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  "إجراءات وخيمة" حماس بالسعي لعرقلة عقد مؤتمرها السادس وتحذر من تهمتفتح  .1

 في حركة فتح اتهـم      اً بارز مسؤوالًمن غزة نقالً عن الوكاالت، أن        26/7/2009الشرق، قطر،   أوردت  
 عبـر منـع أعـضاء       ،والسعي إلى عرقلة عقد مؤتمرها العام السادس      " االبتزاز"ارسة  حركة حماس بمم  

وقال حسين الشيخ أمين سر حركة فـتح        . الحركة من مغادرة القطاع إلى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر         
إن حماس بإعالنها منع أعضاء فتح من السفر إلى بيت لحم تؤكد علـى سياسـاتها                : "في الضفة الغربية  

حماس تقوم منذ عـامين     "وأضاف الشيخ أن    ". عاتها بعدم اإليمان باآلخر ومحاربة التعددية السياسية      وقنا
، "بسرقة قطاع غزة واستمرار إجراءاتها ضد فتح في القطاع تأكيد على سرقتها لغزة بـاالبتزاز والقـوة                

وكشف الشيخ الـذي    ". اعتريد تكريس االنقسام بين الضفة الغربية والقط      " أن الحركة بهذا إلجراء      معتبراً
يشغل منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، بأن األخيرة حصلت على الموافقة اإلسرائيلية              

 منـع حمـاس وموافقـة       النتقال أعضاء فتح في غزة إلى الضفة الغربية، معتبـراً         " دون أي اعتراض  "
" إجراءات وخيمة وخطيرة جـداً    "لشيخ من   وحذر ا ".  مؤسفا ومفارقة عجيبة غير مسبوقة     أمراً ""إسرائيل"

على الوضع الفلسطيني والعالقات الداخلية في حال نفذت حماس تهديداتها بمنع أعضاء فتح في غزة من                
وقـال إن حمـاس بهـذا       . التوجه إلى بيت لحم، مشددا على أهمية مشاركة كامل األعضاء في المؤتمر           

ية ألن مؤتمر فتح عرس وطني فلسطيني ولـيس فقـط           تفرض نفسها على كل اإلرادة الفلسطين     "اإلجراء  
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 إقليمية واتصاالت خاصة من مصر وسوريا للضغط على         وأوضح الشيخ أن هناك جهوداً    ".  فتحاوياً عرساً
  .السفربقيادة حماس من أجل السماح لكامل أعضاء فتح 

ر فهمي  حذّحيته  من نا :  صالح النعامي   نقالً عن مراسلها   غزة من   26/7/2009الشرق األوسط،   وأضافت  
ـ         من ردة فعل كبيـرة فـي حـال          "الشرق األوسط "الزعارير، الناطق بلسان حركة فتح في تصريحات ل

 على سؤال مـا إذا كـان   ورداً. منعت حماس نشطاء فتح من التوجه للمشاركة في مؤتمرها في بيت لحم    
ربية، قال الزعـارير، إن     هذا التهديد يعني تكثيف االعتقاالت السياسية ضد نشطاء حماس في الضفة الغ           

 في الوقت وجود معتقلين سياسيين في سجون        فتح ليست مسؤولة عن االعتقاالت في الضفة الغربية، نافياً        
 .وقال إن جميع المعتقلين إما أنهم معتقلون على خلفية اقتناء السالح أو المال. الضفة

القيادي فـي   أن   ، أحمد رمضان  ،هللارام ا ، نقالً عن مراسلها في      26/7/2009المستقبل، لبنان،   وذكرت  
مصلحة حمـساوية   "مس، أن عقد المؤتمر السادس      أالحركة وعضو مجلسها الثوري جبريل الرجوب أكد        

كما هي مصلحة وطنية فلسطينية وفتحاوية، حيث يؤسس المؤتمر لعالقة تقود الشعب الفلـسطيني إلـى                
  ".وحدة وتفاهم وتوافق وتضع حداً إلنهاء مظاهر االحتكاك

ال أتـصور أن حمـاس      : "وشدد الرجوب، على أن هذا االنقسام القائم يضر بالمشروع الوطني، مـضيفاً           
  ".نا متفائل بإيجاد حل لهاأستستمر في عنادها بمنع المشاركة في المؤتمر، و

  
 فياض يؤكد وهيئة إعالمية تنفي تنفيذ جميع قرارات المحكمة العليا .2

رئيس الحكومـة الفلـسطينية       أن ، محمد يونس  –رام اهللا   في  عن مراسلها   ،  26/7/2009 الحياة،   نشرت
أعلن أمس تنفيذ جميع القرارات واألحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا في شأن              الدكتور سالم فياض  

اسـتقالل  " إنوقال في تصريح مكتوب وزعه مكتبـه        . اإلفراج عن معتقلين لدى أجهزة السلطة الوطنية      
فيذ القرارات كافة واألحكام الصادرة عنه، هي خط أحمر ال يمكن تجاوزه مـن              القضاء وتعزيز هيبته وتن   

  ."أي كان
 السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تعمل بمثابرة لبناء دولة المؤسسات، فهـي تؤكـد              إن": وأضاف فياض 

 حرصها المطلق على الفصل بين السلطات وتنفيذ قرارات المحاكم كافة، وفي مقدمها تلك الصادرة عـن               
  . "المحكمة العليا

 أجهزة األمن تمتنع عن تنفيذ قـرارات لمحكمـة          أنوكانت مؤسسات حقوقية عدة أعلنت في تقارير لها         
 12 أجهزتهم أفرجت أخيراً عن      إنوقال مسؤولون في أجهزة األمن      . العدل العليا أو تتحايل على تنفيذها     

  . بإطالقهممعتقالً قضت قرارات لمحكمة العدل العليا 
، وطالـب   " زمن إدارة الظهر لقرارات المحاكم لم يعد قائماً ولـن يعـود            إن": فياض في تصريحه  وقال  

مؤسسات حقوق اإلنسان بأن تلحظ بموضوعية التقدم الحاصل في عمل المؤسسة األمنية، ليس فقط فـي                
. بهـا الـوطني   تعزيز شعور المواطنين باألمن واألمان، بل والتزامها المعايير القانونية أثناء تأديتها واج           

 الركيزة األساسية لعملية بناء مؤسسات الدولة تتمثل في بناء مؤسسات السلطة القـضائية،              أن": وأضاف
 إنوقـال   . "وهذا ما نحن ملتزمون به الستكمال ترسيخ األمن واالستقرار وفق مبادئ العدالة واإلنصاف            

  .م أحكام القضاءأهم هذه المعايير يتمثل في التزام تنفيذ قرارات المحاكم والتزا
ب منتدى اإلعالميين الفلـسطينيين، بموقـف   يرح ت :)أي.بي.يو(،  26/7/2009الخليج، اإلمارات،    ونقلت

فياض داعياً إلى ترجمة األقوال إلى أفعال واإلفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجون الضفة، وأشـار                
 الذي نقل إلى المستشفى مرتين       صحافيين في معتقالتها، أحدهم الصحافي مصطفى صبري،       5إلى وجود   

وأكد أن صبري حصل على قرار من محكمـة العـدل العليـا             . بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب     
  .باإلفراج عنه من سجون األمن الوقائي لكن القرار القضائي لم ينفذ حتى اللحظة
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  حكومة غزة تنفي اتخاذ إجراءات للحد من الحريات العامة .3
ت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس اتخاذها إجراءات للحـد مـن              نف:  د ب أ   -غزة  

إن مـا   "وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في بيان صحفي أمس           . الحريات العامة في قطاع غزة    
تقرره الحكومة من قرارات تعلنه عبر الطرق الرسمية وليس عبر ما يسمى تسريبات إعالمية أو مصادر                

نقل صورة غير   "واعتبر النونو أن ما تتحدث به بعض وسائل اإلعالم يهدف إلى            ". اصة أو ورش عمل   خ
وشدد النونو على أن الحكومة حريصة كل الحرص علـى           ".حقيقية عن الواقع الفلسطيني في قطاع غزة      

اً إلى أن كل مـا  حماية اآلداب العامة ودعوتها الدائمة لألخالق الحميدة المستمدة من الشرع الكريم، مشير           
 ".اجتهادات إعالمية ال أساس لهـا مـن الـصحة         "يثار حول قرارات تحد من الحريات العامة ما هو إال           

وتحدثت تقارير مؤخرا عن سعي حكومة حماس إلى فرض إجراءات تحد من الحريات العامـة لتعمـيم                 
عدل في الحكومة المقالة محمـد      وفي السياق ذاته قال وزير ال     ". الفضيلة ومحاربة اإلساءة لآلداب العامة    "

فرج الغول إن وزارته ال تتدخل في عمل القضاء والمحاكم، مشيراً إلى أن األخيرة تفرض لباساً خاصـاً                  
ونفى الغول علمه بأن     .على المحامين والمحاميات في كل أنحاء العالم إلبراز هيبة المحامي أثناء مرافعته           

وكـان  . دداً على أنه ضد أي إجراء يكون مخالفاً للقـانون         محاكم غزة تفرض الحجاب على المحامية مش      
  .نقيب المحاميين الفلسطينيين اتهم الحكومة المقالة بفرض الحجاب على محاميات قطاع غزة

  26/7/2009الدستور، األردن، 
 

  على المجتمع الدولي فرض عقوبات على تل أبيب: البرغوثي .4
مين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية والنائب في المجلس         الدكتور مصطفى البرغوثي، األ    طالب :رام اهللا 

باالنتقال من األقوال إلى األفعال والعمل على فرض عقوبات على الحكومـة            "التشريعي، المجتمع الدولي    
الكرة اآلن باتت فـي الملعـب األمريكـي         "، مشدداً على أن     "اإلسرائيلية، ألنه بدون ذلك ال يمكن ردعها      

  ".والدولي
 وعنصرية ال يمكن إعطاؤها فـسحة       إن حكومة يتسابق وزراؤها نحو إبداء المواقف األكثر تطرفاً         "وقال

من الوقت كي تكمل مخططاتها التوسعية وسياساتها العنصرية في القدس، بل يجب اإلسراع فـي اتخـاذ                 
  ".خطوات عقابية ضدها

  25/7/2009 قدس برس،
  

   مليون دوالر للجامعة اإلسالميةيقدمهنية  .5
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عن تقديم مليون دوالر دعماً للجامعة اإلسالمية بغزة  :زةغ

وطلبتها ومختبراتها التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة، الفتاً إلى أن 
 . أوائل الطلبة على الكلياتالحكومة ستضع على جدول أعمالها في الجلسة القادمة دراسة توظيف كافة 

 أعلن رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية المهندس جمال الخضري خالل افتتاح احتفاالت تخريجو
 الدكتوراة الفخرية بحقوقها وامتيازاتها ودرجة هنية الفوج الثامن والعشرين من طلبتها عن منح الجامعة

  .الشرف المرتبطة بها، إضافة إلى أعلى وسام شرف
 26/7/2009حيفة فلسطين، ص

  
  من قوانين التشريعي الفلسطينى موافقة للشريعة % 90: حماس .6
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 النائب  الفلسطينيأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي         : أيمن الرفاتي ومحمد جمال      —غزة  
اإلسالم عن حماس يحيى موسى أن غالبية القوانين والتشريعات في المجلس التشريعي تتوافق مع مبادئ               

بالنسبة لقوانين المجلس التشريعي اغلبهـا ال تتعـارض مـع الـشريعة             "وقال موسى    .من حيث الفلسفة  
وعند سؤاله هل حماس تـسعى حاليـا         ".اإلسالمية لكن يوجد بعضها مني بفلسفة تتعارض مع اإلسالم          

ونعمل وفق الثقافـة    في الوقت الحالي نحن نعيش في مرحلة تحرر وطني          : "لتغير القوانين وأسلمتها قال   
وأضاف أحيانـا يفكـر بعـض        ". وهي القيم اإلسالمية   آالوالقيم العامة التي يعيش بها الشعب الفلسطيني        

 قضية الـشريعة    أنالناس أن الشريعة اإلسالمية مقتصرة على الحدود والقصاص وقطع اليد مشددا على             
ة من الراحة الفكرية ونحن ما زلنـا         المجتمع من كل نواحيه في ظل مرحل       أسلمةاكبر وأوسع فهي تشمل     

   .في مرحلة تحرر تقتضي ظروفا خاصة
 بالمائـة   90يوسف الشرافي أن أكثر من      . من جهته أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية د         و

  .من قوانين المجلس التشريعي الفلسطيني موافقة للشريعة اإلسالمية
  26/7/2009الشرق، قطر، 

  
 سهى عرفات تسحب تأييدها لقدومي :نيةمصادر فلسطي .7

أفصحت مصادر فلسطينية مطلعة عن أن سهى تعرضت لضغوط شديدة : عبد الجبار أبو غربية - عمان 
 التركية، والتي ذكرت فيها "جمهوريت"دفعتها إلى نفي التصريحات التي سبق لها أن أدلت بها لصحيفة 

ع الثالثي األمريكي اإلسرائيلي الفلسطيني الذي أن زوجها الرئيس عرفات أطلعها على محضر االجتما
 .كشف عنه القدومي، واشتكى لها من أنه يخشى على حياته من محمود عباس ومحمد دحالن

وأوضحت المصادر أن نمر حماد أحد مستشاري أبو مازن، وبتكليف منه، هدد سهى عرفات بوقف 
 .كيةراتبها الشهري ما لم تقم بتكذيب تصريحاتها للصحيفة التر

وأشارت إلى أن سهى المقيمة في مالطا في منزل فاخر بجوار منزل شقيقها جبران الطويل سفير 
 .فلسطين في فاليتا ذرفت الدموع عندما تلقت تهديدات عباس

وأفادت أن هذه الضغوط جعلت سهى توافق على قراءة النص المسيء للقدومي الذي أعده نمر حماد، 
 .ا السابق، حيث تضمن فقرات تحريضية ضد أبو اللطفدون أن يقتصر على نفي تصريحه

  26/7/2009عكاظ، 
  

 على حضور أعضاء مؤتمرها في غزة" التباكي" فتح بالتصعيد في الضفة وتتهمماس ح .8
تُسيء فهم سلوك التسامح الـذي تنتهجـه        "أكدت حركة حماس في الضفة الغربية أن حركة فتح          : رام اهللا 

ثمر حالة االنقسام الفلسطيني في إعـادة إنتـاج أكاذيبهـا المعروفـة             حيالها حماس في قطاع غزة، وتست     
  .، حسب تعبيرها"والمجربة

لقد استبقت حركة فتح كل التفاصيل المتعلقة بحضور أعضاء قيادتهـا           : "وقالت الحركة في بيان مكتوب    
ملـة مـن    من قطاع غزة إلى بيت لحم في الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر فتح السادس؛ بـإطالق ج                

؛ رغم المؤشرات اإليجابية التي أبدتها      "منع حماس لهم من المشاركة    "التهديد والوعيد والتباكي مما أسمته      
  ".حماس في غزة تجاه هذا الموضوع

، مـشددةً علـى أن هـذه        "للتصريحات الصبيانية المعهودة لحركة فتح    "وأعربت الحركة عن استهجانها     
اذيب فتح المعهودة، ومحاولةً للتغطية على جرائم أجهزتها األمنيـة          حلقةً في سلسلة أك   "التصريحات تمثل   

في الضفة الغربية، خاصةً أن هذه التصريحات تترافق مع تصعيد حركة فتح إلجراءاتهـا القمعيـة فـي         
الضفة؛ من حيث زيادة االعتقاالت، ووقف اإلفراجات، وفصل الموظفين، وإقالة أعضاء البلديات، ورفع             

حق المختطفين، وتكثيف عمليات التنسيق األمني مع جيش االحتالل، وهـو مـا يفـسره               وتيرة التعذيب ب  
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ارتفاع أعداد المعتقلين من أبناء حركة حماس من قبل االحتالل بعد إطالق سراحهم من سجون أجهـزة                 
  .بحسب البيان، "أمن فتح

  25/7/2009قدس برس 
  

  توجه الى بيت لحم حماس إلى السماح ألعضاء مؤتمر فتح بالتدعوالجهاد  .9
نها تقوم بدور وطني وأخالقـي      إمس،  أقالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين       : 48 عرب   -الناصرة  

من أجل تجاوز حالة االنقسام الداخلي، معربة عن أملها بأن تقوم حركة حماس بالسماح ألعضاء حركـة                 
ركة حماس ذلك موقفاً وطنيـاً      فتح بالسفر للمشاركة في مؤتمرهم السادس في بيت لحم، حيث سيسجل لح           

  .من كل الفصائل الوطنية
إن نجاح المؤتمر من شأنه أن يساهم في نجاح          ":وقال وليد حلس المتحدث باسم الجهاد في تصريحات له        

، "الحوار الوطني المزمع عقده الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وتجـاوز حالـة االنقـسام               
رس دوراً وطنياً من أجل رأب الصدع وتجاوز حالـة االنقـسام الـداخلي،              موضحاً أن حركة الجهاد تما    

  .والتوصل لوفاق وطني
  26/7/2009األيام، فلسطين، 

  
 السلطة ستفرج عن معتقلين من حماس لتسهيل سفر أعضاء مؤتمر فتح بالقطاع: مصادر .10

ـ     :  كفاح زبون  - رام اهللا  عقـد المـؤتمر    ، أن موعـد     "الشرق األوسـط  "أكدت مصادر في حركة فتح، ل
 آب المقبل في مدينة بيت لحم، ولن يجري عليه أي تغيير، حتـى              / أغسطس 4 في   السادس أصبح مؤكداً  

 دول كبيرة، وهـي     3إال أن المصادر أكدت أن      . ولو لم تسمح حماس ألعضاء المؤتمر بالسفر من غزة        
 . فتح من غزة على حماس من أجل تسهيل سفر أبناءمصر وسورية وتركيا ال زالت تمارس ضغوطاً

وسيقف مؤتمر فتح عند قضيتين، ال يعتقد كثير من الفتحاويين المشاركين أنهما سيمران مرور الكـرام،                
هذان الملفان سيـسقطان    ": وقالت المصادر . وهما ملف وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات، وسقوط غزة        

 ." وسيقلالن حظوظ الكثيرينرؤوساً
 السلطة ستقدم على خطوات خالل األيام القليلة القادمة لإلفراج عن           قالت مصادر مسؤولة في فتح إن     كما  

وتابعـت  . معتقلي حماس، وذلك من أجل حمل الحركة على التجاوب مع الضغوط التي تمـارس عليهـا   
 .المصادر، سيحولون ملفات كثيرين إلى المحاكم وسيطبقون قرارات القضاء بشأن اإلفراج عن المعتقلين

 26/7/2009الشرق األوسط، 
  

  منهابلعاوي يلوح باالستقالةو "مركزية فتح"ـترشح لقرر ال يالبرغوثي .11
أمين سر حركة فتح فـي  أن  ،عبد القادر فارسنقالً عن مراسلها في غزة،    26/7/2009عكـاظ،   أفادت  

. الضفة الغربية مروان البرغوثي قرر الترشح لعضوية اللجنة المركزية للحركة خالل المؤتمر الـسادس             
 قرر الترشـح    "إسرائيل"وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن البرغوثي المسجون في           وأفاد  

 . عليه كبيراًلمركزية فتح، وأن هناك توافقاً
 كبيرة على عقد المؤتمر السادس لفتح ويعتبره انطالقـة  ولفت إلى أن البرغوثي كباقي األسرى يعقد آماالً 

ألول مرة، وشدد على وحدة الحركة والتمسك ببرنامج منظمة         جديدة، خاصة أنه يعقد على أرض الوطن        
  .التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني

عضو اللجنة المركزية لحركة    أن  رام اهللا   من   26/7/2009الخليج، اإلمارات،   ومن جهة أخرى، ذكرت     
 ،ا للمؤتمر العام للحركـة    ح أمس بتقديم استقالته من اللجنة واللجنة التحضيرية العلي        لو تح حكم بلعاوي،  ف

 على ما وصفها بالتصرفات غير المسؤولة والمحاوالت الصادرة عن البعض ورغبتهم في اتباع              احتجاجاً
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أساليب المحاصصة وشطب أسماء المناضلين من كشوف عضوية المؤتمر لـصالح أقـارب ومـوظفين               
ض لمجموعـة مـن     يتعـر "ن عقد المؤتمر    إوقال تصريح صحافي صادر عن بلعاوي       . بشكل شخصي 

االبتزازات الخطيرة وفي مقدمتها ابتزاز حركة حماس بعدم السماح ألعضاء المـؤتمر بـالخروج مـن                
  ."غزة

  
   زيادة عضوية مؤتمرها بعد رفض أقاليم الخارج تخفيض تمثيلهافتح تبحث .12

 أمس فـي    اجتمعت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السادس لحركة فتح        :  نادية سعد الدين   - عمان
 عضواً، عقب رفض بعض أقـاليم       1550عمان للبت النهائي في عدد عضوية المؤتمر لجهة زيادته عن           

  .الخارج تخفيض تمثيلها في التجمع الحركي المقبل
اللجنة تبحث في إضافة بعض األسماء      "وقال عضو المجلس الثوري في حركة فتح اللواء خالد مسمار إن            

 من أصل   48د في بعض األقاليم، مثل األردن الذي تمت زيادة تمثيله إلى            بعدما جرى أخيراً تخفيض العد    
  ". عضواً، بعدما كان العدد المقترح أقل من ذلك بكثير58

 2000وصـول الزيـادة إلـى    "، مستبعداً "زيادة األسماء واألعداد تحتاج إلى موافقة اللجنة  "وأوضح بأن   
  ". المقدمة من بعض األقاليم حول مسألة العضويةبعض الشكاوى"، بينما تنظر اللجنة أيضاً في "عضو

وكانت خالفات نشبت أيضاً حول تمثيل العسكريين في المؤتمر، إلى أن حسمت في النهاية بتوافق علـى                 
 100 عضواً، واألسرى المعتقلين من فتح في سجون ومعـتقالت االحـتالل بحـوالي               360عدد يقارب   

  .صوت
  26/7/2009الغد، األردن، 

  
 اشدة في غزة تدعو إلى إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة حتظاهرة .13

ندد متظاهرون فلسطينيون باستمرار تعثر الحوار الوطني، وعدم التوصل إلى اتفـاق            :  رائد الفي  -غزة  
 .مصالحة ينهي االنقسام القائم في الساحة الفلسطينية منذ ما يزيد على عامين

رير فلسطين وقـوى اليـسار الفلـسطيني فـي تظـاهرة            ودعا آالف من أنصار الجبهة الديمقراطية لتح      
جماهيرية في مدينة غزة، أمس، إلى العودة للحوار الشامل بعد فشل الحوار الثنائي بـين حركتـي فـتح           

 .وحماس في الخروج من األزمة الداخلية
ل  عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان في كلمة أمام المتظاهرين في ساحة الجندي المجهـو               دوأك

بوقف الحوار الثنائي، حوار الصراع على السلطة والنفوذ والمال، ألنـه حـوار فاشـل               " ةمطالبالبغزة  
ضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيـل          " على   اًشدد، م "وطريقه مسدود 

 ."النسبي الكامل، واالنتخابات التشريعية بموعدها
ئمة للحوار الشامل من خالل اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين           ودعا إلى تهيئة األجواء المال    

كما دعا حماس للسماح لجميع أعضاء المؤتمر السادس لفتح بممارسة حقهم بـالخروج             . في الضفة وغزة  
  .والمشاركة في أعمال المؤتمر في الضفة

 26/7/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  "اديةمهمة جه"شهيدان من القسام في : غزة .14
 لمصادر طبية   قتل ناشطان فلسطينيان في انفجار داخلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقاً             :غزة

وأعلنت حماس أن اثنين من جناحها العسكري كانا يعدان لهجـوم         . فلسطينية وشهود عيان وحركة حماس    
  .قطاع غزةعلى القوات اإلسرائيلية لحظة وقوع االنفجار في أرض بور في مخيم البريج وسط 

وصلت جثتـا شـهيدين إلـى       : "وقال الطبيب معاوية حسنين مدير دائرة اإلسعاف والطوارئ الفلسطينية        
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الشهيدين مـن كتائـب     "وذكر شهود عيان أن     ". مستشفى شهداء األقصى في انفجار غامض شرق البريج       
استـشهاد  : "بيـان وأكدت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس فـي            ". عز الدين القسام  

ونفى الجيش اإلسرائيلي أي تـورط      ". القساميين أسامة وبكر النباهين في مخيم البريج أثناء مهمة جهادية         
  .في االنفجار

  26/7/2009الشرق، قطر، 
  

 ما كشفه فاروق القدومي نقطة في بحر خيانة عباس ودحالن: كتائب أبو الريش .15
التابعـة  "  سـيف اإلسـالم    -ئب الشهيد أحمد أبو الـريش       كتا"أكدت  :  المركز الفلسطيني لإلعالم   -غزة  
خيانـة محمـود عبـاس     "أن ما كشفه فاروق القدومي في تصريحاته األخيرة يعد نقطةً في بحر             " فتح"لـ

 . ، مطالبة بمحاكمتهما قضائيا"ودحالن
ه األخ فاروق القـدومي     لم يفاجأ الجميع بما قال    : "وقال أمين الهسي القائد العام للكتائب في بيانٍ له السبت         

أمين سر حركة فتح في فضحه المؤامرة الكبرى في تاريخ القيادة الفتحاوية، والتي وضع خاللها النقـاط                 
على الحروف، وأعاد إلى الذاكرة الفتحاوية ما مضى، وما حاول البعض أن ينهيـه بـستار اإلدارتـين                  

  ".األمريكية والصهيونية
  26/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تؤكد فشل ضغوط واشنطن على نتنياهو" إسرائيل" .16

أعلن السفير اإلسرائيلي الجديد في واشنطن، مايكل أورن، عدم وجود أي أزمة في العالقات بين 
 العابر، وأكد أن "التماس الكهربائي" والواليات المتحدة، وشدد على أنه غير قلق مما سماه "إسرائيل"

 . دول عربية دعاها للتطبيع10هود باراك ينتظر رد وزير الحرب اإلسرائيلي أي
 العبرية، أمس، أنه رغم الرياح الباردة التي تهب "يديعوت أحرونوت"وأوضح في حديث مطول لصحيفة 

بعد قراءتي عن التوتر بين  "، فليس هناك ما يبعث على القلق وتابع،"تل أبيب"من البيت األبيض صوب 
سماع تصريحات شديدة، لكني تيقنت أن كل شيء قيد السيطرة حيث البلدين حضرت لواشنطن وتوقعت 

  ".كانت لي أحاديث حميمية مهمة داخل البيت األبيض
وقلل أورن من حجم التوتر بين البلدين على خلفية االنقسام حيال االستيطان، فقال إنه غداة عاصفة 

في "حد يتذكر الموضوع، وتابع التصريحات الخاصة باالستيطان في القدس األسبوع المنصرم لم يعد أ
 ."أما اليوم فال أزمة.. السابق شهدت العالقات الثنائية أزمات
، رغم عدم قبول كل طرف لمواقف اآلخر بالكامل، وأشار "إسرائيل"وأكد أن هناك تفهماً أمريكياً لمواقف 

 . أن هناك نقاشات تجري ومحاوالت لتسويتهاإلى
اك أوباما والمبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشيل وعن تصريحات الرئيس األمريكي بار

ما يشغلنا اليوم ماذا ستكون "حول ضرورة تجميد االستيطان، قال، في النهاية ستتم تسوية بيننا، وتابع، 
المكافآت العربية، وباراك أوباما لم يتلق بعد جوابا لرسائله بهذا الخصوص لعشرة رؤساء عرب دعاهم 

  .ورأى أن المبادرة السعودية تتضمن إيجابيات وبمثابة بداية ليست سيئة. "تطبيعلتقديم مبادرات 
 "إسرائيل"وكشفت الصحيفة أن أورن يقول في دوائر مغلقة إن أوباما يمارس ضغوطا على حكومة 

بهدف تحقيق ثالث غايات، هي، إضعاف حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو 
 لقبول تسوية وفق "إسرائيل" مبادرات حسن نية عربية، وتجنيد يهود أمريكا للضغط على استبدالها، ونيل

وأكدت نقالً عن أورن أن أوباما فشل في إنجاز هذه األهداف وأن الضغوط عززت قوة حكومة . رؤيته
د  لضغوط من قبل اليهو"إسرائيل "نتنياهو، ألن البلدان العربية لم تهرول للتطبيع، فيما ال تتعرض

  .والكونغرس
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 26/7/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  إيرانيين إلى تتهم فنزويال بتقديم وثائق مزورة "إسرائيل" .17
 الالتينيـة دوريـت     ألميركا اإلسرائيليةاتهمت المسؤولة في وزارة الخارجية      :  ا ف ب   -بوينوس ايرس   

نطقة ، كما ذكـرت الجمعـة        لتسهيل تحركاتهم في الم    إيرانيين إلىشافيت، فنزويال بتقديم وثائق مزورة      
لوكالة األرجنتينية  وقالت شافيت الناطقة باسم الطائفة اليهودية       . لألنباء األرجنتينيةوكالة الطائفة اليهودية    

بفضل هـذه الوثـائق، فهـم ال         " وأضافت ".إيرانيين إلىفنزويال تقدم وثائق مزورة      "إن اليهودية   األنباء
 سائح من هذه االمتيازات     أيوال يستفيد   ..  الالتينية أميركاخر في    بلد آ  أي تأشيرات لدخول    إلىيحتاجون  

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هـذه         ". اإليرانيونوال احد يعرف ماذا يفعل هؤالء المواطنون        
  .الوثائق

 26/7/2009الدستور، األردن، 
  

   قنبلة اجتماعية موقوتةاإلسرائيليونالفتية  .18
 تحتل المرتبـة    "إسرائيل"لي نُشر أخيرا في الواليات المتحدة األميركية إلى أن          أشارت نتائج استطالع دو   
 الـذين يحتـسون     األوالد الحادية عشر للخمر، مع تسجيل زيادة في عدد          أوالدالثانية عالمياً في معاقرة     

 بمئات النسب المئوية، مع تسجيل انخفاض متواصل في سـن           األخيرالخمور حتى درجة السكر في العقد       
  ."إسرائيل"من يشربون الخمور في 

، ليست الوحيدة التي تثير قلق العاملين فـي الحقـل           "إسرائيل اليوم "هذه المعطيات، التي أوردتها صحيفة      
تشير إلى  " مزعزعة"، ذلك أن وزارة التربية نشرت أيضا معطيات وصفت بأنها           "إسرائيل"االجتماعي في   

 قام بها أوالد آخـرون، كمـا        "إسرائيل" في   األوالدض لها   من الحوادث الجنسية التي تعر    % 66 نحو   أن
  . آخرون جنسيا في روضات األطفالأوالدمن البنين والبنات هاجمهم % 12 أنتبين أيضا، وجد 

، والتي تُعتبر بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتـة،        "إسرائيل" االجتماعيين في    األخصائيينوالمشكلة تؤرق بال    
، وهي  األوالدبين احتساء الخمور وبين تعاطي المخدرات والعنف الجنسي بين          تدور حول الصلة القائمة     

 الذين يبدأون شرب الخمور     األوالد، على اعتبار أن نسبة عالية من        "إسرائيل اليوم "صلة واضحة، بحسب    
 استعمال المواد الخطرة    أن تعاطي المخدرات، في حين بات معلوما        إلىفي سن مبكرة سيتابعون بعد ذلك       

 العنف الجنسي   إلى، من قيادة السيارات التي تعرض الحياة للخطر،         أخرى بسلوكات خطرة    أيضاصل  مت
  . تدمير الذاتإلىثم 

وما يزيد من خطورة الوضع هو أن الخمور جاهزة في الحوانيت التي تعرضها في جميع ساعات النهار،                 
". التـزود بـالوقود   "يـسمون ذلـك      الصغار بسهولة كبيرة، بل بوجبات صغيرة، وهم         األوالدوتُباع إلى   

 الـدكاكين   أصـحاب وتضيف الصحيفة أنه حيث ال يمكن لألوالد والفتيان شراء زجاجة كبيـرة، نظـم               
 سـهل   األمروبما أن هذا    . الصغيرة ترتيبا خاصا يمكن من خالله شراء كأس لمرة واحدة بسعر منخفض           

  .هذه الظاهرةورخيص، فإن األوالد يقبلون على الشراء ما يتسبب في اتساع 
  26/7/2009المستقبل، لبنان، 

  
 ن لالعتصام بساحة المسجد األقصى اليوم وخططي متطرفون يهود .19

مصادر إعالمية ، أن  صفا نقال عن وكالةالقدس المحتلة من 26/7/2009 صحيفة فلسطين، نشرت
مات المستعمرات  ولجنة حاخا"إسرائيل"إسرائيلية، كشفت أمس، النقاب عن أن لجنة أمناء الهيكل وأرض 

تخططان لالعتصام في باحات المسجد األقصى اليوم، احتجاجا على منع اليهود المتطرفين من الصالة 
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 وأوساطاً يمينية متطرفة أخرى هددوا بإثارة احتجاج جماهيري واسع، تينلجنالوأوضحت أن  .في المكان
  .منعهم من االعتصام سرائيليةشرطة اإلالوإشعال نار تحرق القدس بمن فيها إذا حاولت 

الشيخ ، أن  رام اهللا مراسلها من عبد الرؤوف أرناؤوط عن26/7/2009 الوطن، السعودية، وأضافت
عكرمة صبري دعا الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية وداخل الخط األخضر ومن تمكن من الوصول 

وم، وذلك لصد محاوالت  أيام اعتبارا من الي3إلى القدس، إلى الرباط في المسجد األقصى لمدة 
وشدد على أن لألوقاف اإلسالمية وحدها حق إدارة . الجماعات اليهودية المتطرفة للقيام باقتحام األقصى

المسجد األقصى، رافضا أي تدخل من قبل السلطات اإلسرائيلية في هذا المجال ومحاوالت هذه السلطات 
 .إيجاد موطئ قدم لها في المسجد

  
  ي القدس يوقف مصادرة أراض للكنيسةبطريرك األرثوذكس ف .20

قدم البطريرك األرثوذكسي ثيوفيلوس الثالث عن طريق فريق بطريركية القدس القانوني : القدس المحتلة
والهندسي، اعتراضاً أوقف تنفيذ قرارات اللجنة اللوائية للتخطيط التابعة لبلدية القدس والتي تضمنت 

بطريركية قرب قرية بيت ال دونم من أمالك 43ساحتها مصادرة أجزاء كبيرة من قطعة أرض تبلغ م
كان مخطط البلدية يقوم على مصادرة نسبة حيث . 1948صفافا الواقعة على األراضي المحتلة عام 

ونقل عن محامي البطريركية رامي المغربي  .كبيرة من هذه القطعة لتوسيع الشوارع وإقامة مرافق عامة
صة في تطوير البناء من أجل تحويل هذه القطعة، بعد وقف قرار  مع شركة متخصه قد تم التعاقدأن

 يمنع البناء فيه، الى تصنيف يسمح البناء فيه وتنفيذ مشروع وحدات "أخضر"مصادرتها، من تصنيف 
كما نقل عن الناطق باسم البطريركية األب عيسى مصلح تأكيده ان  .سكنية لمصلحة البطريركية ورعيتها

ياً على بناء عدد من الكنائس والمدارس في األراضي المقدسة، وأنها تبحث سبل البطريركية تقوم حال
توسيع نطاق مشاريع البنيان ليشمل وحدات سكنية خاصة في القدس لحل مشاكل اإلسكان التي يواجهها 

  .الشباب
  26/7/2009الحياة، 

  
  ف التهويد بهدجماعي للعمارات الفلسطينية في القدسالهدم  يمارس الاالحتالل: تقرير .21

 "إسرائيل" لم يعد أهالي القدس قلقين على هدم بيوتهم بصورة فردية، كما دأبت : محمد إبراهيم- رام اهللا 
، فقد تجاوزت سلطات االحتالل ذلك إلى هدم العمارات السكنية وحتى أحياء 67منذ احتالل المدينة عام 

ارات هدم جماعي إلحياء سكنية وبنايات ففي الشهور األخيرة أصدرت بلدية القدس إخط. سكنية بأكملها
وفي .  مواطن1500 منزال في حي البستان، يعيش فيها 88صدرت إخطارات بهدم حيث . كبيرة متعددة

وفي حي العباسية، صدرت إخطارات .  منزال إخطارات هدم مماثلة55حي رأس العمود، تلقى أصحاب 
 فيما يشار إلى . منزال12ًرت إخطارات بهدم وفي حي الطور، صد.  شقة سكنية55بهدم بنايتين تضمان 

تحظر البناء العربي في كثير من مناطق مدينة القدس الشرقية على نحو يضطر أن السلطات اإلسرائيلية 
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن عدد البيوت . معه أهالي المدينة إلقامة منازل جديدة لهم دون ترخيص

يرى رئيس قسم الخرائط  وفي هذا السياق، . ألفا20ً إلى 15ح من المقامة دون ترخيص في القدس تتراو
في جمعية الدراسات العربية خليل التوفكجي أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تعمل بدأب على تنفيذ 

مشروع عناوين عامة، في الوحمل . 1994 الذي وضعته البلدية في العام 2020مشروع القدس عام 
 الديموغرافي والجغرافي للمدينة عبر زيادة عدد اليهود في أحيائها، وتكريسها مقدمها تغيير الطابع

الذي وضع بعد شهور قليلة من التوقيع ، مشروعالن أ التوفكجي ضيفوي .عاصمة موحدة للدولة العبرية
 هدف إلى إخراج القدس من الحل السياسي مع الفلسطينيين وتكريسها عاصمة موحدة ،على اتفاق أوسلو

تبين إحصائية حديثة لجمعية الدراسات العربية أن السلطات اإلسرائيلية  إلى ذلك ."إسرائيل"ـة لأبدي
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عدد السكان مما يجدر ذكره أن و . بيت في القدس منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم900هدمت حوالي 
وتقول جهات .  ألفا193 ألفا، فيما وصل عدد المستوطنين إلى 280الفلسطينيين في القدس الشرقية يبلغ 

إسرائيلية محايدة إن السلطات اإلسرائيلية تسعى إلى رفع عدد السكان اليهود في هذا الجزء من القدس 
  .إلى مليون مستوطن

  25/7/2009البيان، اإلمارات،  
  

  اإلسرائيليوحدتان خاصتان لقمع األسرى بسجون االحتالل .22
صلحة سجون االحتالل قامت بتدريب أكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة م: وائل بنات -  غزة

ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون . وحدات خاصة لمواجهة نضال األسرى لحفظ كرامتهم
وأخرى أكثر همجية تسمى وحدة متسادا، موضحا أن هذه الوحدة تحمل سالحا غير قاتل لكنه خطير قد 

رف األسرى ليالً، وتدخل مقنعة ومسلحة  أن هذه الوحدة تقتحم غافيضم. يقعد عن السير عشرات األيام
وتمارس اإلرهاب في الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة والعبث بمحتويات 

  .الغرفة
  26/7/2009الوطن، السعودية، 

  
 بال تهم " إسرائيل" أسيراً فلسطينياً تعتقلهم 535: تقرير .23

رهن االعتقال هم  معتقالً فلسطينياً 535ة أن عبد الناصر فروانالباحث أكد تقرير أعده : آي.بي.يو
 ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء 19، فيما صدر ”اإلسرائيلية“اإلداري في السجون 

  العاموأوضح أن . ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد االعتقال اإلداري2000العام انتفاضة األقصى 
 قرار إداري، 3101تسجيل قرارات االعتقال اإلداري، إذ سجل خالله  كان األكثر ارتفاعاً في 2007

أن تلك القرارات طالت أطفاالً ونساء وشباناً  مبيناً . قرارا2850ً الذي سجل خالله 2006يليه عام 
 األعوام الثالثة  حين طالت فيوشيوخاً، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية، في

أكد أن في حين . رة نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء في حكومات فلسطينية سابقةاألخي
  .9600من إجمالي مجموع المعتقلين الفلسطينيين البالغ % 5.6نسبة المعتقلين اإلداريين تشكل 

  26/7/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  إنهاء اإلنقسام الفلسطينيداعياً إلى "نساء غزة، صبر أيوب"   مسرحيةيفتتحدريد لحام  .24
نوعها لفنانين عرب   حضر النجم دريد لحام الى غزة في زيارة تضامنية هي االولى من:أ ف ب - غزة

  الفتتاح العرض الذي يجسد معاناة المرأة"نساء غزة، صبر أيوب"مسرحية  للقطاع، تلبية لدعوة من أسرة
سطينية تبحث عن أبنائها بين أنقاض منزلها الذي درامي ألم فل وافتتحت المسرحية بمشهد. الفلسطينية

ثم جاء ميالد بطل المسرحية ايوب على أكتاف نساء فلسطينيات يرتدين الثوب . االسرائيلي دمره الطيران
تناول مشهد آخر معاناة االسيرات الفلسطينيات في السجون فيما . من القش الفلسطيني ويحملنه في سلة

وتطرق أحد مشاهد المسرحية إلى العالقة بين . تي ينجبن داخل تلك السجونخصوصاً اللوا االسرائيلية،
. االسرائيلي تبادر راهبة الى مساعدة مقاومات لجأن الى الكنيسة من القصف المسيحيين والمسلمين، اذ

اختتمت حيث .  حال المواطن إثر االنقسام الداخلي بين الفلسطينيينإلى المشهد االخير بينما تطرق
الوطن أصبح وطنين "ألنه يرى ان  ية بالبطل أيوب يعود الى داخل السلة ويرفض الخروج منهاالمسرح

عارف اخليني جوا القفة  تعال يا استاذ دريد مش": الى الفنان السوري، قائالً، متوجهاً "والبلد أصبح بلدين
معاك في  اح ادخل اناإذا لم يتحدوا ر": ، فيصعد لحام الى خشبة المسرح ويقول للبطل"وال اطلع براها

  ."القفة
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  26/7/2009الحياة، 
  

   يحذف صفحة هنية عن موقعه"يس بوكف" .25
 االجتماعي على شبكة اإلنترنت صفحات المعجبين برئيس الحكومة "فيس بوك"حذفت إدارة موقع : غزة

 10 عدد مشتركيها الى أكثر من  بعدما وصلذلكوجاء  .إسماعيل هنية عن موقعها المقالة في قطاع غزة
وأكد مشرف على الصفحة أن إدارة الموقع حذفت الصفحة من دون إبداء أسباب واضحة،  .آالف مشترك

محذراً في الوقت نفسه من احتمال اتخاذ الخطوة نفسها تجاه بعض صفحات المعجبين بقيادات حماس، 
 17 والتي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من خصوصاً مع صفحة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل،

موقع حملة إلرسال رسائل إلكترونية إلى إدارة الموقع تطالبهم الدشن ناشطون على  ومن جهتهم .ألفاً
 .بإعادة صفحة هنية، وعدم المس بأي من صفحات قادة المقاومة الفلسطينية، تعزيزاً لمبدأ حرية الرأي

 أو الواليات المتحدة أو لوبيات ضاغطة "سرائيلإ"ضغوط من يرجح أن يكون الموقع تعرض الى فيما 
  .تعمل لمصلحة الدولة العبرية

  26/7/2009الحياة، 
  

  تفاؤل بوجود فرصة لكسر الجمود في عملية السالم: األردن .26
 لكـسر   "متفائلة بوجود فرصـة حقيقيـة     "ن ديبلوماسية بالده    إقال مسؤول أردني    :  نبيل غيشان  -عمان  

 بناء علـى مـا   "سرائيلإ"ربية و طراف الع طالق مفاوضات سالم جادة بين األ     إالجمود في عملية السالم و    
نتانيـاهو وهجومهـا باتجـاه      ) بنيامين(وباما، وعلى رغم تعنت حكومة      أتسرب من نيات الرئيس باراك      
  .راضي المحتلةتنشيط حركة االستيطان في األ

لـى االنطبـاع    إويستند المسؤول االردني الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تفسيره لحال التفاؤل في عمان               
سبوعين مع المبعوث االميركي لعملية السالم في المنطقة        أبه بعد لقاء غير معلن في لندن قبل         الذي خرج   

سرائيلي، ليس في شأن    حراز تقدم جذري في المفاوضات مع الجانب اإل       إ"بلغه عن   أ الذي   ،جورج ميتشل 
  ."نما في جميع المواضيع المتعلقة بقضايا الحل النهائيإاالستيطان فحسب، و

وباما تفاصيل، بل ستحدد استراتيجية التعامل مـع        أن تتضمن خطة    أال يتوقع   "ردني  ول األ وبحسب المسؤ 
ـ   ويصر المسؤول األ  . "لى وضع أطر زمنية للتنفيذ    إضافة  إحل الدولتين،     علـى   "الحياة"ردني في حديثه ل
ـ     لى موقف موازٍ  إ، لكنه يشير    "بحق العودة والتعويض  "تمسك بالده    عـدم  "أن  من الواقعية السياسية في ش

، وهو ما تناقشه غرف مغلقة ومراكز دراسات دولية لوضع سيناريوات           "مكان إعادة ستة ماليين الجىء    إ
لن نسمح بأن يكون حل القـضايا النهائيـة مـن دون            ": ردني نفسه يؤكد  لكن المسؤول األ  . خاصة للحل 

  ."علمنا
تها برئاسـة رئـيس الـوزراء       سبوع الماضي أول اجتماعا    بدأت في عمان األ    "خلية أزمة محلية  "وكانت  

منية لوضـع   جهزة العسكرية واأل  ردني نادر الذهبي ومشاركة وزيري الداخلية والخارجية ومدراء األ        األ
كية محتملة لفرض حل لمشكلة الالجئين، علماً ان مهمـة          يمرأات  هردنية للتعامل مع أي سيناريو    أخطط  

  . "افظة على هوية الدولةردن أي ضرر أو التقليل منه والمحتجنيب األ"اللجنة هي 
  26/7/2009الحياة، 

  
   قد تقدم على عمل عدواني بين آخر السنة والربيع"سرائيلإ": نصراهللا .27

ـ    أ مسأفي نشرتها المسائية    " الجديد"فادت قناة تلفزيون    أ الـسيد حـسن    " حزب اهللا "نه وفقاً لألمين العام ل
لكن نـصراهللا  . ن اسرائيل ال يؤمن جانبها وقد تقدم على عمل عدواني بين آخر السنة والربيع    إ"نصراهللا،  

مـام  أوكشف فـي جلـسة خاصـة     . ي ورع ألى صيف هادىء من دون      إرفض تخويف الناس ودعاهم     
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الضاحية في  : سرائيل قوامها هذه المرة   إ توازن الرعب مع     مجموعة من المغتربين عن معادلة جديدة في      
  ".بيبأمقابل تل 

و تنف ما بثـه     أحول ما قاله نصراهللا فلم تؤكد       " حزب اهللا "حاولت استيضاح المراجع المعنية في      " النهار"
  ".الجديد"تلفزيون 

  26/7/2009النهار، لبنان، 
  

  األمن المصري يكثف حملته بحثا عن أنفاق التهريب .28
أكدت مصادر فلسطينية أن قوات أمن مصرية نفذت عمليات تمشيط مكثفة فـي الجانـب     : د ب أ   -غزة  

ونقلت .  عن األنفاق األرضية للتهريب    مصري من الحدود مع قطاع غزة خالل اليومين الماضيين بحثاً         ال
المحلية عن المصادر بأن انتشاراً ملحوظاً لجنود وآليات عسكرية مـصرية شـوهد فـي           " األيام"صحفية  

راقبة في  الجانب اآلخر من الحدود خالل اليومين الـماضيين في حين نصب جنود مصريون كاميرات م             
وأكد سكان فلسطينيون قرب الشريط الحدودي أنهم الحظـوا انتـشاراً أمنيـاً    . مناطق متفرقة من الحدود  

مماثالً في البساتين وعلى أسطح البنايات والمنازل الواقعة بالقرب من الجانب المـصري مـن الحـدود                 
 مالكي األنفاق فإن االنتشار     وبحسب ما أكده بعض   . تزامنا مع تواصل الحملة المكثفة ضد أنفاق التهريب       

المذكور استهدف على ما يبدو منع عمليات تهريب بضائع وسلع كانت في طريقها إلـى قطـاع غـزة،                   
ونتيجـة  . وأوضحوا أن قوات األمن المصرية صادرت خالل اليومين الماضيين كميات مـن البـضائع             

 إسرائيلية باتجاه األنفـاق، قالـت       لإلجراءات المذكورة والمتواصلة منذ عدة أشهر وما سبقها من غارات         
المصادر الفلسطينية إن عمليات التهريب شهدت تراجعاً ملحوظاً مما انعكس سلباً على أنـواع وكميـات                

وكانت مصادر متعددة أكدت أن الحملة الـمصرية ضد        . وأسعار السلع المهربة المعروضة في األسواق     
  .األنفاق تعد األوسع واألكبر منذ سنوات

  26/7/2009قطر، الشرق، 
  

   االستيطان االسرائيلي يدمر البيئة الفلسطينيةالجامعة العربية تحذر من أن .29
سياسـات   مـن ان اسـتمرار        لها حذرت االمانة العامة لجامعة الدول العربية في تقرير       :  بترا -القاهرة  

االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها المختلفة يشكل تدمير متعمـدا للبيئـة              
وقالت ان هذه السياسات تسببت عن قصد وتعمد ومنهج مخطـط فـي حرمـان المـواطن                 . الفلسطينية

  .الفلسطيني من حقه بان يعيش في بيئة نظيفة امنة
  26/7/2009الدستور، األردن، 

  
  النووية إذا تعرضت لهجوم"إسرائيل" مواقع ضرببتهدد  إيران .30

قال الحرس الثوري اإليراني أمس إن إيران ستضرب المنشآت النووية :  الشرق األوسط-   لندن،طهران
وقال محمد علي جعفري قائد الحرس . اإلسرائيلية إذا هاجمت تل أبيب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 إيران فإن إيران "النظام الصهيوني" اإليرانية التي تبث باللغة العربية إنه إذا هاجم "العالم"وري لقناة الث
  .ستضرب بالتأكيد المنشآت النووية بقدراتها الصاروخية

نعم ":  هل باستطاعة إيران استهداف المواقع النووية اإلسرائيلية"العالم"وقال جعفري ردا على سؤال قناة 
سبق "وأضاف . "د لدينا القدرة على إنجاز هذه المهمة بفضل التقدم المحرز في العامين الماضيينبالتأكي

لدينا هذه القدرة، ويمكننا بال أدنى شك . أن قلنا إن مجمل األراضي اإلسرائيلية يقع في مرمى صواريخنا
  . إسرائيلي"الرد على أي هجوم

  26/7/2009الشرق األوسط، 
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   يطالبون الحكومة بالحوار مع حماس بريطانيونبرلمانيون .31
 لجنة السياسات الخارجية في البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية إلى التحاور تدع:  رويترز–لندن 

 إن سياسة الغرب الخاصة بمقاطعة تلك الحركة الفلسطينية ال ة قائل،مع المعتدلين داخل حركة حماس
وذكرت أنه ما زالت ال توجد مؤشرات تذكر على أن السياسة الحالية الخاصة بعدم  .تبدي نجاحا يذكر

خلصنا الى ان عملية السالم الموثوق "واضافت . تحقق األهداف المعلنة للجنة الرباعيةمع حماس التعامل 
ن  يرجح ان تكون صعبة التحقيق دو-  كجزء من استراتيجيته لتقويض حماس- بها التي يأمل بها الرباعي

 وصرحت اللجنة بأنها قلقة من عجز اللجنة الرباعية عن تقديم حوافز ."تعاون اكبر من حماس نفسها
أفادت اللجنة المشكلة من أعضاء في البرلمان من جميع األحزاب  كما .أكبر لحماس كي تغير موقفها

 في غزة لم يبرم اتفاق السياسية الرئيسية بأنها مستاءة من أنه بعد انقضاء ستة شهور على انتهاء القتال
وأشارت إلى أنها قلقة للغاية بشأن ارتفاع عدد الضحايا ومدى  . وحماس"إسرائيل"لوقف إطالق النار بين 

خلصنا إلى أن حماس "وأضافت . الضرر ومزاعم وقوع انتهاكات للقانون الدولي خالل الحملة على غزة
  ."ري اإلسرائيلي في غزة كان غير متناسبتستهدف المدنيين في أعمالها المسلحة وأن العمل العسك

  26/7/2009الحياة، 
  

  في الشرق االوسطننتظر بدء المفاوضات لبحث إعالن خطة أمريكية للتسوية: كلينتون .32
كشفت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في مؤتمر : الوكاالت –  أحمد عبدالهادي- واشنطن

يني سالم فياض عبر شبكة فيديو مغلقة عن بعض المحاور صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسط
المهمة في مقاربة إدارة الرئيس أوباما لعملية السالم في الشرق األوسط ومنها أن إعالن أسس أي تسوية 

 به هو ونقوميما أن وأوضحت ". سيأتي في الوقت المناسب ""إسرائيل"سلمية مقترحة بين العرب و
 يستأنفا المفاوضات كي الطرفين يقودان العملية لونتركي سهمالحالي فإنوفي الوقت . خطوة بعد أخرى

  ."إسرائيل"مهمة للغاية ستحدد باالتفاق بين السلطة الفلسطينية وال إذ إن قضايا الوضع النهائي ،بينهما
  26/7/2009الوطن، السعودية، 

  
  اإليراني في المنطقة يبحثون سبل السالم ومخاطر الملف النووي أمريكيونموفدون  .33

 بدءاً من مساء اليـوم فـي        "سرائيلإ"يبدأ مسؤولون اميركيون بالتوافد إلى       :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط     
مسعى للتوافق مع الحكومة االسرائيلية حول محاولة التفاهم على صيغة لوقف النشاطات االستيطانية في              

التوافق و،  ين واالسرائيلي ين الفلسطيني االراضي الفلسطينية بما يسمح باستئناف مفاوضات الحل النهائي بين        
جورج ميتشل الذي سـيعقد      وسيكون أول الوافدين     .على ما يمكن القيام به بشأن الملف النووي االيراني        

تقول مصادر فلسطينية انـه علـى       من جهتها،   و .غداً محادثات مع نتنياهو ثم مع الرئيس محمود عباس        
كية هيالري كلينتون بأن تقدماً تم احرازه باتجاه تهيئـة          يالمرة ا يالرغم مما قيل على لسان وزيرة الخارج      

االسرائيلية فان المعلومات المتوفرة لدى الفلسطينيين       - االجواء المالئمة الستئناف المفاوضات الفلسطينية    
سرائيلية واضـحة بتنفيـذ     إتشير إلى ان الواليات المتحدة لم تتمكن حتى اآلن من الحصول على موافقة              

 سيستتبع بحث الملف االيراني في الزيارة التي يقوم بها         إلى ذلك،    .تها الواردة في خارطة الطريق    التزاما
كـي  ي مستشار الـرئيس االمر    زيارة "سرائيلإ" وتقتصر فقط على    غيتس روبرتوزير الدفاع األمريكي    

  .س القادمعباس يوم الخميحيث سيستقبله  ،لشؤون االمن القومي الجنرال جيم جونز يرافقه وفد كبير
  26/7/2009األيام، فلسطين، 
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  حصار غزة وُحكم التصدي لكسره في القانون الدولي .34
  عبداهللا األشعل

، يعني عزله مادياً عن العالم "إسرائيل"استمرار حصار قطاع غزة، بإغالق المعابر من خالل مصر أو 
منع السفن ويتعرض القطاع أيضاً لحصار بحري وجوي من أعمال الحرب، ويعني . الخارجي

والمعلوم أن غزة . والطائرات من االقتراب من شواطئ غزة أو أجوائها أو استخدام موانئها أو مطاراتها
/ تتعرض للحصار والخنق النفسي وعدم التواصل اإلنساني منذ استيالء حماس على القطاع في حزيران

 "إسرائيل"، ففرضت 2006وهو إجراء أدت إليه تطورات بدأت برفض نتائج انتخابات . 2007يونيو 
  .حصاراً وساندها في ذلك المجتمع الدولي والعالم العربي

 إحراق قطاع غزة هي جزء من "إسرائيل" التي تعمدت فيها "الرصاص المصبوب"وال شك في أن عملية 
مخطط القضاء على المقاومة من طريق إبادة السكان أو وضعهم في ظروف تدفعهم إلى إعالن العداء 

فكان إحراق غزة هو . ومن الواضح أن الحصر والحصار كليهما قد فشال في تحقيق الهدف. ةللمقاوم
تتويج للمخطط اإلجرامي من ناحية، وانتقاماً من صمود أبنائها وقناعاتهم السياسية في وجه بيئة إقليمية 

  ."إسرائيل"ـودولية مساندة ل
 بجرائمها "إسرائيل"سرائيلي ووضعت  التي فضحت اإلجرام اإل"الرصاص المصبوب"ولوحظ أن عملية 

في اختبار لصدقية القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي، لم تحقق هي األخرى الهدف اإلسرائيلي وهو 
إزالة المقاومة السياسية والعسكرية على رغم كل مظاهر الفجور اإلجرامي والقوة الخرقاء في 

ودرسنا في مناسبات . وكوست اليهودي في ألمانياهولوكوست معاصر تتصاغر أمامه كل دعاوى الهول
سابقة الجوانب القانونية لمحرقة غزة والفوارق الهائلة بين الهولوكوست األلماني ضد اليهود، 
والهولوكوست اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة الموجزة هو تحديد التكييف 

 والحصر ومقاومة كل محاوالت كسر هذا الحصار، خصوصاً إغالق القانوني لمسألة استمرار الحصار
المعابر، واالستيالء على سفن كسر الحصار وممارسة اإلرهاب ضد ركاب هذه السفن ومصادرتها 
بحمولتها، ثم بيان كيفية مقاضاة هذا الوحش الصهيوني الذي استأسد بسسب البيئة العربية المساندة له أو 

  .نتقامهالواجفة خشية بطشه وا
  

  الحصار واستمراره وآثاره في القانون الدولي: النقطة األولى
، فحرمت قطاع غزة "إسرائيل" المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي من خالل "إسرائيل"أغلقت 

 التي ارتبطت -  تسمح بها عبر المعابر، كما حرمت غزة "إسرائيل"من مصادر الحياة والطاقة التي كانت 
 من المعونات الدولية التي توزعها وكالة غوث الالجئين في – "إسرائيل"ـاً واقتصادياً ربطا محكماً بمادي

في الجانب اآلخر أغلقت مصر معبر رفح بشكل شبه دائم . "إسرائيل"القطاع والتي تأتيها من خالل 
غاثة أو الوفود وتفتحه لمدة قصيرة وألغراض إنسانية محددة للغاية لكنها ال تسمح بمرور مواد اإل

 على غزة، "إسرائيل"فما هو السند القانوني للحصار الذي تفرضه . الرسمية مثلما فعلت خالل المحرقة
  وما هو السبب القانوني الذي تقدمه مصر هي األخرى لحصار القطاع؟

 تقوم بإبادة الشعب الفلسطيني كخط ثابت في مشروعها الذي يهدف إلى تفريغ "إسرائيل"األصل أن 
األرض من سكانها العرب، لكن إسرائيل تقدم بعض المبررات القانونية ألعمال الحصار والحصر التي 
تفرضها على القطاع من البحر والبر من طريق إغالق المعابر، حيث تعلن إسرائيل أنها سبق أن أعلنت 

لى التبرير اإلسرائيلي يرد ع. قطاع غزة إقليماً معادياً بما يسمح لها بممارسة كل األعمال العدائية ضده
األول أنه ال يوجد في القانون الدولي ما يسمح ألي دولة بأنها تعلن من تلقاء نفسها : خمسة تحفظات
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 لغزة فإن "إسرائيل"التحفظ الثاني، هو أنه مهما كانت درجة عداء . وضعاً قانونياً معيناً إلقليم ال يخصها
ا في اإلقليم وأال تتذرع بفكرة العداء لتقوم بإبادة منظمة العداء يجب أن ينصب على األفعال المعادية له

 بحق الدفاع الشرعي، أي "إسرائيل"التحفظ الثالث أنه حتى لو تذرعت . تقضي على فرص الحياة للسكان
استخدام الحصار رداً على صواريخ حماس، فتلك حجة داحضة، ألن الدفاع الشرعي يشترط فيه التناسب 

عل المشكل للدفاع الشرعي، وألن الحصار والخنق بدأ قبل صواريخ حماس، وأن بين الفعل الضار والف
هذه الصواريخ هي الدفاع الشرعي والتذكير بما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة، واحتجاجاً على 

 دولة محتلة لغزة وأن هذا االحتالل جاوز اآلن "إسرائيل"التحفظ الرابع، هو أن . استمرار صور االحتالل
 أن تعلن غزة إقليماً متمرداً على "إسرائيل"عين عاماً كما أنه احتالل استيطاني، ولذلك ال تستطيع أرب

سلطتها ألن االحتالل طويل األجل ال يحتفظ للمحتل بأي ميزة في القانون الدولي، بل يحق لسكان اإلقليم 
 تقول إنها "إسرائيل"أن التحفظ الخامس هو . المحتل أن يتخلصوا منه بكل ما لديهم من سبل وأدوات

تحاصر غزة لمساندة أبو مازن في إعادة اإلقليم المنشق إلى بيت الطاعة تحت قيادة السلطة وهي تعلم أن 
 كان يجب أن تشكل حكومة السلطة بعد سيطرتها على المجلس 2006حماس الفائزة في انتخابات 

التحفظ السادس هو أن . ني المحتلالتشريعي للسلطة، وذلك كله تعبيراً عن إرادة الشعب الفلسطي
 تزعم أيضاً أنها تحاصر غزة حتى تخضع حماس لشروط السالم التي وضعتها اللجنة "إسرائيل"

وعلى رغم أننا سبق .  ووقف العنف واالعتراف باالتفاقات السابقة"إسرائيل"ـالرباعية، وهي االعتراف ب
 أن هناك فرقاً بين الضغط لتحقيق هدف سياسي، أن فندنا هذه الذرائع السياسية في مناسبة أخرى، إال

  .وبين أن يصل الضغط إلى حد انتهاك كل حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء
  

  الموقف المصري والعربي والدولي من الحصار: النقطة الثانية
، لكنها تساهم في شكل عملي "الظالم"تطالب مصر مع غيرها من دول العالم برفع الحظر : موقف مصر

مستمر في هذا الحظر، من طريق إغالق معبر رفح، على رغم أن مصر مدعومة قانونياً وإنسانياً إذا و
وعلى رغم أن هذا . قررت تحدي إسرائيل بفتح المعبر، فال حاجة في هذه الحالة لسفن كسر الحصار

ادة، فإن ممارسة اإلغالق في حالة السلم يعد من جرائم اإلبادة الجماعية  بقطع النظر عن توفر نية اإلب
هذا اإلغالق وقت المحرقة يحرم الفلسطينيين من الحق في الفرار من الهالك وهي من أبرز الجرائم ضد 
اإلنسانية، مثلما أنها من المخالفات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة اللتزام أساسي وهو أن تهب جميع 

حتلة ضد الشعب المحتل، وهذ االلتزام يقع على الدول الموقعة على هذه االتفاقية لوقف جرائم الدولة الم
والشك أن استمرار إغالق المعبر، الرئة . مصر وعلى غيرها وفق فرص كل دولة في مقاومة الحصار

الوحيدة غير اإلسرائيلية لغزة مع العالم الخارجي، ال يشفع في دفعه ما تقول مصر بشكل مرتبك وهو 
لمصلحة الوطنية أو أنها لم تغلق المعبر يوماً، أو أنها ال تريد أن أنها حرة في إغالق المعبر العتبارات ا

 هدفها من فتحه بدفع الفلسطينين إلى سيناء وفق مخطط معروف، ألن المرور االنتقائي "إسرائيل"تحقق 
  .في المعبر يناقض هذه المواقف
 في "إسرائيل"ن واألول هو أن مصلحة مصر التقت مع مصلحة أبو ماز: بقي تفسيران للموقف المصري

إضعاف حماس لما أشيع من عالقة حماس باإلخوان في مصر، أو ألن مصر تريد إنهاء انقسام الضفة 
التفسير الثاني، هو أن مصر تغلق المعبر لئال تتحدى رغبة . وغزة ووضعها تحت سلطة أبو مازن

الذي رفض التمرد على  في مخطط إبادة شعب غزة، أو رغبة أبو مازن في تأديب هذا الشعب "إسرائيل"
كل ذلك ال يمنع أن . حماس، أو ألنه اختار حماس والمقاومة وكالهما محظور في السياسات العربية

 العدو، وما تقوم به "إسرائيل"مصر تسهم في ارتكاب اإلبادة الجماعية، مع فارق خطير بين ما تقوم به 
  .األخت الكبرى التي اختل المؤشر القومي بل المصري لديها
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والطريف أن العرب والعالم يمارسون نفاقاً واضحاً عندما يطالبون في مؤتمرات القمم والخارجية بفتح 
المعابر ورفع الحصار، وكان آخرها في قمة الدول الثمانية الصناعية الكبرى في إيطاليا في األسبوع 

 "إسرائيل"رسمياً بسبب تصدي ، بينما لم يتخذ أحد موقفاً عملياً أو تحذيراً 2009يوليو / الثاني من تموز
لقوارب كسر الحصار، أو عمل مصر على عرقلة عبور بعثات مساندة لسكان غزة ضد الحصار عبر 

  .معبر رفح
  

  الوضع القانوني لغزة وكيفية مالحقة إسرائيل :النقطة الثالثة
وجود العسكري غزة إقليم يخضع لالحتالل اإلسرائيلي ألن معيار االحتالل في القانون الدولي ليس ال

 مستعمراتها لئال تكون "إسرائيل"وإنما السيطرة الفعلية على اإلقليم، وهو ما حدث لغزة، حيث سحبت 
هدفاً للمقاومة انتقاماً من أعمالهم العدوانية ضد سكان القطاع، بينما حاصرت غزة من كل جانب وجعلت 

قصف حتى تقض مضاجع السكان، إضافة جيشها في حالة االستعداد التام والقيام بتوغالت واغتياالت و
الى الدوريات الجوية والبحرية والعدوان على الصيادين الفلسطينيين كجزء من تجفيف منابع الحياة على 

  .السكان، لعلهم يفرون إلى خارج القطاع، أو يتمردون على حماس
السكان ضد المخاطر إقليم غزة محتل، لذلك يترتب على سلطات االحتالل التزامات، في مقدمها تأمين 

وتوفير متطلبات الحياة لهم، ولذلك فإن استمرار الحصار والحصر على غزة يعد انتهاكاً اللتزمات 
 في اتفاقية جنيف الرابعة، ومن ثم تعد جرائم حرب كما تعد جرائم إبادة وجرائم ضد اإلنسانية "إسرائيل"

ما األساسي الذي فصل هذه الجرائم وأركانها وفق أحكام القانون الدولي الجنائي، وأهم مصادره نظام رو
بقطع النظر عن عالقة الدولة المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، فالنظام بيان بما وصل إليه القانون 

  . الجنائي الدولي في جرائم النظام العام الدولي
ثم المصدر الثالث .  عليهاالمصدر الثاني للتجريم هو اتفاقية األمم المتحدة لمنع إبادة الجنس والمعاقبة

وهو االتفاقية الرابعة، وكلها أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، حيث تلزم هذه الوثائق هذه 
  . األطراف بالتحرك على أساس الضمان الجماعي ضد أي انتهاك لهذه الوثائق

  
  إسرائيل وسفن كسر الحصار:النقطة الرابعة

ر غزة من جميع الجهات والتصدي لكل من يحاول دخولها من أي  على حصا"إسرائيل"قلنا إن إصرار 
 بنفسها بتوفير احتياجات سكان "إسرائيل"اتجاه لكسر الحصار يعد جريمة مركبة، ذلك أن األصل أن تقوم 

 "إسرائيل"أما أن تقوم . غزة الالزمة للوجود اإلنساني ما دامت ال تزال دولة محتلة وفق القانون الدولي
صار ومنع وصول إمدادات الحياة فهذه جريمة أخرى من جرائم الحرب وضد اإلنسانية، نفسها بالح

ومادام مجرد التصدي للسفن جريمة فإن احتجاز . وتنطوي على نية إجرامية إلبادة الشعب الفلسطيني
السفن ومصادرة حمولتها واالعتداء على ركابها بحجة أن السفن تنقل أسلحة إلى سكان غزة على خالف 

حقيقة، فهذه جرائم إضافية، بل إن القانون الدولي يشجع نقل األسلحة إلى السكان الستخدامها في مقاومة ال
االحتالل ألن عدم مشروعية االحتالل هو نفسه األساس القانوني لمشروعية المقاومة، بل إن تصدي 

لسفن واعتراضها ثم فاالعتداء على ا.  للمقاومة جريمة أخرى في القانون الدولي المعاصر"إسرائيل"
سحبها إلى داخل الموانئ اإلسرائيلية واالستيالء على حمولتها واالستيالء على السفينة وإساءة معاملة 
ركابها بافتراض أنهم معتدون، كلها تشكل جرائم من النوع المشار إليه استناداً إلى أحكام اتفاقية جنيف 

ذلك أن القضاء الوطني في جميع الدول يختص بنظر يترتب على . 1948الرابعة واتفاقية اإلبادة لعام 
هذه التصرفات والحكم بعدم التصدي للسفن واإلفراج الفوري عنها وعن حمولتها وركابها والتعويض 

والمعلوم أن اإلدانة والتجريم والتعويض أساسه القانون . عن أية أضرار تلحق السفينة وصاحبها وركابها
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أن السفينة وحمولتها وركابها كلهم يعملون إلنقاذ سكان غزة من هذه وليس الجانب اإلنساني من حيث 
  ."المتحضر"الجريمة المستمرة تحت سمع وبصر العالم 

ولذلك أوصي بضرورة رفع دعوى ضد الحكومة اإلسرائيلية التي أصدرت األوامر لجيشها بترويع سفن 
رائم ويفضل أن ترفع هذه الدعاوى في كسر الحصار وبارتكاب باقي األفعال المشكلة لهذا النوع من الج

الدول العربية، وأولها مصر، لمعرفة سلوك القضاء المصري في هذه الواقعة الحساسة، كما أن رفع 
الدعوى أمام القضاء العربي يحدد موقف هذه الدول التي سكتت تماماً عن إدانة كسر الحصار رغم أنها 

  .تطالب رسمياً في كل المحافل  برفعه
 في هذه "إسرائيل"وقد ندفع . رفع هذه الدعاوى أمام قضاء الدول األوروبية والواليات المتحدةوأوصي ب

 تتمتع بالحصانة فال يجوز لقضاء أجنبي أن يقاضيها وهذا "إسرائيل"أولها أن : األحوال بدفوع ثالثة
التصرفات بأن هذه السفن الدفع الثاني، هو تبرير هذه . مردود عليه في االتفاقية الرابعة واتفاقية اإلبادة

 "إسرائيل"ـتعين السكان على الصمود حتى ال يتمردوا على انقالب حماس في غزة وهذا دفع ال يجوز ل
 في حالة حرب مع حماس وأن "إسرائيل"الدفع الثالث، أن . إبداؤه النتفاء الصفة والمصلحة المشروعة فيه

 في حاالت الحرب، وهذا دفع ال أساس له ألن التصدي للسفن يدخله في إطار حق التفتيش المعترف به
 بغزة هي عالقة سلطة محتلة بإقليم محتل، وال يتصور قيام حالة حرب تبرر لسلطات "إسرائيل"عالقة 

  . االحتالل صالحيات الدولة المحاربة
  26/7/2009الحياة، 

  
  تتدلل، أو أن أوباما ال يفعل شيئا"إسرائيل"إما أن : أوباماسياسة  .35

  حسنبالل ال
، ومنذ "إسرائيل"كي، منذ أن أصبح نتنياهو رئيسا لوزراء يهذه هي خالصة الجدل اإلسرائيلي ـ األمر

وتنطوي هذه الخالصة على ثنائية نظرية، . كيةيأن أصبح باراك أوباما رئيسا للواليات المتحدة األمر
إذ ال يمكن أن يقف الطرفان ولكنها ثنائية ال وجود لها على أرض الواقع، .  ـ أميركا"إسرائيل"ثنائية 

إنها الوالية الثانية والخمسون كما يقول .  ليست في هذه الثنائية أكثر من تابع"إسرائيل"ـكندين، ف
كية الداخلية، يوهي أيضا جزء من السياسية األمر. كيونيكثيرون، ومنهم سياسيون وإعالميون أمر

 "إسرائيل " في خدمتها كبير وهام، وما تفعله"ئيلإسرا"، وما تفعله "إسرائيل"كا تتبنى يباعتبار أن أمر
 العناية السياسية الالزمة من أجله، حتى "إسرائيل"ـكا وتقبل به، وتقدم ليلمصلحتها الخاصة تتفهمه أمر
 .لو أساء ذلك إلى سمعتها الدولية

الفعل ال بالكالم فهو يريد ب. كية جديدةيولكن الرئيس أوباما أوحى بأحاديثه وخطاباته، أنه يمثل حالة أمر
 على القانون "إسرائيل"وهو يريد أن ينهي خروج . إيجاد حل فعلي للصراع العربي ـ اإلسرائيلي

وهو يريد أن يأمر فيطاع، واتخذ . الدولي، هذا الخروج الذي عرقل طويال مفاوضات التسوية وأفشلها
لحل الدولتين، وأن تعلن أيضا من أجل ذلك موقفه األول الداعي إلى أن تعلن حكومة نتنياهو قبولها 

وقد استبشر . موافقتها على وقف االستيطان الذي عرقل كل بحث ممكن في موضوع حل الدولتين
كي الجديد، واستبشروا بشكل خاص بمالمح الصدق التي يكثيرون بهذه البداية الواضحة للرئيس األمر

جهه إلى العرب وإلى العالم بدت عليه وهو يتحدث أو يخطب، وبخاصة في خطاب القاهرة الذي و
كي، وعرقل بذلك مضي الخطة يوكانت المفاجأة حين رفض نتنياهو قبول الموقف األمر. اإلسالمي

كية خطوة إلى األمام، وتوقفت بسبب ذلك المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وبدأ الجميع ياألمر
كي كقضية حياة أو يى الدعم األمرهل سيرضخ نتنياهو وهو الذي يحتاج إل.. يراقبون ماذا سيحصل

  كي سيتراجع ويخسر بذلك هيبته وسمعته السياسية الدولية؟يموت؟ أم أن الرئيس األمر
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أعلنت أوال أن . في لحظة الترقب هذه، أشارت الواليات المتحدة إلى بعض ما لديها من أسلحة الضغط
 وأعلنت ثانيا أن عليها أن تنصاع . أن تنضم إلى معاهدة حظر انتشار السالح النووي"سرائيلإ"على 

وأعلنت ثالثا . لقرار محكمة العدل الدولية الخاص بجدار الفصل العنصري، والداعي إلزالة هذا الجدار
ومع تتالي اإلعالن .  أن توقف بناء الحي االستيطاني في حي الشيخ جراح في القدس"إسرائيل"أن على 

، "إسرائيل"لرئيس أوباما جاد فعال باستعداده للضغط على عن هذه المواقف، ظهرت إمكانية تفاؤل بأن ا
  .وهو قد لوح لها بالعناوين، منتظرا رد فعل إيجابيا منها

قالت عن االستيطان إن وقفه .  مع أوباما، بل إنها تحدته وأعلنت رفضها لمطالبه"إسرائيل"لم تتجاوب 
حكمة بشأن جدار الفصل العنصري إن قالت عن قرار الم. غير منطقي ألن وقفه يمس حياة المستوطنين

أما في استيطان القدس فقالت .  وهدمه عودة لتهديد هذا األمن"إسرائيل"الجدار لعب دورا في حماية أمن 
  ."إسرائيل"كي الذي لم يسمع بعد أن القدس جزء من أرض يإنها تستغرب الموقف األمر

ما، وقف الكل ينتظر نوع المواقف المضادة  رايته في وجه أوبا"إسرائيل"إزاء هذا التحدي الذي رفعت 
التي سيعلنها أوباما ضد نتنياهو وحكومته، ولكن المفاجأة كانت أن هذه المواقف لم تظهر على اإلطالق، 
وظهرت بدال منها مواقف تسير في االتجاه اآلخر، االتجاه المضاد، االتجاه الذي يعود إلى نغمة الضغط 

كي ينتظر خطوات حسن يوهكذا بدأنا نسمع من جديد، أن الرئيس األمر. على العرب وعلى الفلسطينيين
كي لديه تقييم سلبي للقيادة الفلسطينية وقدرتها يوبدأنا نسمع من جديد أن الرئيس األمر. نية من العرب

كي لن يضغط يوفهم الجميع بعد هذه اإلشارات أن الرئيس األمر. على السيطرة، أو قدرتها على المبادرة
في السالح، أو في أسواق بيع السالح، أو (كي ي، ولن يستفيد من تبعيتها لكل ما هو أمر"سرائيلإ"على 

وفهم الجميع أنه بما أن . من أجل دفعها للسير في االتجاه الذي يريده) في القروض السنوية والدائمة
هو إذن لم يعد في وارد ، ف"إسرائيل"كي قد عاد إلى نغمة دفع العرب لتقديم مبادرات باتجاه يالرئيس األمر

  .كية جديدة، بل هو سيكرر سياسات أسالفهيبلورة سياسة أمر
كي تطبيقها في إطار الصراع العربي ـ يفإن ما بدا أنه سياسة جديدة، يريد الرئيس األمر.. وهكذا

ة، كية شعبية واسعياإلسرائيلي، لم يعد أمرا مطروحا على الطاولة، وإن الرئيس الذي يحظى بمباركة أمر
لم يستطع الصمود أمام إشارات التحدي األولى للوبي اليهودي، وكان من نتيجة ذلك أن شعبيته تراجعت 

كي يوفاتت على العالم كله فرصة التعامل مع رئيس أمر%. 60في االستطالعات، وبسرعة إلى ما تحت 
  . سيفاجئ بها الجميعمن نوع جديد، إال إذا كان الرئيس أوباما يخبئ في جعبته مخططات لمعركة سياسية

كية، ي، ومعها أدواتها األميركية، على الرئاسة األمر"إسرائيل"من المفيد هنا أن نتذكر أنه بينما ضغطت 
كية إلى يفإننا لم نشهد ضغوطا عربية موازية، رغم أن الكل يعرف مدى حاجة الواليات المتحدة األمر

فإما أن العرب لم يفعلوا، أو أنهم قدموا . ان وإيرانالدعم العربي واإلسالمي في قضايا أفغانستان وباكست
  .كية من دون طلب موازيالدعم والمعونة للسياسة األمر

ربما يكون من المفيد في هذا المجال أن نسجل بعض ما يقوله اإلسرائيليون عن الموقف العربي 
  :يقول الكاتب). 23/7/2009، الكاتب يعقوب عميدرور، »إسرائيل اليوم«صحيفة (
كي كبير، وصف لقاءات الرئيس أوباما مع الملك عبد اهللا يقرأت التقرير الذي يقتبس عن موظف أمر"

ويتضح من التقرير أنه رغم قدرات اإلقناع المذهلة لدى الرئيس أوباما، فإن األمر لم . ملك السعودية
ما كي يشير إلى فقد رفض الملك السعودي تخفيف موقفه، وإعطاء الرئيس ولو شيئا . ينجح هذه المرة

مرونة عربية، بل إنه لم يوافق على أية بادرة تدفع إلى األمام مساعي الرئيس لجلب األطراف إلى طاولة 
  ."المباحثات

كي روزفلت مع الملك عبد العزيز ي، التقى الرئيس األمر1945وورد في مقال الكاتب أيضا، أنه في عام 
كان الرئيس .  في مصر"البحيرات المرة"قفت في مياه والد الملك عبد اهللا، وذلك على ظهر سفينة تو

روزفلت معروفا بقدرته على أسر قلوب سامعيه، وكان واثقا من أن قدرته هذه ستنجح مع الملك 
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السعودي حين يطلب مساعدته في إنشاء وطن لليهود في فلسطين، ولكنه فشل آنذاك تماما، فالملك لم يكن 
  .غ اليدينمستعدا للتنازل، وعاد الرئيس فار

.  عاما من اللقاء األول مع األب، لم تتغير األمور مع العرب64إنه بعد ": ويستنتج الكاتب من كل هذا
  ."إن ما كان هو ما سيكون": وتختتم الصحيفة قائلة. " عاما أيضا لم تتغير األمور في واشنطن64وبعد 

  .ألبيض هو النهايةونأمل أال يكون هذا االستنتاج اإلسرائيلي لما يجري في البيت ا
  26/7/2009الشرق األوسط، 

  
  سؤال اإلصالح والهوية .36

  محمد أبو رمان
توطين الالجئين الفلسطينيين "، بصورة مكثفة، عن ملف "صنع القرار"يجري الحديث، اليوم، في أروقة 

ي سياق دولي وإقليمي، ف" استحقاق"، ال باعتباره مسألة داخلية ذات إحداثيات وطنية، بل كـ"في األردن
  !خطة أوباما المتوقعة قريباً

الفكرة الرئيسة إلعادة فتح الموضوع تبدو غامضة، وفحواها أن االقتراب من الحل النهائي يضع قضية 
الالجئين الفلسطينيين على الطاولة، في سياق استحالة الحديث عن حق العودة، وهنالك ضغوط خارجية 

  .، نحن، لترتيب البيت الداخلي"وصفتنا"ستباقها بتقديم متوقعة على األردن للقيام بذلك، وعلينا ا
الحقوق " استكمال"في مؤسسات الدولة، و" األردنيين من أصول فلسطينية"المطروح، وفقاً لذلك، إدماج 

قواعد اللعبة الداخلية وتغيير بنية المشهد " إعادة هيكلة"المدنية والسياسية لهم، ما يعني، من زاوية أخرى، 
  .السياسي

طورة هذا الطرح أنه يحمل تناقضات وثغرات كبيرة في تعامله مع أكثر القضايا حساسية وخطورة في خ
استحقاقات "هل نحن أمام : المعادلة الداخلية، من دون دراسة كافية وحقيقية، والسؤال المطروح هنا

  .. رسمية للمرحلة المقبلة؟" قراءة استباقية"أم " خارجية
لماذا المسارعة إلى تقديم تنازالت كبيرة : ط بالحل النهائي، فإن السؤال الفوريإذا كان هذا المسار يرتب

 في ملف الالجئين، وعلى حساب األردن، ولماذا ال يبقى هذا الملف ضمن حزمة الحل "إسرائيل"ـل
لماذا هذا التنازل المسبق السهل في أخطر الموضوعات ! النهائي، ويكون جزءاً من الحل ال خارجه؟

  !ب اإلسرائيلي المتعنت؟للجان
غير معلنة بين األردن والواليات المتحدة " تفاهمات"الجانب األخطر من هذا االحتمال أنه يشي بوجود 

الموعود لألردن مقابل " مبلغ التعويضات"حول ملف التعويض والالجئين، ما يثير مرة أخرى قصة 
ة الكبيرة في السلطة الفلسطينية تحمل موضوع الالجئين، وربما الضفة الغربية، في ضوء األزم

  .ومحدودية البدائل
أما إذا كان طرح الموضوع في سياق القراءة االستباقية، فإن المدخل الذي اختارته نخبة القرار، أي 

األردن وتحويله إلى إثنيات ) لبننة(، هو بمثابة وصفة لتفجير المعادلة الداخلية و"المحاصصة السياسية"
  . تنازعةوعرقيات وأقليات م

اإلصالح السياسي لم يعد مسألة ثانوية أو هامشية، بل هو قضية مصيرية لألردن اليوم، ال يمكن القفز 
عنها، وهنالك ضرورة حقيقية وماسة إلعادة تجديد قواعد اللعبة الداخلية والخروج من الدائرة المقفلة، 

ي مشكالت عديدة تهدد االستقرار السياسي التي تجعلنا ندور حول أنفسنا، بينما المعادلة الداخلية تغرق ف
  .واألمني

، لكن الطريق إلى ذلك ال "اإلصالحيين الوطنيين"كل ذلك صحيح، ومطلب حيوي تردده نخبة واسعة من 
قيمة التعويض "تمر عبر حل مشكلة الكيان الصهيوني، وال االستجابة لمطالب خارجية، وال البحث عن 

 فعال بين نخبة من السياسيين تمتلك مصداقية ومن مدخل مختلف ، بل من خالل حوار وطني"المغرية
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تماماً هو تطوير الحياة السياسية والحزبية والقيم المدنية السياسية ومفهوم المواطنة الجامعة والوالء 
  !للوطن والحفاظ على هوية الدولة، وحماية المجتمع ال تفخيخه وتفكيكه

، بل مع الشريحة الواسعة من المجتمع، " من أصول فلسطينيةاألردنيين"مشكلة الدولة اليوم ليست مع 
في الحقوق المدنية الكاملة، " العدالة"وإذا كان هنالك خلل في . ربما تبدو مشكلتها أكبر مع شرائح أخرى

وثمة معادلة تاريخية . بعد التدهور الذي أصاب القطاع العام" العدالة االقتصادية"فهنالك خلل أخطر في 
  .األدوار يجب أن تُقرأ جيداً عند التفكير في مسار اإلصالح العامفي توزيع 

وإذا كانت . لقذف الكرة الملتهبة إلى عمان" اسماً حركياً"اإلصالح السياسي مطلب، لكن على أال يكون 
محصلة التسوية السلمية هي تصفية القضية الفلسطينية أردنياً، فستصبح تهديداً لألمن الوطني ال مصلحة 

  .، كما يخطط اليمين اإلسرائيلي2اتيجية أردنية، وستكون بمثابة وعد بلفور استر
  26/7/2009الغد، االردن، 

  
  حق العودة إسقاطالتوطين أو  .37

  حسينعدنان السيد
  .توطين الفلسطينيين في بالد الشتات يعني إسقاط حق عودة الالجئين، المكرس في القانون العام والخاص

لين العرب التنبه إلى هذه المخاطر بعيداً عن الخالفات السياسية الطارئة ذات على المراقبين والمسؤو
 .الطابع التكتيكي

حالتان عربيتان تشيران إلى المخاطر الحاضرة واآلتية في المدى المنظور، هما حالة األردن والحالة 
لمقفلة، ويشير إلى فهناك كالم معلن من كبار المسؤولين، لم يعد محصوراً داخل الغرف ا. اللبنانية

وهنا بعض التفاصيل المتعلقة بالحالتين . األطماع اإلسرائيلية في السيطرة على أرض خالية من أهلها
 .المذكورتين

وزير الداخلية األردني نايف القاضي يستغرب الحملة على األردن تحت ذريعة سحب الجنسية من 
هناك : ويرد على هذه الحملة بقوله. صطلحاألردنيين من أصول فلسطينية، رافضاً استخدام هذا الم

، بموجب قرار سابق يقضي بفك االرتباط مع الضفة )لم شمل(تصويب أوضاع لكل من يحمل تصريح 
وما يقوم به األردن هو تجديد هذا التصريح، .  وجاء تلبية لمطالب الفلسطينيين1988الغربية منذ العام ،

وهناك إصرار أردني على المحافظة على هوية كل . سرائيليةوالمحافظة عليه في مواجهة المخططات اإل
هذه البطاقة . ، أو من كان يقيم في الضفة عند صدور قرار فك االرتباط)لم شمل(فلسطيني يحمل بطاقة 

  .تخول حاملها العودة إلى األراضي الفلسطينية، واكتساب حق المواطنة الفلسطينية
القادم بعد خطاب نتنياهو األخير، ويرفض أن يأتي حّل قضية الالجئين وينبه الوزير األردني إلى الخطر 

  .على حساب األردن، ويدعو إلى مقاومة المشروع اإلسرائيلي في مختلف الظروف
يعكس هذا الكالم األردني الرسمي التحديات اإلسرائيلية والدولية التي تحيط بمشكلة الالجئين 

ة، والبحث عن توطين هؤالء في األردن ولبنان، وغيرهما من الفلسطينيين، وتتلخص بإنكار حق العود
  .البالد العربية واألجنبية

على الصعيد اللبناني، ثمة مالحظة أساسية على موضوع التوطين هي عدم حصول الحكومة اللبنانية، أية 
التسلّح، و المياه، والالجئون،: حكومة، منذ مؤتمر مدريد وانطالق المفاوضات المتعددة األطراف حوله

والبيئة، والتنمية، على أي تعهد دولي يقضي برفض التوطين، وتخليص لبنان من وطأة هذه القضية 
 .الواضحة في الدستور اللبناني، حيث تنص مقدمته على رفض التوطين صراحة

د أي مسؤول دولي أتى، ويأتي إلى لبنان، يعلن عن تفهمه للموقف الرسمي اللبناني دون أن يعطي أي تعه
 .برفض التوطين في بلد صغير المساحة، ومتعدد الطوائف، ويتمتع بخصوصية اجتماعية وسياسية
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تبقى مسؤولية الدول العربية، عبر الجامعة أو من خارجها، في متابعة ملف التوطين لجهة تكريس حق 
ي العام، تضمن حق ، والقانون الدول)الوطنية(العودة لالجئين الفلسطينيين، علماً بأن القوانين المحلية 

 :عودة الالجئين إلى وطنهم وديارهم من منطلقين
  . حق تقرير المصير، كحق جماعي لشعب فلسطين-1
 . حقوق اإلنسان، التي صارت جزءاً من القانون الدولي، وتقضي بحق عودة كل فلسطيني إلى أرضه-2

دول العربية، وفي القمم الثنائية وحده حق العودة جدير بأن يظّل مادة أساسية مدرجة في أعمال جامعة ال
أو المتعددة األطراف  العربية والدولية  توصالً إلى تطبيق حق العودة انطالقاً من قرار الجمعية العامة 

، الذي اكتسب صفة اإللزام مع مرور الزمن، والذي صار مرجعية دولية لكل )194الرقم (لألمم المتحدة 
ين الفلسطينيين حصراً، وبمشكلة اللجوء عموماً التي صارت قضية أنشطة األمم المتحدة الخاصة بالالجئ

  .عالمية وإنسانية
  26/7/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  ماذا يريدون من مؤتمر حركة فتح السادس؟  .38

  ياسر الزعاترة
على مرمى أيام من انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح في مدينة بيت لحم، يبدو من المفيد التوقف عند ما                   

، وما يرنو إليه الـذين أصـروا        )إذا لم تحدث مفاجآت تحول دون انعقاده      (وقعه المراقبون من المؤتمر     يت
على عقده في الداخل، ومن ورائهم األطراف المعنية بوصوله إلى نتائج بعينها تؤثر على وضع القـضية               

   .برمتها
لسطيني مع محمد دحالن ومـن      من المؤكد أن ميزان القوى السياسي يميل بقوة لصالح تحالف الرئيس الف           

اقتربوا من رئيس الوزراء سالم فياض من حركة فتح، وإن شكك كثيرون في األمر معتبرين أن التحالف                 
والحال أنه لو توفرت حاضنة عربية للمجموعة األخـرى داخـل            .المذكور ال يملك أغلبية بين األعضاء     

لقديم كحركة تحرر، لكان باإلمكان التأثير فـي        فتح، أعني تلك التي تطالب باإلبقاء عليها ضمن إطارها ا         
نتائج المؤتمر على نحو يغير مساره، لكن ذلك ال يتوفر من جهة، بينما يتوفر دعم عربي للطرف اآلخر،                  
إلى جانب الدعم األمريكي اإلسرائيلي، فضال عن حركة المال التي تؤثر تأثيرا جوهريا في التوجهـات                 

على المؤتمر تمرير قرارات سافرة تعلن تكريس الحركة حزب سلطة          وإذا كان من الصعب      .والقرارات
ضمن برنامج دايتون، فإن المطلوب لإلبقاء على قدر من شعبيتها في أوساط الناس هو التوصـل إلـى                  
صيغ تتيح للعناصر واألنصار رفع أصواتهم في وجه من يقول إن الحركة قد انقلبت علـى نفـسها، إذ                   

لكن واقع الحـال     .ى حق المقاومة والدولة بكامل تفاصيلها، وكذلك حق العودة        يتوقع أن يجري التأكيد عل    
سيمضي في اتجاه آخر، وبالطبع عبر تكريس معادلة جديدة داخل الحركة تمنح قيادتها لمحمود عبـاس،                

إن جاز التعبيـر،    " التيار الثوري "مع تغييرات في اللجنة المركزية والمجلس الثوري ال تبعد بالضرورة           
بعد حصول محمود عباس على شرعية القيـادة سيمـضي فـي             . وفرت حضورا أكبر لتيار السلطة     وإن

االتجاه الذي يريد، بصرف النظر عن رأي األعضاء اآلخرين، وستبقى أية قرارات أو توجهات تخـالف                
حبرا على ورق، فيمـا سـيجري   ) رفض المقاومة وتكريس واقع السلطة ـ الدولة (البرنامج الذي يتبناه 

لعمل على تغيير توجهات من فازوا من التيار اآلخر، ودمجهم بالتدريج في المعادلة الجديدة عبر المـال                 ا
نقول ذلك مقدما حتى ال يخرج علينا بعضهم بعد قليل من الوقت قائلين إن المؤتمر لم يغيـر                   .والمناصب

 قيمة عندما يمسك بالقيادة     حركة فتح، ولم يتالعب ببرنامجها النضالي، متجاهلين أن القرارات ستكون بال          
من ال يؤمنون بها، وإذا كانت عشرين سنة قد فصلت بين المؤتمر الخامس والسادس، فإن الشرعية التي                 
سيأخذها القادة إياهم ستكون كفيلة بأن يذهبوا بالحركة في أي اتجاه يريدون، بصرف النظر عـن بقـاء                  

أراد أن يحافظ علـى البرنـامج والثوابـت،         من   .مجموعة هنا أو هناك تصرخ أو تغرد خارج السرب        
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فلينتخب قائدا يؤمن بها، فنحن لسنا في ديمقراطية سويسرية، بل في حركة عالمثالثية يعرف الجميع كيف                
تدار، وكذلك حجم التدخالت في شأنها الداخلي، وبالتالي فإن تمرير المعادلة القيادية المشار إليهـا هـو                 

جها، بصرف النظر عن القـرارات والعبـارات الـواردة فـي أوراق             عنوان االنقالب على فتح وبرنام    
وإذا كان هؤالء قد تحدوا إجماع الشعب الفلسطيني في أيام ياسر عرفات بكل هيله وهيلمانـه،                . المؤتمر

أعني إبان انتفاضة األقصى، وقالوا ال للمقاومة المسلحة، فهل يتوقع منهم غير ذلك، والعالم معهم والقيادة                
  . والمال بأيديهم؟والقرار 

نتمنى من كل قلوبنا أن تكذب توقعاتنا، وأن يتصدر المشهد أناس آخرون من ذلك اللـون الـذي يـؤمن                    
بالمقاومة ويرفض التعاون األمني، السيما أننا ندرك أية مصيبة ستحل بالقضية عندما يمضي بها أولئـك                

سوأ منه ممثال في التوقيع علـى صـفقة         نحو مسار لن يفضي إال إلى استمرار البؤس القائم، أو ما هو أ            
  .نهائية أكثر بؤسا سيدفع الفلسطينيون الكثير من التضحيات كي يواجهوا تداعياتها عليهم وعلى قضيتهم

 26/7/2009الدستور، األردن، 
  

  :كاريكاتير .39
  

  
  26/7/2009األيام، فلسطين، 

  


