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 وإقامة حي يهودي مكانه المالصق لألقصى  خطة لهدم حي البستانبلدية القدس تُعّد .1

 جزء من حي إدارةوكلت السلطات اإلسرائيلية مهمة أ: وكاالت األنباء - رامي منصور -القدس المحتلة 
تعزيز االستيطانية المتطرفة التي تنشط من اجل " العاد" منظمة إلىسلوان في القدس الشرقية المحتلة 

اإلسرائيلية ) مدينة الشعوب" (عير عاميم"وكشفت جمعية . العربية في المدينةاإلحياءالوجود اليهودي في 
غير الحكومية المناهضة لالستيطان أمس في تقرير لها أن المخطط االستيطاني في حي البستان الذي يعد 

ي وإخالء الحي بشكل كلي جزء من حي سلوان في القدس المحتلة خطر يهدف إلى عملية تطهير عرق
وقالت الجميعة إن . من سكانه المقدسيين وتحويله إلى حدائق توراتية ومبان سكنية مخصصة لليهود فقط

وأوضحت أن .  توراتيةأثرية حديقة إلىبلدية االحتالل في القدس تعد خطة لهدم حي البستان وتحويله 
 جهات يهودية إلى دونما 28ساحتها االجمالية  عقارا في سلوان تبلغ م14سلطات االحتالل نقلت ملكية 

 .من دون الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة
انتهاكا فاضحا لقواعد الحوكمة وفي "، يشكل "تكتم" القرار الذي اتخذ في أن" عير عميم" منظمة وأكدت

الكنيست، وبدون مناقشة بعض االحيان انتهاكا للقانون، في غياب قرار رسمي وعام تتخذه الحكومة او 
هو حجر الزاوية في مشروع "ان حي سلوان " عير عميم"واعتبرت منظمة  ".او تحقيق او مناقشة عامة

كبير يهدف الى السيطرة على االراضي الفلسطينية المحيطة بالمدينة القديمة وعزل المدينة القديمة عن 
في شمال شرق المدينة " تيطانية اليهوديةالنسيج الحضري في القدس الشرقية ووصلها بالتجمعات االس

الوطنية، بموجب تفويض تم ايضا " اسوار القدس"في سلوان بادارة حديقة " العاد"وتقوم منظمة . القديمة
 بين المنظمة واالدارة العامة للحدائق وليس وفق مناقصة عامة كما يفترض القانون، 1997سرا في 

بعض من . على مبان كانت ملكا للفلسطينيين في الحي" العاد"كما استحوذت  ".عير عميم"بحسب تقرير 
هذه المباني بيعت لمنظمات يهودية، لكن اخرى تم االستحواذ عليها في ظروف مثيرة للشبهات، بما في 

ديفيد برعي، العضو " العاد"ويتولى ادارة منظمة ".عير عميم"ذلك باستخدام وثائق مزورة، كما تؤكد 
اصة اإلسرائيلية والذي يعمل منذ نهاية الثمانينات مع الصندوق الوطني اليهودي، السابق في القوات الخ

وهي منظمة يهودية شبه حكومية تقوم بشراء وادارة االراضي لحساب المستوطنات اليهودية، بهدف 
ومن شأن مثل هذه الخطوة ان تشعل اعمال ". عير عميم"اخراج الفلسطينيين من سلوان، وفق تقرير 

 . را الن سلوان تشكل حلقة متفجرة في النزاع الفلسطيني اإلسرائيليالعنف نظ
مثل اعطاء اعواد ثقاب لشخص مولع باشعال "وقال اورلي نوي، احد مسؤولي عير عميم ان االمر 

بدورها حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة .التعقيب على التقرير" العاد"ورفض مسؤولو ". الحرائق
ستهدف حي البستان وحي الشيخ جراح، وقالت إن حي البستان يشكل حزام أمان القدس من مخطط ي

للمسجد األقصى والبلدة القديمة من الناحية الجنوبية، وفي حال ازالته كما تخطط سلطات االحتالل فان 
 ذلك يعني تمكين االحتالل من االطباق على األقصى والبلدة القديمة من ثالث جهات، الجهة الغربية التي

يقام فيها الحي اليهودي على انقاض حي المغاربة وحي الشرف والجهة الجنوبية التي يقوم فيها حي 
البستان اليوم والجهة الشرقية التي تقع فيها مقبرة باب الرحمة والتي شرعت سلطات االحتالل مؤخرا 

ي الشيخ جراح من واضافت أن سلطات االحتالل تسعى إلى إزالة ح.بطمها وتحويلها الى حدائق توراتية
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 فانها ستطبق تماما على البلدة القديمة ومقدساتها االسالمية والمسيحية، - وان نجحت -الناحية الشمالية 
وقالت الهيئة انه في هذا الوقت الذي نتحدث فيه عن هذا التهديد لالحياء المحيطة ال يعني ذلك ان البلدة 

ا بفعل االنفاق والحفريات اشد خطرا من غيره ويوشك القديمة والمقدسات بخير، بل ان الخطر المحق به
ان يحولها الى اماكن غير صالحة للسكن البشري، وهذا ما تسعى اليه سلطات االحتالل تمهيدا لتفريغها 

 "السالمة العامة"من أهلها تحت ذريعة 
  24/7/2009الدستور، األردن، 

  
  عن حقوقنا لن نتنازل إننا وأمريكا "إسرائيل"ـقلنا ل: فتحي حماد .2

ن حركة حماس استطاعت أن إقال فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة  : أشرف الهور-غزة 
 ."ال ولن نتنازل عن حقوقنا" وأمريكا "إسرائيل " دولة عربية، حينما قالت لكل من22تحقق ما لم تحققه 

ه مع قيادات ورجال إصالح من جاءت أقوال حماد التي وزعها المكتب اإلعالمي لحماس خالل لقاء جمع
حماس شرق مدينة غزة، وخالل تصريحاته انتقد حماد وهو نائب وقيادي في حماس موقف السلطة 

الضفة "وقال حماد  .الفلسطينية في الضفة الغربية في تعاطيها مع الحرب اإلسرائيلية األخيرة ضد غزة
  ."طفت مع غزة خالل الحرب األخيرةالغربية التي تسيطر عليها جماعة دايتون هي أقل منطقة تعا

عباس صدره "وهاجم حماد أيضاً الرئيس محمود عباس، حيال موقفه من الصلح مع حماس، وقال 
. "استوعب نتنياهو ومن قبله أولمرت واستوعب الجدار والمستوطنات ولكنه لم يستوعب حركة حماس

الفلسطينية، أما نحن أبناء الحركة إن الذين جاءوا علي ظهر دبابة هم الذين صغروا القضية "وقال 
نحن شركاء أبناء شعبنا في البناء "وأضاف  ."اإلسالمية فأصحاب عزة وشهامة ويحتضننا الشعب

  ."والتعمير كما نحن شركاء في الجهاد والمقاومة
 معتقال من غزة بمناسبة اإلسراء والمعراج، غير أنه أشار 20 أن وزارته أفرجت عن إلىوأشار حماد 

أن المفرج عنهم لم يعتقلوا على خلفية قضايا ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم اإلفراج عن أي إلى 
ستضرب بيد من حديد على من "معتقل لم يثبت تورطه في قضايا أمنية، لكنه شدد على أن حكومته 

  ." والخونةلن نتهاون في مالحقة العمالء"، وقال حماد أيضا "تسول له نفسه اإلخالل باألمن العام
وتوعد حماد . وأوضح حماد كذلك أن وزارته بصدد وضع خطة لتحسين العالقة مع الناس في المجتمع

طريق الثوابت "ن الوحدة الوطنية لن تكون إال على إبمحاسبة كل من شارك في قتل فلسطينيين، وقال 
 ."الفلسطينية وعلى طريق المقاومة وحماية برنامجها

  24/7/2009القدس العربي، 
  

  "إسرائيل" حماس وحوار غير مباشر بينمصر يمكن أن تتوسط في : أحمد يوسف .3
 رئـيس (قال احمد يوسف المستشار السياسي إلسماعيل هنيـة          : الشروق القاهرية  ، احمد عليبة  -القاهرة  

ما دام أن هنـاك صـراعا وحقوقـا         " ليست شيئا محرما     "إسرائيل"أن المفاوضات مع    ): الوزراء السابق 
، وأضاف في حـوار خـاص       "فمن حقنا أن نستخدم كل الوسائل في سبيل استرداد هذه الحقوق          مغتصبة  

سنستعين بطاقات امتنا خاصة مصر التي يمكنها إدارة هذا الملف، معنا، أو التوسط فـي حـوار غيـر                   "
 في   مهم وفى صالحنا، خاصة بعد أن فشلت السلطة        اآلن، وتابع، التوقيت    "مباشر بيننا وبين اإلسرائيليين   

  .ذلك فشال ذريعاً
وأكد يوسف أن حماس ال توجد لديها إشكالية في إجراء مفاوضات على أساس أن يكون خيـار الدولـة                   

، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى كثير من الجهات الدولية في أن تشارك حماس               67الفلسطينية على حدود    
  .دولةفي مؤتمرات موسعه حول القضية الفلسطينية، والتسريع بإقامة ال
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األمريكان معنيون بتسريع االتفاق وسيفتشون عن حلقة االتصال التي تبـدأ بالرسـائل             "ويرى يوسف أن    
وخلف الكواليس ثم العلن وهو ما يستدعى من واشنطن أن ترفع القيود التي ال تزال مسلطة على رقبـة                   

  .ئلحماس، تلك القيود التي تمنع في الوقت ذاته من إيصال رسائل أو استقبال رسا
إن من حق هؤالء اإلسالميين المعتدلين أن يأخذوا مواقفهم، وعلى المجتمع الدولي أن يتبنى هـذه                : وقال

 األسبق جيمي كارتر تعلب دورا مهما على هـذا          يمريك، موضحا أن شخصيات مثل الرئيس األ      الوجهة
 تلتقي"مريكية بان   رة األ ، وطالب يوسف اإلدا   أوباماالصعيد، مستغال في ذلك عالقته بإدارة الرئيس باراك         

  .]رباقتدا[األصوات التي ترى في حماس القدرة على إدارة ملفات العملية السياسية باقدار 
  24/7/2009وكالة فلسطين اإلخبارية، 

  
  تشكيل لجنة لتطوير عمل منظمة التحرير الفلسطينية .4

 .لجنة لتطوير عمل المنظمةأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس تشكيل : )ا.ب.د(
وذكر بيان للجنة عقب اجتماع لها في مدينة رام اهللا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن 

 .االجتماع بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والمستجدات على الصعيدين العربي والعالمي
  24/7/2009الخليج، 

  
   للتشريعيجدل بشأن استئناف الدويك مهامه رئيساً .5

 ، عزيز الدويك.برز جدل في األوساط البرلمانية الفلسطينية بشأن استئناف د: عوض الرجوب -الخليل 
  . مهامه رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني،المفرج عنه حديثا من السجون اإلسرائيلية

تشريعي، والثانية ويتركز الخالف حول نقطتين، األولى أن يمارس الدويك مهمته بصفته رئيسا للمجلس ال
  .قدرته وصالحيته في الدعوة إلى جلسة جديدة للمجلس

ففي الوقت الذي تؤكد فيه حركة فتح أن استئناف الدويك لمهامه يتطلب عقد دورة جديدة للتشريعي 
  .واختيار هيئة رئاسة جديدة، تتمسك حركة حماس صاحبة األغلبية البرلمانية برئاسة الدويك للمجلس

 للمجلس التشريعي، فجاء الرد ة مع إعالن الدويك عن استئناف عمله األربعاء رئيساًوتفاقمت األزم
اإلخبارية الفلسطينية ) معا(سريعا من األمين العام للمجلس إبراهيم خريشة الذي دعا في تصريح لوكالة 

  .الدويك إلى عدم استخدام صفة رئيس المجلس التشريعي
ناف مهامه إلى يوم األحد المقبل إلفساح المجال للحوار بشأن وعلمت الجزيرة نت أن الدويك أجل استئ

  .المسألة، وذلك بعد أن عقدت مختلف الكتل البرلمانية اجتماعا مغلقا برام اهللا يوم أمس لمناقشة المسألة
وبينما أكد مسؤول في المجلس التشريعي توافق الكتل على ممارسة الدويك مهامه، استبعدت مصادر في 

  . يتم حل اإلشكالية قبل األحد المقبلحركة فتح أن
وحسب النائب عن فتح ورئيس المجلس التشريعي األسبق رفيق النتشة، فإن الدويك يكون رئيسا للمجلس 
 .عندما تتبع األشكال القانونية وتفتتح الدورة الجديدة للمجلس من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نية على القضية قبل األحد المقبل، لكنه استبعد ذلك مشيرا إلى أن وتمنى النتشة أن تتوافق الكتل البرلما
  .التفسير السياسي غالب على معظم القضايا الفلسطينية

لكن الوزير السابق عن حماس عمر عبد الرازق أكد أن الدويك سيمارس مهامه رئيسا للمجلس، ونفى 
ق الجميع بما في ذلك كتلة فتح والرئيس وجود خالف بين الكتل البرلمانية حول هذه المسألة، وأكد تواف

  .الفلسطيني
وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد، أكد للجزيرة نت عقب اإلفراج عن الدويك على ضرورة 

واستبعد إمكانية ترؤس الدويك ". عقد دورة جديدة للتشريعي يتم فيها انتخاب هيئة رئاسية ومكتب جديدين"
  .ة الرئيس الفلسطيني إلى عقد دورة قبل االتفاقللمجلس، كما استبعد دعو
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 أحمد الخالدي، رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني سابقا، أن الرئيس يدعو وفق القانون .ويعتبر د
 يبقى ،بغض النظر عن الخالفات القائمة، إلى الدورة األولى بعد االنتخابات، مؤكدا أن رئيس المجلس

  .تالية وينتخب رئيس جديد أو يعاد انتخابهرئيسا إلى أن تعقد الدورة ال
أما النائب المستقل حسن خريشة، الذي كان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الحالي، ونائب رئيس 
المجلس السابق، فقد أوضح أن الوضع القانوني واضح ويبقي الدويك رئيسا للمجلس إلى حين انتخاب 

مواقف السياسية، وأنه من السابق ألوانه الحديث عن عقد جلسة وبين أن الوضع يخضع لل .رئاسة جديدة
وأكد خريشة أنه تم االتفاق بين جميع الكتل البرلمانية، وأيضا  .للمجلس ألن الخالفات ال زالت كبيرة

لكنه أشار في  .الرئيس الفلسطيني، على أن يمارس الدويك دوره رئيسا للتشريعي من خالل المجلس نفسه
بحاجة لجلسة تشاورية بين الكتل البرلمانية للبحث " نت إلى أن عقد دورة جديدة للمجلس حديثه للجزيرة

وشدد على أن قبة البرلمان يمكن أن تكون فرصة ذهبية  ".عن أفضل اآلليات والسبل لتفعيل المجلس
وخيمة للحوار، وأن فرص النجاح كبيرة خاصة وأن الدويك خرج من السجن برؤية واضحة حول 

  .وتفعيل دور المجلس التشريعيالوحدة 
 23/7/2009نت، .الجزيرة

  
  بعد محاصرتهمالشرطة غزة يستسلمان " جند أنصار اهللا"عنصران من  .6

حكومة المقالة لنفسيهما إلى قوات األمن التابعة ل" جند أنصار اهللا"سلم عنصران من جماعة : )اي.بي.يو(
 .هددا خاللها بتفجير البناية التي تحصنا فيها ساعة من الحصار 19في غزة، لينهيا أزمة استمرت نحو 

وقال مصدر أمني إن المفاوضات والوساطات مع العنصرين أفضت إلى تسليم نفسيهما بهدوء تجنياً 
وذكر أن األجهزة األمنية كانت حريصة على الهدوء  .للتصعيد وإراقة الدماء كي يأخذ القانون مجراه

من العلماء وذويهم إلقناعهم بتسليم أنفسهم، وهو ما تحقق في والتعامل بالحكمة، حيث أحضرت مجموعة 
  .النهاية، الفتاً إلى اقتياد الناشطين للجهات المختصة للتحقيق معهم

  24/7/2009الخليج، 
  

  طلب السلطة لقاء مسؤولين إسرائيليينينفيعريقات  .7
ي منظمة التحرير نفى صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات ف : أحمد عبد الفتاح–القدس 

الفلسطينية تقارير إسرائيلية عن طلب السلطة الفلسطينية عقد لقاءات مع الحكومة اإلسرائيلية الستئناف 
وقال إن كل ما ينشر عن طلب الجانب الفلسطيني عقد لقاءات مع الجانب اإلسرائيلي . مفاوضات السالم

لفلسطيني بموقفه الراسخ بعدم عقد يتمسك الجانب ا: وأضاف. ترويج كاذب ال أساس له من الصحة
اجتماعات ألهداف إعالمية ما لم يعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل واضح االعتراف 

 .بحل الدولتين ووقف االستيطان بشكل كامل بما فيه ما يسمى بالنمو الطبيعي
 24/7/2009القبس، 

  
  "إسرائيل" على  فرض مقاطعة وعقوباتإلى البرغوثي يدعو مصطفى .8

 مقاطعـة  إلـى  العام للمبـادرة الوطنيـة الفلـسطينية        األمين مصطفى البرغوثي    . دعا النائب د   :رام اهللا 
 . وفرض عقوبات عليها جراء ما تمارسه من انتهاكات وجـرائم فـي األراضـي الفلـسطينية          "إسرائيل"

ن االيطاليـة برئاسـة لـويزا       وجاءت دعوة البرغوثي خالل استقباله في رام اهللا وفدا من حركة التضام           
  .األوروبيمورجانتيني النائب السابق لرئيس البرلمان 

  24/7/2009الحياة الجديدة، 
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   قلقيلية إساءةٌ إلى الشعب الفلسطيني ومسٌّ بخيارهةإقصاء أعضاء مجلس بلدي:  أسرىقياديون .9

ي سجون االحـتالل مـن      استنكر النواب والوزراء ورؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها األسرى ف        : غزة
فياض على إقالة ثالثة أعضاء منتخبين من مجلس بلدية قلقيلية في الـضفة             " حكومة"حركة حماس إقدام    

المركـز  "وأكد القياديون في بيانٍ لهم سرِّب من سجون االحتالل مساء أمـس، تلقـى                .الغربية المحتلة 
فياض، " حكومة"الحكم المحلي في    " وزير"سمي  نسخةً منه، أن ما أقدم عليه خالد القوا       " الفلسطيني لإلعالم 

من إقصاء لثالثة أعضاء منتخبين عن دورهم في خدمة شعبهم؛ يعد إساءةً إلى الشعب الفلسطيني ومـسا                 
 .صارخًا واستهتارا بخياره الديمقراطي الذي عبر عنه من خالل إرادته الحرة عبر صـناديق االقتـراع               

مة فاقدة الشرعية على التعدي على خيار الشعب الفلسطيني، الذي جاء غير            واعتبروا أن إقدام هذه الحكو    
منسجم مع هوى أعداء الشعب؛ يعكس حقيقة انقالب هذه الفئة على الخيار الديمقراطي، وأشاروا إلى أن                
أكبر دليل على ذلك هو اختطاف الصحفي مصطفى صبري عضو المجلس البلدي الـذي مـضى علـى                 

شيا عباس أكثر من شهرين، بالرغم من صدور قرار المحكمة العليا الفلـسطينية             اختطافه في سجون ميلي   
  ".في الضفة المحتلة حال دون ذلك" األمنية"األجهزة "باإلفراج عنه، إال أن هوى 

كان األجدر بالقواسمي أن يدافع عن أعضاء المجالس البلدية المختطفين فـي            : "وأضاف القياديون قائلين  
، وتساءلوا عن أصوات الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية والمؤسـسات          "لشرعيةسجون سلطته غير ا   

  .الحقوقية عن دورها إزاء هذه االنتهاكات المنافية لكل القيم والقوانين
  23/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   قرار حكومة فياض إقالة أعضاء بلدية قلقيليةيستنكرزيدان  .10

 في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيـدان إقالـة          ]حماس [ عن الحركة اإلسالمية    استنكر النائب  :نابلس
أعضاء مجلس بلدية قلقيلية في الضفة الغربية، متسائالً عن مبرِّر اإلقالة الـذي طـال ثالثـة أعـضاء                   

ـ      .منتخبين، في ظل وجود قانون انتخاب الهيئات المحلية        المركـز  "وقال في تصريحٍ صحفيٍّ خـاصٍّ لـ
إن قرار إقالة أعضاء البلدية سياسي بحـتٌ، خاصـة أن هـؤالء             ) 7-23(الخميس  " ني لإلعالم الفلسطي

وألن بلدية قلقيلية مـن بـين       .. األعضاء تعرضوا لالختطاف من قبل االحتالل وميليشيا عباس لسنوات        
اسي أفضل بلديات الوطن على اإلطالق، ومعروفة بالضبط اإلداري والمالي، كـان هـذا القـرار الـسي                

 إلى أن مـن المفـروض،       ،حكومة العاشرة الالذي شغل وزير الحكم المحلي في       ،  وأشار زيدان  ".بامتياز
ووفقًا للقانون، أن يستمر هذا المجلس في عمله حتى تتم انتخابات جديدة، وشدد على أن هذا القرار إساءةٌ                  

لى التوافق ومعالجـة االنقـسام      إلى استخدام الصالحيات، خاصة في ظروف سياسية يسعى فيها الجميع إ          
وقال إن القرار إمعان في محاربة هذه البلدية وإنجازاتها، وهز لثقة الناس بها، وأضاف مؤكـدا                 .الوطني

  .أنه يقوِّض فرص نجاح الحوار الداخلي، ويؤثر سلبا في جهود المصالحة
ية خالد القواسمي قد أقال ثالثة      سالم فياض غير الشرع   " حكومة"وكان وزير الحكم المحلي الفلسطيني في       

 هاشم المصري نائب رئيس المجلس البلدي، والصحفي مصطفى         .د: من أعضاء مجلس بلدية قلقيلية؛ هم     
 .صبري، والسيدة أسماء حمودة

  23/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  والسنوار على رأس هيئتها القيادية.. حماس تنهي انتخاباتها في سجون االحتالل .11
كشف أسرى حركة حماس عن االنتهاء من إجراء أوسع عملية انتخابيـة لقادتهـا فـي سـجون                  : زةغ

              نوعية االحتالل، استكماالً لالنتخابات العامة التي أجرتها الحركة في الضفة والقطاع والخارج، في سابقة
  .لسبعينياتفي تاريخ الحركة األسيرة منذ أن تشكلت نواة العمل التنظيمي في األسر أوائل ا
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وأكدت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسرى حماس في سجون االحتالل، في بيانٍ لهـا وزعـه                 
أن ) 7-23(نسخةً منـه الخمـيس      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   "مركز أحرار لدراسات األسرى   "

  . سجنا12ً عضو من 2500العملية االنتخابية شارك فيها أكثر من 
دت أن العملية االنتخابية هدفت إلى انتخاب الهيئة القيادية العليا كأرفع مستوى تمثيليٍّ لحركة حمـاس                وأك

استمرت خمسة أشهر متواصلة، ومرت بـأربع       ) العملية االنتخابية (في سجون االحتالل، مشيرةً إلى أنها       
  :مراحل؛ هي

 370ب أعضاء المؤتمر العـام البـالغ عـددهم          وجرت االنتخابات التمهيدية فيها بانتخا    : المرحلة األولى 
ـ       ، وجرت في الثانية انتخابات مجلس الشورى، وقـام         2500عضوا من مجموع أصحاب حق االقتراع ال

 عضوا من بين أعضائه، وفي المرحلة الثالثة جرى انتخاب الهيئـة القياديـة              73المؤتمر العام بانتخاب    
أمـا  : "وأضافت .توى تنظيمي في الهرم القيادي في الحركة       عضوا، وهي أعلى مس    15العليا المكونة من    

المرحلة الرابعة فقد جرى فيها انتخاب الرئيس ونائبه؛ حيث انتخب القيادي البارز فـي حمـاس يحيـى                  
ـ              في األسر،   22السنوار أحد سكان خان يونس، ومؤسِّس الجهاز األمني للحركة، والذي يمضي عامه ال

  ".لغالبية من أعضاء الهيئة القيادية العليارئيسا بعد أن نال ثقة ا
 بالـسجن  والسنوار حاصٌل على شهادتي بكالوريوس في اللغة العربية والتاريخ اليهودي، ويقضي حكمـاً     

  .المؤبد على خلفية عمله األمني ودوره في مقاومة االحتالل في القطاع
نفرادي، وأظهرت النتائج أنهـم موزعـون       أما بقية أعضاء الهيئة فهم من كافة السجون وأقسام العزل اال          

  :بصفاتهم القيادية على الجناحين السياسي والعسكري، وهم
فـي  " كتائب القـسام  "من رام اهللا، وهو قيادي بارز في حماس، ويعد من مؤسِّسي            :  صالح العاروري  -

  .الضفة الغربية مطلع التسعينيات من القرن الماضي
يادي بارز في الحركة، وأحد قادة معركة مخيم جنين التي فقد يده خاللهـا،              ق:  الشيخ جمال أبو الهيجاء    -

  .وهو موجود اآلن في العزل االنفرادي في سجن جلبوع
، من رام اهللا، حصلت على نسبة عالية من األصوات كـدليٍل            "كتائب القسام "ناشطة في   :  أحالم التميمي  -

  .ارواضحٍ على حضور الفلسطينيات في مركز اتخاذ القر
نـسيم  "من القدس، أحد قادة الجهاز العسكري، والمسؤول عن عملية أسـر الجنـدي              :  محمود عيسى  -

  .1992أواخر " توليدانو
أواخـر  " نحـشون فاكـسمان   "بمسؤوليته عن عملية خطف الجنـدي       " متهم"من القدس،   :  جهاد يغمور  -

1994.  
  ".السور الواقي" التي أعقبتها عملية من طولكرم، والمسؤول عن عملية باراك الشهيرة:  عباس السيد-
  .في االنتفاضة األولى" كتائب القسام"من القدس، أحد أبرز الناشطين في :  ماجد أبو قطيش-
  .من نابلس، أحد قادة الذراع العسكرية لحركة حماس في انتفاضة األقصى المباركة:  حسام بدران-

  :هموأردفت أن أعضاء الهيئة من ذوي الخلفيات السياسية 
من الخليل، نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، موجود في العزل االنفـرادي            :  محمد جمال النتشة   -

  .في سجن جلبوع
  .من الخليل، قيادي بارز في حركة حماس، موجود في سجن نفحة:  عبد الخالق النتشة-
نتفاضة األولى، يمـضي    في اال " أحد قادة العمل اإلسالمي في غزة، وأحد قادة حماس        :  توفيق أبو نعيم   -

  ".هداريم" في سجون االحتالل، موجود حاليا في سجن 22عامه الـ
  .أحد أبرز القياديين في حماس في رام اهللا وعضو التشريعي الفلسطيني:  حسن يوسف-
  ".هداريم"قيادي بارز في حماس في منطقة قلقيلية، موجود في سجن :  طالل الباز-
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مخيم البريج، أحد قادة حماس البارزين في االنتفاضة األولى، يمضي عامه            –من غزة   :  حسن المقادمة  -
  . في سجون االحتالل22الـ

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الشورى العام موزعون على كافة السجون؛ منهم أربعة أسرى في العزل                
  .حسن سالمة، وصالح دار موسى، وعبد اهللا البرغوثي، وإبراهيم حامد: االنفرادي؛ هم

وتمتد المدة القانونية لعمل الهيئة ومجلس الشورى التابع لها سنتين؛ حيث يتم في هذه المدة تشكيل اللجان                 
وتفعيلها، وتكوين إدارة الشؤون السياسية واإلعالمية والقضائية واالجتماعية، باإلضـافة إلـى الـشؤون              

يلية المنصوص عليها في اللـوائح      االعتقالية واألمنية وغيرها من خالل السياسات العامة والخطط التفص        
  .الداخلية للحركة داخل السجون

عزيـز  . والجدير ذكره أن اللجنة االنتخابية أشرفت على تفاصيل العملية االنتخابية؛ حيث كانت برئاسة د   
  .دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أفرج عنه في المرحلة األخيرة لالنتخابات
  23/7/2009الم، المركز الفلسطيني لإلع

  
  على دحالن الذهاب إلى مصحة عقلية ال إلى المؤتمر السادس لفتح: الرجوب .12

حمل القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب عددا من قيادات الحركـة التـاريخيين مـسؤولية                : رام اهللا 
عد تزعزعها في   األوضاع التي آلت إليها في غزة، مطالبا بلوائح واستحقاقات تبقي على تماسك الحركة ب             

  .عيون البعض
الناطق باسم سلطة المقاطعة في رام اهللا مـساء الخمـيس      " فلسطين"وهاجم الرجوب في لقاء مع تلفزيون       

  .، محمد دحالن، وحمله مسؤولية ما آلت إليه األوضاع في قطاع غزة)23-7(
ب فيما جرى في غـزة      من تسب : " وشدد على رفض مشاركة األخير في المؤتمر السادس للحركة، قائالً         

فتح "، مؤكدا أن هناك أطرافًا في قيادة حركة        "عليه أن يذهب إلى مصحة عقلية ال إلى مؤتمر فتح السادس          
  .تريد أقلمة الحركة على مقاس احتياجاتها ومتطلباتها

 مـن خـالل     وحذَّر من أن هناك أطرافًا عربيةً وإقليميةً ال تريد رؤية النجاح لمشروع الدولة الفلسطينية،             
  .فرض مزيد من العقبات والقرارات الجائرة أمام هذا المشروع

 أغسطس المقبل في    /ودعا الرجوب إلى عدم عقد المؤتمر السادس لـفتح المزمع عقده في الرابع من آب             
مدينة بيت لحم دون إتمام حضور قادة الحركة في قطاع غزة، مرجِّحا عدم نجاح المؤتمر حال انعقـاده؛                  

القنبلة التي فجرها فاروق القدومي، واتهامه عباس       "ء بعض العقبات التي تعترض طريقه؛ أهمها        من جرا 
 .ودحالن بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، على حد قوله

  23/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حركة ومؤسساتهادليل تورط دولي في الجرائم ضد ال" يست مونيتورإميدل "تقرير : حماس .13
اعتبرت حركة حماس، أمس، تقريراً لنشرة بريطانية، اتهم لندن ودوالً أوروبية بدعم السلطة : )أ.ب.د(

 ".تورط المجتمع الدولي فيما يجرى من جرائم بحق الحركة"الفلسطينية في مواجهتها، بأنه دليل على 
ميدل "رير المطول الذي ورد في نشرة إن التق"وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري، في بيان صحافي، 

المعنية بشؤون الشرق األوسط دليل على تورط المجتمع الدولي في الجرائم التي ترتكب " إيست مونيتور
وأشار إلى أن التقرير تضمن أدلة واتهامات للندن  ".ضد أبناء حماس ومؤسساتها في الضفة الغربية
إن "وقال . دعم المالي واالستشاري لها في مواجهة حماسوأطراف أوروبية أخرى بدعم السلطة وتقديم ال

هذا الدعم مرتبط بمخطط لضرب مشروع المقاومة وحماس وهو ما يحمل المجتمع الدولي المسؤولية إلى 
  ".عن الجرائم واالنتهاكات في الضفة" اإلسرائيلي"جانب سلطة رام اهللا واالحتالل 

  24/7/2009الخليج، 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1503:         العدد       24/7/2009الجمعة  :التاريخ

  
   محكمة فتحدعوى ضد القدومي أمام .14

تقدم قيـادي   ،   رام اهللا   مراسلها من    الرؤوف أرناؤوط  عبد عن،  24/7/2009الوطن، السعودية،   ذكرت  
في حركة فتح بشكوى إلى محكمة الحركة ضد رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلـسطينية،                

ة اتهامه الـرئيس محمـود      ، على خلفي  )أبو اللطف (وأمين سر اللجنة المركزية للحركة، فاروق القدومي        
والقيادي في الحركة محمد دحالن بالتورط مع اإلسرائيليين في اغتيال الرئيس الراحـل ياسـر               ،  عباس
  .عرفات

أنا أحمد عبد الكـريم     "أمس،  ) وفا(وجاء في الشكوى، التي كشفت عنها وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية           
 وعضو المؤتمر الخامس وضابط من ضـباط العاصـفة          عضو المؤتمر الرابع  ) بن بيال (الحيح، الملقب   

ورئيس إدارة الصحافة واإلعالم ورئيس إدارة الشؤون اآلسيوية في الـدائرة الـسياسية التـي يرأسـها                 
القدومي، أتقدم بطلب مقاضاة المذكور لسوء التصرف بالمال العام، وإهمال الدائرة واسـتغالل النفـوذ،               

ه ورئيسه أبو مازن، وقوله إنه ال يمثل إال نفسه، وقـضايا أخـرى              وانتهاج خط سياسي مغاير لخط قائد     
خطيرة، أقدمها عند استحضار المذكور للمحكمة، وأتمنى عليكم اإلسراع في عقد جلـسة عاجلـة لهـذا                 

 ".الغرض
 رفيق النتشة رئـيس     أن ، رام اهللا  مراسلها من وليد عوض   عن  ،  24/7/2009القدس العربي،   وأضافت  

 الخميس تلقي المحكمة اية شكوى ضد امين سـر           "القدس العربي "نفى لـ    حركة فتح المحكمة الحركية ل  
  .اللجنة المركزية فاروق القدومي

ـ   وأضاف لم نتلق اي شكوى من أي فتحاوي كان كادرا او قائدا ضد األخ             ": "القدس العربي " النتشة قائال ل
  ".فاروق القدومي وال حتى من اي مؤسسة في الحركة

  
  فيان علمهما بتهديدات مصرية بوقف رعايتها للحوار الفلسطينيفتح وحماس تن .15

، علمهما بتهديدات مصرية بوقف رعاية الحـوار        أمسنفت حركتا فتح وحماس،     : أ.ب.، د "االيام "-غزة  
وقـال   .الوطني الفلسطيني في حال استمرار فشل مساعي التوصل التفاق مصالحة وطنية بين الحركتين            

ال "،  )أ.ب.د( كتلة حماس البرلمانية، في تصريحات لوكالة األنباء األلمانيـة           مشير المصري، النائب عن   
علم لحماس مطلقاً بأي تهديدات مصرية تتعلق بوقف رعاية الجولة المرتقبة للحوار فـي حـال اسـتمر                  

ورفض القيادي في حماس التعقيب على الموقف المصري بنظر حركته من رعايـة الحـوار                ".الخالف
  .ينيالوطني الفلسط

وفي السياق نفسه، أكد فيصل أبو شهال، النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، وعضو وفدها إلى                 
حوار القاهرة، أن مصر استطاعت تقريب وجهات النظر بين المتحاورين في القاهرة ولن تتخلـى عـن                 

ـ      .دعم الحوار الوطني وتريد إنجاحه     ركته بالتقـارير   علم ح "،  )أ.ب.د(ونفى أبو شهال، في تصريحات ل
التي تحدثت عن تهديد القاهرة بالتخلي عن رعايتها للمصالحة الفلسطينية في حال لم يتم االتفاق بـشكل                 

  ".نهائي على تسوية الملفات الخالفية وعلى رأسها برنامج الحكومة الفلسطينية القادمة
  24/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  ار إلى طريق مسدودمصر سترفع يدها إذا وصل الحو: أبو سمهدانه .16

توقع عبد اهللا أبو سمهدانة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو وفدها للحوار، أن ترفع مـصر                  
  .يدها عن ملف المصالحة الفلسطينية، إذا وصل الحوار الوطني إلى طريق مسدود
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ـ    كل ما في وسـعها     أن الحوار لن يستمر إلى األبد، الفتا إلى أن مصر تبذل            " األيام"وأكد أبو سمهدانة ل
ونوه إلى أن الحوار الوطني سينطلق من حيث انتهت الجولة األخيـرة،             .من أجل إنجاح الحوار الوطني    

  .مؤكدا أن الحوار الوطني قطع شوطا ال بأس به
إن هناك صعوبة في برنامج الحكومة، وإذا تجاوزناها ستكون األمور أسهل، مشددا على أن حركة               : وقال

  .تطيع رفع الحصار عن الشعب الفلسطينيفتح تريد حكومة تس
  24/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  الثنائية في حوار القاهرة" المحاصصة"الديموقراطية تدعو لوقف  .17

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطيـة لتحريـر فلـسطين           : الرؤوف أرناؤوط  عبد – رام اهللا 
 طريق مسدود، وأن الحوار الـوطني الـشامل هـو           صالح زيدان، في بيان، أن الحوار الثنائي يسير في        

طريق إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، بانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني جديد لمنظمة             
التحرير بالتمثيل النسبي الكامل وبدون نسبة حسم لضمان الشراكة الوطنية الـشاملة للفـصائل والقـوى                

  .ة والشخصيات الوطنيةوالنقابات واالتحادات االجتماعي
  24/7/2009الوطن، السعودية، 

  
 عباس يقصي معارضيه من مركزية وثوري فتح": عكاظ" .18

النقاب عن استبعاد كل من محمد " عـكاظ"كشفت مصادر فلسطينية لـ:  عبد الجبار أبو غربية- عمان
حمدان عاشور من دحالن وفاروق القدومي، والفريق نصر يوسف، واللواء محمد جهاد، وهاني الحسن، و

قائمة المرشحين لعضوية اللجنة المركزية، والمجلس الثوري لفتح، والمقرر تمريرها عبر المؤتمر العام 
وأفصحت المصادر عن مفاجأة أخرى تمثلت في خلو القائمة . السادس للحركة في الرابع من أغسطس

س اللجنة التحضيرية للمؤتمر  عضوا من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ورئي21التي تتكون من 
محمد راتب غنيم أبو ماهر الذي مرر كل ما طلبه منه عباس ودحالن، وانتصار الوزير أرملة الشهيد 

 92وضمت قائمة المرشحين لعضوية المجلس الثوري . خليل الوزير أبو جهاد أحد مؤسسي الحركة
وأفاد . ة المجلس من قطاع غزةعضوا من الضفة الغربية، فيما جرى تجاهل وتأجيل البت في عضوي

تخرج عن كونها عملية تزكية، استبعد  مراقبون أن هذه الترشيحات يغيب عنها التنافس الديمقراطي، وال
 .منها كل معارضي أبو مازن

بيد أن القائمة خلت كذلك من حلفاء دحالن البارزين مثل سمير مشهراوي، ورشيد أبو شباك وسليمان أبو 
 .مطلق

  24/7/2009عكاظ، 
  

 ال وساطة عربية بين عباس والقدومي": الدستور" .19
نفت مصادر فلسطينية وجود وساطة عربية بين الرئيس محمود عباس ورئيس :  رياض منصور-عمان 

وقالت هذه المصادر  . سر حركة فتح فاروق القدوميأمينالدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
 وإنما القدومي لم تكن بهدف بذل جهود الوساطة لرأب الصدع ، إلى  زيارة سفراء عرب إن"الدستور"لـ

 تثبت تورط الرئيس عباس ومحمد دحالن إنها من وثيقة قال أعلنهجاءت للسماع من القدومي حقيقة ما 
بالمشاركة في مؤامرة هدفت إلى اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وعدد من قيادات حركة 

 .واإلسرائيليين األمريكان مع حماس بالمشاركة
  24/7/2009الدستور، األردن، 
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   غزة من المشاركةأعضاء منع حماس عقد المؤتمر السادس أمامالعقبة الوحيدة : فتح .20

رجحت مصادر فلسطينية مقربة من مفوض عام حركة فتح         :  وليد عوض واشرف الهور    - غزة   ،رام اهللا 
ـ    األراضيفي    مـا   إلىالخميس تأجيل عقد المؤتمر العام للحركة       " دس العربي الق" الفلسطينية احمد قريع ل

بعد الوصول التفاق مصالحة وطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما شرعت قيـادات كبيـرة فـي                  
ستخوض غمار االنتخابات، بعـد أن وصـلت        " محاور"حركة فتح بتحركات ميدانية قاموا خاللها بتأليف        

 . للحركة المزمع عقده في الرابع من الـشهر القـادم لمرحلتهـا النهائيـة              ترتيبات عقد المؤتمر السادس   
 المصادر بأن المؤتمر العام لفتح المقرر في الرابع من الشهر القادم بات تأجيله واردا لحـين                 وأوضحت

 المصادر بـأن     وألمحت .التوصل التفاق مصالحة وطنية مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة           
 انتخابات  إلجراءمر العام لفتح قد يرتبط بالموعد الذي ستتفق عليه حركتي حماس وفتح             موعد عقد المؤت  

  .2007 يونيو عام / االنقسام الداخلي المتواصل منذ حزيرانإلنهاءرئاسية وتشريعية ضمن اتفاق وطني 
ووسط تخوف من تعذر وصول أعضاء مؤتمر فتح من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حمـاس، والبـالغ                 

 إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر، أشادت الهيئة القيادية للحركة فـي القطـاع               450نحو  عددهم  
بموقف أقاليم فتح في الضفة التي أعلنت في وقت سابق أنه ال مؤتمر بدون قطاع غزة وأقاليم فـتح فـي                

  .الخارج
 فـي   اإلسرائيليجانب   حسين الشيخ احد قادة حركة فتح مسؤول الشؤون المدنية واالتصاالت مع ال            وأكد

السلطة الفلسطينية بأن العقبة الوحيدة في طريق عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح هي منع حركـة                 
 مواصلة حكومـة حمـاس المقالـة        أن إلى الشيخ   وأشار.  من المشاركة  غزةعضاء المؤتمر من    أحماس  
 في طريق عقد المؤتمر العام الـذي         غزة تشكل عقبة حقيقية    أبناء المؤتمر العام لفتح من      أعضاءمالحقة  
 الكثيـر   أعلن من غزة من الحضور للضفة الغربية والمشاركة فيه وفق ما            أعضاؤه لم يتمكن    إذالن يعقد   

 األمنية في قطاع غزة تعتقل      األجهزة الشيخ لإلذاعة الفلسطينية الرسمية بأن        وأوضح .من قيادات الحركة  
 الشيخ   وأوضح .فرض على آخرين اإلقامة الجبرية في منازلهم       المؤتمر العام لحركة فتح وت     أعضاء من   4

  . قطاع غزةأبناء مؤتمر فتح من أعضاءبأن هناك اتصاالت مصرية وعربية مع حماس لتأمين مشاركة 
ان أبو مازن وعـد بخـروج كـل         " القدس العربي "وقال إبراهيم أبو النجا عضو قيادة فتح في غزة لـ           

 أسماء المشاركين معروفة اآلن بعد نشر القوائم، وأكد على ضرورة أن            أعضاء فتح من القطاع، وقال ان     
يتم خروج آخر المشاركين من غزة يوم الثاني من الشهر القادم، ليتسنى له حضور المؤتمر، وشدد على                 
أهمية مشاركة غزة، وكشف أن حركة حماس لم تبلغهم بعد بموقفها النهائي، مؤكداً أن عدم مشاركة غزة                 

وذكر أبو النجا أنه لم يتم حسم موضوع عقد المؤتمر حال لـم تـشارك               ". لة حقيقية للمؤتمر  تشكل معض "
  .قيادات غزة

ان عددا من القيادات الفتحاوية     " القدس العربي "ووسط حالة الجدل القائم عن طريقة مشاركة غزة، علمت          
ضها إلى حد االتفـاق     سواء من غزة أو من الضفة الغربية والخارج، شرعت في بناء تحالفات، وصل بع             

  .، على األسماء التي ستخوض غمار االنتخابات"شبه النهائي"
 موضوع التقارب متبع في كل االنتخابات التي تجريها األحزاب في           إن" القدس العربي "وقال أبو النجا لـ     

 عضوا، قـد يـصل   21العالم، وكشف أن عدد المرشحين لخوض انتخابات اللجنة المركزية المكونة من         
 200 عضوا، قد يـصل ألكثـر مـن          120، وأن عدد المرشحين لعضوية الثوري والمكون من         80لى  إ

  .1550مرشح، من إجمالي عدد األعضاء الـ 
، التي وضعت في غزة بالتشاور مع الضفة الغربية أسماء لقيادات فتحاويـة مـن               "الكوت"وشملت إحدى   

هناك اجتماعات مكثفة في الضفة الغربيـة  غزة والضفة على حد سواء، في حين قال مسؤول في فتح ان            
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، تحظى بـدعم مـن      "كوتة" على الشكل النهائي لـ      لالتفاقتجري بين قيادات من غزة والضفة والخراج        
  .الرئيس عباس

وباالستفسار عن األسماء التي ستشارك في كل محور سيخوض االنتخابات على قيادة الحركة، وجـدت               
ضم أسماء كل من الرئيس محمود عباس ومروان البرغـوثي عـضو            أن جميع القوائم ت   " القدس العربي "

ـ    . المجلس التشريعي والثوري   أن الـرئيس عبـاس لـن يخـوض         " القدس العربـي  "لكن أبو النجا أكد ل
االنتخابات على رئاسة اللجنة المركزية، وأنه سيجري انتخابه باإلجماع وعن طريق التزكية من جميـع               

  .مؤتمر، كما جرت العادة مع الرئيس الراحل ياسر عرفاتاألعضاء كرئيس للتنظيم خالل ال
ـ           فضل عدم الكـشف عـن      " القدس العربي "لكن الالفت لالنتباه، هو ما أكده عضو في المجلس الثوري ل

هويته، حين قال ان هناك وساطات بين عدد من الخصوم خاصة من جيل الشباب الذين يتمتعون بحضور                 
قائمة واحدة يدعمها أبو مازن لخوض غمار االنتخابات الحركيـة،          قوي في قواعد الحركة، لجمعهم في       

 أن األيام القليلة القادمة ربما تشهد لقاءات بين هذه القيادات لوضـع اللمـسات               إلىوأشار هذا المسؤول    
  .األخيرة على القائمة الموحدة

بقها محـاوالت   خالل آب ستجري عملية انتخابات داخليـة، تـس        "وعلق أبو النجا على الموضوع بالقول       
  ".لإلصالح بين المتخاصمين، إلنهاء خالفاتهم

وفي حال تم عقد المؤتمر، فإن المشاركين سيشرعون في نقاش عدة ملفات ساخنة، ربما تثيـر خالفـات          
  .كبيرة بينهم

  24/7/2009القدس العربي، 
  

  الحقوقؤكد أن المقاومة قادرة على استعادة تطالب بهبة إسالمية لحماية القدس وت جهادال .21
 زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد في تـصريح صـحافي تلقـت                قال : أشرف الهور  - غزة

ما يتعرض له المسجد األقصى والسكان المقدسيون من تهويد وعدوان يومي           "نسخة منه   " القدس العربي "
المدينـة المقدسـة    على أيدي الصهاينة يستوجب هبة جماهيرية عربية وإسالمية وفلسطينية للدفاع عـن             

خطر حقيقي من قبـل غـالة   "وأكد على أن مدينة القدس تتعرض لـ  ".وحماية المسجد األقصى المبارك  
  ".المستوطنين وحكومة اإلرهاب التي يتزعمها بنيامين نتنياهو

  24/7/2009القدس العربي، 
  

 حماس تخطط القتناص الرئاسة الفلسطينية": عكاظ" .22
حركة حماس خالل هذه المرحلة القتناص الرئاسة الفلسطينية من حركة تخطط : أيمن جريس -القاهرة 

وتستعد حماس لطرح مرشحها في  .فتح عبر االنتخابات المقررة في الخامس والعشرين من يناير المقبل
وأفاد . حال قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم الترشح للمنصب خالل االنتخابات الرئاسية

أن هناك مجموعة من األسباب دفعت الحركة إلى التفكير في المنافسة على " كاظعـ"مصدر فلسطيني لـ
منصب الرئيس، منها أن االنتخابات المقبلة قد ال تجري في موعدها المحدد ما يعطي حماس الفرصة 
لتجهيز مرشح على مستوى عال لمنافسة أي مرشح من العناصر المحسوبة على السلطة في حال امتنع 

 الترشح، بيد أن أبرز األسباب حسب المصدر تكمن في تراجع شعبية أبو مازن، واالنقسام أبو مازن عن
  .العميق داخل حركة فتح، وهو ما يفتح الطريق أمام مرشح حماس للفوز بالرئاسة

وحول مدى قبول المجتمع الدولي للتعامل مع رئيس من حماس في ظل رفض العالم التعاون مع حكومة 
المصدر، إن حماس تدرك ذلك جيدا لذلك سوف يكون مرشحها من األسماء المقبولة إسماعيل هنية قال 

عربيا ودوليا، ومن الشخصيات التي تتمتع بالقبول والشعبية في الشارع الفلسطيني، أمثال عزيز الدويك 
 واعتبر أن. رئيس المجلس التشريعي، والدكتور ناصر الدين الشاعر القيادي البارز في الضفة الغربية
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فوز حماس بالرئاسة ورئيس الحكومة هو السبيل الوحيد إلنهاء االنقسام الفلسطيني في ظل رفض فتح 
 .ةالتجاوب مع جهود المصالح

  24/7/2009عكاظ، 
  

  ال أفق لقيام دولة فلسطينية مع تواصل االنقسام: ملّوح .23
نظمة التحريـر، أمـس، أن      أكد عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية لـم       :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

التناقض الرئيسي للشعب الفلسطيني يجب أن يكون مع االحتالل اإلسرائيلي، ولـيس أي طـرف آخـر،                 
وذكـر ملـوح،     .منوها إلى أنه لن يكون هناك أفق لقيام دولة فلسطينية، طالـما تواصل االنقسام الحالي             

، نظمتها مؤسسة الدراسـات     "ة الراهنة أفكار فلسطينية للخروج من األزم    "خالل ندوة جاءت تحت عنوان      
الفلسطينية في مقرها برام اهللا، أنه ال ينبغي الـمراهنة كثيراً على اإلدارة األميركية الجديدة، مشيراً إلى                

حتى هذه اللحظـة ال أرى شـيئا        : "وقال .أن األخيرة رغم التغير في خطابها لـم تأت بجديد حتى اآلن          
 باراك أوباما، فرغم حديثها عن تجميد االستيطان الحالي، إال أنه ال           ميركياألنوعيا تقوم به إدارة الرئيس      

  . سنة المقبلة20يخفى على أحد أن هناك مخططات استيطانية للـ 
أن إسرائيل تعتمد سياسة تقوم على فرض وقائع على األرض، ليـصار بعـد ذلـك إلـى                  "وتطرق إلى   

 األميركية تعتمد أحد أشكال إدارة األزمة، وليس وضع         إن اإلدارة "التفاوض على الحل الذي تريد، مضيفا       
، مشيراً إلى أن أحد أكبر مساوئه هو تأجيله قـضايا الوضـع النهـائي،               "أوسلو"وتحدث عن اتفاق     ".حل

  .وإعفاؤه إسرائيل من مسؤولياتها وطبيعتها كدولة احتالل
  24/7/2009األيام، فلسطين، 

  
 " جريمة ضد اإلنسانيةإمعان في"المشاركة في حصار غزة : حماس .24

يمثل إمعانًا "أكدت حركة حماس أن إطالة أمد حصار قطاع غزة من قبل األطراف المشاركة فيه؛ : غزة
وقال فوزي برهوم  .، مشددا على انتهاء الحصار؛ طال الزمان أو قصر"في جريمة ضد اإلنسانية

ن سياسة استمرار الحصار نسخة منه إ" قدس برس"المتحدث باسم حماس في تصريحٍ مكتوب وصل 
تفضح أجندات كل المراهنين عليه في ابتزاز حماس أو حتى كسر إرادة أهلنا في غزة، وكل من يعتقد "

  ". أنه بالحصار والضغط واالبتزاز سيحقق أهدافه فهو مخطئ، ولن يكون الوقت في صالحه
 23/7/2009قدس برس، 

  
  ر اإلفراج عنه من سجون االحتاللفو حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال أحد قادتها .25

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلـسطينية         :  خدمة قدس برس   -) فلسطين(رام اهللا   
باعتقال أحد قادتها البارزين في مدينة طولكرم فور اإلفراج عنـه مـن سـجون               ) جناح الضفة الغربية  (

وأفادت الحركة أن قوة من جهاز األمـن الوقـائي           .اً شهر 20 التي أمضى بداخلها     اإلسرائيلياالحتالل  
اقتحمت في ساعة متأخرة من مساء األربعاء منزل القيادي جمال حدايدة في مخيم طولكرم لحظة وصوله                
المنزل قادماً من سجن النقب الصحراوي، حيث قامت باعتقاله من بين أهله وذويه ونقلته إلى مقر األمن                 

  .الوقائي في المدينة
 23/7/2009رس، قدس ب

  
 "إسرائيل" في موعده ببيت لحم ولن تحضره ال حماس وال  السادسمؤتمر فتح: أبو عين .26

 حقيقية أمام حضور أعضاء حركة فتح في إشكاالتنفى مصدر قيادي في حركة فتح، وجود أي : رام اهللا
إلتمام المؤتمر في غزة لفعاليات المؤتمر السادس للحركة ببيت لحم، وأكد أن كّل االستعدادات قائمة 
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الحركة توافدوا على مدينتي رام اهللا وبيت لحم للمشاركة في  موعده المحدد، وأن مئات من أعضاء
 مشارك قد وصلوا 400وأشار أبو عين إلى أن أكثر من  .المؤتمر، من غزة ومن كل أصقاع العالم

  .بالفعل إلى مدينتي رام اهللا وبيت لحم
عما إذا كانت حركة فتح قد وجهت دعوة لحركة حماس لتكون " قدس برس"وجواباً على سؤال وجهته له 
نحن لم نوجِّه الدعوة لحركة حماس التي ال تزال سياطها مسلطة "عين  أحد ضيوف المؤتمر؛ قال أبو

على رقاب كوادر فتح في غزة، لقد وجهنا الدعوة لعدد من الفصائل والهيئات والشخصيات الفلسطينية 
لقيادات السياسية والعاملين في مجال حقوق اإلنسان في العالم، ولن يكون من بين ضيوف والعديد من ا

  .، وفق تأكيده"المؤتمر أي شخصية إسرائيلية
 23/7/2009قدس برس، 

  
 وتؤكد على رفض التوطين والتهجيرالديموقراطية تزور جنبالط والشيوعي  .27

اللقاء "ب السياسي علي فيصل، رئيس برئاسة عضو المكت" الجبهة الديموقراطية" زار وفد من 
 194وأكد فيصل تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة وفقا للقرار . النائب وليد جنبالط" الديموقراطي

 أنه موقف مشترك مع األطراف اللبنانية كافة لكنه إلىورفض كل مشاريع التهجير والتوطين، الفتا 
 . صون حق العودة وتوفر مقومات صيانة الهوية الوطنية بلورة آليات موحدة ومشتركة تخدم وتإلىيحتاج 
 تنظيم العالقات األخوية على أسس تضمن مصالح الطرفين بعيدا عن االستخدامات السياسية إلىودعا 

 استئناف الحوار إلى دعونا إننا: وقال. والتوظيفات الضارة لقضية الالجئين في التجاذبات الداخلية
لجة ملف العالقات المشتركة كرزمة واحدة على أسس قانونية وسياسية  اللبناني لمعا-الفلسطيني 

الحزب الشيوعي "وزار فيصل مقر .  فلسطينية-واجتماعية وأمنية من خالل خطة مشتركة لبنانية 
 . والتقى األمين العام خالد حدادة وعددا من قيادة الحزب" اللبناني

 24/7/2009السفير، 
  

  مع الدول العربية"  جداسالم حار "إلىنتنياهو يدعو  .28
بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه أمس، خالل حفل استقبال أقيم " اإلسرائيلي"دعا رئيس الوزراء  :وكاالت

 57في بيت السفير المصري ياسر رضا في هرتسليا بوسط فلسطين المحتلة بمناسبة الذكرى السنوية ال
  .حول مبادرة السالم العربية" إسرائيل"لثورة يوليو، الدول العربية إلى إجراء مفاوضات مع 

إننا نقدر جهود الدول العربية لدفع مبادرات سالم ورغم أن هذه االقتراحات ليست نهائية، "وقال نتنياهو 
نقدر جهود الرئيس المصري "، وأضاف "فإن من شأنها أن تنشئ أجواء تمكن من التقدم نحو سالم شامل

والدفع باتجاه السالم وستبقى مصر حجر الزاوية بالنسبة لنا لتحقيق حسني مبارك لصد القوى الراديكالية 
  ".السالم مع جميع جيراننا

إننا نأمل بأن تنضم الدول العربية التي لم نصنع السالم معها حتى اآلن إلينا في هذه الجهود "وتابع 
أنا مؤمن بأنه يمكننا "، وقال "الشجاعة، ونحن واثقون من أن بإمكان الرئيس مبارك منح قيادته المطلوبة

التقدم بخطوات كبيرة إلى األمام والتوصل إلى سالم دافئ جدا، وبإمكاننا دفع االزدهار أكثر مما يعتقد 
  ".الناس وذلك فقط إذا وضعنا قدراتنا في هذا المجهود

ا من وامتدح ولي العهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على مقاله الذي نشره هذا األسبوع ودع
  ".إسرائيل"خالله العرب لتطبيع العالقات مع 

جميعنا ننحني اليوم للرئيس المصري "من جانبه، قال رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز خالل الحفل 
والزعيم العظيم والقوي الذي يحافظ على السالم واالستقرار في الشرق األوسط، فهو الزعيم الطبيعي 

" إسرائيل"أنا ورئيس الحكومة نكن التقدير البالغ لمبارك والسالم بين صاحب الصوت القوي للسالم، و
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علينا جميعا تقديم التنازالت، لكننا لن نتنازل عن السالم وفي هذا المقام أقول للعالم "، وأضاف "ومصر
  ".إننا لن ننسى الرئيس المصري السابق أنور السادات الذي اخترق طريق السالم

رصة حقيقية لصنع السالم مع الفلسطينيين وصنع السالم مع كل العالم العربي توجد اليوم ف"ورأى أنه 
" إسرائيل"والسالم اإلقليمي، واإلنسان الذي بإمكانه قيادة ذلك من الناحية التاريخية هو مبارك، وباسم 

 أريد أن أشكر مصر وزعيمها مبارك على كل الجهود التي بذلها من أجل السالم واالستقرار في الشرق
  ".األوسط

بأن المطلوب "وتعقيباً على تصريحات نتنياهو، صرح نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
تحويل األقوال إلى أفعال ووقف االستيطان، خاصة في القدس الشرقية واالعتراف بحل الدولتين دون 

افة المسارات هو الذي سيؤدي إن السالم على ك" الفلسطينية األنباء، وأضاف في تصريح لوكالة "شروط
 ".إلى سالم دائم وعادل في الشرق األوسط

  24/7/2009الخليج، 
  

  نن الفلسطينييعلى خصخصة أراضي الالجئي  يرفضون التصويتوزراءنتنياهو يهدد بإقالة  .29
هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة أي وزير يرفض :  عبد القادر فارس-غزة

يذكر أن األراضي التي تنوي . لصالح قانون يخصخص أمالك وعقارات الالجئين الفلسطينيينالتصويت 
يزالون ينتظرون  حكومة االحتالل خصخصتها هي أراض فلسطينية بملكية خاصة وعامة وأصحابها ال

 ألف دونم تديرها دائرة األراضي 800وينص القانون المطروح للتصويت على خصخصة . عودتهم إليها
ويعترض اليمين اإلسرائيلي على هذا القانون من منطلقات أيديولوجية ويزعمون أن القانون . مراحلعلى 

وفشل االئتالف الحكومي خالل الجلسة األولى في . ينزع ملكية شعب إسرائيل على أراضي إسرائيل
اء ونواب تجنيد أغلبية لمشروع القانون المسمى قانون اإلصالحات في دائرة األراضي، حيث تغيب وزر

اضطر الحكومة إلى سحب  وزراء حزب العمل ونائبان من الليكود وآخر من حزب البيت اليهودي، ما
ويعتزم . المشروع من جدول األعمال بعد ما فشلت ضغوط مقربين من نتنياهو في تجنيد أغلبية لصالحه

ذ إجراءات عقابية ضد نتنياهو طرح مشروع القانون للتصويت مجددا األسبوع المقبل بعد أن هدد باتخا
وأفاد وزراء حزب العمل أنهم سيحاولون إدخال . الوزراء ونواب الوزراء الذي يتغيبون عن التصويت

  . تعديالت على مشروع القانون والتوصل إلى صيغة توافقية تتيح للحزب تأييده
  24/7/2009عكاظ، 

  
   من انتفاضة ثالثةاًخوف.. نتنياهو يؤجل البحث حول جسر باب المغاربة لما بعد رمضان .30

قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، تأجيل البحث الذي كان مقررا في : تل أبيب
مكتبه بحضور ممثلي الجيش والشرطة والمخابرات، حول بناء جسر في باب المغاربة في القدس 

نية إن سبب التأجيل هو الخوف وقالت مصادر أم. الشرقية المحتلة، بالقرب من المسجد األقصى المبارك
من أن يؤدي بناء الجسر إلى موجة غضب شعبي، خصوصا في هذه األيام، حيث نقترب من شهر 

 .رمضان المبارك
 تنوي استغالل المنطقة التي ستفرغ تحت الجسر من أجل توسيع "إسرائيل"وكشف النقاب أمس عن أن 

 . ء اليهوديات، حيث تصلي النسا)البراق(مساحة باحة حائط المبكى 
 24/7/2009الشرق األوسط، 
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   يشبهون منكري المحرقةاإلسرائيلية النكبة في الحكومة ومنكر: الطيبي .31

تصدى النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئـيس كتلـة القائمـة             :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ابه بعد التصويت على قـانون النكبـة        الموحدة والعربية للتغيير، لنواب اليمين الذين انفلتوا يقاطعون خط        

، وينص على منع تمويـل أي مؤسـسة         ) بيتنا إسرائيل(الذي قدمه عضو الكنيست الكس ميلر من حزب         
  .تقوم بإحياء ذكرى النكبة أو الحديث عنها

 الـذين  "منكري النكبة"في هذا الكنيست وفي الحكومة توجد مجموعة من       : وقال النائب الطيبي في خطابه    
وتابع النائب الطيبي   .  قبول وتفهم آالم اآلخر العربي، كما أن هناك منكري المحرقة في أوروبا            يرفضون

قائالً إن هؤالء هم مجموعة من العنصريين الصغار الذين يخافون التاريخ وروايـة اآلخـر الفلـسطيني             
هـؤالء  :  خطابه قائالً  وتابع الطيبي . ولذلك يحاولون تغيير الالفتات مرة ومنع استذكار النكبة مرة أخرى         

فهل تعتقدون أنكم تستطيعون إعادة كتابة التاريخ عبر كتيب         . ال يستحقون االحترام بل يستحقون االزدراء     
  .مشوه، تساءل النائب الطيبي

فثارت ثائرة أعضاء الكنيست الذي قاموا من مقاعدهم ومن بينهم أوفير اكونيس، ميري ريجيف ويريـف   
سأسـتمر  : البوا رئيس الجلسة بوقف خطاب الطيبي، ولكن الطيبي تـابع قـائالً           لفين من الليكود حيث ط    

  .وأقول ذلك فأنا فعالً أعتقد أنكم عنصريون وتخافون من التاريخ
  24/7/2009القدس العربي، 

  
   فك حلفها مع طهران وحزب اهللا وحماسالستئناف المفاوضات شالوم يشترط على سورية .32

، اإلقليمي وزير التطوير اإلسرائيلي النائب األول لرئيس الوزراء اشترط.): أي.بي.يو (–تل أبيب 
حزب " وإيران المفاوضات مع سورية بأن تفك األخيرة حلفها مع إسرائيل، الستئناف أمسسيلفان شالوم، 

من أجل دفع حوار حقيقي مع سورية، فان " األجنبية انه اإلعالموقال لمراسلي وسائل ". حماس"و" اهللا
 طاولة إلى فعلت ذلك فسيسرنا العودة وإذا اإلرهابية والمنظمات إيرانعالقاتها مع عليها وقف 
  ".المفاوضات

  24/7/2009الراي، الكويت، 
  

  " خراب الهيكلإحياء" لـاألقصى تدعو اليهود إلى الصالة في يهوديةجماعة دينية  .33
 دينية يهودية متطرفة تطلق قال مسؤولون فلسطينيون في مدينة القدس ان جماعة:  محمد يونس–رام اهللا 

 وزعت بيانات في المدينة وعلى مواقع إسرائيلية مختلفة على "أمناء جبل الهيكل"على نفسها اسم 
إحياء ذكرى خراب « إسرائيل على المشاركة في ما سمته أنحاءاالنترنت حضت فيها اليهود في كل 

جبل "لذي تطلق عليه هذه الجماعة اسم بالصالة على مدار الساعة في الحرم القدسي الشريف ا» الهيكل
  ."الهيكل

لى الفلسطينيين في إ" انه وجه دعوة "الحياة"وقال قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير رجب التميمي لـ
 التحرك الفوري للدفاع عن المسجد إلى، 1948جميع مواقعهم، خصوصاً أهل القدس وأراضي عام 

، وإفشال محاولة اقتحامه من اليهود المتطرفين، والتصدي األقصى المبارك، وشد الرحال إليه لحمايته
وأضاف ان هذه المحاوالت الرامية النتهاك حرمة . "إلجراءات التهويد والتقويض التي يتعرض لها

الخطر الحقيقي "وحذر من ان .  تحظى بدعم من الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفةاألقصىالمسجد 
  لمبارك يتمثل في الحفريات المستمرة تحت أساساته وفتح األنفاق أسفله، الذي يهدد المسجد األقصى ا
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وإقامة الكنس اليهودية قربه، وهدم جميع المباني المالصقة له والمجاورة لحائط البراق من مساجد 
  ."ومدارس ومساكن

  24/7/2009الحياة، 
  

  ع حملة توعيةوسأ إطالق إلىوتدعو " النكبة"لغاء مصطلح إترفض قرار " ثابت "منظمة .34
) وزير التربية اإلسرائيلي( فيه عن رفضها لقرار أعربتلحق العودة بيانا صحفيا " ثابت" منظمة أصدرت

، واعتبرت ان الخطوة تاتي 48من المناهج الدراسية داخل فلسطين المحتلة عام " النكبة"الغاء مصطلح 
 على محو آثار ، سنة هي عمر اللجوء61 وبعد اكثر من ،كدليل جديد على فشل محاوالت دولة االحتالل

، ونسيان 48ما ارتكبته العصابات الصهيونية من مجازر بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ابان النكبة في العام 
حق العودة الذي بات يتمسك به ابناء الشعب الفلسطيني اكثر من اي وقت مضى، وتاتي كذلك في سياق 

عدا عن تكريسه في " النكبة"، فمصطلح )دولة إسرائيل(جي لتكريس يهودية المخطط الصهيوني المنه
ثقافة وادبيات الشعب الفلسطيني فانه سيبقى محفورا في ذاكرته ووعيه ناهيك عن تحوله الى مصطلحا 

  . عالميا بات يتداوله العرب واالجانب
قوانين وقرارات تعسفية بحق ابناء في بيانها بان هذه ليست المرة االولى التي يسن فيها " ثابت"واضافت 

الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل تمهيداً لمصادرة ممتلكاتهم وطردهم من قراهم ومدنهم واستجالب 
 الى قانون االصالح في نفس العام، ثم قانون 1950اليهود ليسكنوا منازلهم، فمن قانون الغائبين في العام 

 1957 الى قانون التقادم في العام 1953ن التصرف في العام  وقانو1952استمالك االراضي في العام 
وآخرها قرار تغيير اسماء الشوارع واالحياء والمدن العربية في الداخل الفلسطيني من العربية الى 

  ..العبرية
   23/7/2009 ، بيروت،منظمة ثابت لحق العودة     

  
 ارس العربية تفرض النشيد اإلسرائيلي على المد"المؤسسة اإلسرائيلية" .35

على المدارس العربية، " النشيد الوطني اإلسرائيلي"فرضت المؤسسة اإلسرائيلية ما يسمى : الناصرة
 قرار وزارة 1948ووصفت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في األراضي المحتلة عام 

 ".لفلسطينييناغتصاب للهوية الوطنية للطلبة ا"التربية والتعليم اإلسرائيلية بأنه 
نسخة منه أمس القرار اإلسرائيلي، وقالت إنه لن يعود " السبيل"واستنكرت اللجنة في بيان لها وصلت 

 .بأي فائدة، وإنما سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين العرب واليهود
وكانت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية عرضت قبل عدة أيام خطة لتوزيع مراسم النشيد الوطني 

على جميع المدارس بما فيها المدارس العربية، وذلك بعد قرار اتخذته بحذف ) هتفكا(سرائيلي اإل
 .من المناهج التعليمية العربية" النكبة"مصطلح 

 يسمى 1948وتأتي هذه الخطة ضمن برنامج إسرائيلي موجه للطلبة العرب في فلسطين المحتلة عام 
ع كتب منتقاة عن التاريخ اليهودي وعرض أفالم وثائقية عن ويشمل توزي" تعميم السالم الوطني"برنامج 

قيام كيان االحتالل، كما يتضمن البرنامج حضور الطلبة للحفالت الموسيقية من الكالسيكية إلى موسيقى 
الروك المحلية، وحتى فرض ترانيم من التوارة، وأنشطة ثقافية تهدف لطمس معالم الهوية العربية في 

 .أذهان الطالب
  24/7/2009بيل، األردن، الس
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  ساعة48 خالل فلسطينيا في الضفة 34 يعتقل االحتالل .36

، على شن حملة جديدة من الدهم )23/7(أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس الناصرة 
مر واالعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية، األ

  .الذي يرفع عدد المعتقلين خالل ثمانية وأربعين ساعة إلى أكثر من أربعة وثالثين
  23/7/2009قدس برس، 

  
  مظاهرة في بلعين ليال ضد االعتقاالت والجدار .37

الخميس لالحتجاج على /تظاهر أهالي قرية بلعين قرب رام اهللا بالضفة الغربية ليلة األربعاء: )ا ب د(
، رداً على مسيرات القرية األسبوعية "اإلسرائيلي"تقال التي يشنها جيش االحتالل حمالت االقتحام واالع

  .ضد بناء جدار الفصل العنصري
وانطلق أهالي القرية في مسيرة جماهيرية بعد منتصف الليلة قبل الماضية بمشاركة عشرات المتضامنين 

  ".حركة التضامن الدولية"مع وبالتعاون " اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار"الدوليين بدعوة من 
  24/7/2009الخليج، 

 
   ماليين دوالر الشهرية بسبب منع صيادي غزة من الصيد تقدر بثالثةالخسائر: الخضري .38

 استمرار القيود التي تفرضها أنحذر مسؤولون فلسطينيون ومؤسسات محلية من  : رائد الفي-غزة 
وقدر جمال الخضري رئيس اللجنة  . مهنة الصيدقوات االحتالل اإلسرائيلي في بحر غزة سيدمر وينهي

الشعبية لمواجهة الحصار الخسائر الشهرية للصيادين بسبب منعهم من الصيد بحوالي ثالثة ماليين 
  .دوالر

ودعا إلى تفعيل قضية الصيادين واالنتهاكات واالعتداءات التي يتعرضون لها من جانب قوات االحتالل 
عريف المجتمع الدولي بما ترتكبه دولة االحتالل بحق قطاعات الحياة اإلسرائيلي في عرض البحر، وت

  .كافة في غزة، مطالباً بالعمل الجاد من اجل إنهاء حصار غزة
  24/7/2009الخليج، 

  
 من عقولنا ووجداننا" النكبة"شطب كلمة لن يمحو ذكرى : " الثقافة الفلسطينيةوزارة" .39

لن تستطيع إلغاء أو مسح الهوية "زة أن الدولة العبرية أكدت وزارة الثقافة الفلسطينية في غ: غزة
هناك برنامج معد من "، مشيرة إلى أن ذلك يثبت أن "الفلسطينية، رغم كل المحاوالت التي يقومون بها

  ".قبل الحكومة اإلسرائيلية يهدف إلنهاء معالم وجود وتاريخ وثقافة الفلسطينيين وسرقة تراثهم
يبدو أن الحكومة : "48من مناهج فلسطيني " النكبة"ها تعقيباً على شطب كلمة وقالت الوزارة في بيان ل

من ، الصهيونية ماضية في برنامجها العنصري الرامي لطمس ثقافة وهوية الشعب الفلسطيني وتاريخه
خالل ممارسات وإجراءات تصفوية، بدأت منذ زمن ومرت بما يسمى وزير المواصالت الصهيوني، 

أسماء المدن العربية، وأخيراً و يبدو انه ليس آخراً اختتمها ما يسمى بالكنيست الصهيوني الذي أقر تغيير 
من المناهج المدرسية في مدن الداخل الفلسطيني، مؤكداً بذلك على النهج " نكبة"والذي اقر شطب كلمة 

ر عنصرية من التمييزي الذي تسير عليه الحكومات الصهيونية المتعاقبة مع إثبات كل حكومة أنها أكث
  ".التي سبقتها

  23/7/2009قدس برس، 
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  2009 التقرير االستراتيجي اإلسرائيلي يصدر"  دراسات األمن القومي اإلسرائيليمركز" .40

أصدر مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيلي، أمس، باللغتين العبرية واإلنكليزية تقريره السنوي 
 صفحة، وينقسم إلى عدة 184 حواليويقع التقرير في . 2009االستراتيجي لحالة إسرائيل في العام 

ويعالج التقرير عبر فصول ومقاالت شارك في كتابتها عدد كبير من  . أبواب داخلية وإقليمية ودولية
الباحثين والدارسين قضايا الحلبة الداخلية اإلسرائيلية ومواضيع الرأي العام وجاهزية الجبهة الداخلية 

كما أن هناك فصالً عن مكانة إسرائيل في نظر العالم العربي، . ات والتحدياتللحرب بين االحتياج
ومقاالت حول المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية وفرص تغيير الوضع االستراتيجي في المنطقة عبر 

 . التفاوض مع سوريا
إيران، والمخاطر وكذلك تبحث المقاالت في العالقات اإلسرائيلية مع دول الغالف العربي، مثل تركيا و

وثمة مقاالت تركز على ميول تعاظم القوة في . الدولية الجديدة والعالقات مع أوروبا والواليات المتحدة
وال يقفز  . الشرق األوسط والتدخل الدولي وكذلك نشاط األصولية اإلسالمية وقوى الجهاد العالمي

األوضاع في المنطقة، وينتهي باستخالصات التقرير أيضاً عن األزمة االقتصادية العالمية وأثرها على 
 . حول المخاطر والفرص وتقديرات بأنه ال حلول شاملة وإنما حلول مرحلية

  24/7/2009السفير، 
  

   تفوز ببرونزية في مهرجان تونس الفضائية"القدس"قناة  .41
 والتليفزيون الفضائية على الجائزة البرونزية في المهرجان العربي لإلذاعة) القدس(حصلت قناة  :تونس

؛ حيث فاز برنامج "دورة القدس"في دورته الرابعة عشرة، بالعاصمة التونسية مؤخرا، تحت عنوان 
درب "وبرنامج  .بالجائزة البرونزية عن فئة برامج األطفال الثقافية" درب األقصى"مسابقات األطفال 

ولية، يتم تصويره في أستوديوهات الفضائية بالتعاون مع مؤسسة القدس الد) القدس(تنتجه قناة " األقصى
 سنة، ويقوم بتعريفهم بالمعالم 14 -9، وهو عبارة عن مسابقات لألطفال من سن "أستوديو فيجن"

التاريخية اإلسالمية والمسيحية لمدينة القدس القديمة المحتلة، ويستخدم البرنامج الصور والخرائط 
 فتيان أو -لم، ضمن إطار تنافسي بين فريقينالتوضيحية إلعطاء المشاهد معلومات دقيقة عن كل مع

  . للوصول إلى بوابة المسجد األقصى وفتحها-فتيات
ويأتي هذا الفوز في باكورة مشاركات القناة في المهرجانات اإلعالمية العربية، بعد انطالق بثها الرسمي 

منوعة من خالل السوق  نوفمبر الماضي، وقد شاركت القناة بباقة من برامجها ال11قبل تسعة أشهر، في 
  .اإلنتاجي المقام على هامش المهرجان

 22/7/2009إخوان أون الين، 
  

  الفلسطينية في القاهرة تطلق مبادرة الكتشاف المواهب األدبية الفلسطينيةالسفارة .42
وم أعلن المركز اإلعالمي والثقافي التابع للسفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية بالقاهرة، الي: القاهرة

 في إطار اكتشاف المواهب الفلسطينية  ، والتي تأتي"نكتب لنحيا"عن إطالق مبادرته ) 23/7(الخميس 
  .في مجاالت الشعر والقصة القصيرة والرواية

مرحلة تلقي األعمال : وأصدر المركز بياناً تفصيلياً، أوضح خالله أن المبادرة تقوم على ثالث مراحل
باء الفلسطينيين والمصريين، والمرحلة الثانية نشر األعمال المختارة وتقييمها من قبل نخبة من األد

" الديجيتال"وتوزيعها عربياً، والمرحلة األخيرة هي ترشيح تلك األعمال لشركات إنتاج األفالم القصيرة 
  .المتعاونة مع المبادرة
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اول أعماله القضية وأوضح البيان أن شروط المشاركة هي أن يكون األديب فلسطينياً، أو عربياً تتن
 قد نشرت  الفلسطينية، وأن ال يتعدى سن المشارك األربعين عاماً، وأن ال تكون األعمال المشاركة

  .ورقياً
  23/7/2009قدس برس، 

  
  أول أوبرا فلسطينية  " بائعة السمكالسلطانة" .43

وع ثالثة عروض  قدم قصر الثقافة الفلسطيني في مدينة رام اهللا خالل هذا االسب: ا ف ب- رام اهللا
 وهي اول اوبرا فلسطينية باللغة العربية انتجتها مؤسسة ادوار سعيد ،"السلطانة بائعة السمك"الوبرا 

 طفال واخرجها المسرحي الفلسطيني 90وتميزت االوبرا التي مثل فيها نحو . ودانيال بارنبويم الموسيقية
أسيس مسرح فلسطيني، مع االلمانية باوال الفرنسي فرانسوا ابو سالم، الذي كرس الكثير من حياته لت

ولعبت مغنية االوبرا الفلسطينية من منطقة . فونفك بأن اعضاء االوركسترا فيها كانوا من االطفال
 الذي ادى دوره مغني "جميل" التي تقع في حب بائع السمك "اميرة"الناصرة، ايناس مصالحة دور االميرة 
عى وراءه الى ان تحضره الى قصرها وتبدأ بتعليمه الموسيقى االوبرا الفلسطيني مروان شامية، وتس

 .والشعر والعلوم وتغير مالبسه، وعاداته ثم تتزوجه
 24/7/2009القبس، 

  
   يعتقل أحد العبي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم على معبر بيت حانوناالحتالل .44

" الفيفا"تحاد الدولي لكرة القدم لحقوق اإلنسان بغزة اال" الميزان" دعا مركز : من محمد األسطل–غزة 
إلى اتخاذ الخطوات الالزمة التي من شأنها ضمان اإلفراج عن الالعب الفلسطيني محمود السرسك، وفي 

وكانت قوات  .الوقت نفسه ضمان وقف االنتهاكات المتكررة والموجهة ضد قطاع الرياضة الفلسطيني
اعتقلت عند أمس األربعاء الالعب السرسك " إيرز"نون االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند معبر بيت حا

ويلعب السرسك لصالح نادي  .، ومنعت مرور زميليه إبراهيم العمور، وهيثم الشريف) عاما22ً(
في مدينة نابلس بالضفة " بالطة"ومنتخب فلسطين لكرة القدم، وقد تعاقد مع نادي " خدمات رفح"

 .لالنضمام إليهالفلسطينية، وتم اعتقاله وهو في طريقه 
 24/7/2009القدس، فلسطين، 

  
  يشارك في فيلم عن طفلة فلسطينية حلمت بلقائه  رونالدو .45

من المقرر أن يشارك نجم كرة القدم البرازيلي في فيلم إيراني يتحدث عن حلم لم يتحقق لفتاة : دبي
لمشترك ان رونالدو سيحضر وقد أعلن مكتب التجارة البرازيلي االيراني ا. فلسطينية بلقائه بسبب مقتلها

 التي كانت قد رأت "النيرب"خصيصا الى لبنان من اجل تصوير الفيلم الذي تدور احداثه حول الطفلة 
 حين عين سفيرا للنوايا الحسنة لبرنامج االمم 2005رونالدو خالل جولته في الشرق االوسط عام 

ح مشاركة رونالدو في الفيلم الذي سيبدأ وأكد وكيل الالعب البرازيلي فابيانو فر. المتحدة االنمائي
 .تصويره في سبتمبر في لبنان، ومن المتوقع أن يبصر النور في يونيو من العام القادم

 24/7/2009القبس، 
 

  تهم دوالً عربية بالمشاركة في حصار غزةاألردنية ت" جبهة العمل اإلسالمي" .46
ن، أمس، ما وصفه باستمرار الصمت الدولي دان حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني في بيا: )أ.ب.د(

 .على استمرار حصار غزة، متهماً بعض الحكومات العربية باإلسهام فيه، من دون أن يذكر اسم أي منها
التي دخلت " روح اإلنسانية"وأشاد الحزب في البيان ببعض المحاوالت الشعبية لفك الحصار كقافلة 
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يعيشون قسوة "لذي لحق بأهل غزة،من أطفال ونساء ورجال القطاع مؤخراً، مشيراً إلى حجم الظلم ا
  ".أدعياء الحضارة في القرن الواحد والعشرين

واستنكر البيان التجاهل الدولي لسقوط ضحايا جراء هذا الحصار، وعدم وفاء المجتمع العربي والدولي 
ءل عن دور الجامعة العربية ، فيما تسا"آلة العدوان الصهيوني"بالتزاماتهما إزاء إعادة إعمار ما دمرته 

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وغيرهما من الهيئات في العالم العربي واإلسالمي، ودعا البيان الحكومات 
العربية واإلسالمية والهيئات والجمعيات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى كسر الحصار 

  ". المفروض على غزة"
  24/7/2009الخليج، 

  
  بتعويضات عن حرائق حدودية" إسرائيل"األردن يطالب  .47

بدفع تعويضات عن األضرار التي " إسرائيل"أعلن مسؤول أردني أمس، أن بالده ستطالب : )آي.بي.يو(
وقال وزير  .لحقت بمزارعين أردنيين جراء الحرائق الحدودية التي اندلعت مطلع األسبوع الحالي

عقدت أمس، لبحث قضية الحرائق " إسرائيلية"الزراعة سعيد المصري عقب اجتماعات فنية أردنية 
قيمة الخسائر التي تعرض لها )  ألف دوالر36( ألف دينار أردني 26بدفع " إسرائيل"سنطالب "الحدودية 

  ".المزارعون جراء تسببها باحتراق مزارعهم
راعية وتسببت حرائق بمنطقة غور األردن السبت الماضي، بإحراق عشرات الدونمات من األراضي الز

  . متر داخل المنطقة500في منطقة المشارع، حيث امتدت النيران لمسافة 
وقال وزير الزراعة إن اللجان الفنية المشتركة ناقشت اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار الحرائق، مبينا 

 دونما مزروعة بأشجار 40أن مساحة األراضي التي تعرضت للحريق خالل الشهرين الماضيين بلغت 
  . دونما غير مزروعة25لحمضيات، وا

  24/7/2009الخليج، 
  

  اإلدارة األمريكية الجديدة تختلف عن سابقتها في السعي نحو عملية السالم: جعجع .48
 "القوات اللبنانية" رئيس الهيئة التنفيذية لـقال:  وليد شقير وناجية الحصري ومالك القعقور-بيروت 

حتى هذه . المطلوب أن تقبل سورية بتحسين عالقتها معنا إن ،"الحياة" معه أجرتهفي حديث  سمير جعجع
  .مسألة المعتقلين، والمعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات: اللحظة هناك نقطتان موجعتان

نساني؟ ليقولوا ما إ السوريون ماذا حصل معهم من منطلق اإلخوانفي موضوع المعتقلين لماذا ال يقول و
أما في ما  .نا، وهؤالء توفوا بهذه الطريقة وهذه التواريخ وانتهى األمرلديهم أن هؤالء موجودون عند

في الناعمة؟ هل يقاتل ) "القيادة العامة"التابع لـ(يتعلق بالمعسكرات الفلسطينية، فماذا يفعل المعسكر 
  إسرائيل هنا أم يشوش على مطار بيروت؟ 

 التي تظهر أنها مستعدة للدخول في مواجهة ال شك لدينا في نيات الحكومة اإلسرائيلية الحالية: وأضاف
 ولو كانت في البداية على األرض وستتطور لتصبح مالية والحقاً ديبلوماسية، حول موضوع أميركامع 

وهناك معطى آخر يحاول البعض تهميشه يجب أن نعمل عليه وهو أنه للمرة . االستيطان والدولتين
.  ستة أشهر من أول والية بكل هذه األعمال في هذا المجال في أولإدارةاألولى في تاريخ أميركا تقوم 

وهذا أمر يجب أن يتوقف عنده كل العرب .  بدآ بزخم كبير جداًوإدارته) باراك أوباما(الرئيس الحالي و
 –وكل الدول العربية، ويجب أن نتكوكب جميعاً في الوقت الحاضر حول هذا المشروع األميركي 

 أشهر من تعيين جورج ميتشل أصبح هناك تصور واضح بل 3 خالل إذير، األوروبي المنطلق بزخم كب
بدأت أميركا وأوروبا بالضغط عملياً للوصول إلى خطوات عملية ولم تعد فقط مسألة كالم وأدبيات عن 

  .السالم
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أحد . بالضبط: ، قال جعجع هذا الضغط بحرب ما؟"إسرائيل"أال تتخوف من أن تواجه وردا على سؤال 
أمام الحكومة اإلسرائيلية، بعدما لمست الجدية األميركية في التعاطي مع ملف الشرق األوسط، الحلول 

في هذه الحالة، هل نسـهل لها ونؤمن لها األرض لتذهب في اتجاه حرب . الهروب باتجاه حرب معينة
سبوع أو توتر في الشرق األوسط؟ من هنا أرى أن التـحركات والتصرفات التي حصلت في الجنوب األ

، وكأننا بهذه التحركات نوجد المناخ المطلوب إلسرائيل لتهرب باتجاهه من ةالمائئة في االماضي خطأ م
أحداث الجنوب التي حصلت خطأ بخطأ، ألننا بالفعل .  األوروبية الحاصلة–ضغوط السلم األميركية 

  . األوروبي للسالم– للهروب من الضغط األميركي "إسرائيل"ـنعطي الذريعة ل
  24/7/2009الحياة، 

  
   تمنع دريد لحام من دخول غزةمصر .49

أكد حمدي شعث، رئيس اللجنة الحكومية الستقبال الوفود في قطاع غزة، أن الفنان : غزة، فلسطين
السوري الشهير دريد لحام، قرر العودة إلى دمشق ثانية بعد عرقلة وزارة الداخلية المصرية دخوله قطاع 

، إلى أن لحام كان قد أتم كافة "قدس برس"ر شعث خالل حديث خاص لـوأشا. غزة عبر معبر رفح
اإلجراءات القانونية واألوراق الالزمة لدخول غزة، وأنه كان ينتظر ورقة أخيرة من وزارة الداخلية 
المصرية تصدر قراراً استثنائياً بفتح معبر رفح الحدودي حتى يتسنى له دخول غزة، غير أنها رفضت 

وبشأن سؤاله عن األسباب التي دعت وزارة الداخلية المصرية . لقرار في اللحظة األخيرةإصدار هذا ا
 السفارة الفلسطينية في القاهرة قد تكون "لرفض السماح للممثل السوري بدخول غزة؛ قال شعث إن

  ". قرار مرفوض بأي حال من األحوال"، معتبراً أنه "تعرف السبب الحقيقي وراء ذلك
23/7/2009قدس برس،    

  
  تهدد مشوار السالم في المنطقة "إسرائيل"ممارسات : شتاينماير .50

وجدد . دانت الحكومة األلمانية بناء المستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية:  عهود مكرم-برلين 
وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير التأكيد على أن هذه الممارسات تعرقل وتهدد مشوار السالم في 

وأكد الناطق باسم الخارجية األلمانية يانس  .على الوقف الفوري لعملية البناء "إسرائيل"وحث . منطقةال
بلوتنير أن بالده واالتحاد األوروبي يتعاونان فيما وصفه بإقناع الشركاء واألصدقاء بااللتزام بما جاء في 

ألوروبي يسعى إلقناع جميع وأضاف أن االتحاد ا. خطة خريطة الطريق، والعمل على وقف االستيطان
  .األطراف بأهمية تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط والعودة إلى مائدة المفاوضات

. من جهة أخرى اهتمت وسائل اإلعالم األلمانية بقضية بناء مستوطنات إسرائيلية على األراضي المحتلة
ألمريكي باراك أوباما تحدث بوضوح فيما المحافظة أن الرئيس ا" فرانكفورتر الجماينه"وكتبت صحيفة 

 بوقف البناء في القدس الشرقية والتي ينبغي أن تكون عاصمة للدولة  "إسرائيل"يخص االستيطان مطالبا 
وانتقدت موقف نتنياهو الرافض للمطالب األمريكية . الفلسطينية بناء على مفاوضات الوضع النهائي

  .ه في الكونجرس وفي الواليات المتحدة بشكل عاموالدولية، موضحة أنه يرتكز على أصدقائ
24/7/2009عكاظ،   

  
  أن تفتح في شكل منتظم المعابر من أجل السماح بإعادة إعمار غزة" إسرائيل"على : فرنسا .51

الوضع ال يمكن أن "أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أن ): ب. ف. أ (–باريس 
   أن تفتح في شكل منتظم المعابر من اجل  "إسرائيل"يجب على : "، مضيفاً"هيستمر على ما هو علي

  ".السماح بإعادة إعمار غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها
24/7/2009الحياة،   
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  وتعذيب معتقلي حماساإلنسانالغرب ضالع بانتهاكات السلطة لحقوق : تقرير بريطاني .52

 صفحة عن مئات ماليين 16 الذي جاء في  اللندنية"ورميدل إيست مونيت"تحدث تقرير :  وكاالت-غزة 
اليوروات التي أنفقتها الدول الغربية والمجموعة الرباعية على السلطة، جزء كبير منها إلعادة بناء 
أجهزة أمنية يشيد بها المسؤولون الغربيون كأهم ما تحقق على طريق الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق 

و تقوية حركة فتح ضد حركة حماس وفصائل أخرى، بإشراف فريق تنسيق أوسلو، بهدف أساسي ه
  .أمريكي يقوده الجنرال كيث دايتون

 معتقال سياسيا في سجون الضفة أغلبهم بال تهمة أو محاكمة حسب المنظمة 1012وتحدث التقرير عن 
تعذيب وأهمها العربية لحقوق اإلنسان التي وثقت شهادات معتقلين سابقين عن طرق االستنطاق وال

وضعية وقوف مؤلمة اسمها الشبح والتعليق من السقف والتعذيب النفسي كالتهديد باغتصاب أخت أو 
وبحسب التقرير انتهت حاالت تعذيب بوفيات أبرزها وفاة الشيخ مجد البرغوثي العام الماضي،  .زوجة

عن التعذيب، وأيدتهم لجنة تحقيق وهي وفاة قالت السلطة إنها بسبب نوبة قلبية وأكد معتقلون أنها ناتجة 
 .من المجلس الوطني التشريعي

ورغم أن السلطة الفلسطينية نفت التهم، تؤكد مصادر فلسطينية العكس تماما حسب التقرير الذي يحمل 
ال يمكنهم االدعاء بأنهم لم يسمعوا بالخروق، هذا إن لم "الذين " الالعبين الدوليين"جزءا من المسؤولية لـ

الديمقراطيات الغربية وبريطانيا خاصة التزمت صمتا "، وسجل أن "مسؤولين عنها بعض الشيءيكونوا 
 ".غريبا تجاه الخروق

) إضافة إلى حشد الدعم االقتصادي(وقال التقرير إن توني بلير، كرئيس للجنة الرباعية، كانت مهمته 
والسلطة التزاماتهما األمنية " سرائيلإ" لجنة لمراقبة تنفيذ 2007إصالح األجهزة األمنية، وقد اقترح في 

في الضفة، في خطة أوصت أيضا بزيادة سلطات المدعي العام لمحاكمة أعضاء المقاومة وبإنشاء إدارة 
وحسب  .تشرف على السجون بإشراف أوروبي لضمان عدم إطالق سراح من يحاكمون من المقاومة

ين في الخروق، واستغرب كيف تضم لجنة التقرير يجعل هذا الدور اإلشرافي المشاركين فيه ضالع
 .إيهود باراك اقترحها بلير، وتقول إن سبب وجودها إصالح السلطة، وزير الحرب اإلسرائيلي

 التدخل بشكل أكثر مباشرة في 2004وحسب التقرير قررت الواليات المتحدة بعد وفاة ياسر عرفات في 
 ولم تطل مهمته الستيائه من قلة انضباط عناصر فتح تسيير األجهزة األمنية وعين الجنرال وليام وارد،

وخلفه الجنرال دايتون في مهمة تدريب القوات األمنية وتمويل تجهيزات الحرس الرئاسي، وقد شرح 
لن نقدم أي شيء للفلسطينيين إال إذا نسق األمر : "كيف يحظى كأمريكي بثقة واحترام اإلسرائيليين قائال

 ". ووافقت عليه"يلإسرائ"بشكل كامل مع دولة 
الهزيمة غير المتوقعة "وقال التقرير إن دايتون كان سيفقد منصبه بعد أن طلب اإلسرائيليون استقالته بعد 

 ".قوى المعارضة"، ولم يمنح فرصة ثانية إال بتفاهم يتبنى بموجبه سياسة قاسية ضد 2006في " في غزة
فة كما في العراق، وعن التقاء مصالح يربطها وتحدث التقرير عن شركات أمنية تقدم خدماتها في الض

 .بدايتون الذي عمل في الفريق األمريكي للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة
وتحدث التقرير عن تشابه صارخ بين أساليب التعذيب في سجون السلطة، وتلك التي حدثت في العراق 

وعرض التقرير أوجها  .وزارة الداخلية في سجن تابع ل2005بعد الغزو، خاصة منها ما حدث في 
 .أخرى من االنتهاكات كالحجز على مئات الجمعيات الخيرية، واستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

واعتبر التقرير استمرار الخروق مرتبطا باستمرار تدفق المعونة الخارجية على محمود عباس، ولن 
الدعم الخارجي للسيطرة على الضفة، قائال إن عباس تتوقف االنتهاكات ما دامت السلطة تعتمد على 

" إسرائيل"، ما يعني أن "إسرائيل"يتحجج بالتزامات خارطة الطريق التي تطلب إنهاء الهجمات على 
ستنعم باألمان، بينما يتقاتل الفلسطينيون، وما يستتبع ذلك من أن أي مصالحة ستعني نهاية تدفق األموال 
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وختمت النشرة بالقول إن من حق الفلسطينيين أن يتوقعوا من إدارة باراك . رعلى السلطة، بحسب التقري
أوباما أن تجعل من احترام حقوق اإلنسان شرطا لتقديم الدعم المالي للسلطة، وطلب من بريطانيا 
واالتحاد األوروبي أن ينأيا بنفسيهما صراحة عن االنتهاكات التي تستلزم حسبه نقاشا حقيقيا في البرلمان 

  .البريطاني واألوروبي
24/7/2009السبيل، األردن،   

  
  على مؤتمر فتحبظاللها تلقي "أوسلو" .53

  نقوال ناصر
بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما قال أمين سر حركة فتح ورئيس الدائرة السياسية في منظمة 

س وقيادات مصطفة  تتهم الرئيس الفلسطيني محمود عبا"وثيقة"التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي، انه 
معه بالتورط في تنسيق مع دولة االحتالل اإلسرائيلي في تسميم ياسر عرفات، عنوان الحركة الوطنية 
الفلسطينية طوال ما يقارب األربعين عاما، وعن صحة أو عدم صحة االتهام نفسه، فإن االتهام يستمد 

دت خالفا بلغ حد القطيعة بين الرئاسة  من االختالفات التي تجسإعالنهاألهمية السياسية التي أثارها 
حل "الفلسطينية الحالية المتهمة وفريقها وبين عرفات قبل استشهاده وبعده حول تكتيكات الوصول إلى 

 كهدف استراتيجي أو مرحلي لم يختلف الجانبان عليه، أكثر مما يستمد أهميته من صحة أو عدم "الدولتين
 إثبات صحتها أو عدم صحتها تماما مثل إثباتويل جدا قبل صحة الوثيقة، التي ربما سيمضي وقت ط

 .تفاصيل جريمة التخلص من عرفات
كما يستمد االتهام أهميته من حقيقة أن المستفيد من غياب عرفات كان هو الفريق الذي اختلف معه في 

اة عرفات  األوروبي في تمكينه من صنع القرار الفلسطيني في حي-حياته والذي فشل الدعم األميركي 
بالرغم من نجاحه في انتزاع صالحيات رئاسية كانت لعرفات لصالح منصب رئيس وزراء مستحدث 

 إطارهاسرعان ما أعيدت للرئاسة بعد رحيل عرفات، مما يضع العاصفة التي أثارها القدومي في 
 فعلها على الصحيح باعتبارها خالفا سياسيا تحاول الرئاسة الفلسطينية وفريقها اآلن، بقراءة ردود

 االلكتروني "ديبكا"المأخوذة من موقع  ("الوثيقة"االتهام، اختزاله في خالف فني يركز على عدم صحة 
وبالتالي فإن ) اإلسرائيلي ذي الصلة بأجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، كما قال عباس في تركيا

 ."زوبعة في فنجان"الموضوع كله ال يتعدى كونه 
 الجديد الذي ظهر - واالنقسام القديم "الزوبعة"لسياسية الفلسطينية الناجم عن هذه غير أن خلط األوراق ا

إلى العلن في معسكر الرئاسة الفلسطينية، فأزاح إلى الظل االنقسام بين هذا المعسكر وبين حركة 
 هو  المحاصرة في قطاع غزة والمالحقة أمنيا وسياسيا في الضفة الغربية،،"حماس" اإلسالميةالمقاومة 

 بنسخة جديدة ال جديد فيها "عملية سالم"خلط سيربك أكثر بالتأكيد االستعدادات المتسارعة الستئناف 
 المخطط له فيها، وهذا "العربي" الذي تحمله والدور "باراك أوباما"سوى اسم الرئيس األميركي الجديد 

 . ليسا بالتأكيد زوبعة عابرةواإلرباكالخلط 
، مثل القدومي، اتهاما كهذا "فتح" مؤسس في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فعندما يوجه قائد تاريخي

إلى نظير له مثل عباس الذي يشغل حاليا كل المواقع التي كان يشغلها عرفات في قيادة الحركة ومنظمة 
 الذي منحه له "رئيس دولة فلسطين"التحرير ورئاسة سلطة الحكم الذاتي والتي استكملها بمنصب 

 يطعن فيه خصومه بحجة أنه من صالحيات المجلس إجراء في المنظمة مؤخرا في "س المركزيالمجل"
، وعندما يكون الرجالن هما الناجيان الوحيدان من الرعيل األول "المركزي"الوطني الفلسطيني، ال 

ي كانت المؤسس للحركة، وينفجر الخالف بينهما علنا بعد أن كان يدور لفترة طويلة وراء الكواليس، الت
 على كل حال، عشية انعقاد مؤتمر للحركة تم تغييبه طوال عشرين عاما وتحول انعقاده بدوره "شفافة"

إلى موضوع لخالف ساخن مباشر بين الرجلين وفريقيهما، فعندما يحدث كل ذلك وغيره بينما كل 
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تظار أن يعلن الرئيس األنظار الفلسطينية والعربية والدولية موجهة نحو البيت األبيض األميركي في ان
 - اإلسرائيلية في اطار عربي - جديدة مرتقبة الستئناف المفاوضات الفلسطينية "خطة"باراك أوباما عن 

تهمة "، ثم يوجه القدومي اتهاما يرقى إلى ما وصفه المراقبون بـ"للسالم في الشرق األوسط" إقليمي
دا عن أوباما وخطته، فيقطع بذلك خط الرجعة  كانت نتيجته العملية صرف األنظار بعي"الخيانة العظمى

 الذي حافظ على وحدة صف الحركة منذ تأسيسها، فإن هذا في حد "قانون المحبة"إلى ما كان وصفه بـ
 الواردة في اتهام "األكاذيب" كما وصف عباس ما قال انه "زوبعة في فنجان" وليس "عاصفة"ذاته 

 اإلدارة الجديدة التي تستعد "عملية السالم" توقيته وفي سياق إطار وضع االتهام في إذاالقدومي، وبخاصة 
 . مفاوضاتهاإلطالقاألميركية على قدم وساق 

، يقدمها إلى عباس "خطة دبلوماسية" عن "قريبا"فقد توقعت يومية هآرتس اإلسرائيلية أن يعلن أوباما 
 عمل إطار"لثنائية، توفر  الستئناف المحادثات انتنياهوورئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين 

 ربما يكون منها ما هو تكرار لمسلسل قمم عباس مع "جراءات بناء ثقةإ"، و"آليات متابعة"و ،"للتفاوض
مع أن " للتفاوض على قضايا الحل النهائي، "جدوال زمنيا ملزما"، وتتضمن نتنياهو أولمرت، سلف إيهود

ما قال أوباما في خطابه بالقاهرة أوائل الشهر  ك"ما كان ممكنا قبل عشرين عاما أصعب كثيرا اآلن
 ."حل الدولتين" إلى إشارةالماضي في 

العمل بقوة "وقد حثت وزيرة خارجيته، هيالري كلينتون، سلطة الحكم الذاتي على تحسين أمنها أكثر و
 "آلنقبول اقتراحنا باتخاذ تدابير ملموسة ا" على العنف، كما حثت الدول العربية على "ضد التحريض

 الستئناف "تعمل حرفيا دون توقف لتوفير الشروط" إدارتهماللتطبيع مع دولة االحتالل، وأكدت بأن 
 أوباما التهديد لمسؤول السياسة الخارجية في إدارةوتركت . "في هذه المرحلة"المفاوضات كهدف لها 

حدد الختتام المفاوضات في  الم"بعد الموعد النهائي"االتحاد األوروبي، خافير سوالنا، الذي حذر بأنه 
 . لم يتفق المتفاوضونإذا "على مجلس أمن األمم المتحدة أن يعلن تبني حل الدولتين"الجدول الزمني، فإن 

 دولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة كجزء "حفظ سالم" قوة إرسالوبينما يجري وراء الكواليس بحث 
 تبني على "دور أمني عربي قوة دفع"نها، تكتسب فكرة من الضمانات التي تطلبها دولة االحتالل ألم

التنسيق األمني المصري الوثيق مع دولة االحتالل والواليات المتحدة وسلطة الحكم الذاتي في رام اهللا 
استضافة برنامج أميركي طموح لتدريب قوى األمن "حول قطاع غزة وعلى الدور الذي يلعبه األردن في 

 ).2/7/2009شينخوا، (لغربية  في الضفة ا"الفلسطينية
وهذه االستعدادات، أوال، ال تترك مجاال كبيرا للشك في أن رفض الرئاسة الفلسطينية الحالي الستئناف 

 أوباما عن خطته وأن إعالن ال يعدو كونه رفضا تكتيكيا مؤقتا بانتظار نتنياهوالتفاوض مع حكومة 
 . مسألة وقتإالاستئناف عملية التفاوض ما هو 

ي، ثانيا، ترجح أن يكون مؤتمر فتح السادس الذي قرر عباس عقده في بيت لحم في الرابع من الشهر وه
 ميثاق منظمة التحرير "عدل" المجلس الوطني الفلسطيني الذي "مظاهرة"المقبل نسخة مكررة عن 

ل الوطني  شعبية باسم الحركة التي قادت النضا"شرعية تمثيلية"، يمنح 1996الفلسطينية في غزة عام 
 جديدة تشير كل الدالئل إلى وجود معارضة وطنية "خطة سالم"الفلسطيني طيلة العقود القليلة الماضية لـ

 عن اإلعالمواسعة لها وبخاصة من القوى الفلسطينية التي ال تعرف عنها سوى ما يتسرب من وسائل 
 .خطوطها العامة ألن أحدا لم يفكر أصال في اخذ رأيها فيها

 1967 تعايش رئاسة عباس مع االنقسام الحالي بين شطري األرض الفلسطينية المحتلة عام ومن تجربة
في قطاع غزة والضفة الغربية ال يعود أمرا مستبعدا، ثالثا، أن تتعايش الرئاسة مع انقسام في حركة فتح 

قوده وينفذه انقالبا داخل حركة فتح ي"يراه مراقب عن كثب للوضع الفلسطيني مثل المحلل بالل الحسن 
وان حدث ما توقعه بالل . "رئيس الحركة ويهدف في النهاية إلى السيطرة عليها تنظيميا وفكريا وسياسيا

الحسن فإن أحد شقي الحركة سيتحول، رابعا، إلى حزب لسلطة حكم ذاتي تحت االحتالل، دون أي 
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ر وطني، ناهيك عن أي ضمانات تؤكد بأن الشق اآلخر سيواصل المسيرة التاريخية لفتح كحركة تحر
 . دور قيادي كان لها حتى اآلن
، خامسا، بتكرار لتجربة أوسلو واتفاقياتها التي اقتضت "خطة أوباما" إلعالنوتوحي االستعدادات الجارية 

تغييب كل المؤسسات التمثيلية الفلسطينية من أجل تمريرها على أمل أن يقود نجاحها إلى انتزاع موافقة 
 .يها الحقاهذه المؤسسات عل

وفي هذا السياق ال يعود من التجني، سادسا، االستنتاج بأن مشاركة الرئاسة في مسلسل الحوار الوطني 
 المرتقب لخطة اإلعالن يكاد يكون من المؤكد أن إذ يندرج في باب المناورة إنماالفلسطيني بالقاهرة 

 على الحوار، وبخاصة أن كل العملية أوباما واالستئناف المتوقع للمفاوضات بناء عليها سيحكم بالفشل
الجديدة تستبعد أي دور لحماس ومن المتوقع أن تنطلق بينما الحصار على قطاع غزة متواصل إلى أمد 

 .مفتوح
 التي تؤكدها معطيات الوضع الفلسطيني "اإلسرائيلية" هذه المعطيات، تكون التقارير إطارثم، سابعا، وفي 

ذ الرئاسة وحكومتها تأجيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية لتجنب الراهن تقارير واقعية عن تحبي
أي تغيير في الوضع الراهن كأفضل حاضنة لتمرير خطة أوباما في معزل عن أي مفاجآت كتلك التي 

 .2006حدثت في االنتخابات التشريعية األخيرة عام 
 االستعدادات ومع عقد مؤتمر فتح في الداخل  توقيت العاصفة التي أثارها القدومي المتزامن مع هذهإن

واألهمية السياسية لعقد مؤتمر لفتح .  عابرة"زوبعة"ربما يكون هو العامل األهم الذي ال يجعلها مجرد 
 شرعية الرئاسة الفلسطينية إضعافعلى قاعدة االنقسام فيها تكمن في كونه مفصال حاسما لتعزيز أو 

رئاسة لتعزيز شرعيتها فلسطينيا، بحكم الدور الهام الذي ما زالت فتح تلعبه الحالية والمالذ األخير أمام ال
في الحركة الوطنية وألن أي موقف يتخذه مؤتمرها في اتجاه يتساوق سياسيا مع توجهات القدومي سوف 

 ،سالم فياض لتسيير األعمال في رام اهللا.  د"طوارئ"يسقط بالتأكيد شرعية فتح التي تتستر بها حكومة 
 والعكس صحيح، والمؤتمر كذلك هو ،هي حكومة الرئاسة كما يقول الرئيس ويقول رئيس وزرائها معاو

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

 .2009أوائل عام 
 السياسي يوضح أهمية عقد المؤتمر في الداخل بالنسبة لعباس إطارهاووضع تصريحات القدومي في 
 خيار المقاومة، إسقاطفقد أطلق القدومي اتهامه على قاعدة رفض . حتى لو خاطر بانقسام في الحركة

 دولة االحتالل، ومعارضة أن تستمر هذه االتفاقيات وعلى أساس المعارضة التفاقيات أوسلو الموقعة مع
هي المرجعية للتفاوض، وقرن اتهامه بالدعوة إلى نقل عملية التفاوض إلى خارج األرض المحتلة، وإلى 

 لمنافي "الدافئ"نقل مكان انعقاد كل المؤسسات التمثيلية الفلسطينية من تحت مظلة االحتالل إلى الحضن 
 للعواصم العربية، عل الدفء والبرودة كالهما يعقمانها ضد "البارد" والحضن الالجئين الفلسطينيين

 2005جراثيم االحتالل الكامنة، وبالدعوة كذلك إلى تغيير القيادة المفاوضة على أساس اتفاق القاهرة عام 
 وغيره الذي دعا إلى تفعيل منظمة التحرير وتجديد والية مؤسساتها وبالتالي قيادتها، فكان في كل ذلك

 .في تصادم مباشر مع النهج السياسي الرسمي المعلن للرئيس الفلسطيني
نما يظهر كمن ال يسعى فقط إلى نقل الحركة إلى أرضية سياسية مشتركة إوالقدومي عندما يفعل ذلك 

تمهد لوحدة وطنية على أرض صلبة، بخاصة مع الفصائل غير المؤتلفة في منظمة التحرير، بل كمن 
 داخلي على البرنامج السياسي "فتحاوي"قل أيضا اتهامه من كونه مجرد تعبير عن خالف ن ينأيريد 

 تحقيق جاد فيه يتجاوز لجان إجراء وهو اتهام خطير يستحق في كل األحوال ،وبالتالي على قيادة الحركة
مال أي إلى قضية وطنية تستحق سياسيا وضعها في رأس جداول أع، التحقيق السابقة التي ميعت التحقيق

مؤتمر سادس للحركة أينما ومتى انعقد، وأي مجلس وطني ينعقد للمنظمة، لكن األهم وضعه في رأس 
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جدول أعمال أي حوار فلسطيني يجري بهدف تحقيق الوحدة الوطنية كون اتهامات ودعوات مماثلة، 
 التي ما زالت  جديدة، ما زالت تكمن في صلب األسباب الرئيسية لالنقسام الفلسطيني الراهن-قديمة 

 .تحول دون نجاح سلسلة لم تنقطع من الحوارات الفلسطينية في العاصمة المصرية وغيرها
الدولية » الرباعية«ويبدو الرئيس عباس اليوم كمن يربح العالم ويخسر شعبه، وبخاصة بعد بيان اللجنة 

ة الفصائل المؤتلفة في األخير، ليبدو محاصرا سياسيا في الداخل، بمعارضة حماس ثم القدومي ومعارض
 مع حماس، حصارا ربما يقارنه بالحصار الدولي لخصمه التفاوضي "الثنائي" المنظمة لحواره إطار
 فيستمد منه قوة لمواجهة المعارضة السياسية المتسعة داخليا باعتبارها أهون الشرين، لكن يغيب نتنياهو

 يمكنه من مقاومة أي حصار دولي حقيقي اهولنتنيعنه، كما يقول معارضوه، أن الوضع الداخلي القوي 
أو متوهم، بينما وضع عباس الداخلي الذي يزداد انقساما وضعفا يضعه في موقف أضعف من أن يقاوم 

 حل في الصراع "فرض"أية ضغوط دولية في مرحلة تاريخية حاسمة يتوجه خاللها المجتمع الدولي نحو 
 .لسطينية اإلسرائيلي، وبخاصة في عقدته الف-العربي 

، حيث الراعي األميركي يعد تفاصيل باإلكراهويبدو المشهد العام مثل رسم كاريكاتيري لحفل زواج 
 العروس الفلسطينية لكي تقاوم أهلها ويضغط على أعمامها العرب للموافقة "يمكن" العرس وإجراءات

ة عنه، بينما هي وحضور العرس الذي يصر الجميع على تغييب الشقيق التوأم للعروس في قطاع غز
 في مؤتمر "الدولي" الزواج، الذي تستعد موسكو لتنظيم حفله إتمامتتمنع علنا وفي سرها تتهالك على 

بنهاية العام، كما أكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في القاهرة مؤخرا، باستثناء مشكلة واحدة ما 
 جميعا، وبخاصة العروس، وهي أن زالت تهدد بقلب طاوالت الفرح المرتقب على رؤوس المحتفلين

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

 مفاوضات السالم الشامل على جميع إلطالقميركية نحن ننتظر الخطة األ"، ومع ذلك فـ)بشهادة والده(
 كما قال وزير الخارجية األردني ناصر جودة أواخر الشهر الماضي، معبرا عن الموقف "المسارات

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

 . المرفوضة فلسطينيا"مبادرة جنيف"عليه لـ
 وإذالقد كان االنقسام في منظمة التحرير حول أوسلو أقدم وأعمق من االنقسام الحالي بينها وبين حماس، 

وسلبيتها عززت من المعارضة االيجابية  ،كانت المعارضة ألوسلو في فتح والمنظمة سلبية في السابق
 كان مسألة وقت اإليجاب فإن انتقال هذه المعارضة من السلب إلى ، وغيرهمااإلسالميلحماس والجهاد 

 إصدارفقط بعد اتفاق الجميع على وفاة أوسلو باستثناء القيادة الحالية للمنظمة التي ما زالت ترفض 
 .شهادة وفاتها

ي انجاز تسوية سياسية ذات صدقية فلسطينيا، ال تكرر تجربة أوسلو المرة التي  كان أوباما جادا فوإذا
، فإن عليه أن يفعل ما لم يفعله حتى اآلن وهو أن يفترق تاريخيا باإلكراهفرضت على الشعب الفلسطيني 

لى  ألمن دولة االحتالل وحولوا األرض العربية المحتلة إإقليميةعن أسالفه الذين ارتهنوا أي تسوية 
رهينة لفرض تسوية بشروط االحتالل على العرب، وأال يقرأ قنبلة القدومي باعتبارها مجرد عاصفة 
عابرة في فنجان، بل باعتبارها تعبيرا عن واقع فلسطيني يؤكد مجددا بأن المعارضة الوطنية لتسوية 

بهة الشعبية  أو الجاإلسالمي هي معارضة ال تقتصر على حماس أو الجهاد باإلكراهسياسية تفرض 
 بل هي معارضة أوسع نطاقا بكثير وأعمق "رهابيينإ"وغيرهم من المصنفين أميركيا وإسرائيليا كـ

  .جذورا
  24/7/2009الوطن، قطر، 
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  قنبلة القّدومي ومستقبل السلطة الفلسطينية .54

  عصام العريان
التحرير الفلسطينية، جاءت تصريحات أبو اللطف، أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة فتح ومنظمة 

بمثابة قنبلة مدوية ما زالت شظاياها تتناثر في المنطقة كلها، وأثارت تساؤالت عديدة، أهمها مصير 
المؤتمر السادس المقبل لحركة فتح، ومستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية، التي بدا أن القابضين على 

التاريخي ياسر عرفات، وهم المتهمون بالمشاركة أزمتها اليوم جاؤوا على أشالء الجسد المسموم للزعيم 
 إلنهاء القضية الفلسطينية، توهماً أنه ليس في "خطة شارون"الفعلية في تسميمه لتخلو لهم الساحة لتنفيذ 

الشكوك . اإلمكان الحصول على شيء إال ما يجود به الصهاينة، وأن المقاومة عبث وال جدوى منها
ية وصولها إلى السيد القدومي ستظل محل نقاش طويل، لكن حجة الرجل  وكيف"الوثيقة"بشأن مصداقية 

األساسية ستظل قائمة هي األخرى، وهي أن الوقائع على األرض أقوى دليل على صحة الخطة التي 
  :حملتها الوثيقة، والتي تمثلت في األمور اآلتية

  .جقتل عرفات واختفاؤه عن الساحة، وليس مجرد حصاره أو طرده إلى الخار .1
  .تصفية قادة فصائل المقاومة من كل االتجاهات .2
  .إنهاء الوجود القوي لحماس في قطاع غزة .3

فبغض النظر عن صحة الوثيقة أو زيفها، فإن الوقائع على األرض قد أثبتت تنفيذ الخطة إلى حد كبير، 
 فقد ُأزيح .رغم أنها فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي وهو إخضاع الشعب الفلسطيني وإنهاء المقاومة

  عرفات من المشهد الفلسطيني، ويتفق الجميع على أنه قُتل بالسم،
  ال يتوقع انقسامات في فتح ألن عباس ودحالن وفريقهما أحكموا السيطرة على مفاصلها
ويبقى أن يبحث . وعلى أن إسرائيل هي المتهم الرئيسي، وأن شارون هو الذي أصدر األوامر بقتله

. ن عن اليد التي دست السم لعرفات، وهي بال شك من الحلقة الضيقة المحيطة بهالمسؤولون الفلسطينيو
لماذا لم تجرِ تحقيقات شاملة واستجوابات مفصلة بشأن الحادث األليم؟ ولماذا : وهنا يبرز السؤال األكبر

، كما لم تُكشف طبيعة السم مبكراً حتى يمكن الضغط على العدو الصهيوني للحصول على الترياق الالزم
فعل الملك حسين عندما حدثت محاولة اغتيال خالد مشعل؟ ولماذا هذا الصمت المطبق على حادثة في 

  هذا الحجم المهول؟
بال شك، يثير هذا الموقف الشكوك بشأن تواطؤ كل األطراف المعنية، بدءاً من القيادات الفلسطينية 

 بالقيادات العربية التي عملت بالمثل السائر  االغتيال أو السكوت عنه، انتهاءفيالمتهمة بالمشاركة 
، فسكتت وصمتت صمت القبور، ولعلها انشغلت بالتفتيش في الحلقات "علّمني رأس الذئب الطائر"

  .المحيطة بها عما إذا كان هناك متآمرون على حياتها؟ مروراً بفرنسا التي تعلم الحقيقة ولم تعلن عنها
محضر "فقد اغتيل معظم القيادات التي أشار إليها . فقد نُفّذ أو تحقّق معظمهوإذا انتقلنا إلى الهدف الثاني، 

، وحصل ذلك بمعونة واضحة على األرض، وفي مقدمتهم الشهيدان الرنتيسي وأبو شنب، "االجتماع
وفشلت محاوالت مماثلة الغتيال الزهار والشامي، واعتُقلت قيادة الجبهة الشعبية وكتائب األقصى أو 

  .اغتيلوا
 غزة لم يؤثر إال قليالً على مواقف حركتي المقاومة األساسيتين، حماس فيوإذا كان اغتيال الشهداء 

والجهاد اإلسالمي، فإن إزاحة الشهيد ياسر عرفات من سدة السلطة الفلسطينية ومن قيادة منظمة التحرير 
ديدة تتماهى تماماً مع الفلسطينية ومن رئاسة فتح، قد أثمر سياسة جديدة، أو قل استراتيجية ج

 الذي يوجه "دايتون"االستراتيجية الصهيونية، وبرعاية أميركية على األرض يشرف عليها الجنرال 
الجهاز األمني الفلسطيني مباشرة، بغرض تصفية المقاومة في الضفة الغربية، ومنع أي مصالحة 

كان .  أخيرة في يد الفلسطينيينفلسطينية حقيقية على قاعدة المزج بين المفاوضات والمقاومة كورقة
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المحور األهم هو اغتيال الرئيس عرفات، ألن المتواطئين باتوا يملكون الشرعية الفلسطينية ويصدرون 
األوامر وينفّذون السياسات، ويسيطرون على كل المؤسسات الفلسطينية، سواء المتصلة بالسلطة 

أي دور فيها، بل جرى تسليم الحكومة لشخصية مستقلة الفلسطينية التي لم يعد للفصائل الفلسطينية جميعاً 
ليس لها أي ماضٍ نضالي أو سياسي مثل سالم فياض، ومعه مجموعة من الشخصيات الذين ال لون لهم 

وكذلك هي حال منظمة التحرير . وال طعم، وال يمثلون الشعب الفلسطيني وال يملكون أي شرعية تمثيلية
والخطوة األخيرة للسيطرة على فتح هي المتعلقة بالمؤتمر . طينيةوحركة فتح، كبرى الحركات الفلس

المقبل الذي تأخر عشرين سنة، وأصر أبو مازن على عقده في الداخل الفلسطيني تحت الرعاية 
والهدف هو إزاحة كل . والسيطرة الصهيونية التامة التي تسمح لمن تشاء بالحضور وتمنع من تشاء

، "فتح الخارج" عن "فتح الداخل"السيطرة على مفاصل فتح تماماً، وعزل القيادات التاريخية وإحكام 
وبالتالي تكريس االنقسامات ليس فقط بين غزة والضفة، بل داخل فتح ومنظمة التحرير، الوعاء الجامع 

وبذلك يشطب أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من معادلة الصراع مع العدو ... للشعب الفلسطيني
  .الصهيوني

 محمد دحالن مهمة إسقاط حماس من قلوب الناس في غزة، ومن مقاعد السلطة في الحكومة التي تولى
، وكان االنقالب الشهير الذي واجهته حكومة 2006يناير / أعقبت االنتخابات النزيهة في كانون الثاني

ة شديدة وفر دحالن وعصابته إلى مصر التي ال يزال مقيماً فيها، ويتحرك بحري. حماس بحزم شديد
فيها، ومنها وإليها، ويتولى تكريس االنقسام الذي صاحب محاولة االنقالب الفاشلة وال يزال إلى يومنا 
هذا، ويساعده في ذلك محمود عباس، الذي يرفض الجلوس إلى قادة حماس بينما يجلس يومياً إلى 

االنقسام، وحتى يرفض الصهاينة وغيرهم، ويصر على رفض كل المقترحات المصرية التي تريد إنهاء 
وكان آخر مواقفه . مقترحات وفد فتح للمصالحة، ويعمل ضد أي تقارب بين قيادات فتح وقيادات حماس

هو رفض المقترح المصري بشأن القوات المشتركة على معبر رفح، وهو المسعى المصري لفتح المعابر 
ظالم عن قطاع غزة الذي يسبب قتالً الذي طالبت قمة الثماني الكبار بفتحها جميعاً، ورفع الحصار ال

  .بطيئاً لمليون ونصف مليون إنسان
وال يتحرك جفن لمحمود عباس الذي يقف وحيداً مع الصهاينة المتطرفين ضد رفع الحصار، وهو الذي 
لم يعد يتمتع بأي شرعية رسمية وال نضالية بعد هذه القنبلة المدوية لفاروق القدومي الذي يتهمه صراحة 

ركة، على األقل بالصمت والعلم المسبق، في تصفية أهم قيادة فلسطينية عرفها الشعب الفلسطيني بالمشا
رد فعل عباس فاتر وبارد، واكتفى بالقول إنها خزعبالت وأوهام، وأن . خالل نصف القرن المنصرم

لسريع من مكتب بينما جاء رد الفعل المتوتر وا. وراءها محاولة لمنع انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح
ياسر عبد ربه الذي ال ينتمي لحركة فتح أصالً، ليثير شكوكاً كثيرة بسبب قربه الشديد من عرفات خالل 

وجاء حديث أحد قيادات . "يكاد المريب يقول خذوني"سنوات الحصار في المقاطعة، وفق القول المأثور 
  .المنظمة، عباس زكي، ال ينفي وال يثبت

امات في فتح، ألن عباس ودحالن وفريقهما أحكموا السيطرة على مفاصلها، ال يتوقع كثيرون انقس
  .ويملكون المال الالزم إلحكام السيطرة

وال يتوقع كثيرون هبة وصحوة في منظمة التحرير الفلسطينية التي استولت السلطة المحمية بقوات 
ات المسنّة والمنهكة بدنياً االحتالل على كل اختصاصاتها، وباتت في حالة موت سريري في ظل القياد

ما ننتظره جميعاً هو حساب الشعب الفلسطيني، وصحوة النخبة الفلسطينية الصامتة على . وصحياً ونفسياً
 دحالن من تصفية القضية الفلسطينية وتحويل السلطة إلى جهاز أمني يحمي -ما يقوم به فريق عباس 

  اع غزة، ويكرس انقسام الشعب الفلسطيني ليس بين االحتالل في الضفة الغربية، وإلى شوكة في جنب قط
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  .، وفي الشتات، وكل مكان1948الضفة وغزة بل بين كل قطاعاته، في أرض 

  .حالة الصدمة ما زالت قائمة، وما زال الفلسطينيون ينتظرون ردود الفعل الحقيقية
  24/7/2009األخبار، 

  
  !!كونوا شجعاناً لتستسلموا:  للعرب"أوباما" .55

  حيد عبد المجيدو. د
ليست هذه إال بداية، مازال الرئيس األمريكي الذي فتن به كثير من العرب والمسلمون في مستهل فترة 

 أن القادة العرب ال ىرئاسته األولي، ولكن قبل أن ينهي شهره السادس في البيت األبيض، توصل إل
اء مع بعض قادة اليهود األمريكيين يمتلكون الشجاعة الكافية لدفع إسرائيل إلي السالم، قالها في لق
وهو ينتظر منهم اآلن إجابة محددة . ليسمعها قادة العرب ويدركوا رسالته فيتحلوا بشجاعة االستسالم

علي سؤالين دقيقين للغاية أحدهما يتعلق بمسألة إجرائية ولكنها شديدة الحساسية، والثاني يتصل بمسألة 
ما هي الخطوات التي يمكن للدول العربية أن : لسؤاالن همامضمونية ال تقل حساسية إن لم تزد، وا

تتخذها رداً علي تجاوب إسرائيل مع الجهود األمريكية السلمية بشكل تبادلي، وهل تقبل هذه الدول حالً 
 - المسألتين -لقضية القدس يقوم علي تدويلها بشكل ما وليس علي تقسيمها؟ وينطوي كل من السؤالين 

، ولذلك فمن الصعب أن تقدم الدول العربية إجابة تفصيلية عن السؤال األول، أو علي حساسية فائقة
فبالنسبة إلي السؤال األول، نص البيان الذي صدر عن االجتماع . إجابة مباشرة وصريحة عن الثاني

الطلب من لجنة مبادرة السالم العربية " يونيو الماضي علي 24الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 
وال يقدم هذا النص . "ام ببحث الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا تجاوبت إسرائيل مع الجهود السلميةالقي

إجابة تفصيلية عن السؤال األمريكي، وإنما يلجأ إلي تعويم الموضوع علي الطريقة المعتادة في العمل 
الوقت ال يسمح في  بافتراض أن هناك جدية في بحث الخطوات المشار إليها، فىالعربي المشترك، وحت

ومع ذلك، فقد يكون هذا النص كافياً .  المعتادة أيضاً في هذا العمل العربي"السحلفائية"ظل الطريقة 
 الذين يريدون تضمينها اتخاذ خطوات تبادلية بين العرب "السلمية"بالنسبة إلي صانعي خطة أوباما 

ة علي التبادل وليس علي التعاقب الذي وإسرائيل، بحيث تكون العالقة بين المفاوضات والتطبيع قائم
تستند عليه المبادرة العربية، وفي إمكانهم أن يراهنوا علي أن الوضع العربي أضعف من أن يقاوم 

وربما تكون االتصاالت التي أجراها المبعوث األمريكي ريتشارد ميتشيل في . سيناريو محدداً للمبادلة
 كانت مصر قد رفضت طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين هذه المسألة تحديداً مشجعة لهم، فبعد أن

 علي حد تعبيره، وردت عليه بأن هذا ال يصلح ألن خمس دول عربية "القيام بخطوات متوازية"نتيناهو 
فتحت من قبل مكاتب تجارية لدي إسرائيل التي لم تقدم شيئاً في المقابل، عادت وقبلت فكرة المبادلة التي 

ولم يكن هذا التحول مقصوراً علي موقف مصر وحدها، .  لمفهوم الخطوات المتوازيةهي صياغة أخري
فالبيان الصادر عن االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، تبني جوهر هذا الموقف ولكن بصياغة 

غير أن الوضع يختلف بالنسبة إلي مسألة القدس، التي لم يجد الزعيم الراحل ياسر عرفات دولة . حذرة
عربية مستعدة لتشجيعه علي قبول عرض لحلها علي أساس تقاسم السيادة في القدس الشرقية، بما في 

 في يوليو "2كامب ديفيد "ذلك البلدة القديمة، حيث مخزن المقدسات الدينية، في مفاوضات الوضع النهائي 
عربية العامة لحل إذا كان هذا هو ما حدث قبل تسعة أعوام إزاء مقترح ينسجم مع الرؤية ال. 2000

مسألة القدس، ولكن علي أساس حل وسط يفرض تنازالً جزئياً، فاألرجح أن الوضع اليوم بات أكثر 
فقد وصلت خطة . حساسية بعد أن صار تقسيم القدس وتحويلها إلي عاصمتين لدولتين أشد صعوبة

ة علي طريق هدفها  التي بدأت عقب اتفاق أوسلو مباشرة، إلي مرحلة متقدمة للغاي"2020القدس "
ولذلك يميل الرئيس أوباما إلي حل يقوم علي . الرئيسي وهو خلق أمر واقع يجعل تقسيم القدس مستحيالً
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تدويل القدس، وقد أبلغت دول عربية بذلك، وطلب منها أن تحدد موقفها وتبدي رأيها في شأن أكثر من 
 يضع من يوافق عليه تحت سيف االتهام بأنه صيغة لهذا التدويل، ولكن إذا كان قبول التقسيم صعباً ألنه

تخلي للعدو عن بعض المقدسات، فقد يكون التجاوب مع التدويل أكثر صعوبة ألنه قد يعرض من يقبله 
 اآلن، عدم الرد علناً، ولم يأت ىولذلك آثر العرب، فيما يبدو حت! لالتهام بأنه تخلي عن المقدسات كلها
قيام الدولة "ير بجديد البتة في هذه المسألة، إذ أعاد تكرار النص علي بيان وزراء الخارجية العرب األخ

، وهذا نص ال معني له في ذاته ألنه يكتسب مغزاه من "الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
السياق، فتدويل القدس ال يمنع من أن تعتبرها الدويلة الفلسطينية الناقصة السيادة والمتقطعة األوصال 

  !لتي سيعرضها أوباما علينا عاصمة رمزية لهاا
  23/5/2009الوفد، مصر، 
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  اللطيف الفليج عصام عبد .د
 - بالطبع في فلسطين وعلى العرب       -دائما يثار هذا التساؤل في كل مناسبة يفرض فيها اليهود مطالبهم            

لم فقد المسلمون هذه    .. سلمون يحكمون فيه العالم، ويتساءلون    وبالمقابل يتذكر الناس الزمن الذي كان الم      
المكانة، ولم يتحكم اليهود اليوم في أغلب أنظمة العالم وموارده رغم أن عدد المسلمين أضعاف أضعاف                

  !اليهود؟
 ماليين فـي    7:  مليون نسمة  14 تفصل ذلك، فتعداد اليهود في العالم        - بحسب االنترنت    - فاإلحصاءات

وتعداد المسلمين في العـالم     .  ألف في أفريقيا   100 مليون في أوروبا، و    2 ماليين في آسيا، و    5 و أمريكا،
 مليون فـي أوروبـا،      44 مليار في آسيا والشرق األوسط، و      1 ماليين في أمريكا، و    6:  مليار نسمة  1.5
  . مليون في أفريقيا400و

 مليون يهودي هم أقوى مـن       14فـ  . . مسلمين في العالم، ومع ذلك     107أي أن كل يهودي واحد يقابله       
  !ترى؟ فلم يا! مليار ونصف مسلم

انه سالح العلم والمال الذي يحقق النفوذ الحقيقي، واليكم بعض األمثلة الموجودة فـي عـالم                .. باختصار
  :االنترنت

ألبيرت انشتاين، سيجموند فرويد، كارل ماركس، بـول        :  ألمع أسماء علماء العصر الحديث من اليهود       -
  .امويلسون، ميلتون فرايدمانس
مخترع الحقنة الطبية بنجامين روبن، مخترع لقاح شلل األطفـال يونـاس            : علماء في المجال الصحي    -

جيرترود اليون، مكتشف التهاب الكبـد الوبـائي وعالجـه          ) اللوكيميا(سالك، مخترع دواء سرطان الدم      
اث جهاز المناعـة ايلـي ماتـشينكوف،        باروخ بلومبيرج، مكتشف دواء الزهري بول ارليخ، مطور أبح        

صاحب أهم أبحاث الغدد الصماء أندرو شالي، صاحب أهم أبحاث العالج االدراكي آرون بيك، مختـرع                
حبوب منع الحمل جريجوري بيكوس، صاحب أهم الدراسات في العين البشرية وشبكيتها جورج والـد،               

سيل الكلوي وأحد أهـم البـاحثين فـي         صاحب أهم دراسات عالج السرطان ستانلي كوهين، مخترع الغ        
  .األعضاء الصناعية ويليم كلوفكيم

مطور المعالج المركزي ستانلي ميزور، مخترع المفاعل النووي ليو زيالند،          :  اختراعات غيرت العالم   -
مخترع األلياف الضوئية بيتر شولتز، مخترع اشارات المرور الضوئية تشارلز أدلر، مختـرع الـصلب               

بينو ستراس، مخترع األفالم المسموعة آيسادور كيـسي، مختـرع          ) الستانلس ستيل (صدأ  غير القابل لل  
  .الميكرفون والجرامافون أيميل بيرالينر، مخترع مسجل الفيديو تشارلز جينسبيرغ
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 - ليفاي ستراوس، سـتاربكس    - رالف لورين، ليفايز جينز    -بولو:  صناع األسماء والماركات العالمية    -
 دونـا   -DKNY الري اليـسون،     - مايكل ديل، أوراكـل    - سيرجي برين، ديل   -هوارد شولتز، جوجل  
  . ويليام روزينبيرغ- ايرف روبنز، دانكن دوناتس-كاران، باسكن وروبنز

هنري كسنجر وزير خارجية أمريكي، ريتشارد ليفين رئيس جامعة ييل، أالن           :  ساسة وأصحاب قرار   -
يكي، مادلين البرايت وزيرة خارجية أمريكية، جوزيف       جرينسبان رئيس جهاز االحتياطي الفيدرالي األمر     

ليبرمان سياسي أمريكي، كاسبر وينبيرجر وزير خارجية أمريكي، ماكـسيم ليتفينـوف وزيـر شـؤون            
خارجية لدى االتحاد السوفييتي، جون كي رئيس وزراء نيوزيلندا يهودي، ديفيد مارشال رئـيس وزراء               

، بنجامين دزرائيلي رئيس وزراء المملكـة المتحـدة، ييفيجنـي           سنغافورة، آيزاك آيزاك حاكم الستراليا    
بريماكوف رئيس وزراء روسي، باري جولدووتر سياسي أمريكي، خورخي سامبايو رئيس للبرتغـال،             
هيرب جري نائب رئيس وزراء كندي، بيير منديز رئيس وزراء فرنسي، مايكل هـوارد وزيـر دولـة              

 روبرت روبين وزير الخزانة األمريكية، جورج سـوروس         بريطاني، برونو كريسكي مستشار نمساوي،    
  .من سادة المضاربة واالقتصاد

  .من أهم رجال العمل الخيري والمجتمعي في الواليات المتحدة وولتر أنينبيرغ
 - بربارا وولترز، واشنطن بوست    - وولف بليتزر، ايه بي سي نيوز      -سي ان ان  :  اعالميون مؤثرون  -

 جوزيف  - كاثرين جراهام،نيو يورك تايمز    -هنري جرونوالد، واشنطن بوست    -يوجين ماير، مجلة تايم   
  . ماكس فرانكل-ليليفيد،نيويورك تايمز

 جائزة نوبل، وفي الفترة ذاتها فـاز        180 مليون يهودي بـ     14 أعوام فاز    105في آخر   .. حقائق أخرى 
) قل مـن ثمـانين ألـف      أ (77778المعدل هو جائزة نوبل لكل      . مليار ونصف مسلم بثالث جوائز نوبل     

  .مسلم) خمس مائة مليون (500000000وجائزة نوبل لكل . يهودي
)2(  

 جامعة في العالم، وال توجد جامعة إسالمية واحدة فـي           500 جامعات إسرائيلية في قائمة أفضل       6هناك  
  !القائمة

سبة دخول الجامعات   ، ون 50%، ونسبة إتمام المرحلة االبتدائية فيها       40%نسبة التعلم في العالم اإلسالمي    
  !100%، وال توجد أي دولة مسلمة وصلت فيها نسبة التعليم إلى 2%في الدول اإلسالمية 

  . عالم أمريكي بين كل مليون أمريكي5000 عالماً مسلماً بين كل مليون مسلم، وهناك 230هناك 
  . مليون تقني في كل1000 تقنياً لكل مليون، وفي الدول الغربية 50في الدول اإلسالمية 

 من مجموع دخلها القومي على األبحاث والتطوير، وتـصرف          0.2%تصرف الدول اإلسالمية ما يعادل    
  . من مجموع دخلها القومي على األبحاث والتطوير5%الدول الغربية ما يعادل 
 كتابا لكـل مليـون      17 كتاب لكل مليون مواطن، وفي مصر يتم إصدار          2000في بريطانيا يتم إصدار     

  .مواطن
خرج من تلك األرقام المنقولة من االنترنت ضعف الدول اإلسالمية أمام التمدد الغربي واليهـودي فـي                 ن

علـى الغـرب،      الذي سيطر فيه هو اآلخر     واإلعالميكافة المجاالت، وواضح تفوق اليهود االقتصادي       
، حتى اآلسيان   )يهودي(حتى بات األمريكان واالتحاد األوربي ال يستطيعون معارضة أي قرار إسرائيلي            

واالتحاد األفريقي يقفون صامتين أمام اليهود، بفضل العلم أوال ثم المال والسيطرة على مصانع الـسالح                
  .اإلعالمومصادر 

فاليهود تبنوا التميز المعرفي، واألسماء الواردة في المقال السابق لم تصنع بين ليلة وضحاها، ولم               .. نعم  
 فقد تعرضوا لكثير من الصعوبات حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليـه             يولدوا وفي أفواههم مالعق ذهبية،    

غير قابـل   "وكلنا يعرف قصة آينشتاين وفشله في الرياضيات، وأديسون وطرده من المدرسة ألنه             . اآلن  
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في حين أن الدول اإلسالمية ال تملك القدرة على صنع المعرفة، بـل ال              . وغيرها من القصص  .. "للتعلم
  .نشر المعرفة حتى لو كانت مستوردةتملك القدرة على 

لقد تحكم اليهود بالعالم بعدما حددوا أهدافهم وعلى رأسها التميز المعرفي، والقدرة على اكتشاف المعرفة               
واختراعها، ثم نشرها للعالم واالحتفاظ بحق األسبقية وشرف إنارة الطريق أمام العالم، فأصبحوا سـادة               

فهـل الحظنـا أن أشـهر       .. ية واإلعالم ، حتى في اإلضحاك تميـزوا       العالم في االقتصاد والطب والتقن    
  !الكوميديين الغربيين يهود؟

 هما السالح الحقيقي الذي تفوق به اليهود على العالم، وال سبيل للخالص مما نحن               واإلخالصالعلم  .. إذا
وقد . ي القول والعمل   ف واإلخالص واإلنتاجال الشهادات الشكلية؟     فيه من ضعف وتشرذم إال بالعلم الجاد؟      

ـ             واللهو غير المبـاح     "ستار أكاديمي "آن األوان لنصنع ذلك مع أبنائنا وأجيالنا القادمة بدال من إشغالها ب
وفـي الفـم    .. وما أدراك ما محاربة الدين    .. وإضاعة الوقت بما هو غير مفيد، فضال عن محاربة الدين         

  !.ماء
  24/7/2009-23الوطن، الكويت، 
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