدأ االنقالب، وإيجاد حكومتين في األراضي الفلسطينية
  23/7/2009عكاظ، 

  
   رئيساً للتشريعيالشعبية تدعو إلى عدم المساس بشرعية الدويك .10

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس أن تداعيات االنقسام الفلسطيني يجب أال تمس : التوكا
  .بشرعية رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك باعتباره منتخباً من قبل الشعب الفلسطيني

إن الدويك هو رئيس المجلس التشريعي المنتخب ويجب أال تمس تداعيات "وقالت الجبهة في بيان 
، مشيرة إلى أن الكتل البرلمانية التي عقدت الثالثاء اجتماعاً اتفقت على أخذ ذلك بعين "قسام بشرعيتهاالن

". هو السبيل لمنع إسقاط حالة االنقسام على المجلس"االعتبار واعتماد التوافق البرلماني بين الكتل الذي 
 عقد لقاء برلماني أمس بهدف إن الكتل البرلمانية بجانبها كتلتي فتح وحماس اتفقت على"وأضافت 

  ". الوصول إلى صيغة من شأنها إعادة االعتبار للمجلس التشريعي وعقد جلسة خاصة برئاسة الدويك
  23/7/2009الخليج، 
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  ستختلف عما قبله وحماس تتملص من االنتخاباتالسادس فتح بعد المؤتمر  :دحالن .11

ثوري والتشريعي محمد دحالن ما جاء على اعتبر القيادي في حركة فتح عضو المجلسين ال: بيت لحم
وقال  .لسان فاروق القدومي من اتهامات لرفاق الدرب نابعة من حسابات شخصية وسياسية وحزبية

 مخربين ورطوه في القضية وهذه إلى استمع ألنه عليه وأشفق حزين على القدومي وليس منه أنا: دحالن
 المسلمين وروجت لها قناة الجزيرة واإلخوانماس فبركات إسرائيلية نشرت منذ زمن وشاركت فيها ح

وقال دحالن في لقاء  ".والقدومي يعتقد انه اكتشف القنبلة الذرية بدل ان يساعد شعبه المحاصر والمهان
 ملحم على شاشة تلفزيون فلسطين الليلة من استيديوهات إبراهيم أجراهبث على الهواء مباشرة بحوار 
الستعدادات الجارية لعقد المؤتمر السادس لحركة فتح في المدينة في شبكة معا ضمن تغطية خاصة ل

ان المؤتمر سيعقد في مكانه وزمانه باعتباره استحقاقا وطنيا عاما وان غزة ": الرابع من الشهر المقبل 
والشتات ستكونان حاضرتين فيه اال انه استدرك قائال انه سيتضامن مع مندوبي غزة بعدم المشاركة في 

  . مشاركتهم في المؤتمرأمام بان يتم تذليل العقبات التي تقف أملهمر في حال عقد بدونهم معربا عن المؤت
 فتح بعد المؤتمر لن تكون هي ذاتها قبل المؤتمر معتبرا ان الحركة ستقوم أن إلى دحالن وأشار

نعقاد المؤتمر بمراجعات واسعة للكثير من القضايا والسياسات التي شهدتها التطورات الدولية منذ ا
 عاما 15الخامس قبل عشرين عاما كما ستقوم الحركة بمراجعة هادئة ورصينة لتجربة السلطة خالل ال 

  .الماضية مشددا على ضرورة تحديد سقوف زمنية للعملية السياسية
 حولها األسئلة على لإلجابةوقال دحالن ان ملفات كثيرة وشائكة سوف يتم فتحها داخل المؤتمر 

  . المسؤولين عما اصاب الحركة من اخطاء وانكسارات خالل الحقب الماضيةومحاسبة
 يجري التنسيق لهم وأجنبية فتحاويا سيصلون من دول عربية 350-300وكشف دحالن ان نحو 

س اتصاالت مكثفة مع دول يللمشاركة في المؤتمر اضافة الى كوادر الحركة في غزة حيث يجري الرئ
 المؤتمر سيطرح برامج لجهة استعادة غزة إنوقال  .ماح لهم بالحضورمقربة من حماس من اجل الس

 الى صياغة برنامج سياسي واقعي منطقي وتحديد المفاوضات إضافةومحاسبة المسؤولين عن ضياعها 
مع إسرائيل بسقف زمني ال يتجاوز العامين واستخدام الحق في المقاومة الذي كفلته الشرائع الدولية 

 على حق العودة ودولة فلسطينية مستقلة والتأكيدوقت المناسب وليس بطريقة عشوائية واستخدامها في ال
وعن حضور كوادر الحركة من غزة  .وان يجري االستعداد لعقد المؤتمر السابع، وعاصمتها القدس

 مؤتمر فتح من دون أتصورال ":  منع حماس لهم؟ رد ابو فادي بالقول وإمكانيةللمشاركة في المؤتمر 
در غزة والخارج وسيشكل ذلك عبئا عليهم وعبئا علينا والرئيس يجري اتصاالت مع دول عربية كوا

  ".مقربة من حماس لحل هذه القضية
 حماس ترفض االستجابة لمتطلبات الحوار والمصالحة طيلة جوالت الحوار إنقال القيادي الفتحاوي و

  . اتفاقإلىالتوصل ن يكون مؤتمر فتح دافعا من اجل أ أملهالماضية معربا عن 
 على وجود الحركة الوطنية بما فيها حماس خاصة وان أال مستقبل النظام السياسي لن يقوم إن" وأضاف

 المفاوضات السرية إلى حد التماهي مع برنامج منظمة التحرير مشيرا إلىموقف حماس السياسي اقترب 
هم يفاوضون في ": وقال. لعملية السياسية من اجل قبولها شريكا في اأوروبيةالتي تمارسها في عدة دولة 
  ".السر ونحن نتفاوض في العلن

 دحالن جاهزية فتح لعقد االنتخابات في ، أكد االنتخاباتإلرجاء أنباءوردا على سؤال حول ما يتردد من 
 االنتخابات قبل عام ونصف في حال استمرت إلى حماس لن تذهب أنموعدها معربا عن اعتقاده 

  .زةسيطرتها على غ
  22/7/2009وكالة معاً، 
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   سبل إنهاء االنقسام الفلسطينيعمرو موسىبحثنا مع : رئيس وفد الشخصيات المستقلة .12
 ياسر الوادية رئيس وفد الشخصيات الفلـسطينية المـستقلة          . صرح د  :  عبد الرازق ابو جزر    -القاهرة  

ل العربية عمرو موسى تناول آخـر        يزور القاهرة حاليا أن الوفد بحث مع األمين العام لجامعة الدو           يالذ
  .المستجدات على الساحة الفلسطينية خاصة ما يتعلق بملف المصالحة الداخلية

ن الوفد وضع أمين عام الجامعة العربية في صورة الجهود المبذولة من قبل الشخـصيات               إوقال الوادية   
 طرح  إلىيني الداخلي، باإلضافة    المستقلة لدعم الجهود المصرية والعربية من أجل تحقيق التوافق الفلسط         

 االتفاق وسبل حلحله مواقف كل من فتح وحماس         إلىالعديد من القضايا التي ال تزال عالقة أمام التوصل          
  .حتى تحقق الجولة المقبلة من الحوار نتائج ايجابية وملموسة

 23/7/2009الحياة الجديدة، 
  

  م من أي تهدئة مع االحتاللمن كتائب األقصى في الضفة يعلنون تحللهعناصر  تسعة .13
 التابعة لحركة فتح مكان إقامتهم في مقر محافظة جنين، األقصى من ناشطي كتائب 9غادر : رام اهللا

 حلهم من أي تهدئة مع وأعلنوااحتجاجاً على ما وصفوه بسوء التعامل معهم ومع استحقاقاتهم العسكرية، 
 في شمال الضفة الغربية قوله األقصىد كتائب شهداء قائ"  يعقوبأبو"عن " معا"ونقلت وكالة  .االحتالل

بعد أكثر من ) قرب جنين(قرروا ترك مقر المحافظة والعودة إلى بلدة قباطية ) هو أحدهم(إن التسعة "
: وقال ".عام على التزامهم بصفقة العفو عن المطلوبين التي تمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

 من عدة خطوات سوف يتم أولى هدنة، وهذه خطوة أينحن بحل كامل من خرجنا اليوم من المحافظة و"
أن ناشطو األقصى " أبو يعقوب"أضاف  و".األساسية لم يتم االستجابة لكافة مطالبنا وحقوقنا إذاتنفيذها 

بالعفو الكامل من قبل الجانب اإلسرائيلي حسب االتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية، واخذ "يطالبون 
  ".افة الحقوق العسكرية كما اتفق مع السلطة عليهاك

 كقوات أمن وطني لسنا إننا: "بدوره قال العقيد راضي عصيدة قائد منطقة جنين في تعقيبه على الحدث
 األمن للمطاردين نوفر لهم إيواء، ونحن فقط مكان اإلسرائيليمسؤولين عن تنفيذ االتفاقيات مع الجانب 

 وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الرتب العسكرية، إن عصيدة  وأضاف".رأكث والمشرب ليس والمأكل
 في كل اجتماع مع بأنناعلما "، اإلسرائيليينوكذلك عن تنفيذ االتفاقيات وطرح ملفات المطلوبين مع 

  ". نطرح بكل قوة موضوع المطاردين وضرورة حل قضيتهم التي طال حلهااإلسرائيليالجانب 
 23/7/2009السبيل، األردن، 

  
 "محاولة لتهديد النسيج االجتماعي الفلسطيني "ّده تدين انفجار خان يونس وتعحماس .14

نددت حركة حماس بشدة باالنفجار الذي وقع الليلة الماضية، والذي استهدف حفل زفاف في : خان يونس
ها  فلسطينياً من رواد الحفل، معربة عن أسف30وأسفر عن جرح نحو ) جنوب قطاع غزة(خان يونس 

نسخة " قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب، وصل  .الستهداف أرواح المواطنين األبرياء واآلمنين
تستهجن التفكير المنحرف لمن يقوم بهذه األفعال المشينة البعيدة كل البعد عن مبادئ ديننا "منه إنها 

رية مشبوهة ترى أن القوة الحنيف، وال تعبر إال عن فوضى فكرية لدى أصحابها الخاضعين لتأثيرات فك
  ".والعنف هي السبيل الوحيد لتحقيق ما يريدون

بمالحقة الفاعلين وردهم إلى جادة الصواب والعمل على تثبيت األمن "حكومة المقالة الوطالبت حماس 
  ".واالستقرار والسلم المجتمعي الذي استطاعت توفيره طوال الفترة الماضية

 22/7/2009قدس برس، 
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  ثالثة من أعضاء مجلس بلدي وتدين إقالة  من عناصرها14م السلطة باعتقال حماس تته .15
إن األجهزة األمنية   "قالت في بيان لها      حماس، أن    وكاالت من غزة، وعن  ،  23/7/2009الخليج،  ذكرت  

 مـن عناصـر     14شنت حملة اعتقاالت شرسة يوم الثالثاء في عدد من محافظات الضفة الغربية طالت              
وأوضحت أن االعتقـاالت     ".ومحاضر جامعي   أسرى محررين من السجون اإلسرائيلية     3الحركة بينهم   

كما اتهمت حماس حكومة سالم فياض بإقالـة ثالثـة مـن            . جرت في الخليل وقلقيلية وطولكرم ونابلس     
  .أعضاء مجلس بلدية قلقيلية المنتخبين عن الحركة

أكدت أن قرار وزير الحكم  ة حماس حركأن، رام اهللا، من 23/7/2009 السبيل، األردن، وأوردت
المحلي في حكومة فياض، إقالة ثالثة من أعضاء مجلس بلدية قلقيلية المنتخبين، يمثل انتكاسة جديدة 

يظهر تعمق فكر االنقالب لدى هذه الحكومة "للشرعيات القانونية والدستورية االنتخابية في فلسطين، و
لتشريعي، ومن قبل شخص انتهت صالحيته وأهليته للحكم في اللقيطة التي عينت دون مصادقة المجلس ا

 ".فلسطين
 من رؤساء هذه المجالس وأعضائها، بينهم ثالثة من أعضاء 20وأكدت حماس في بيان لها أن أكثر من 

كما قدم المجلس البلدي في  .ال يزالون يقبعون في سجون السلطة حتى اليوم المجلس البلدي في قلقيلية
  . حكومة فياض ووزير الحكم المحلي فيها خالد قواسمة احتجاجا على القرارإلىة احتجاج قلقيلية مذكر

  
  التوطين على نار حاميةو ...االحتالل رفض دخولي للمشاركة في المؤتمر السادس: المقدح .16

قال القيادي في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء منير المقـدح إن                : صفا - بيروت
الحتالل اإلسرائيلي أبلغه إلى جانب قياديين آخرين بالمنع من الدخول إلى األراضي الفلسطينية للمشاركة              ا

ومن المقرر أن تعقد حركة فتح مؤتمرها الحركي السادس في الرابع مـن              .في المؤتمر السادس للحركة   
  .آب المقبل في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة/أغسطس

، إلى أن قضايا أمنية     "الديار"مع  م ترشيحه رسمياً للجنة المركزية للحركة في حوار         وأشار المقدح الذي ت   
النظام الداخلي يعطي الحق    : "وأضاف. تقف وراء وضع الفيتو على دخوله فلسطين للمشاركة في المؤتمر         

حرير بالترشح من خارج الوطن، وترشحي جاء ليؤكد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، التي تدعو إلى ت              
  ".كل فلسطين وكنس االحتالل والتمسك بالكفاح المسلح وسيلة لتحرير األرض

وفيما يتعلق بأهمية المؤتمر، نوه إلى أن مؤتمر الحركة السادس ينبغي أن يشكل محطة هامة من محطات                 
ترافق مع  المؤتمر أمام امتحان صعب، ألنه ينعقد في ظروف استثنائية، ي         : "وتابع قائالً . القضية الفلسطينية 

تصعيد إسرائيلي، ويجب أن يخرج المؤتمر باستعادة الكفاح المسلح الستعادة الحقوق، وأن يستعيد الدور              
  ".الرائد لفتح في النضال الفلسطيني

إذا أردنا أن نحاسب من قتل ياسـر عرفـات          : "ودعا المؤتمرين إلى محاسبة من أسماهم الفاسدين، وقال       
دة فتحاوية تتبنى خيار المقاومة، فـال جـدوى للمفاوضـات مـن دون              علينا أن نخرج من المؤتمر بقيا     

  ".مقاومة
وفي سياق غير ذي صلة، حذر القيادي في حركة فتح من خطر توطين الالجئين الفلسطينيين المقيمـين                 

قد : "وأكمل. في لبنان، معتبراً أن مشروع التوطين وضع على نار حامية في األجندة األميركية والغربية             
ي القريب العاجل قيام السفارات الغربية بفتح أبوابها أمام الفلسطينيين لتهجير جزء منهم بالتزامن              نشهد ف 

وأشار إلى أن اإلدارة األمريكية تسير باتجاه حل        ". مع ضغوط تمارس لتوطين الجزء األكبر من الالجئين       
  .قضية الالجئين خالل عامين على طريقتها

  22/7/2009الديار، لبنان، 
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   مخططات استيطانية جديدة في القدس المحتلةةأربع .17
" إلعـاد "اإلسرائيلية أمس األربعاء، عن أن عصابة       " هآرتس"كشفت صحيفة   : برهوم جرايسي  - الناصرة

 مشاريع اسـتيطانية فـي      أربعةاالستيطانية المتطرفة، قدمت لبلدة االحتالل في القدس المحتلة طلبا لتنفيذ           
 إلـى أن    أشـاروا ة المستهدف من المستوطنين، وأن مسؤولين في البلدة         حي سلوان الفلسطيني في المدين    

  .البلدية لم ترفض الطلبات
وقالت الصحيفة، إن هذه المشاريع من شأنها أن تثير عاصفة بسبب الحساسية الدولية الشديدة تجاه البناء                

ني، خاصـة وان هـذه      االستيطاني القدس المحتلة في اآلونة األخير، وحساسية أيضا في الشارع الفلسطي          
المشاريع تتزامن مع صدور أوامر لهدف عشرات البيوت الفلسطينية التي تقع على مسافة غير بعيدة من                

  .موقع المشاريع المخططة
بإقامة عدة مبان سكنية، وموقف سيارات كبير يتـسع لمائـة مركبـة، وكنـيس               " إلعاد"وتطالب عصابة   

وبنى تحتية أخرى، في حي وادي حلوة، الذي هو جزء          يهودي، وروضة أطفال، ومرافق سياحية وطرق       
ـ            المزعومة، ومن المفتـرض أن     " مدينة داود "من حي سلوان، الذي يزعم اليهود أنه قائم على ما يسمى ب

وتقول يهوديت أوفنهـايمر     .في بلدية االحتالل بهذه الطلبات في األسابيع المقبلة       " الهيئة المختصة "تبحث  
التي تتابع قضايا االستيطان وتدعو لجعل المدينة عاصمتين ومفتوحة،         " عير عميم "المديرة العامة لجمعية    

إن عناصر جمعية إلعاد    "، وتضيف   " يبنوا حتى درجة واحدة في وادي حلوة       أنالفلسطينيين ال يمكنهم    "إن  
  ".يواصلون السيطرة على الحي في ظل تلقي اإلسناد الكامل من السلطات

  23/7/2009الغد، األردن، 
  

  ءويحقق الهدو... يرفض تفكيك الجدار العازل ألنه أقيم ألسباب أمنيةنتنياهو  .18
 لن تفكك "إسرائيل" أنأعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس :  أسعد تلحمي–الناصرة 

 بقاء الجدار الذي أقيم"الجدار الفاصل الذي أقامته في عمق األراضي الفلسطينية المحتلة بداعي أن 
، مشيراً أيضاً إلى أن الهدوء تحقق بفضل نشاط جيش "ألسباب أمنية، يحقق الهدوء وليس العكس

وجاء تصريحه هذا خالل بيان سياسي قدمه ".  أجهزة األمن الفلسطينيةأداءوتحسن ما في "االحتالل 
اس توجه  الرئيس محمود عبأنجاء فيه " معاريف"وكان نتنياهو يعقّب على خبر نشرته . للكنيست أمس

إلى اإلدارة األميركية بالضغط على إسرائيل إلزالة الجدار الذي خنق األراضي الفلسطينية وحول مدنها 
  . وقراها إلى غيتوات

، وإنه "قدر اإلمكان"وقال نتنياهو إن حكومته تعمل على تسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية 
 إنوأضاف ". يجاباً في االقتصاد الفلسطينيإ يؤثر وهذا"تمت إزالة حواجز ونقاط تفتيش مختلفة، 

تعمل أيضاً إلزالة العقبات البيروقراطية في طريق تنفيذ مشاريع اقتصادية في المناطق  ""إسرائيل"
  ". الفلسطينية

 ال تقبل بإطالق حتى صاروخ أو قذيفة أنهاتؤكد " سياسة حكومته إنوعلى الصعيد األمني، قال 
  . كهذا من دون استثناءإطالقسرائيل، مضيفاً أن الجيش سيرد على أي عملية صاروخية واحدة على إ

قبل شهر " بار ايالن" التي حددها في سياق خطابه في جامعة بالمبادئوكرر نتنياهو تمسك حكومته 
وفي مقدمها وجوب اعتراف الفلسطينيين بكون إسرائيل دولة "للتوصل إلى الحل الدائم مع الفلسطينيين، 

، وأن يتم حل مشكلة الالجئين خارج حدود إسرائيل، وأن "، وهذا أمر يجب أن يكون مفروغاً منهيهودية
، "من أجل ضمان أن تكون إسرائيل آمنة"توضع ترتيبات فعلية لنزع السالح من الدولة الفلسطينية 

تحظى بإجماع "ي واإلعالن عن انتهاء النزاع، ما يعني نهاية المطالب، وقبول العالم بكل هذه المبادئ الت
  ". قومي وتوحد اإلسرائيليين

  23/7/2009الحياة، 
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   تعلن إخراج مصطلح النكبة من الكتب الدراسية في جهاز التعليم العربي"إسرائيل" .19

قررت إسرائيل حذف كلمة نكبة من الكتب التي تدرس في مدارس :  حسن مواسي- القدس المحتلة
  . العربيةاألوساطعل غاضبة في ، األمر الذي أثار ردود ف48فلسطينيي الـ

من الكتب الدراسية فـي     " النكبة"وقالت وزارة التعليم اإلسرائيلية جدعون ساعر إنها سوف تحذف كلمة           
قاموا قبل سنوات بارتكاب خطأ فادح من       "وبرر ساعر قراره بأن سابقيه في المنصب        . المدارس العربية 

تعليم العربي، إذ ال يوجد أي مبرر العتبار قيـام          خالل إدخال هذا المصطلح وإدراجه ضمن مضامين ال       
من غير الممكن إن يقوم جهاز التعليم       : "أضاف". كارثة أو محرقة  ) دولة إسرائيل (دولة الشعب اليهودي    

يرفـع مـن    " النكبة"، وان مجرد ذكر مصطلح      "إسرائيل"الحكومي اإلسرائيلي في نزع الشرعية عن قيام        
  ".48ي الـمستوى التطرف في أوساط فلسطين

بعد دراسة المسألة مع خبراء التعليم تقرر حذف كلمة         : "وقال المتحدث باسم وزير التعليم يسرائيل تويتو      
  ".ال يمكن تصور أن نتحدث عن إقامة الدولة اليهودية في إسرائيل باعتبارها نكبة. النكبة

  23/7/2009المستقبل، 
  

  النتقادات ضد االستيطانلمواجهة ا" هتلر"بـ" أمين الحسيني" يقرن ليبرمان .20
دور ليبرمـان يعتـزم اسـتخدام       جصرح مسؤول إسرائيلي أمس، أن وزير الخارجية أفي        :القدس المحتلة 

للـرد علـى    " هتلـر "صورة تجمع مفتي القدس األسبق الحاج أمين الحسيني مع زعيم ألمانيـا النازيـة               
 المسؤول الذي طلب عدم الكـشف       وقال .االنتقادات الموجهة ضد مشروع االستيطان في القدس المحتلة       

وزير الخارجية طلب توزيع الصورة على كل السفارات في الخارج للرد على االنتقادات             "إن  : عن اسمه 
، "الموجهة ألعمال البناء في أرض فندق شيبرد من خالل التذكير بمرحلة التعاون بين مفتي القدس وهتلر               

  .على حد قوله
، ويعول ليبرمـان عليهـا      1941لسا إلى جنب أدولف هتلر في عام        وتظهر الصورة، المفتي الحسيني جا    

لتبرير تنفيذ مشروع بلدية القدس المحتلة على أرض كانت مملوكة للمفتي الحسيني، بحـسب المـصدر                
  .وأوضح أن العاملين في الوزارة عارضوا هذه المبادرة. الرسمي

  23/7/2009صحيفة فلسطين،  
  

   الجنود حول العدوان األخير في قطاع غزةاعترافاتتنشر   إسرائيليةمنظمة .21
اعترافات الجنود حول ) الخروج من الصمت(نشرت منظمة المحاربين القدامى اإلسرائيلية المعروفة بـ

العدوان األخير في قطاع غزة، وكشفت هذه االعترافات مجددا األساليب الوحشية وغير اإلنسانية التي 
دوانهم، سواء في قتل المدنيين الفلسطينيين األبرياء واستخدامهم استخدمها الجنود اإلسرائيليون خالل ع

ورغم هذه االعترافات التي جاءت ! كدروع بشرية أو هدم المباني السكنية والمدارس وحتى المستشفيات
على لسان أولئك الذين اقترفوا المذابح البشعة في حق الشعب في القطاع وإبراز وسائل اإلعالم العالمية 

سي في حينها، فإن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، دان كوسكي وصف االعترافات بأنها غير هذه المآ
 جنديا سردوا ما 30وال بد من التوضيح إلى أن نحو  .صحيحة، ومن ثم تفادى التحدث عن محتوياتها

 .ألولىشاهدوا من أعمال القتل والهدم في القطاع وشهدها الجمهور اإلسرائيلي بصورة محايدة للمرة ا
  23/7/2009عكاظ، 
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  ترفض لقاء عريقات بسبب اجتماعه مع متكي" إسرائيل" .22
رفض مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً توجهاً من جانب رئيس .): آي.بي.يو(

دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لعقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بسبب 
وقال مصدر في مكتب نتنياهو، طالبا عدم  .لقاء عريقات مع وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي

عريقات توجه إلينا لعقد لقاء، لكن ألن هذا التوجه جاء بعد لقائه مع الوزير اإليراني، "ذكر هويته، إن 
  ".فرأينا أنه ليس مناسباً االستجابة للطلب وعقد اللقاء اآلن

وجه إلى رئيس مجلس األمن القومي ومستشار نتنياهو السياسي عوزي اراد، الذي رفض وكان عريقات ت
لم يكن هناك توجه فلسطيني رسمي الستئناف "وأضاف المصدر اإلسرائيلي أنه . الطلب بعقد اللقاء
والسلطة الفلسطينية، وإنما طلب الفلسطينيون التحدث في مواضيع محددة " إسرائيل"المفاوضات بين 

  ". في إطار العملية السياسيةليست 
  23/7/2009الخليج، 

  
  إسرائيليواشنطن تريد تفعيل ثالثة مسارات عربية مع : أبيبتل  .23

 رفيعة أمس إن الواليات المتحدة تسعى للعمل إسرائيليةقالت مصادر : رامي منصور -القدس المحتلة 
 - الفلسطيني واإلسرائيلي - في ثالثة مسارات سياسية متوزاية في الشرق األوسط وهي اإلسرائيلي

ونقلت .  اللبناني، خالفاً لسياساتها السابقة بوضع جهودها في مسار سياسي واحد-السوري واإلسرائيلي 
اإلسرائيلية عن المصادر قولها إن اإلدارة األميركية ترغب بحصول تقدم " يديعوت أحرونوت"صحيفة 

 بسرعة في المسار واتفاقكن التوصل إلى تقدم سياسي في المسارات الثالثة بالتوزاي وترى أنه يم
بين إسرائيل ولبنان عدا عن خالفات خفيفة حول ترسيم " ال ترى خالفاً حقيقيا" اللبناني، إذ -اإلسرائيلي 

وبخصوص المسار الفلسطيني، قالت الصحيفة .الحدود بين الدولتين في منقطة مزارع شبعا وقرية الغجر
أبيب تفيد بأن الواليات المتحدة وجهت رسائل شديدة اللهجة للسلطة إنه وفق معلومات تلقتها تل 

 بإسرائيليين لتطوير مشاريع، وأن اإلدارة األميركية ترفض الموقف االجتماعالفلسطينية بسبب رفضها 
وحسب المعلومات التي تلقتها تل أبيب فإن  .الفلسطيني بوضع شروط لتجديد المفاوضات مع إسرائيل

دة تنوي التقدم في العملية السياسة مع الفلسطينيين من خالل مؤتمر سالم دولي بمشاركة الواليات المتح
وقالت الصحيفة إن الواليات المتحدة . قادة عرب ومسلمين، لكنها لم تحدد مكان وزمان المؤتمر بعد

ليونة وتطبيعية تجاه إسرائيل لحثها على إبداء " حسن نية"تضغط على الدول العربية للقيام بخطوات 
  .وتنازالت في قضية المستوطنات

من مسؤوليين " قطار جوي" ذلك ذكر مراسل الصحيفة في واشنطن أن اإلدارة األميركية ستبعث بـإلى
 .أميركيين على خلفية المواجهة بين نتنياهو وأوباما في ملف االستيطان في القدس المحتلة

  23/7/2009الدستور، األردن، 
 

  "أنابوليس" للخطر ودعته لتبني تفاهمات إسرائيلتعريض مصالح  نتنياهو ب تتهم :ليفني .24
، الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها بنيامين     أمس اتهمت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني        -رام اهللا   

فـي  'وقالـت   .  إلى تبني تفاهمات أنـابوليس     إياهداعية  . نتنياهو بتعريض مصالح إسرائيل الهامة للخطر     
  .'فقنا على التحدت عن كل شيء، لكن دون شروط مسبقةأنابوليس ات

يبدو أنك ستنجر إلى التفاوضات من خالل خارطة الطريق التي          " وقالت ليفني موجهة حديثها إلى نتنياهو       
واعتبرت ان نتنيـاهو ال     ". ان الحكومة فشلت في مختلف المجاالت      "وأضافت". تشتمل على كل العقبات   

 ينـشغل فـي البقـاء الـسياسي         وإنمـا ياسية رغم ان الشعب يريد السالم،       يسعى للتوصل الى تسوية س    
،  الفلسطينية ستتقرر بموجب اتفـاق       واألراضيوأضافت ان الحدود المستقبلية بين إسرائيل       ". والتخويف
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ان الشعب اإلسرائيلي يتطلع الن تكون له قيـادة         " وقالت. مؤكدة ان إسرائيل بحاجة الى مثل هذه الحدود       
  ".تطيع اتخاذ هذه القراراتشجاعة تس

انه لو كان يريد حقا الحفـاظ       "وحملت ليفني أيضا على نتنياهو بسبب سياسته ازاء قضية القدس، وقالت            
  ". على أورشليم القدس لكان يعمل على ضمان دعم الواليات المتحدة لهذا االمر

 23/7/2009الحياة الجديدة، 
  

   من مناطق خاضعة للسيادة اإلسرائيليةالنسحاباستفتاء قبل ايلزم إجراء مشروع إسرائيلي  .25
تتفاعل قضية االنسحاب اإلسرائيلي من بعض المناطق المحتلة، إذ أفادت :  عبد الجبار أبو غربية-عمان

قرر أن يطرح للتصويت " زئيف الكين" اإلذاعة العبرية أمس أن رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي 
يستلزم إجراء استفتاء شعبي قبل االنسحاب من أية مناطق تخضع على الكنيست اليوم مشروع قانون 

 .للسيادة اإلسرائيلية
إلى مواصلة التصويت على مشروع القانون هذا علما بأن الكنيست " الكين"ويسعى عضو الكنيست 

 .صادقت عليه في دورته السابقة بالقراءة األولى
على أغلبية " الجوالن المحتل"سحاب من وجرى تحريك موضوع االستفتاء أو تشريع أي قانون لالن

الثلثين، وذلك بعد إثارة موضوع استئناف ملف المفاوضات مع الجانب السوري مجددا، بعد أن قطعت 
 .تركيا وإسرائيل شوطا في هذا االتجاه في عهد حكومة أولمرت السابقة

  23/7/2009عكاظ، 
  

  م العربرئيس الكنيست يطرد بركة من الجلسة بعد تصديه لوزير شت .26
 "الجبهـة " و "الموحـدة "انسحب أعضاء الكنيست العرب من الكتل الـثالث         :  زهير اندراوس  - الناصرة

، من جلسة الكنيست األربعاء، في أعقاب قرار رئيس الكنيست إخراج النائب محمـد بركـة،                "التجمع"و
صدى للوزير عـوزي    رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة من الجلسة بشكل استفزازي، بعد أن ت           

  .لنداو، الذي وصف النواب العرب أنهم حثالة
وكانت الجلسة تستمع إلى رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على جلسة بحث سياسي في عمله، وادعى                
نتنياهو أنه طرح خمسة شروط للسالم حسب تعبيره، التي منها اشتراط اعتراف الفلسطينيين بأن إسرائيل               

 عليه بركة قائال، هذه خمسة شروط الستمرار االحتالل، وهذا هو الهدف الواضح لـك               دولة اليهود، فرد  
  .ولحكومتك وسياستك

وهنا بدأت مقاطعات وتبادل كالم، وإذ برئيس الجلسة رؤوفين رفلين يسارع في توجيه اإلنذارات للنائب               
، يقـول لـرئيس الجلـسة    )اإسرائيل بيتن(بركة، وبعد اإلنذار الثاني، إذا بالوزير عوزي لنداو من حزب           

أخرج هؤالء الحثاالت من هنا، يقصد النواب العرب، فتصدى له النائب بركة، في حين أن رفلين                : رفلين
  .اختار تجاهل هذه الشتائم العنصرية الحقيرة

وأمر رفلين بإخراج النائب بركة من الجلسة، فشرع ضيوف العنصريين من أعضاء الكنيـست ووزراء               
الذين على منصة الضيوف بالتصفيق، واحتجاجا على ما جرى، انسحب جميع النـواب             الحكومة وأولئك   
، "الجبهة الديمقراطيـة للـسالم والمـساواة      " و " العربية للتغيير  -القائمة العربية الموحدة  "العرب من كتل    

  ."التجمع الوطني الديمقراطي"و
  23/7/2009القدس العربي، 
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   بطاقات هوية إسرائيلية يهودياً فرنسيا230ًاالحتالل يسلم  .27
خالل احتفال أقيم عند حائط البراق في " إسرائيلية" يهودياً فرنسياً أمس بطاقات هوية 230تلقى : ب.ف.أ

وتلقى هؤالء المهاجرون الجدد الوافدون من باريس بطاقات هويتهم من وزيرة االندماج  .القدس المحتلة
  .انسكيسوفا الندفر ورئيس الوكالة اليهودية ناتان شار

 الوكالة اليهودية، فإن نحو ألفي يهودي فرنسي سينتقلون هذا العام إلى الكيان إحصاءاتوبحسب 
   .الصهيوني

  23/7/2009الخليج، 
  

  مريكيةأاختبار نظام صاروخ اعتراضي إسرائيلي في ساحة تجارب  .28
 جرى اختباره في  اإلسرائيلي2- نظاما دفاعيا لصاروخ أروإن األمريكية قالت وزارة الدفاع :واشنطن
 إطالق لكن مشاكل حالت دون األربعاء لتجارب الصواريخ قبالة ساحل كاليفورنيا يوم أمريكيةساحة 

  .الصاروخ االعتراضي
والصاروخ أرو الذي جرى تطويره في مشروع مشترك بين إسرائيل والواليات المتحدة مصمم للدفاع 

  .يرانوإعن إسرائيل من هجمات صاروخية محتملة من سوريا 
 قام أرو بتعقب صاروخ أمريكيةوقال البنتاجون في بيان انه في اختبار تضمن ثالثة صواريخ اعتراضية 

 البيانات بشأن أيضا النظام اإلسرائيلي تبادل إن البيان وأضاف. 17-مستهدف اسقط من طائرة سي
  .األمريكيالهدف في الحال مع عناصر من النظام الدفاع الصاروخي 

 أن  وأضاف."إطالقه أرو االعتراضي ولم يتم إلطالقلم تتحقق كل الشروط االختبارية "جون وقال البنتا
  . تحققت وانه يجري تحليل النتائجاألخرى األهداف

 23/7/2009وكالة رويترز، 
  

   يهودياً يقتحمون األقصى احتفاًء بذكرى خراب الهيكلمتطرفاً 45 .29
، أمس، باحات المسجد األقصى المبـارك، وتجولـوا فـي            متطرفاً يهودياً  45اقتحم نحو    :القدس المحتلة 

أغسطس لخـراب   /ساحاته تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، بزعم احتفالهم بذكرى التاسع من آب           
إن الدخول إلى   :" وقال مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب في تصريحات صحفية أمس            .الهيكل

 15 إلـى    12ية الشرطة، ووفق مجموعات صغيرة مكونـة مـن          باحات الحرم من قبل هؤالء تم بحما      
  .، مؤكداً عدم وقوع حوادث استثنائية"متطرفاً

23/7/2009صحيفة فلسطين،   
 

  فلسطينيا17عتقل يهدم السوق التجاري في أم الفحم و ياالحتالل .30
المحتلة عام شمال فلسطين (اندلعت مواجهات بين أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة : أم الفحم
وقوات الشرطة اإلسرائيلية التي وجدت في المدينة بكثافة منذ صباح أمس، لتأمين عملية هدم ) 1948

 .السوق التجاري في المدينة للمرة الثانية بحجة عدم الترخيص
 فلسطينيا من مدينة أم الفحم بينهم رجا اغبارية عضو المجلس 17وأكدت شرطة االحتالل أنها اعتقلت 

 في المدينة، على خلفية تصديهم لقوات االحتالل خالل هدمها للسوق التجاري في المدينة فجر البلدي
 .أمس

23/7/2009السبيل، األردن،   
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  ينتقد تجاهل الدول العربية لالجئين الفلسطينيين من العراق" مركز العودة" .31
بالغ األسف للتهميش والتقصير "، ومقره لندن، اليوم األربعاء، عن "مركز العودة الفلسطيني"أعرب : لندن

، إنه "قدس برس"وقال المركز في بيان صادر عنه وتلقته  ".العربي بحق الالجئين الفلسطينيين في العراق
 بين الفلسطينيين وإخوانهم العرب؛ يتم توطين الالجئين في السويد واألخوةوخالفا لعالقة الدم والدين "

مة ظنيزيا، وأخيراً الواليات المتحدة األمريكية؛ بينما ال تحرك األوأيسلندا والبرازيل والهند وقبرص ومال
 األمريكية، قد ذكرت أن اإلدارة  "وول ستريت جورنال"وكانت صحيفة ". العربية ساكناً لحل قضيتهم

 الجئاً فلسطينياً هجروا من العراق بعد الغزو األمريكي، حيث 1350األمريكية وافقت على إعادة توطين 
ووفقاً للصحيفة؛ فإن الموافقة جاءت . تم إعادة توطينهم الخريف المقبل في إحدى الواليات األمريكيةست

وأوضح مركز العودة الفلسطيني،  . المفوضية العليا لشئون الالجئين التابعة لألمم المتحدة بعد طلب من
فلسطينية، حقوق هؤالء  وقبله، ومعها منظمة التحرير ال2003تجاهلت الحكومات العربية منذ عام "

الالجئين، ولم يتم تقديم أي دعم سياسي أو مادي من تلك الحكومات، بل تعرضوا للذبح والقتل الطائفي 
أما الحكومة العراقية الحالية فال تقوم "ومضى البيان إلى القول  ".علي أيدي المليشيات الطائفية في العراق

رف بهم لسبب أنهم يحملون هويات صدرت إبان حكم بالواجب المطلوب تجاه الالجئين، حيث ال تعت
الرئيس العراقي السابق صدام حسين كما أنها ال تمنحهم هويات جديدة، وعالوة على كل ذلك، فهم ليسوا 

وتقدر إحصاءات منظمات  ..".)األونروا(مسجلين على قوائم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 ألف الجئ، بقي 26الالجئين الفلسطينيين في العراق قبل االحتالل بنحو دولية وأخرى غير رسمية عدد 

 ألفاً، فيما انتهى آخرون إلى لجوء جديد في المناطق الصحراوية 14منهم في العراق حالياً ما يقرب من 
الحدودية بين األردن والعراق قبل أن يتم نقلهم من هناك، وكذلك في صحراء األنبار على الحدود 

  .ة السوريةالعراقي
وقبل عامين؛ أغلقت المفوضية العليا لشؤون الالجئين مخيم الرويشد، بعد أن أعادت توطين الالجئين في 
البرازيل ودول أوروبية أخرى، بينما تواصل المفوضية عملها في مخيمي الوليد والتنف إلعادة توطين 

  .الالجئين الفلسطينيين في دول أوروبية
 عائلة، وينخفض العدد في مخيم 322 الجئ، ينتمون إلى 1700ويبلغ عدد الالجئين في مخيم الوليد نحو 

  . الجئ، يتابع شؤونهم مكتب مفوضية الالجئين في سورية600التنف إلى 
22/7/2009قدس برس،   

  
   يندد بإغالق االحتالل لمركز مقدسي48 ـ األهلي لالمجتمع .32

، بقيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق مركز 48هلية لفلسطينيي نددت الجمعيات األ: الناصرة
  .فلسطيني للتنمية المجتمعية بالقدس المحتلة

جاء ذلك بعد أن قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بأمر من المفتش العام للشرطة االحتالل، دودي 
بشة في البلدة القديمة من مدينة في حي الج" مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع"كوهين، بإغالق مقر 

 أغسطس القادم، مع تأكيد /ويسري هذا األمر اإلداري حتى تاريخ الحادي عشر من آب. القدس المحتلة
وجاء قرار . نيته بتمديد اإلغالق لمدة سنة، على أن يجدد ويصبح حسب نوايا شرطة االحتالل أمراً ثابتاً

، على "1948 لمنع اإلرهاب لعام 6البند "كيكة، بأنه يستند إلى اإلغالق وفق األمر الكتابي بلغة عربية ر
  .حد وصفه

، في بيان له تعقيباً على ذلك، إن 48، العامل في صفوف فلسطينيي "اتجاه"وقال اتحاد الجمعيات العربية 
في تأكيد على إمعان االحتالل "كما هي جهة اإلصدار؛ هما " مركز نضال للتنمية المجتمعية"قرار إغالق 

وحذر االتحاد من ". تعزيز نفوذه في القدس وتهويدها وإفراغها من المؤسسات ومنع أي نشاط وطني فيها
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مسعى إضافي لعزل القدس والمقدسيين ومحاولة لمحاصرة الوجود الفلسطيني والتطهير العرقي "أن ذلك 
  . ، على حد قوله"وإلضعاف قوة الصمود ومقاومة االحتالل

22/7/2009قدس برس،   
  

  من القدسفلسطينية عائلة 400االحتالل يعترف بتهجير  .33
تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة التشريد والترحيل، وهي طريقة :  عبد القادر فارس-غزة 

 وهو عام 1948تتجزأ من سلوكه، كانت البداية عام  تحولت إلى مبدأ من مبادئ االحتالل وعقيدة ال
 .راع العربي اإلسرائيليالتشريد األول في تاريخ الص

واليوم بعد مرور ستة عقود وفي حلقة جديدة من مسلسل التشريد اعترفت سلطات االحتالل أنها سعت 
 أسرة فلسطينية، من شرق القدس المحتلة، وبثت القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي 400لتهجير نحو 

ذكرت فيه أنه في الوقت الذي تضغط فيه الواليات  التابع للحكومة "الطلبات الجماهيرية"تقريرا لمكتب 
المتحدة لوقف االستيطان في القدس الشرقية، فإن البيانات الرسمية تظهر تهجير السلطات اإلسرائيلية 

أن البيانات اإلحصائية لمكتب الطلبات "وأضاف التقرير .  أسرة عربية من شرق القدس400لنحو 
 بدقة عن حجم البناء اليهودي في القدس الشرقية، وحجم العائالت الجماهيرية في القدس الشرقية، كشفت
 ."العربية التي يجري تهجيرها من المدينة

ومن جهته ذكر آرييه كينج رئيس المكتب أنه في نفس الفترة التي تزايد فيها حجم البناء العربي على 
الف العرب الفلسطينيين من سكان األراضي الفلسطينية المحتلة، فإن السلطات اإلسرائيلية قامت بتهجير آ

  .المدينة إلى أحياء سكنية في غرب ووسط المدينة
م ازدادت الهجرة العربية من شرق 2008 و2004وأفاد التقرير اإلحصائي للمكتب أنه بين عامي 

المدينة، وأن عدد المهجرين فاق كثيرا أعداد السكان اليهود الذين جرى توطينهم في المدينة منذ شروع 
كما اعترف التقرير بتهجير مئات العائالت من . ات االحتالل في سياسات االستيطان بالقدس الشرقيةسلط

التلة " عائلة من 90 عائلة عربية، و90 جرى تهجير "تلة زئيف"منطقة غرب ووسط القدس، ففي 
 ومركز  مكتبا112، إضافة إلى تهجير أصحاب وموظفي "نيفيه يعقوب" عائلة من منطقة 31، و"الفرنسية

 .أعمال يمتلكها عرب من منطقة وسط القدس
ورغم الضغوطات الدولية وخاصة األمريكية منها على سلطات االحتالل بوقف االستيطان وإقامة الدولة 
 .الفلسطينية إال أن إسرائيل تمعن في سياساتها العنصرية والتوسعية على حساب حقوق الشعوب التاريخية

23/7/2009عكاظ،   
  

  فعاليات القدس عاصمة الثقافة ستتواصل في المدينة رغم معيقات االحتالل: الحسيني .34
قال الدكتور رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس اللجنـة الوطنيـة            :  فادي العاروري  -رام اهللا   

إن اللجنة الوطنية ستقاوم االحتالل وتصر علـى        : "أمس،  2009الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية      
م فعالياتها المستقبلية في المدينة المقدسة رغم العراقيل والمالحقة المتواصلة للمنظمين والمـشاركين             تنظي
إن االحتالل كان أهم عقبة أمام تنظيم معظم النشاطات في المدينـة المقدسـة،              : "وأضاف الحسيني  ".فيها

شيراً إلى مشاركة الفلـسطينيين     مشيراً إلى لجوء سلطات االحتالل لقمع المشاركين في الفعاليات بالقوة، م          
 مشروعاً، ترجمت إلى    170في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات وداخل الخط االخضر، في أكثر من             

فعاليات ثقافية وأدبية وموسيقية وغنائية وشعبية، مشدداً على أهمية مـشاركة كافـة أطيـاف الـشعب                 
  .الفلسطيني في إحياء اإلحتفالية

23/7/2009األيام، فلسطين،   
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  "التشريعي الفلسطيني" نائباً أردنيا يطالبون باالفراج عن نواب 25 .35

 نائباً الحكومة باالستفادة من عالقات االردن واحترام العالم للمساعدة في االفراج عن 25طالب : عمان
وطالب النواب في . نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى سلطات االحتالل االسرائيلي

مذكرة التي وقعوها أمس، الحكومة باالستجابة الى نداء الحملة العالمية لتحرير نواب المجلس التشريعي ال
  .الفلسطيني من االسر والتي تضم نوابا من مختلف المجالس النيابية في العالم

  23/7/2009الرأي، األردن، 
  

 التوطين يهدف إلنهاء قضية الشعب الفلسطيني: هرموش .36
قال أسعد هرموش، عضو المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية بلبنان وهو نائب : عمة نقوال ط-بيروت 

وقال ". نغمة التوطين تعود لتطل عند التصعيد اإلسرائيلي، كردة فعل على حق العودة"سابق، أن 
عندما يدخل الوضع اإلقليمي في مفاوضات، والتسوية السلمية في وضع "نت، إنه .هرموش للجزيرة

ر التوطين، ونحن نقول إنه مشروع إسرائيلي دولي يهدف إلى إنهاء قضية الشعب متأزم، يظه
  ".الفلسطيني

إسرائيل لها مصلحة في "وقال النائب الماروني من كتلة اإلصالح والتغيير العونية نعمة اهللا أبي نصر إن 
يركا من أجل التوطين، والدول العربية من أجل السالم قد يستسلمون، ويوافقون على التوطين، وأم

إسرائيل توافق، وبما أن هؤالء ينتمون إلى طائفة معينة، وفئة من اللبنانيين ينتمون إلى الطائفة نفسها، أنا 
  ".أقول إن التوطين سيقع عاجال أم آجال

  22/7/2009نت، .الجزيرة
   

  "القدس بين األصالة والتهويد" في لبنان تنظم مؤتمر اإلسالمي العمل جبهة .37
على التمسك " جبهة العمل اإلسالمي في لبنان"الذي نظمته " لقدس بين األصالة والتهويدمؤتمر ا"أكد 

القدس وفلسطين كانت وستبقى القضية "بخيار المقاومة وتوسيع آليات وأطر الممانعة، مشدداً على أن 
ين، هي أن قضية فلسط"ووزعت الجبهة البيان الختامي وتوصيات المؤتمر، الذي أكد ". المركزية ألمتنا

أن قضية القدس وفلسطين، كانت وال "، مشيرا إلى "قضية إسالمية عربية إنسانية، تعني كل أبناء األمة
بإيالء المسؤولية "وأوصى المؤتمر ". ومشدداً على خيار المقاومة. تزال وستبقى القضية المركزية ألمتنا

 في السجون اإلسرائيلية، واإلعداد لعقد الشرعية والسياسية واإلنسانية الالزمة لقضية األسرى والمعتقلين
ببذل أقصى الجهد إلنجاز المصالحة "كما أوصى ". مؤتمر دولي لدعم قضيتهم وإطالق سراحهم

الفلسطينية، وفتح معبر رفح فوراً لتخفيف المأساة التي يعانيها قطاع غزة، والعمل على نشر ثقافة 
  ".  والمقاومةالمقاومة وتوسيع آليات وأطر المواجهة والممانعة 

  23/7/2009السفير، 
  

  مبارك يحذّر من تداعيات تأخر السالم على أمن المنطقة  .38
أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن القضية الفلسطينية ستظل في ضمير المصريين وقلبهم، : القاهرة
وشدد ". نطقةإن القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم العادل والشامل وتحقيق أمن واستقرار الم: "وقال

ستواصل جهودها من أجل فلسطين " لثورة يوليو، إن مصر 57مبارك، في كلمة أمس لمناسبة الذكرى 
  وشعبها، وتستمر في اتصاالتها مع القوى الكبرى واألطراف اإلقليمية والدولية لكسر جمود عملية 
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م على أمن واستقرار السالم، بتحرك يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويحذر من تداعيات تأخر السال
  ".الشرق األوسط

  23/7/2009الحياة، 
  

 لدفع الثمن" إسرائيل"قضية شاليط تتوقف على استعداد : أبو الغيط .39
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، إن قضية الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليط : رام اهللا

وأضاف أبو الغيط،  في حديث نقلته . بل اإلفراج عنهلدفع الثمن مقا" إسرائيل"تتوقف على مدى استعداد 
إن األطراف المعنية كانت على مقربة من تحقيق ذلك اإلفراج في فترة "اللندنية أمس، " الحياة"صحيفة 

ل على اإلفراج عن "إسرائي"ورأى أن إقدام ". مضت، ثم رفعت الحكومة اإلسرائيلية فجأة سقف مطالبها
م بشروط مرضية للفلسطينيين، إذ ال يمكن اإلفراج عن فلسطينيين مسجونين أسرى فلسطينيين يجب أن يت

" إسرائيل"وأوضح أبو الغيط، أن الحديث المصري مع . ثم يتم ترحيلهم إلى خارج األراضي الفلسطينية
بتعديل شروطها وأن تقبل بالمنطق المصري، مشيرا إلى أن " إسرائيل"حول الموضوع هو أن تقوم 

إن "وأضاف .  تكفل عدم قيام السجناء المفرج عنهم بأي عمل ضد األمن اإلسرائيليمصر تستطيع أن
عدد من سيفرج عنهم اإلسرائيليون متفق عليه وكذلك مراحل عملية اإلفراج بحيث تبقى مشكلة بعض 

  ".  الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية ومشكلة الترحيل من األراضي الفلسطينية
  23/7/2009جديدة، الحياة ال

  
  السالم يتطلب إرادة سياسية إسرائيلية: محادثات األسد وأردوغان في حلب .40

شدد الرئيس السوري بشار األسد ورئيس الوزراء :  إبراهيم حميدي، سمر ازمشلي-دمشق، حلب 
التركي رجب طيب أردوغان، خالل محادثاتهما في حلب أمس، على ضرورة توافر اإلرادة السياسية 

يونيو عام /  حزيران4من أجل صنع السالم وانسحابها من الجوالن إلى خط " إسرائيل"يقية لدى الحق
متابعة العمل وتكثيف الجهود من اجل رفع "وأفاد ناطق رئاسي، أن األسد وأردوغان اتفقا على . 1967

امية إلى الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأهمية مواصلة المساعي الر
 الفلسطينية التي تضمن وحدة الصف الفلسطيني في كفاحه من أجل -تحقيق المصالحة الفلسطينية 

  ". استرجاع حقوقه، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
بدأت تصلنا طلبات : "عن أردوغان قوله قبل توجهه إلى سورية" فرانس برس"وفي أنقرة، نقلت وكالة 

". ، علينا العمل على هذا الملف")إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة بين سورية و(العملية إلحياء هذه 
مصممون على بذل ما في وسعنا من أجل : "وأكد". علينا أن نكون جاهزين إلحياء المفاوضات: "وأضاف

  ".تحقيق السالم في الشرق األوسط
  23/7/2009الحياة، 

  
  ه بحل القضية الفلسطينيةالرئيس الداغستاني يؤكد اهتمام بالد .41

قال رئيس جمهورية داغستان موخو علييف، أن بالده مهتمة بحل القضية :  إيناس صويص، بترا-عمان 
الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق التي تطالب بإنشاء 

وأضاف علييف الذي تتمتع بالده . بأمن وسالم" إسرائيل"دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب 
إن المواقف األردنية والروسية متشابهة في الكثير ) بترا(بحكم ذاتي ضمن االتحاد الروسي في مقابلة مع 

  .من القضايا الدولية مثل حل قضية الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب وعدم انتشار األسلحة النووية
  23/7/2009الرأي، األردن، 

  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1502:         العدد       23/7/2009الخميس  :التاريخ

  "إسرائيل"قفون مصريون يجددون رفض التطبيع مع مث .42
جدد عدد من المثقفين والناشطين السياسيين بمناطق سيناء الحدودية التأكيد :  محمد أبو عيطة-القاهرة 

سيظل أحد الثوابت "على رفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددين على أن ذلك الموقف 
  ".تضرب بكل القيم اإلنسانية والحضارية عرض الحائط" لإسرائي"الفكرية لهم طالما ظلت 

  23/7/2009الخليج، 
  

  "بيبأتل "من السابق ألوانه الحديث عن عقوبات ضد : المتحدث باسم البيت األبيض .43
صرح المتحدث باسم البيت األبيض األمريكي أنه من السابق ألوانه الحديث           :  وكاالت ، السبيل -الناصرة

وقال خالل مؤتمر   . من أجل إرغامها على تجميد البناء في المستوطنات       " ائيلإسر"عن ضغط دولي على     
نحن نحاول إيجاد أرضية مناسبة لتجديد المفاوضات وكما تعلمون فإن المبعـوث            : "صحفي في واشنطن  

إن "وأضاف المسؤول األمريكي    ". الخاص جورج ميتشل يعمل بشكل مكثف من أجل التقدم في المحادثات          
 أن تعمل ضد مصالحها األمنية والقومية ونحن نطلب من الطرفين أن ينفذوا             "إسرائيل" من   أحدا لم يطلب  

 ". التزاماتهم تجاه خارطة الطريق
23/7/2009السبيل، األردن،   

  
  جادة في حل الدولتين" إسرائيل"تجميد المستوطنات سيوضح إن كانت : االتحاد األوروبي .44

اد األوروبي الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط مارك         حذر مبعوث االتح  :  وائل أبو منصور   -جدة  
لم يحدث تغيير جذري في المفاوضات خـالل الـستة أشـهر            "أوتي من فقدان عملية السالم لزخمها إذا        

انشغال الرئيس األمريكي باراك أوباما بالسياسة الداخلية لبالده، األمر الذي قـد            "، بسبب احتمال    "المقبلة
  ". التحرك والضغطيفقده القدرة على 

وحدد أوتي عددا من العقبات التي تقف أمام البدء في مفاوضات جدية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من                
 جادة فـي الوصـول إلـى دولـة           "إسرائيل"ستوضح إن كانت    "أهمها قضية تجميد المستوطنات، ألنها      

كـل الفـصائل    "مـام الـسالم، قـائال       ويرى أوتي أن االنقسام الفلسطيني يمثل عقبة أخرى أ        ". فلسطينية
، مؤكـدا  "الفلسطينية يجب أن تتحلى بالمسؤولية، واالتفاق على الهدف الوطني المتمثل في إنهاء االحتالل            

ال يوجـد شـريك     " تتعـذر بأنـه       "إسرائيل"في ظل هذا االنقسام، مما يجعل       " إسرائيل"صعوبة مخاطبة   
  ". للسالم

23/7/2009الوطن، السعودية،   
  

  كا تميل للعمل على مسارات السالم بالتوازيأمري .45
 عبد الرؤوف أرناؤوط، وائـل بنـات،        –القدس المحتلة، رام اهللا، غزة، واشنطن، أنقرة، دمشق، المنامة          

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية كبيرة أن اإلدارة األمريكية تميل         : بارعة ياغي، راشد الغائب، الوكاالت    
–اإلسرائيلي، والفلـسطيني –ثة مسارات بالتوازي، وهي المسار السوري    للعمل في الشرق األوسط في ثال     

اإلسرائيلية عن هذه المصادر أنه     " يديعوت أحرونوت "اإلسرائيلي، ونقلت صحيفة     – اإلسرائيلي، واللبناني 
 نقلت اإلدارة األمريكية رسائل حادة اللهجة إلى الـسلطة بـسبب             "إسرائيل"حسب معلومات وصلت إلى     

وأبلغ األمريكيون الفلسطينيين بأنه مـن غيـر        . اء مع اإلسرائيليين لدفع المشاريع إلى األمام      رفضها اللق 
ومـن معلومـات    ". إسـرائيل "المقبول من ناحيتهم أن يطرح الفلسطينيون شروطا الستئناف الحوار مع           

 دولـي   يتضح أن األمريكيين يخططون لتدشين المسيرة السياسية من خالل مؤتمر  "إسرائيل"وصلت إلى   
  .لم يتفق على صيغته بعد

23/7/2009الوطن، السعودية،   
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  عن النشاطات االستيطانية غير القانونية" إسرائيل"بريطانيا تعمل على ثني : وزير بريطاني .46

أعلن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق األوسط آيفن لويس، في كلمة :  حنان البدري-واشنطن 
عن " إسرائيل"لثني " سبل بناءة" أن حكومة بالده تعمل العتماد ما سماه وزعتها الخارجية البريطانية،

النشاطات االستيطانية غير القانونية بما في ذلك ضمان أن ال تشجع السياسات البريطانية واألوروبية عن 
  .غير قصد النشاطات االستيطانية

23/7/2009الخليج،   
  

  إلجماع الدوليينبناء المستوطنات يخالف القانون وا: بان كي مون .47
دعا األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، اليوم األربعاء، في كلمة أمام جلسة للجنة األمم : جنيف

المتحدة الحكومة اإلسرائيلية إلى تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة وضع أجندة 
 بناء  "إسرائيل"إذا ما واصلت " كي مون وقال بان .للتغيير في عملية السالم في الشرق األوسط

وأضاف، إن  ".المستوطنات فإنها لن تخالف بذلك القانون الدولي فحسب؛ بل أيضاً اإلجماع الدولي
الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية اآلن، تهدف إلى خلق ظروف مالئمة الستئناف المفاوضات وتحقيق 

ف وتوقف إطالق الصواريخ؛ إالّ أنه على الجانبين االلتزام بوقف بينما انخفض العن"حل الدولتين، مضيفاً 
كامل للعنف، كما يجب بذل المزيد من الجهود لمنع دخول األسلحة غير المشروعة إلى غزة، وتطبيق 

ودعا بان كي مون الجانب اإلسرائيلي، إلى فتح المعابر والسماح  ". كامال1860ًقرار مجلس األمن رقم 
تعزيز جهودها على "كما دعا السلطة الفلسطينية إلى  .ساسية والبضائع ومواد البناءبدخول المواد األ

لم تنبذ سياسة العنف، ولم تلتزم بوضوح باالتفاقات "، معرباً عن أسفه ألن حركة حماس، "األرض
  .، وفق ما ذكر"الموجودة، وحل الدولتين

22/7/2009قدس برس،   
  

  وقف بناء المستوطنات " إسرائيل"ن غير شرعي وعلى االستيطا: رئيسة البرلمان األوروبي .48
قالت رئيسة وفد ايطـالي زار الخليـل نائبـة البرلمـان األوروبـي لـويزا                :  فوزي الشويكي  -الخليل  

مورغانتيني، أن البرلمان األوروبي يبذل قصارى جهده لدعم الشعب الفلسطيني من خالل تحقيق العدالة              
االستيطان غير شرعي وعلـى الجانـب اإلسـرائيلي وقـف بنـاء             "والمساواة ورفع الظلم، وقالت إن      

وأضافت أن ما يجري في الخليل أمر مزر ويبعث على االمتعاض ويجـب أن ال يكيـل                 ". المستوطنات
 وال بد من العودة إلى طاولة المفاوضـات وتحقيـق حـل              ،"إسرائيل"المجتمع الدولي بمكيالين لصالح     

  .الدولتين
23/7/2009الحياة الجديدة،   

  
   تريليون دوالر قيمة المشاريع في الدول الخليجية2.1 .49

تناول بنك الكويت الوطني في تقرير له مسار المشاريع الرئيسة في دول الخليج وتوزعها مقدراً : الكويت
 تريليون دوالر، 2.1حجمها في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ نهاية الربع الثاني من السنة الحالية، بنحو 

  . عظمها في قطاع اإلنشاء، واستحوذت اإلمارات على الحصة الكبرى منهاتركز م
المشاريع التابعة للقطاع الخاص، وتلك التابعة : البنك الوطني المشاريع وفقاً لثالث شرائح وصنف

واعتمد في تصنيفه على أحكامٍ خاصة . للحكومات، والمشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص
  . به
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حصة القطاع الخاص في إجمالي المشاريع، وفي كافة مراحل التنفيذ والتخطيط، بنحو "الوطني"ر وقد 
 بليوناً، يتشارك 822، وحصة متقاربة القطاع العام تبلغ ةالمائ في 39 بليون دوالر، تشكل 833

 يعني أن ، ماةالمائ في 22 بليون دوالر، توازي 479القطاعان العام والخاص بمشاريع تبلغ تكلفتها 
  . من المشاريع الرئيسة في المنطقةةالمائ في 60الحكومات تملك حصصاً مباشرة في أكثر من 

 تريليون دوالر، متجاوزة ضعف 1.7، نحو 2008 و2004وبلغت إيرادات الحكومات الخليجية بين 
  . مستواها المسجل في السنوات الخمس السابقة

بة تحديد مساهمة المشاريع في الناتج المحلي في شكل وأشار تقرير الوطني، إلى إنه على رغم صعو
 باليين دوالر، 610فالقيمة اإلجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في الخليج تبلغ . دقيق يمكن إنجاز تقديرات

ونظراً إلى أن متوسط مدة تنفيذ . 2009 من الناتج المحلي الخليجي المتوقع في ةالمائ في 70تشكل نحو 
 سنوات، فذلك يشير إلى أن متوسط مساهمة المشاريع في نمو الناتج المحلي الخليجي 6 و5المشروع بين 

وتبلغ حصة القطاع الخاص وحده في هذه .  سنوياًةالمائ في 15 و 10على نحو مباشر، يتراوح بين 
 بين ، بينما تتوزع النسب المتبقية بين الحكومة والمشاريع القائمة على شراكةةالمائ في 40المساهمة نحو 

  .القطاعين
 باليين 9ولحظ التقرير أن قيمة المشاريع التي ألغيت حتى نهاية الربع الثاني من السنة الحالية نحو 

لكن األهم . وعلى رغم أن القيمة تعتبر صغيرة نسبياً، إال أنها مرجحة لالرتفاع مع مرور الوقت. دوالر
، 2009ن دوالر بحلول الربع الثاني من  باليي506هو قيمة المشاريع التي علق العمل بها، وبلغت 

 من قيمة ةالمائ في 19وعموماً، تشكل قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة .  بليوناً فقط قبل عام26مقارنة مع 
  . المشاريع في المنطقة

 مشروعاً في قطاع اإلنشاء، ما يعكس انكماش السوق العقاري وهبوط 261وتظهر البيانات إلغاء 
  . األسعار فيه

وعلى نطاق أصغر، أشار تقرير بنك الكويت إلى أن قطاع النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات شهد 
  .  بليون دوالر، بسبب تراجع أسعار النفط87إلغاء مشاريع بقيمة 

ولفت إلى أن أكثر من ثلثي المشاريع الملغاة والمعلقة هي مشاريع تابعة للقطاع الخاص، وبنسبة تفوق 
وفي المقابل، تبلغ حصة القطاع العام . صة هذا القطاع من المشاريع قيد التنفيذ حالياًفي شكل ملحوظ ح

، بينما تشكل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام ةالمائ في 29من المشاريع الملغاة والمعلقة نحو 
  . فقطةالمائ في 3والخاص نحو 

 بليون دوالر 515المعلقة في الوقت الراهن تقارب رأى التقرير أنه نظراً إلى أن قيمة المشاريع الملغاة و
، فذلك من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الخليجي )وهو رقم قريب من قيمة المشاريع قيد التنفيذ(

لكن التأثير العام يرجح أن يكون أدنى من ذلك في شكل .  سنوياًةالمائ في 15 إلى 10نظرياً بما بين 
  . ملحوظ

 تراجع نشاط قطاع المشاريع قد يشكل صدمة لالقتصادات الخليجية في المدى وحصيلة التقرير أن
  .القصير، ال سيما من خالل تراجع إجمالي الطلب

23/7/2009الحياة،   
  

       عندما تتجاوز السلطة الفلسطينية الخطوط الحمراء   .50
  ياسر الزعاترة

، وهي التـي    1993 سبتمبر عام    /ولليست مسيرة أوسلو جديدة على الشعب الفلسطيني، فقد بدأت منذ أيل          
نشأت السلطة الفلسطينية على إثرها ضمن منطق واضح ومعروف، ضمان األمن لإلسـرائيليين مقابـل               
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إعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في المناطق، وصوال إلى دولة بتفاصيل يجري االتفاق عليها من خـالل                
  .المفاوضات

، كل بحسب قانونها من حيث سيطرة السلطة أو الصهاينة          )ج(و) ب(و) أ(وفي هذا السياق عرفت مناطق      
  .أو سيطرة مشتركة على ملف األمن

القائمة على ربـط إعـادة      " التبادلية" بما سماه    1999 و 1996وفي ذات االتفاق خرج نتنياهو بين عامي        
  .بتقدم السلطة في مهمة توفير األمن لإلسرائيليين" المناطق"انتشار الجيش اإلسرائيلي في 

وإذا كانت أوسلو، وتبعا لذلك سلطتها ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، فإن حماس ليـست طارئـة                 
 مع اندالع االنتفاضة األولـى،  1987عليه، بل هي أكثر عمقا وتجذرا بكثير، إذ وجدت نظريا نهاية عام            

 على نحو تـدريجي،  لكنها موجودة عمليا كقوة دينية واجتماعية وسياسية قبل ذلك بعقود، تطورت خاللها           
  .من وجود هامشي حتى منتصف السبعينات، إلى وجود أقوى بعد ذلك

المجمع اإلسالمي في قطاع غزة، والتيار اإلسالمي أو الكتلـة          (وقد كانت الحركة تحت مسميات مختلفة       
طاعات ، تنافس حركة فتح في سائر انتخابات الق       )اإلسالمية، وأحيانا اإلخوان المسلمون في الضفة الغربية      

مـن  % 90الطالبية والنقابية، وكانتا معا، بخاصة خالل الثمانينات تحصالن مناصفة على ما يقرب من              
  .األصوات، أحيانا تتفوق فتح وفي أخرى تتفوق حماس، بحسب المدينة والقطاع أو الجامعة

بية، كانـت   مع نهاية النصف األول من التسعينات عندما تبلورت السلطة وشرعت تتمدد نحو الضفة الغر             
، وهـي   1992حماس حركة تمأل السمع والبصر، فقد جاء االتفاق بعد تجربة مرج الزهور نهاية عـام                

التجربة الثرية والرائعة التي وضعت الحركة في قلب األحداث وضمير الجماهير في الداخل والخارج في               
  .آن واحد

ضية الفلسطينية الجدد الذين شاهدهم العالم      وأصبح أبطالها بقيادة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي هم نجوم الق         
أجمع في تلك القرية الجنوبية اللبنانية يقدمون نموذجا مختلفا، ويكسرون هيبة العدو بكسر سياسة اإلبعاد،               
حتى لو عادوا، وقد عاد أكثرهم بالفعل، إلى السجون لكي يتحولوا بعد ذلك إلى جحافـل مـن األسـرى                    

  .فسهوالشهداء، يتقدمهم الرنتيسي ن
في ذات األثناء برزت تجربة العمل المسلح في القطاع بقيادة الشهيد عماد عقل، ومن ثم ظهـور الـنمط                   
االستشهادي بتوقيع الشهيد يحيى عياش الذي قتلته يد العمالة بعد أوسلو بثالث سنوات في قطاع غـزة،                 

  .هادولكن بعد أن صنع أجياال من الرجال الذين خلفوه على درب البطولة واالستش
كل ذلك لم يدفع الحركة إلى الصدام مع السلطة الجديدة، وقد كان بوسعها أن تفعل لو أرادت، تحديدا في                   
المرحلة األولى قبل ترتيب السلطة ألوراقها، وقد صبرت الحركة على بعض االعتداءات المستفزة كمـا               

 المتظـاهرين أمـام مـسجد       هو الحال عندما أطلق رجال األمن الوقائي بقيادة محمد دحالن النار علـى            
  .، فقتلوا ثمانية وجرحوا آخرين1994فلسطين عام 

حماس بحسب رأيه، مع أن األوامر التي كانت لديه مـن           " أدبت"وهذه الحادثة هي التي اعتقد دحالن أنها        
ة، كمـا تـسرب     رياسر عرفات تقضي بعدم تجاوز إطالق النار على األرجل في حال اقتضت الـضرو             

تكـسير  "اد على ما يبدو تقديم نفسه لإلسرائيليين واألميركيين بوصفه الزعيم القادر علـى              الحقا، لكنه أر  
  .والذي يصلح بديال حتى لعرفات نفسه، وقد نجح في ذلك بالفعل" الرؤوس الحامية

لم يتوقف األمر عند ذلك، إذ وقع اعتقال كبار الرموز وحلقت لحى بعضهم، بل وتم تعذيبهم في بعـض                   
يدا في قطاع غزة على يد األمن الوقائي بزعامة دحالن نفسه، األمر الذي لم يتكرر بـذات                 األحيان، تحد 

الوتيرة في الضفة الغربية رغم مئات المعتقلين الذين مروا على سجون السلطة، فضال عن التواطؤ فـي                 
بعض قتل عدد من كبار المجاهدين مثل المهندس محيي الدين الشريف وعادل وعماد عوض اهللا، وربما                

  .أشكال التواطؤ األخرى بتوقيع جبريل الرجوب، قائد األمن الوقائي أيضا
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 وحتى اندالع انتفاضة األقصى قد أوقفت العمليات        1997وقد حدث ذلك كله رغم أن حماس خالل أعوام          
االستشهادية تجنبا للصدام مع السلطة، واعتقادا منها بأن التجربة ستصل بعـد قليـل للجـدار المـسدود                  

، وهو ما كان بالفعل في مفاوضات كامب ديفد صيف العـام            ) دليل على ذلك   1996عتها انتخابات   مقاط(
2000.  

على أن ذلك كله لم يبلغ بحال ما جرى ويجري في الضفة الغربية منذ عامين وإلى اآلن، وذلـك رغـم                     
  .نفس المنطق الذي يحرك الحالتين، والذي أشرنا إليه مسبقا

ي من سحق لحركة حماس هو رد على ما جرى في قطاع غزة، فإن ذلك ال                وإذا قال البعض إن ما يجر     
يمكن أن يكون مبررا منطقيا في حالة شعب يقع تحت االحتالل وما زال مشروعه هو التحرر، أما القول                  
بأنه يصب في خانة الحيلولة دون تكرار ما جرى في القطاع، فهو عبث أيضا، ألن القائمين عليـه مـن                    

 يدركون أن ذلك غير ممكن وال متوقع في ظل األوضاع الراهنة، حتى لو ملكت حماس                سياسيين وأمنيين 
القدرة، وبالطبع الختالف واقع الضفة عن القطاع من حيث سيطرة الجيش اإلسرائيلي الكاملـة عليـه،                

  .وقدرته على الدخول في أي وقت يشاء
الفلسطيني، فهنا في الضفة الغربيـة  ما نتحدث عنه يتعلق بتجاوز كل الخطوط الحمراء في تاريخ الشعب         

هـي  (ليس ثمة صدام أو اقتتال يبرر هذا الذي يجري، كما أن أخطاء حماس في قطاع غزة، أيا كانـت                    
ال تبرر ما يجري في     ) أخطاء جاءت في سياق رد على استهداف مبرمج أفضت إلى جولة اقتتال معروفة            

  .الضفة في حق مجاهدين وأبناء عائالت وأسر محترمة
لو توقف األمر عند مطاردة حملة السالح من أبناء الحركة، وفي سياق من االلتزام بخريطة الطريـق                 و
، لو توقف األمر عند ذلـك، لبقيـت         !)كتبرير يراه البعض منطقيا بدعوى الحفاظ على مصالح الشعب        (

اوز ذلك إلـى    األمور في حدود المهضوم، وأقله المتوقع من سلطة هذا عنوانها وذلك برنامجها، لكنه تج             
وكثير منهم منتخبون   ) من ضمن ذلك التعذيب الرهيب حتى الموت      (اعتقال أهم رموز الشعب الفلسطيني      
  .في البلديات والنقابات والكتل الطالبية

واألسوأ أن يكون بعضهم قد خرج للتو من أسر االحتالل بعد قضاء سنوات طويلة، ونعلم ما يكنّه الشعب                  
ين، فضال عن عائالت وأسر الشهداء الذين ضحى بعضهم بابن أو شـقيق أو              الفلسطيني لألسرى المحرر  

  .أكثر، فضال عن أن يكونوا من عائالت األسرى أنفسهم
هذا إذا عاد   " أمامة"ولو شئنا ذكر األمثلة واألسماء لطال المقال أكثر مما ينبغي، ويكفي الدخول إلى موقع               

الذي يختص بأخبار الحركة في الضفة الغربيـة، لكـي   إلى العمل بعد استهدافه ووقفه من طرف السلطة        
  .يطلع المرء على قصص تدمي العين والقلب

من نماذج تجاوز الخطوط الحمراء ما يتعلق بمالحقة النساء واعتقالهن، فضال عن أن تكون تلك النـسوة                 
  .ومن زوجات األسرى والشهداء، أو شقيقاتهم أو أمهاتهم، وهو ما لم يحدث البتة أيام أوسل

كما أن نموذج االعتقال في الضفة أيام أوسلو كان مرنا إلى حد ما، حيث كان بعض المعتقلين يطلقـون                   
أليام كي يعيشوا بين أسرهم وذويهم، األمر الذي كان ينطلق من شعور بالتعاطف معهـم تبعـا إلدراك                  

  .الراغبحقيقة الظلم الذي يتعرضون له، فضال عن التعامل مع الموقف بمنطق المكره وليس 
حدث ذلك أيضا في ظل ممارسة عملية مطولة لسياسة فصل الموظفين ألسباب سياسية، وأهم من ذلـك                 
سياسة شطب مؤسسات حماس التي كانت جميعا في خدمـة الـشعب الفلـسطيني، أعنـي المؤسـسات                  

  .اطاتهااالجتماعية، ومن ثم تحويلها لعناصر من السلطة أو فتح تسببوا في حرمان الفقراء من عوائد نش
وإذا كان نواب حماس لم يتعرضوا لالعتقال من طرف السلطة، ربما ألن المحتلين قد تكفلوا بهم، فـإن                  

  .أبناءهم وأهاليهم لم يسلموا من ذلك بهدف الضغط عليهم حتى ال يصرحوا ضد ممارسات السلطة
إلعالة أسرهم،  مؤخرا وصل الموقف حد االستيالء على أموال الشهداء واألسرى، وهي أموال مخصصة             

بل وتوفير المصاريف الخاصة بهم داخل السجون أيضا، وال قيمة للقول إنها أموال مخصصة ألغراض               
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عسكرية، فضال عن قصص استخدامها للتآمر أو لقتل مسؤولي السلطة، ألن من عرف مصدرها ممـن                
  .سرىضبط بحوزتهم تحت التعذيب، يمكنه أن يعرف تماما حقيقة أنها ألسر الشهداء واأل

ال قيمة هنا للتذكير بالقمع في قطاع غزة، وبعض وسائل اإلعالم تتواطأ عن قصد في وضع الحالتين في                  
كفة واحدة، والسبب أن االعتقاالت في القطاع محدودة وتتم على قاعدة هواجس أمنية صرفة ال صلة لها                 

في الضفة على قاعدة    بمحاولة شطب حركة فتح التي تحتفظ بكتائب مسلحة، خالفا لمخطط سحق حماس             
خريطة الطريق وبتجاوز لكل الخطوط الحمراء، مع أننا ندين بالفم المآلن أي تجاوز من طرف حكومـة                 
غزة، ونطالبها بالتدقيق في ملفات الناس حتى ال يظلم أي أحد، بل وإطالع الفـصائل األخـرى علـى                   

  .الحقائق أوال بأول
 عن كل ما ذكر ممثال في التعاون الحثيث ضد المقاومـة،            هناك في سلوك سلطة رام اهللا ما ال يقل أهمية         

وصوال إلى قتل المقاومين كما وقع في قلقيلية، فضال عن القيام بعمليات مشتركة مع الجيش اإلسـرائيلي                 
ضد عناصر حماس والجهاد، حتى وصل الحال حد تفكير اإلسرائيليين بتشكيل وحدة فلـسطينية خاصـة                

  .ي هذا السياق واإلشادات اإلسرائيلية أطول من أن تحتمله هذه السطوربمكافحة اإلرهاب، والحديث ف
إنها حقائق تثير القهر، تلك التي تتبلور في الضفة الغربية، لكأني بالقوم يريدون بالشعب أن يكفـر بكـل                
شيء، ويقع أسير اإلحباط كي يكون جاهزا لقبول أي شي، أو السكوت على أي جريمـة مهمـا كانـت                    

ي جريمة بحق القضية، مع أن ما جرى ويجري إلى اآلن هو جرائم حقيقية وفـق مقـاييس       بشاعتها، أعن 
  الوطنية الشرف والبطولة والكرامة، فضال عن الدين واإليمان
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د بين الحين واآلخر في القاهرة، وهذا لم تعد وسائل اإلعالم تهتم بمجريات الحوار الوطني التي تعق
فبعد أن انعقدت . مؤشر واضح على عدم اهتمام الرأي العام الفلسطيني به، وربما العربي والدولي كذلك

اآلمال على هذا الحوار في أعقاب الحرب على غزة، وبعد أن استنفذت كل الجهود خالل أكثر من 
 وبعد أن استبشر القاصي والداني بالتقارب الذي حدث عامين لجمع الطرفين المتخاصمين لبدء الحوار،

في بداية الحوار، حيث أعلن األطراف أن معظم الملفات قد أنجزت، ها هي جلسات الحوار تدخل في 
  .نفق مظلم ال يبدو شعاع أمل في نهايته

تداعياته، ليس هناك أدنى شك في أن المواطن الفلسطيني يعيش حالة إحباط غير مسبوقة جراء االنقسام و
وجراء اإلعالن غير المبطن في كل جلسة حوار عن فشل الجهود إلنهاء هذا الوضع الشاذ على الساحة 

بل إن ما يجري من لقاءات متباعدة، تفصل بين كل منها شهر أو . الفلسطينية، ووضع حد لهذا االنقسام
.  اإلنسان الفلسطينييزيد، تدل على أنها أضحت ملهاة ومأساة في آن واحد، على األقل في نظر

والواضح كذلك أن ما يسعى الطرفان لتسويقه للرأي العام ال يلقى قبوال على اإلطالق لدى المواطن 
واألفظع من ذلك هو أن هذه المماطلة إلنهاء . البسيط الذي يدفع الثمن غاليا جراء استمرار االنقسام

ياته ونتائجه الكارثية على القضية والشعب االنقسام من شأنها تكريس هذا الواقع الشاذ، وتكريس تداع
  .على حد سواء

وفي هذه المقالة، أنقل إلى صناع القرار، وإلى المتحاورين، عدة نقاط تدور في ذهن المواطن الفلسطيني، 
  .ويتداولها الناس في كل مكان

عة أو خمسة أسابيع؟ لماذا تستغرق جلسة الحوار يوما أو يومين، ثم يتم االتفاق على اللقاء بعد أرب: أوال
الحوار يمكن أن يتواصل أليام وأسابيع، ويمكن أن يتم تجاوز الكثير من الخالفات خالل الفترة الزمنية 

أما التأجيل، فيمكن أن يتم أليام أو ألسبوع على أقصى . أقصر بكثير من الفترة التي انقضت لغاية اآلن
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من الطرفين خالل خمسة أسابيع؟ وما هو المأمول فما هو التغيير الذي يمكن أن يحدث لدى أي . تقدير
أن يستجد خالل هذه الفترة من أمور تجعل باإلمكان حصول اتفاق في اللقاء التالي؟ وفي المقابل، هل 
يعي المتحاورون أن هناك ثمنا باهظا يدفعه الشعب الفلسطيني جراء إطالة عمر االنقسام من معاناة 

  طالما بقي االنقسام قائما؟وآالم؟ وأن إسرائيل تحقق مكاسب 
لقد برر الطرفان مسألة تأجيل جلسات الحوار بأن ملف المعتقلين السياسيين لم يعالج بعد، حيث : ثانيا

قالت حماس أنه لن يكون باإلمكان إنجاز الحوار في ظل استمرار االعتقاالت السياسية، في حين قالت 
وال، األمر الذي ينهي مسألة االعتقاالت السياسية فتح أن الجهود يجب أن تنصب على إنجاز االتفاق أ

ومن الواضح للجميع أن هذه السجاالت التي استغرقت عدة أشهر، كان يمكن . كنتيجة طبيعية لالتفاق
كان يمكن بالفعل اختصار . حسمها بإنجاز االتفاق، وإنهاء الخالف، ومعالجة كافة تداعيات االنقسام

رية، التي قال عنها عدد من المتحاورين بأنها بسيطة، وأنه باإلمكان الوقت، والبحث في األمور الجوه
االتفاق عليها، األمر الذي يمكن أن ينهي مسألة االعتقاالت السياسية وغيرها من األمور التي ترتبت على 

  .االنقسام
لمسائل فيمكن للجان إنجاز ا. وهناك أمر آخر، وهو أنه يمكن الحوار في أكثر من مسألة في نفس الوقت

الجوهرية، وفي الوقت نفسه يمكن للجان أخرى أن تبحث في المصالحة واالعتقاالت السياسية وغيرها 
  .من الملفات

يتساءل المواطن الفلسطيني فيما إذا كان لألطراف المتحاورة مصلحة في تأجيل الوصول إلى : ثالثا
اتفق "ختالف، حسب المثل المتداول فهل اختلف الطرفان في جميع القضايا، واتفقوا على اال. المصالحة

؟ ال نبالغ إذا قلنا أن كثيرا من الناس يقولون أن االتفاق قد يضر بوضع الطرفين، "العرب على أال يتفقوا
وبالرغم من أن مثل هذا الكالم قد يكون تبسيطا لألمور، إال . وبالمكاسب التي حققاها في جناحي الوطن
وار، ومن تأجيل متوال، ومن إهمال لجوهر القضية الفلسطينية أن ما يحدث من جدل بيزنطي في الح

ولمصالح المواطنين، يرسم عالمات استفهام كبيرة على جدية الطرفين في إنهاء االنقسام والوصول إلى 
  .حلول تخدم مصالح الشعب وقضاياه المصيرية

ستبعد القوى الفلسطينية أين هي الفصائل األخرى في الحوارات الجارية في القاهرة؟ لماذا ت: رابعا
األخرى، والتي تعد عنصرا فاعال في الواقع السياسي، بل جزءا ال يتجزأ من النسيج االجتماعي 
والسياسي الفلسطيني؟ صحيح أن االنقسام حصل نتيجة الخالف بين فتح وحماس، وصحيح كذلك أن 

م كذلك التذكير بأن أي اتفاق في هاتين الحركتين لهما وزن كبير على الساحة الفلسطينية، ولكن من المه
 .ظل تغييب األطراف األخرى لن يجد طريقه للنجاح

هناك غياب واضح، وربما متعمد، للدور العربي، باستثناء القاهرة، في الحوار الوطني : خامسا
ان لقد ك. وهذا الغياب يمثل الحالة العربية المترهلة، واالنقسام الذي أظهرته الحرب على غزة. الفلسطيني

من المتوقع أن تلعب الدول المتابعة لمجريات األحداث في فلسطين، والمنخرطة في تفاصيل هذه 
األحداث، مثل الرياض ودمشق وعمان والدوحة، دورا فاعال في دفع عملية المصالحة، وتذليل العقبات 

ي خلق ملهاة لقد أسهمت مأساة الواقع العربي ف. ولكن هذا الدور غاب بشكل كامل. أمام المتحاورين
الحوار الفلسطيني، وتركته ليواجه مصيره، دون أن تسعى إليجاد مناخ مالئم، وتوفير األجواء المناسبة 

  .إلنجاح الحوار
المرحلة القادمة ستكون حافلة باألحداث، األمر الذي يستدعي اإلسراع في إنجاز المصالحة : سادسا

فهناك، كما يقول البعض، استحقاق سياسي . ي الحوارالوطنية، وليس التأجيل لفترات طويلة، والتراخي ف
وهناك الضغوط األمريكية واإلسرائيلية على الدول العربية لتطبيع . هو االنتخابات التشريعية والرئاسية

وهناك معركة االستيطان التي تتطلب رص الصفوف وحشد الطاقات من أجل . عالقاتها مع إسرائيل
وهناك أمر . حة، أهمها رفع الحصار عن غزة وإطالق عملية اإلعماروهناك مسائل مل. وقف االستيطان
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أكثر إلحاحا، وهو المواطن الفلسطيني الذي بدأ يشعر بضياع قضيته وتالشيها خلف الخالفات الفلسطينية 
  .التي طفت على السطح

يش إن أحوج ما نحتاجه من المتحاورين هو أن يشعروا بما يجري على األرض الفلسطينية، حيث يع
. المواطن الفلسطيني واقعا صعبا وأياما أليمة، هي ربما األكثر تعقيدا منذ سقوط فلسطين في يد المحتل

المواطن يعاني من سوء الوضع االقتصادي، وفقدان األمان، وتراجع الثقة بقياداته السياسية، وفقدان 
  .البوصلة، والتشتت بين التيارات والبرامج السياسية المتصارعة

تي دور القوى السياسية في استعادة زمام المبادرة، وتدارك الوضع المتدهور، والعمل بكل قوة وهنا يأ
واألمر يحتاج إلى جرأة وقدرة على التعاطي بإيجابية . على تجاوز هذه الحالة المتردية التي وصلنا إليها

حتاج إلى درجة أعلى األمر قد ي. مع مسألة االنقسام، وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية
فالتنازل . من المرونة، ومستوى أقل من المناورة، وحسن الظن بين أطراف الخالف، وتعزيز الثقة بينها

وفي الواقع . لإلخوة ليس منقصة، والتراجع عن المواقف الخاطئة ليس عيبا، بل هو عين الفضيلة
والتحدي األساسي يكمن في إنهاء الفلسطيني نحتاج إلى كل ذلك بشكل ملح، ألن التناقض الجوهري، 

االحتالل، وإقامة الدول المستقلة، وكل ما عدا ذلك إنما هو انحراف عن الطريق المؤدي إلى الهدف، 
  .وإطالة لعمر االحتالل

إن حركة فتح مدعوة إلى المزيد من المرونة، وقدرة أكبر على تذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق 
ة حماس مدعوة أيضا إلى ممارسة درجة أكبر من الواقعية السياسية، والتعاطي وحرك. المصالحة الوطنية

ومطلوب من األطراف جميعا البدء في خطوات . مع ملفات الحوار بإيجابية في ضوء المصلحة الوطنية
 فما المانع من توقيع اتفاق على النقاط التي تم إنجازها؟ واالستمرار، ولكن بشكل. عملية إلنهاء االنقسام

حثيث، إلنجاز ما تبقى من أمور؟ أليس البدء في تغيير الواقع على األرض، وتنفيذ خطوات في طريق 
  المصالحة أولوية ملحة إلنهاء االنقسام؟

22/7/2009  
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  حسام كنفاني

احـل ياسـر    عمد إلى بلورة ما كان يدور منذ استشهاد الـرئيس الر          . رمى فاروق القدومي قنبلته ومشى    
محمـد  " الفتحـاوي "عرفات، ووضعه في صيغة اتهام مباشر للرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي            

القدومي صدق على رواية التسميم عبر وثائق قال إنها محضر لقاء جمع عباس ودحـالن مـع                 . دحالن
 فـي الـسابق،   أرييل شارون وشاؤول موفاز ووفد أميركي، ليضيف عناصر إضافية إلى ما كان متداوالً  

وخصوصاً المحضر، الذي سبق أن أعلنه مستشار عرفات، بسام أبو شريف، وجمع شـارون وموفـاز،                
  .إضافة إلى اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق والرئيس األميركي السابق جورج بوش

ه، فإنه ما كان يمكـن      في رواية القدومي مغزى عام قد يكون صحيحاً، وهو أن التسميم، في حال حصول             
ووجهة االتهام لعبـاس    . أن يحصل من دون وجود أطراف داخلية على تماس مباشر مع الزعيم الراحل            

ودحالن غير مستبعدة، وخصوصاً في ظل القطيعة التي كانت قائمة في األيام األخيرة ألبو عمار مع أبو                 
  .حصارمازن وأبو فادي، وابتعاد األخيرين عن مقر المقاطعة خالل ال

لكن هذا ال يعفي أبو اللطف من المسؤولية المباشرة أو المعنوية عن الجريمة التي يتهم عباس ودحـالن                  
بارتكابها، وال سيما أن تصريحاته تؤكّد أن الوثائق التي أعلنها هي في حوزته منذ مـا قبـل استـشهاد                    

أي إن الوثيقة في حـوزة أبـو        . قعرفات، وأن أبو عمار أوصلها إليه واتصل به للتأكد من تسلّمه للوثائ           
ورغم ذلك، فإن القدومي اصطف إلى جانب ترشيح أبـو مـازن   .  على أقل تقدير   2004اللطف منذ عام    

في ذلك الحين   " الجزيرة"، حتى إنه ظهر على قناة       2005لخالفة عرفات في انتخابات الرئاسة مطلع عام        
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افتقاره إلى القيادة الحقيقية التي تتجسد في أبـو         و"ليسخر من ترشيح األسير مروان البرغوثي لالنتخابات        
خرج عامداً  "حتى إنه هدد بطرد البرغوثي من حركة فتح إذا لم يسحب ترشيحه، على اعتبار أنّه                ". مازن

  ".متعمداً عن قرار اللجنة المركزية لحركة فتح
لكن االسـتغراب   . اتموقف مستغرب لرجل يدعي امتالكه وثائق تثبت ضلوع أبو مازن في اغتيال عرف            

أبو عمار، إذ جرى التفاهم بين أبو مازن وأبو اللطف على تقاسم            " توزيع تركة "يفهم بالعودة إلى تفاصيل     
اتفاق لم يدم طويالً، حين استعاد      . الرئاسات، فيتولّى عباس السلطة ومنظمة التحرير والقدومي يرأس فتح        

ة مع القدومي، المعارض التفاق أوسلو الذي وقّعه أبو         عباس قيادة الحركة، ليدخل في مرحلة تجاذب جديد       
  .مازن بيده اليسرى

كان من المفترض، لو أن صمت القدومي كان جراء اتفاق تقاسم الصالحيات، أن يخرج بوثيقته بمجـرد                 
على العكس، فقد دخل في جوالت من التفاوض والسجال والمصالحة مـع            . لكنه لم يفعل  . انفراط االتفاق 

 كانت المصالحة األولى في تونس، حين ظهر أبو مـازن وأبـو             2006ي األول من أيار عام      فف. عباس
ثم في حزيران الماضي كانت المصالحة الثانية في عمان خـالل           . اللطف يداً بيد وبينهما ضحكة مشتركة     

ومي، فقـد   حتى إن الطرف الثاني في االتهام لم يكن بعيداً عن القد          . اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح    
تولّى محمد دحالن مهمة وساطة بينه وبين عباس، وكان من نتيجتها، الشهر الماضي أيـضاً، تـصريح                 

  ".نختلف مع أبو مازن وال نختلف عليه"شهير لمستشار أبو اللطف، أنور عبد الهادي، الذي قال بالحرف 
؟ هل لمس نيـة لـدى عبـاس       "يختلف على أبو مازن   "ما الذي استجد خالل شهر ليغير القدومي موقفه و        

للتنصل أيضاً من بنود المصالحة األخيرة بينهما في عمان، والتي يتخلى بموجبها عباس عن رئاسة فـتح                 
ولجنتها المركزية ويتفرغ لرئاسة السلطة وانتخابات الرئاسة، مقابل وقف القـدومي إصـدار البيانـات               

  والتعميمات، وتقليص اتصاالته بسوريا وإيران؟
يكون األمر كذلك، وربما قنبلته جزء من تصفية حسابات إقليمية مع السلطة الفلسطينية، وال سـيما أن              قد  

توقيت إعالن الوثيقة ومصدرها من عمان، جاء متزامناً مع بوادر األزمة بين الـسلطة واألردن بـشأن                 
ومـا  . بحر األحمـر  تقاسم الحصص والمكتسبات من مشروع قناة البحرين، التي ستربط البحر الميت بال           

كان القدومي ليعقد مؤتمره الصحافي من دون موافقة العاصمة األردنية، التـي تـرى فـي المعارضـة                  
  .الفلسطينية للمشروع خدمة للمصالح المصرية المتضررة من القناة وتأثيرها على قناة السويس

ة فلسطينياً، ضالعاً فيهـا،     حسابات أخرى، قد يكون القدومي، الذي عرف بمراعاته لكل األطراف الناشط          
وال سيما ما يروج أخيراً داخل السلطة عن تشجيع طرف مستجد إقليمياً لمحاوالت القدومي االنشقاق عن                

لكن ال شك في أن القدومي يدرك جيـداًَ أن تجـارب            . فتح وتنظيم مؤتمر موازٍ للمؤتمر السادس للحركة      
 محمود العملـة    وموسى) أبو موسى ( مع سعيد موسى     1983االنشقاق في فتح فاشلة كلياً، بدءاً من عام         

في غزة، التي دعمتهـا     " فتح الياسر "، وصوالً إلى خالد أبو هالل وحركته        " االنتفاضة -فتح  "و) أبو خالد (
  ".حركة األحرار الفلسطينية"حماس بالمال والعتاد والعناصر، ثم ما لبثت أن تحولت إلى مسمى 

 بوادر محاسبة وتدقيق في صحة االتهامات من عدمها، يبدو أن القـدومي             بناء عليه، وفي ظل غياب أي     
سيكون الضحية الوحيدة لمؤتمره الصحافي، مع االتجاه إلى عزله عن رئاسة الدائرة الـسياسية لمنظمـة                

  .التحرير وطرده من حركة فتح، في المؤتمر السادس، وبالتالي فإن قنبلته ستنفجر فيه فقط
 23/7/2009األخبار، 

  
   فتح في المكان والزمان غير المناسبينمؤتمر .53

  عبد االله بلقزيز
 سيلتئم المؤتمر الحركي العام السادس لحركة فتح 2009،آب/ خالل األسبوع األول من شهر أغسطس

مر عقدان ويزيد على تنظيم آخر مؤتمر للحركة ولد أثناءهما جيل جديد ورحل إلى . في الضفة الغربية
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بعيداً عن موقع القرار .. حركة األول إال قليالً ممن بقي من رجاله على قيد الحياةدار البقاء جيل ال
وربما كانت الفترة الفاصلة بين . واإلدارة في الحركة والسلطة التي تديرها منذ عقد ونصف العقد

فات المؤتمرين األخيرين األسوأ في تاريخ حركة فتح تنظيمياً وتمثيلياً، إن كان في امتداد حرب الخال
، أم في التراجع المروع الذي شهده )التي غذتها وأوقدتها تجربة السلطة(داخلها على المواقع والمصالح 

  .دورها التمثيلي والتعبوي والقيادي في أوساط الشعب منذ النصف األول من عقد التسعينات الماضي
في المتاهة أن نستبشر خيراً كان يمكننا في مثل هذه الحال من انحالل عقدة المؤتمر بعد طويل مراوحة 

بقرار عقد المؤتمر لوال أننا نعرف أن قرار عقده مر بمالبسات وأوضاع تفصح عن شمول، مفاعيل 
  .األزمة الداخلية موضوع المؤتمر نفسه

فقد أصبح في حكم المعروف والمسلم به أن إجراءات التحضير للمؤتمر لم تحظ باتفاق داخلي في فتح، 
ردية واألوامرية تخطت حدودها وانتهكت القواعد التنظيمية، ففرضت الخريطة التي وأن المزاجية والف

رامت والنسب التمثيلية التي شاءت، وأن ذلك أحدث موجة من االعتراض الفتحاوي وصلت إلى داخل 
فريق السلطة نفسه، وليس من شك في أن ذلك سيلقي ذيوله على المؤتمر نفسه، تمثيالً وقرارات 

  .دمةوتشكيالت قا
أمام وضع من هذا النوع، وحيث ال أفق يتبين أمام إعادة إنتاج أو تصنيع حالة فتحاوية، تنظيمية موحدة 
ومتماسكة، فإن المرء ال يتزيد أو يبالغ حين يقول إن قرار عقد المؤتمر الحركي العام لحركة فتح أتى 

 نقول من المستحيل  أن يجترح في المكان والزمان غير المناسبين، وسيكون من المتعذر عليه  حتى ال
حالً سياسياً ألزمة فتح الداخلية حتى وإن صدقت نيات كثير ممن تحمسوا لعقده بأية شروط أمالً في 

بل لعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك، إلى القول إن عقده في المكان . الخروج من النفق التنظيمي المغلق
هما  ما أتى صدفة واتفاقاً، وإنما قصد قصداً لغاية في والزمان هذين  وسنأتي على بيان وجوه الشبهة في

  ).من منظور وحدوي إيجابي(نفس من اغتنم مناسبتهما غير المناسبة 
فأما وجه االشتباه في المكان، فيفسره أن اختيار الضفة الغربية لعقده ليس يعني  في حساب األشياء  

سيكون  بالتأكيد  . اً من الحركة دون سواهسوى انتاج مؤتمر فتحاوي غير تمثيلي، أو قل يمثل فريق
مؤتمر فتحاوي الضفة مع بعض تمثيل ل فتح غزة لن يعكس حجمها وبعض تمثيل ل فتح الشتات جد 

لن تشارك في هذا المؤتمر فتح التي قادت الثورة من مخيمات اللجوء، وال فتح التي قادت . رمزي
وانما ستشارك فيه فتح السلطة ورموزها من فرسان ، "ويقبع رموزها في السجون"االنتفاضة والمقاومة 

وهكذا، . بالوصول إلى قاعة المؤتمر" إسرائيل"هؤالء وحدهم ستسمح لهم ". األمن الوقائي"و" أوسلو"
ولو تقرر عقده في عمان أو القاهرة أو بيروت . فالمكان ليس محايداً، بل رقم أساس في معادلة المؤتمر

  .ماً وألمكن حينها أن نقول إن اختيار المكان كان صائباً وعادالً ووحدوياًأو دمشق، الختلف األمر تما
وأما وجه االشتباه في الزمان، ففي أن المؤتمر يعقد في سياق انقسام فتحاوي حاد سيزيده المؤتمر حدة 

في جميع األحزاب والحركات الوطنية تنعقد . وربما قاد الحركة إلى انشقاقات أو إلى انفراط تدريجي
من دون ذلك . المؤتمرات لتترجم اتفاقات وتوافقات سياسية داخلية في شكل توازنات في الموقف والتمثيل

كان . وبهذا المعنى ما كان الزمن مناسباً لعقد المؤتمر الحركي. يذهب المؤتمر بحزب ممزق إلى حتفه
ن الذين يمسكون زمامها األجدر أن تفتح فتح ورشة حوار داخلي بين الجميع من أطرافها وتياراتها، بي

اليوم في الضفة ومن يعارضونهم في الضفة والقطاع والسجون ومخيمات الشتات، بين الذين يؤمنون 
. بالمقاومة والذين يدينون أعمال المقاومة، بين المتحمسين للمفاوضات والمشترطين لها شروطاً وطنية

هذا إذا أمكن نقاشها في غياب (إلى المؤتمر وبين هؤالء جميعاً خالفات ال تقبل حالً من طريق الترحيل 
إن الهروب إلى ). فريق سياسي فتحاوي معارض ومغيب بقوة أحكام المكان ومنطق الحصص التمثيلية
ماذا سيبقى من فتح . المؤتمر تهريب لألزمة الداخلية من أجل تجاوزها سلباً بإقصاء رأي وتيار وجمهور
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 ستدفعه القضية والحركة الوطنية والشعب إذا صيغت فتح جديدة على بعد ذلك إذاً؟ وما الثمن الفادح الذي
  مقاس السلطة وسياساتها وخياراتها؟

سيكون المؤتمر الحركي . أكثر ما أصبحت تخشاه فتح في السنين الخمس األخيرة، هو حركة حماس
فسها كما أقصر سبيل إلى تحول الخشية إلى رهاب من حماس التي ستعرف كيف تستثمر إضعاف فتح لن

كتائب شهداء "ـ، وحل محمود عباس ل)ياسر عرفات(استثمرت  بذكاء  رحيل قائد الحركة والثورة 
  .وأخطاء محمد دحالن في غزة" األقصى

  23/7/2009الخليج، 
  

   وئام وهابإلى رسالة .54
  داود الشريان

ي السابق وئام وهاب اللبنانية، وصف الوزير اللبنان" أم تي في"الذي تبثه قناة " بموضوعية"في برنامج 
عن التوطين بأنه جزء من األطروحات الصهيونية والمشروع األميركي لتسويغ " أضعف اإليمان"مقال 

التوطين، وحاول زجه في صراعات اللبنانيين الطائفية، على رغم انه يعرف ان السنة السياسية في لبنان 
  .ولهذا سأتجاوز هذه المسألة ألنها ال تعنيني. ال تقل تمييزاً ضد الفلسطينيين عن بقية الطوائف اللبنانية

دول "ان الحماسة للتوطين ليست رفضاً لحق العودة، بل رفض للمعاملة غير اإلنسانية للفلسطينيين في 
 مهنة، لحرمانهم من العيش الكريم، على 72، وأولها لبنان الذي منع الفلسطينيين من العمل في "المخيمات

 المريخ ال يصل الى هذا العدد، فضالً عن حجرهم في مخيمات ال تليق رغم ان سجل المهن في دول
، أصبحت تحمي حدود "دول الطوق"التي، كانت وال تزال، تسمى " دول المخيمات"وطالما ان . بالبشر

إسرائيل، باالتفاقات تارة، والكهانة السياسية تارة أخرى، فليس من العدل االستمرار في فرض حال 
  .طينيين والتنكيل بهم تحت ذريعة محاربة التوطين وحق العودةالحرب على الفلس

حق العودة تنازلوا عن الوسائل السياسية والعسكرية لتحقيقه، وأصبح " شعار"ال شك في أن الذين يرفعون 
تمسكهم برفض التوطين مجرد شعار للتخلص من الوجود الفلسطيني، بصرف النظر عن النتائج المترتبة 

 فضالً عن منع المواطن الفلسطيني من ممارسة حقوقه اإلنسانية واالجتماعية، وكأن على هذا التخلص،
وعزلهم في " اعتقالهم"تشجيع الفلسطينيين على التفكير بحق العودة والتمسك به يتطلب االستمرار في 

الخانق " دول الحبل"التوطين الذي ننادي به هو ان يعيش الفلسطيني في . مخيمات اليأس والبؤس
فلسطينيين، مثلما يعيش في بريطانيا وأميركا والسعودية ودول الخليج، يعمل ويطمح ويحلم، ويربي لل

  .أوالده بطريقة تتيح لهم مواجهة الصراع بشروطه الجديدة
هل يعلم بعض المناضلين في لبنان واألردن وسورية، ان رئيس اكبر بنك في الكويت فلسطيني، وأن 

كويت في أميركا فلسطيني، وأصبح اآلن رئيس الجامعة األميركية؟ هل الملحق اإلعالمي في سفارة ال
يعرف أن الفلسطيني في السعودية واإلمارات وقطر والبحرين وعمان يقود شركات كبرى، ويعيش ضيفاً 
عزيزاً؟ هل أثر التعامل األخالقي مع هؤالء في استمرار حيوية حق العودة في وجدانهم؟ كفوا عن 

 .دوا علينا والفلسطينيينالشعارات، ال تزاو
  23/7/2009الحياة، 

  
  فليواصل الحلم .. من يحلم بالسالم .55

 شالوم يروشالمي 
 وعد رئيس الوزراء نتنياهو بمنح الفلـسطينيين دولـة          ، حزيران 14في خطابه في جامعة بار ايالن في        

 بـان   ،لمناسبة وأمس أوضح بعد أن عاين االستطالعات ا       ، لم يشر اين ستكون عاصمتها     ،مستقلة مجردة 
 ورد الفلـسطينيون    ،انـسوا القـدس   :  بتعبير آخر  ،"سيادة اسرائيل في القدس الموحدة غير قابلة للجدال       "
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 ، صرح صائب عريقات   ،" التي ستكون عاصمتها   ،الدولة الفلسطينية لن تقوم دون القدس الشرقية      : "بسرعة
اليهودي المرتقب في فندق شيبرد في      سبب االشتعال الجديد هو البناء      . عضو الفريق الفلسطيني المفاوض   

 وفي المكـان يخطـط      ،في نهاية اذار من هذا العام     " معاريف" والذي كشفنا النقاب عنه في       ،الشيخ جراح 
 ولكـن الـشيخ   ، اشتراها مليونير القمار ارفين موسـكوفيتش ،القامة مائة وحدة سكن على ارض خاصة    

 المكثف في االحياء العربية في شـرقي المدينـة ال            فالبناء اليهودي  ، بل جزء منها   ،جراح ليس المشكلة  
 ايهـود   ،الرئيس االمريكي االسبق بيل كلينتون    .  ينطوي على تقسيم المدينة    ،يسمح عمليا باي حل سياسي    

 ومؤخرا ايضا ايهود اولمرت كانوا مستعدين الن يتبنوا حال بموجبه تكون كل االحياء العربية في                ،باراك
 والواقـع علـى   ،طينية وكل االحياء اليهودية تبقى تحت الـسيادة االسـرائيلية  القدس ضمن السيادة الفلس  

 في راس العامود يوجد حي      ، فمعظم االحياء في شرقي المدينة مختلطة      ،االرض يضحك من هذه االفكار    
 وفي جبل   ،"كيدمات تسيون " وفي ابو ديس يبنى حي يسمى        ، عائلة يسمى معاليه هزيتيم    300يهودي يضم   

حي سلوان في سفوح الحرم يسمى منذ زمن بعيـد          ". نوف تسيون "ي اليهودي المأهول يسمى     المكبر الح 
عشرات المنازل في المكان وأشـغلتها      " اشترت" التي   ، على اسم داود باري من جمعية العاد       ،مدينة داود 

 مـن    وعلى مسافة غير بعيدة    ، في الشيخ جراح تقام المكاتب الحكومية الى جانب منازل العرب          ،باليهود
 عائالت عربية تعـيش     ، ستجدون حيا يهوديا صغيرا قرب قبر شمعون الصديق        ، الموضة الحالية  ،شيبرد

االمريكيـون  . بعضها غادرت منازلها وتسكن في خيام في ساحة قبالـة القبـر            ،هناك تحت تهديد يومي   
ية فـي اعمـاق      في البلدة القديمة تسكن عشرات العائالت اليهود       ،يشاركون بقوة في هذا الموضوع ايضا     

ينبغي .  امكانية نقلها الى السيادة الفلسطينية أو االشراف الدولي تبدو خيالية          ،االحياء االسالمية والمسيحية  
 وكـل   ،دوما التذكر بان السكان الذين يقيمون في االحياء العربية وصلوا الى هناك اساسا السباب دينيـة               

انـا ال ارى    .  في حومش او في عمونـا      ، في غزة  محاولة الخالئهم ستصطدم بمقاومة لم نشهد لها مثيل       
.  كالهما على مسافة سير قصير من المبكى       ،"عطيرت كوهانيم "او  " شوفو بنين "وضعا تخلى فيه مدرسة     

 ولكن  ، ونقلها الى سيادة فلسطينية    ، كفر عقب او الولجة    ،يمكن التخلي عن احياء مطرفة كبيرة مثل قلنديا       
 ال بد سيصل الى هناك البناء اليهودي الذي يجعل حتى هذا            ،ي المكان كون كل المسيرة السلمية تراوح ف     

 وال العرب الذين اشـتروا      ، في الوضع الناشيء ال يمكن اخالء يهود من االحياء العربية          ،التقسيم متعذرا 
 ، شـاس  ، اسـرائيل بيتنـا    ، الليكود -كل االحزاب اليمينية    . المنازل بوسائل مختلفة في االحياء اليهودية     

 قـال لـي     ، امس ، يعارضون بكل القوة تقسيم القدس     - االتحاد الوطني والبيت اليهودي      ،ت هتوراة يهدو
القدس ال يمكنها أن تكون مقسمة حتى بثمن عدم االتفـاق مـع             : " رئيس كتلة كديما   ،النائب يوئيل حسون  

ؤيـدون تقـسيم    الـذين ي ، ميرتس والنواب من االحزاب العربية، بقينا مع اجزاء من العمل    ،"الفلسطينيين
 الواليات المتحدة تدخل في مواجهة مع اغلبية الجمهور في          ،في موضوع القدس  :  المعنى واضح  ،المدينة
 . فليواصل الحلم، من يحلم بالسالم في جملة هذه الظروف،البالد

 معاريف
  23/7/2009الدستور، االردن، 
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