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   ماليين دوالر للبناء في المستوطنات6والمصادقة على تحويل .. . بؤرة استيطانية جديدة11 .1

صادق مجلس الوزراء اإلسرائيلي    ،  كاالتنقالً عن الو  القدس المحتلة    من   27/7/2009الدستور،  ذكرت  
ألعمال البناء فـي المـستوطنات      ) باستة ماليين دوالر أمريكي تقري    ( مليون شيكل    25أمس على تحويل    

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن المبلغ تم اقتطاعه من أموال قسم التـوطين            . وتطويرها في الضفة الغربية   
  .في المنظمة الصهيونية العالمية

 جديـدة فـي الـضفة       استيطانية" نواة "11وأعلن مستوطنون أمس إطالقهم األسبوع الحالي حملة لبناء         
" شـبيبة مـن أجـل ارض إسـرائيل        "اإلسرائيلية أمس أن مجموعة     " هآرتس"ذكرت صحيفة   و. الغربية

 نواة استيطانية في الضفة     11االستيطانية ستباشر األسبوع الحالي ببناء      " امناء أرض إسرائيل  "ومجموعة  
وحسب الصحيفة فإن المـستوطنين سـيقيمون     . العربية، وهي جماعات تستوطن أساساً في منطقة الخليل       

وقالت المجموعة االسـتيطانية إنهـا      . ر في جبل الخليل وفي منطقة نابلس وفي مناطق مختلفة أخرى          بؤ
 المـستوطنين   آالفسترسل العشرات من أبناء الشبيبة للسكن في كل بؤرة استيطانية جديدة إضافة إلـى               

 خاللـه    منشور على المستوطنين في الكنس دعتهم مـن        ألف 20الذين سيأتون لدعم الحملة، إذ وزعت       
  .للمشاركة في الحملة االستيطانية

" يش دين" منظمة أن ،ضياء الكحلوت ،نقالً عن مراسلتهاغزة  من 27/7/2009العرب، قطر،  وأضافت
اليسارية الشرطة اإلسرائيلية وجيش االحتالل بمنع إقامة هذه المستعمرات، مشيرة ) هناك قانون(طالبت 

 . خاصةإلى أن بعضها سيقام على أراض فلسطينية
  

  يؤكد المضي في إعادة الحياة لغزةو ..."خيار إستراتيجي"تمسك بحماية المقاومة كـيهنية  .2
دعا إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الشعب إلى الثبات على خط :  أشرف الهور-غزة 

 للعالم المقاومة، وشدد على أن جماهير األمة تنظر إلى قطاع غزة على أنه األمل والنور الذي سيضيء
 خالل كلمة له ألقاها في حفل تخريج الجامعة اإلسالمية في غزة لفوج من طلبتها مساء ،وأكد هنية .أجمع
 في مواجهة االحتالل، مشدداً على أن غزة "خيار إستراتيجي" على التمسك بحماية المقاومة كـ،السبت
  ."بوابة النصر لتحرير القدس واألرض"تشكل 

 دونم 2000 هناك أكثر من إنائيلي المفروض على غزة قال هنية وفي موضوع الحصار اإلسر
مزروعة في أراضي المحررات، وهي المستوطنات اإلسرائيلية السابقة التي كانت مقامة في غزة، ولفت 

وأكد هنية أن حكومته ستعيد بناء البنية  .إلى أنه سيتم خاللها إنتاج ما يمكن من تجاوز إغالق المعابر
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 سعت من خالل حربها "إسرائيل" إنوقال . د الحياة إلى قطاع غزة، رغم استمرار الحصارالتحتية وستعي
 ."إخضاعنا، وكسر إرادتنا ولكنهم فشلوا في ذلك"األخيرة على غزة 

  27/7/2009القدس العربي، 
  

  قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية" إسرائيل"أية إمكانية للتفاوض مع أحمد يوسف يستبعد  .3
رئيس الحكومة  [ أحمد يوسف المستشار السياسي إلسماعيل هنية.استبعد د: لقادر فارس عبد ا- غزة
 "عكاظ"وأفاد في تصريح لـ.  قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية"إسرائيل" أية إمكانية للتفاوض مع ]المقالة

وب أن هذه القضايا ستطرح عندما نصل إلى توافق ومصالحة وطنية، بعدها الحديث عن طريقة وأسل
وأضاف أنه قبل أن تحدث المصالحة الوطنية واالتفاق على شكل . التفاوض، ومرجعية هذه التحركات

الحكومة فإن أية مفاوضات ال تلزمنا في حماس، موضحا أن حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت وزراء 
ما كان من حماس وباقي الفصائل منحت الرئيس محمود عباس حق التفاوض باسم الحكومة، وأنه عند

 .يتوصل إلى أية تفاهمات أو اتفاقات، كانت ستجري مناقشتها في المجلسين التشريعي والوطني
وفيما يتعلق باالتصاالت التي تجريها حماس مع جهات أوروبية، قال هناك مطالب أوروبية بضرورة فك 

 مرحلة العزلة السياسية والحظر المفروض على الحركة، بيد أن كل هذه التحركات لم تتجاوز
وأضاف مازلنا ننتظر . التصريحات، ولم ترق بعد إلى رفع الحصار أو العزلة المفروضة على غزة

 .مزيدا من حاالت التعقل والواقعية وضرورة فهم ومعالجة الملف الفلسطيني
  27/7/2009عكاظ، 

  
  منع نواب من مغادرة غزة جزء من سياسة حماس لتعميق االنقسام": أمانة التشريعي" .4

 األمانة  أنوكاالت وال ضياء الكحلوت،غزةنقالً عن مراسلها في  27/7/2009العرب، قطر،  نشرت
العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني التي تتبع حركة فتح، اتهمت حركة حماس والحكومة المقالة بغزة 

امة في بيان تلقت ودانت األمانة الع. بمنع نواب كتلة فتح البرلمانية من مغادرة القطاع إلى الضفة الغربية
 نسخة منه منع نواب فتح من المغادرة، واصفة خطوة حماس بالخطيرة والتعسفية، وأنها جزء "العرب"

ودعت األمانة  .من سياسة حماس لتعميق االنقسام وتجزئة الوطن سياسيا وجغرافيا، وفق قول البيان
ى الديمقراطية في العالم إلى التصدي  وجميع القو"الشقيقة والصديقة"العامة للتشريعي جميع البرلمانات 

خصوصاً في مثل هذه الظروف التي "لسياسة حماس التي قالت إن هدفها شّل النظام السياسي الفلسطيني 
نحن فيها أحوج ما نكون إلى الوحدة، من أجل التصدي إلى السياسات اإلسرائيلية التوسعية واالستيطانية 

 الحرية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتهويدية، التي تهدد آمال شعبنا في
وأكدت األمانة العامة أن أعضاء المجلس التشريعي يتمتعون بالحصانة البرلمانية الكاملة في  ."الشريف

 "الفئوية"التحرك وممارسة دورهم البرلماني في كافة مناطق الوطن، ودعت إلى وقف هذه السياسات 
 .فوراً "االنتهاكات"وهذه 

ن قوات إ وان من حركة فتح قالي مسؤول أنوكاالتنقالً عن ال 27/7/2009الحياة الجديدة، وأوردت 
  . ثالثة نواب من فتح من مغادرة قطاع غزة لحضور المؤتمر العام السادس للحركةأمسحماس منعت 

ح ألي مسؤول من فتح  الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة انه لن يسمإيهابوقال 
  . سراح جميع ناشطي حماس المحتجزين في الضفةإطالقبالمغادرة لحضور المؤتمر ما لم يتم 

  
  اشتراط حماس إطالق معتقليها مقابل مشاركة أعضاء فتح بالمؤتمر خارج عن السياق: حماد .5

محمود عباس،   واليته،نمر حماد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية  انتقد:رام اهللا
اشتراط حركة حماس إطالق سراح معتقليها في الضفة الغربية مقابل السماح ألعضاء حركة فتح بالسفر 
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وأكد حماد، في  . أغسطس المقبل/ آب4للمشاركة في المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم في 
م ولن يتم التراجع عنه تحت ، أن موعد المؤتمر السادس لحركة فتح قائ"قدس برس"تصريحات خاصة لـ

تح بالسفر فما كان يجب على حماس أن تطرح المقايضة بين السماح ألعضاء " وقال حماد .أي سبب
 أغسطس المقبل، فهذا طرح /للمشاركة في أعمال مؤتمر حركتهم السادس في بيت لحم في الرابع من آب

ن الموقف فإن حركة فتح ستعقد مؤتمرها في وأياً كا. ما كان له أن يكون، ألنه خارج عن السياق تماماً
  .، على حد تأكيده"الموعد المحدد

  26/7/2009 قدس برس،
  

 ات من المفاوضات في صفقة شاليط وانجازها مهم لألسرى القدامى والمؤبدلسنا جزءاً: قراقع .6
نقاب  كشف وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع ال: من محمد أبو خضير-القدس 

 عاماً خلف 20 أسيرا ممن قضوا أكثر من 106 أسماء أنعن ثالثة مشاريع قدمها للحكومة مشيراً إلى 
 على الشوارع والميادين العامة في الضفة والقطاع، وذلك بالتنسيق أسمائهم بإطالقالقضبان ستخلد 

 .والتعاون مع وزارة التربية والتعليم
اإلسرائيلية وحركة حماس، قال الوزير قراقع في لقاء خاص وحول صفقة تبادل األسرى بين الحكومة 

نحن كسلطة بعيدون عن تفاصيل هذه الصفقة إذ أن حماس هي التي تدير المفاوضات مع القاهرة التي "
 تل أبيب، ونحن لسنا جزءا من المفاوضات ولسنا شركاء فيها، ولكن إذا تمت هذه الصفقة فأن إلىتنقل 
 ".األسرى القدامى الذين قضوا سنوات طويلة وأصحاب المؤبدات المتكررة مهما في صفوف أثرالها 

 العالية وتضع العراقيل أمامهم األحكام عن ذوي اإلفراج منذ ربع قرن ترفض "إسرائيل" أنوأضاف 
 حكومة نتنياهو تقوم بلعبة الشد والجذب أن هذه الصفقة فرصة لبعض كبار السن، مؤكداً أن إلىمشيراً 

 الحكومة اإلسرائيلية تراهن على أنوأوضح  . عن الجندي شاليطلإلفراجخس بالثمن المطلوب وتحاول الب
الزمن وعلى الضغط الداخلي والحصار المطبق على قطاع غزة وهي في سباق مع الزمن أيضا في 

ا التي نرى فيها بارقة أمل مهمة ألسران"محاولة لمعرفة مكان إخفاء شاليط، علها تخرج من هذه الصفقة 
 ".البواسل في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية

 العدد يبلغ إن والمعتقلين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية قال قراقع األسرىوعن التضارب في عدد 
 أكثر قضوا أسيرا 106 األسرى مؤكداً أن من بين أسيرة 67 طفل و400 معتقل، بينهم أالف 10حوالي 

 . عاما32ً نائل البرغوثي الذي مضى على اعتقاله وأقدمهمدهم  عاماً خلف القضبان، عمي20من 
 25/7/2009القدس، فلسطين، 

  
  ال علم لنا بخطة أميركية لعقد مؤتمر دولي للسالم: عريقات .7

اعتبر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في : الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت  عبد-  رام اهللا،القدس المحتلة
 قرار الحكومة اإلسرائيلية تخصيص ،"الوطن"ئب عريقات، في تصريح لـالتحرير الفلسطينية صا منظمة

لالستيطان في الضفة الغربية بأنه استخفاف بالجهود األمريكية )  ماليين دوالر تقريبا6( مليون شيكل 25
كل مرة يصل فيها ميتشيل إلى المنطقة يتم استقباله بنشاط "وقال عريقات  .والسيما التي يقوم بها ميتشيل

 ، والمرة الثانية تم استقباله بمصادرات أرض، فالمرة األولى تم استقباله بعطاءات استيطانية،ستيطانيا
 والمرة الرابعة تم استقباله بقرارات ،ان وهدم البيوتتوالمرة الثالثة تم استقباله بقرارات هدم حي البس

وبشأن ما  ".ل للمستوطنات مليون شيك25االستيالء على منزل فلسطيني في حي الشيخ جراح وإقرار 
 إيهود اإلسرائيليتردد عن أن ميتشيل توصل إلى عدد من الصيغ بشأن االستيطان مع وزير الدفاع 

حتى أمس فإن الموقف األمريكي الذي " قال عريقات ،باراك سيعرضها اليوم على الرئيس محمود عباس
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ونفى علمه ". نية بما فيها النمو الطبيعيأبلغونا إياه هو إلزام إسرائيل بوقف جميع النشاطات االستيطا
  .بمخططات أمريكية لعقد مؤتمر دولي للسالم

  27/7/2009الوطن، السعودية، 
  

 محاكمنا مفتوحة ألي دعوى حول اغتيال الرئيس عرفات: وزير العدل في غزة .8
 قطاع غزة  أكد محمد فرج الغول، وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أن المحاكم في:غزة

على استعداد تام الستقبال أي قضايا أو شكاوى حول اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنهم 
يرحبون بالتعامل مع أي جهة كانت حول هذا األمر، مشيراً إلى أن المشكلة الكبيرة التي تواجههم هو أن 

وقال الغول في تصريح خاص  .كافة المتهمين في ذلك متواجدين في رام اهللا ومن الصعب الوصول إليهم
نحن طالبنا بتشكيل لجنة تتابع ملف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات لكنهم ": "قدس برس"لوكالة 

لم يشكلوا أي لجنة حول ذلك ولحتى اآلن الموضوع معلق حول اللجنة على الرغم من ) السلطة(
يحتم بل يوجب على الشعب ) تشكيل لجنة(إن الموضوع : "وأضاف ".الوضوح حول اغتيال عرفات

 رموز  الفلسطيني أن يضغط على هذه القيادة الفلسطينية لتشكيل لجنة في التحقيق في اغتيال رمز من
  ".الشعب الفلسطيني

  26/7/2009 قدس برس،
  

 جدل بعد قرار المجلس األعلى للقضاء بإلزام المحاميات وضع غطاء على الرأس: غزة .9
رئيس مجلس العدل  أن  صالح النعامي،غزةنقالً عن مراسلها في  27/7/2009الشرق األوسط، نشرت 

األعلى في قطاع غزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المحكمة العليا، 
أصدر قرارا بإلزام المحامين والمحاميات في القطاع بكسوة محددة في أثناء مثولهم أمام المحاكم 

 قال "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ. ام المحاميات بوضع غطاء للرأسالنظامية، وضمن ذلك إلز
الحلبي إن الهدف من القرار هو توحيد الزي الذي يرتديه المحامون والمحاميات في أثناء انعقاد جلسات 

وأضاف الحلبي أن أكثر من . المحكمة، نافيا أن يكون الهدف التدخل في الشؤون الخاصة للمحامين
ميات في القطاع يرتدين الحجاب والزي الشرعي، وبالتالي لم يكن المقصود من القرار من المحا% 95

فرض أجندة آيديولوجية على المحاميات، بل من أجل أن تظهر كل المحاميات بنفس المظهر أمام 
وأشار إلى أن النظام القضائي  .المحاكم، معتبرا أنه يحق للجهاز القضائي اتخاذ مثل هذه اإلجراءات

ريطاني يجبر المحامين والمحاميات على ارتداء قلنسوة الرأس، ومع ذلك لم يعتبر المحامون الب
ونوه إلى أن مواد النظام القضائي الفلسطيني مستمدة . البريطانيون أن ذلك محاولة لفرض أجندة وطنية

  . فلسطينمن النظام البريطاني الذي كان معموال به في فلسطين في أثناء االنتداب البريطاني على
وشدد الحلبي على االعتبارات المهنية لدى اتخاذ القرار، معتبرا أن القرار يأتي من أجل الحفاظ على 
مشاعر الذين يحضرون في المحكمة، منوها إلى أن المحامية بإمكانها عدم وضع أي شيء على رأسها 

 .بمجرد مغادرتها قاعة المحكمة
انتقد التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين قرار  نسخة منه "الشرق األوسط"وفي بيان تلقت 

. رئيس المجلس وطالب بإلغائه، على اعتبار أنه يشكل مخالفة للقانون ويمثل انتهاكا للحريات العامة
  .وشدد التجمع على ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وعدم التعرض لها

يشكل تدخال غير مبرر في شؤون "ني لحقوق اإلنسان القرار بأنه من ناحيته اعتبر المركز الفلسطي
المحامين، وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خالل فرض ارتداء 

وشدد المركز على أن القرار يمثل انتهاكا لحقوق المرأة وتحديا  ."الجلباب والحجاب على المحاميات
 يكفلها الدستور، ورفض المركز استخدام المجلس األعلى للقضاء مصطلح للحريات العامة الشخصية التي
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عبارة فضفاضة تنطوي على " لتبرير فرض الحجاب، على اعتبار أن هذه "األعراف الصحيحة الدارجة"
 ."مضامين آيديولوجية

مس، نقابة المحامين الفلسطينيين، رفضت أ أن )ب.ف.أ (نقالً عن وكالة 27/7/2009الخليج، وأضافت 
قرار رئيس مجلس القضاء األعلى في الحكومة المقالة، بفرض الحجاب على المحاميات الفلسطينيات أمام 

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين في قطاع  . سبتمبر المقبل/محاكم قطاع غزة اعتبارا من مطلع أيلول
صادر مؤخرا عن رئيس نحن في نقابة المحامين وبعد المناقشة، نرفض القرار ال"غزة سالمة بسيسو 

مجلس القضاء األعلى في الحكومة المقالة بخصوص زي المحامين والمحاميات بارتداء جلباب وطقم أو 
  ".بدلة ومنديل على الرأس أمام المحاكم

 أنننفي "وتعليقا على القرار، قال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان صحافي نشر السبت 
 تعليمات جديدة غير أود اتخذت أي قرار جديد مخالف لما هو موجود من قوانين تكون الحكومة ق

  ". موجودة في القانون في هذا المجال
  

   ويدعو لرفع الحصار عن غزة"ألونرواا"طالب الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها لسد عجز اآلغا ي .10
التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة زكريا اآلغا عضو اللجنة .  أكد د: جزرأبو عبد الرازق -القاهرة 

شؤون الالجئين أهمية استمرار األونروا بتقديم خدماتها لالجئين دون نقصان وطالب الدول المانحة الوفاء 
بالتزاماتها لسد العجز المالي التي تعاني منه األونروا ويدعو المجتمع الدولي بضـرورة التحرك لرفع 

ا أهمية استمرار الوكالة بتقديم خدماتها لالجئين دون نقصان، والعمل وأكد اآلغ .الحصار عن قطاع غزة
على زيادتها تلبية الحتياجات الالجئين سواء نتيجة النمو الطبيعي أو في الظروف الطارئة التي أوجدتها 

 تعاني من أزمة مالية "األونروا" أن إلىوأشار األغا  . المتواصلاإلسرائيلينتائج العدوان والحصار 
يرة محذراً من استمرار تداعياتها التي ستنذر بعواقب وخيمة على الالجئين الفلسطينيين خاصة بعد ما خط

  .أعلنته األونروا من تخفيضات على ميزانياتها في كل مناطق عملياتها الخمس
لمؤتمر المشرفين على الشؤون الالجئين في الدول ) 82(ودعا األغا في كلمته التي ألقاه في الدورة 

 وقفة جادة أمام هذا التطور والذي إلى في مقر جامعة الدولة العربية في القاهرة أمسعربية المضيفة ال
 بمنتهى الجدية إاليشكل سابقة في تاريخ الوكالة مؤكداً على انه ال يجب التعامل مع هذه التطورات 
يص خدماتها لحين والخروج بموقف موحد صلب يؤكد على استمرار عمل األونروا دون اللجوء الى تقل

  .194 حل عادل وشامل لقضية الالجئين طبقاً للقرار إيجاد
 27/7/2009الحياة الجديدة، 

  
 لحماية المسجد األقصى من المخططات اإلسرائيلية" النفير العام"حكومة هنية تدعو إلى  .11

ي مدينة  طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة إسماعيل هنية أهال. دعا د:غزة
والصالة في المسجد " النفير العام" إلى 48القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة واألراضي المحتلة عام 

احتجاجاً على " للوقوف في وجه الجهات الصهيونية التي تخطط لالعتصام في باحات األقصى"األقصى، 
نسخة " قدس برس"توب، وصل وقال أبو شعر في بيان مك .منع اليهود المتطرفين من أداء طقوسهم فيه

إن هذه األفعال ستؤدي إلى هدم المسجد األقصى؛ وإذا لم يوضع لها حد فإنها ستتطور أكثر فأكثر، : "منه
حيث إن المتطرفين اليهود يحاولون قياس رد فعل الفلسطينيين والعرب، ومن هنا يجب الوقوف أمامها 

 بالحراك الرسمي والشعبي لتفعيل قضية القدس وطالب أبو شعر األمتين العربية واإلسالمية ".بحزم
        .عالمياً، والكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد المسجد األقصى ومدينة القدس

  27/7/2009 قدس برس،
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   "إسرائيل" ينفي المطالبة بشراكة مع الرئاسة الفلسطينية في المفاوضات مع رضوان .12

ي في حركة حماس أن تكون حركتـه قـد طالبـت            نفى إسماعيل رضوان القياد   :  حكمت يوسف  - غزة
ال يمكن لحماس أن تـسلك      "وقال   .بشراكة مع الرئاسة الفلسطينية في المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي        

أن االحتالل ال يعترف بالقصية الفلسطينية وقال أن        " مضيفا  " بمصلحة الشعب الفلسطيني    " يضر" مسلك  
بأن الطريقـة   " سما"وأكد رضوان في تصريحات خاصة لمراسل        ."هذه األخبار ال أساس لها من الصحة      

  .الوحيدة للتعامل مع االحتالل هي المقاومة
وبشأن تصريحات القيادي بحركة فتح حسين الشيخ  بخصوص منع حماس لقيادات فتح من المشاركة في                

" موضـحا   " يلأن فشل الحوار يعود إلى تعاون فتح األمني مـع إسـرائ           " المؤتمر السادس قال رضوان     
الشيخ يتناسى اإلجرام الذي تقوم به حكومة رام اهللا تجاه حماس  من اعتقاالت وإغالق للمؤسسات وكـل                  

  .حسب قوله" هذا يعمل على فشل الحوار
  27/7/2009 ،وكالة سما

  
 منع أعضاء فتح في غزة من المشاركة بالمؤتمر السادس قرار سياسي : أشرف جمعة .13

أكد أشرف جمعة عضو المجلس الثوري لحركة فتح أنه تم منع أعضاء : توكاال- ضياء الكحلوت-غزة 
إن : "ونواب المجلس التشريعي عن حركة فتح من المشاركة في مؤتمر فتح السادس في بيت لحم، قائال

وأوضح جمعة أن النواب تلقوا بالغات رسمية تفيد بمنعهم من السفر ". القرار سياسي بالدرجة األولى
سباب، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في االتجاه غير الصحيح الذي يكرس االنقسام، وإجراء بدون إبداء األ

خطير ألن الفترة السابقة شهدت عدة سفرات لنواب المجلس التشريعي عن حركة فتح ولم يعترض 
طريقهم أحد، مستغربا هذه الخطوات التي اعتبرها تناقض الفعل لدى حركة حماس التي تؤكد أن النواب 

 .هم الشرعية
، متهما حركة "يتضح من خالل هذا المنع أنه لم يبق ألي نائب ال شرعية وال حصانة: "وقال جمعة

وبين ". بأنها تساعد في المؤامرات اإلسرائيلية إلفشال المؤتمر"حماس من خالل منعها النواب من السفر 
النقسام التي تضر بالمصلحة جمعة أن أعضاء حركة فتح في غزة يسعون لتوصيل صوتهم إلنهاء حالة ا

  ".ال مؤتمر بدون غزة: "الوطنية، قائال
  27/7/2009العرب، قطر، 

  
   السادسلسنا معنيين بإفشال مؤتمر فتح: حماس .14

قال عبد الرحمن زيدان النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي : وكاالت- ضياء الكحلوت-غزة 
من شأنه أن "السادس المنوي عقده في مدينة بيت لحم الفلسطيني في بيان صحفي إن مؤتمر حركة فتح 

أن التعقيدات ستكون نتيجة لما هو متوقع أن "واعتبر زيدان  ".يزيد األمور على الساحة الفلسطينية تعقيدا
 ".يفرزه المؤتمر من قيادات أسوأ من القيادات الفتحاوية الحالية
قال إن قرار حركته فيما يتعلق بسفر أعضاء وكان يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية قد 

حركة فتح من قطاع غزة إلى بيت لحم في الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر الحركة العام السادس 
 ".اعتبارات أمنية وأخرى سياسية"مرهون بـ

وصرح موسى بأن حركة فتح بإمكانها تسهيل عقد مؤتمرها العام السادس بمشاركة أعضائها في قطاع 
  .ة عبر إطالق سراح معتقلين من حماس في الضفة الغربيةغز

 27/7/2009العرب، قطر، 
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1506:         العدد       27/7/2009اإلثنين  :التاريخ

  
 فتح مليئة بالتسيب وتعيش حالة أسوأ من االنشقاق:  األحمدعزام .15

 دعا عزام األحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني والعضو : عناد السالم-عمان 
 إلى تجديد القيادة في صفوف الحركة للمحافظة على البرنامج المنتخب في المجلس الثوري للحركة

الوطني الفلسطيني ، وبث دماء شابة وجديدة بالحركة الستمرار المسيرة الوطنية، فيما وصف األحمد 
الحالة القائمة في الحركة بأنها أسوأ من االنشقاق ، وبان الوضع العام خطير ومليء بالتسيب، معلنا بان 

 .إلى عملية إنقاذ عام الحركة تحتاج 
وأضاف  األحمد  في مقابلة مع  الرأي ان برنامج النظام الداخلي لفتح وبرنامجها السياسي بحاجة إلى 

 في 1989مراجعة شاملة وعملية إصالح متواصلة الستمرار البرنامج الوطني المقرر في مؤتمر 
 .ينية المستقلةالجزائر، والذي يهدف للوصول إلى إقامة الدولة الوطنية الفلسط

وفيما يتعلق بالمؤتمر السادس للحركة والذي تقرر انعقاده في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ، أعلن 
األحمد بان المؤتمر يواجه سلسلة من التحديات والعقبات تتمثل باعتماد األعضاء الجدد، ووصول أعضاء 

) ال مؤتمر( المجلس الثوري للحركة قرر بان ، علما بان)باألكثر نضجا(األقاليم الخارجية،التي وصفها 
دون حضور جميع أعضاء الحركة بمن فيهم قيادات الخارج، كما ان إسرائيل إلى هذه اللحظة لم تعط 

 .السلطة الوطنية الفلسطينية أي ضمانات أو موافقة بدخول أعضاء الحركة بالخارج
 والمتعلق بإنهاء حالة االنقسام وإبرام وعلى صعيد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة،

المصالحة بين حركتي فتح وحماس، شدد األحمد على انه كلما حانت ساعة المصالحة تخرج قيادات في 
 .حماس لتعطل االتفاق معتبرا ان حماس ال تملك قرار المصالحة وبأنه بإيد إقليمية

حمد بانه غير متفائل على االطالق بالنسبة وبالنسبة لعملية السالم المتجمدة مع االسرائيليين صرح اال
 .للتسوية مع الجانب االسرائيلي، واضاف بان اتفاق اوسلو كان بمثابة طعم الصياد لنا ليصطادنا

  26/7/2009الرأي، االردن، 
  

  عضاء مؤتمر فتح بمغادرة غزة إلى الضفةألحماس للسماح ان  تدعوالشعبية وحزب الشعب .16
إلى الـسماح ألعـضاء     والحكومة المقالة    حركة حماس    بية وحزب الشعب  الجبهة الشع  دعت   :حسن جبر 

المؤتمر السادس لحركة فتح بمغادرة قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده في بيت لحـم فـي                  
  .الرابع من شهر آب القادم

 إلى معارضـة    قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة، إنه ال يجوز منع الناس من السفر، الفتاً               و
على ضرورة عدم التعامل مع المواطنين بعقليـة المنـع مـن            " األيام"وأكد الغول لِـ     .االعتقال السياسي 

ونفى الغول وجود أية وساطات فلسطينية في الوقت الراهن من أجـل حـل               .السفر واالعتقال السياسي  
  .تبذل منذ فترة لهذا الغرضأو االعتقال السياسي، مؤكداً أن جهودا " فتح"قضية سفر أعضاء مؤتمر 

إلى ذلك، طالب طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، حركتي حماس وفتح بتوفير كـل                
الظروف المناسبة إلنهاء حالة االنقسام واإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين بغض النظر عن مبـررات               

  .اعتقالهم
 إلى السلطة الوطنية وحكومة المقالة في غزة لإلفـراج          ، نداء عاجالً  "األيام"ووجه الصفدي في حديث لِـ      

 .بحضور المؤتمر السادس للحركة" فتح"العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح لمندوبي 
 27/7/2009األيام، فلسطين، 
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  نسعى للتصدي للمخططات اإلسرائيلية بكل جهد ممكن:  رداً على توسيع االستيطانحماس .17

أكدت حركة حماس في الضفة الغربية، أن توسيع االستيطان اإلسرائيلي وإقرار           : فلسطين/ القدس المحتلة 
المزيد من المخططات الهيكلية إلقامة مستوطنات وبؤر جديدة في طـول الـضفة الغربيـة وعرضـها،      

  .وعمليات التهويد المتسارعة هي التحدي األخطر أمام الشعب الفلسطيني
نسخة عنه أمس، على أنها تسعى للتصدي للمخططـات         " فلسطين"لقت  وشددت الحركة في بيان صحفي ت     

إن يدها ممدودة للجميع للتعاون والتعـاطي فـي إطـار التـصدي             : وقالت. اإلسرائيلية بكل جهد ممكن   
  ".الفلسطيني والمقاومة بكل أشكالها لهذا المشروع الخطير

ى تلك المخططات سـتبوء بالفـشل       كل محاولة إلضفاء الشرعية عل    "وشددت الحركة اإلسالمية على أن      
  ".وستقابل بحالة رفض ومقاومة شرسة تأخذ في حساباتها كل الجوانب

  27/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

   لدينا مشكلة في التواصل مع أي دولة ونرفض تصنيف معتدلين ومتشددينليس: حماس .18
 أنها تتخـذ قراراتهـا      تأكدحركة حماس   ، أن   غزة من،  26/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    ذكر  

بطريقة شورية ومؤسسية، وأنه ليس لديها مشكلة في التواصل مع أي دول العالم، والمشكلة الحقيقية هي                
ـ       " حماس"وقال فوزي برهوم المتحدث باسم       .مع العدو الصهيوني   المركـز  "فـي تـصريح خـاص لـ
، ونرفض  "حماس"دون في حركة    ليس هناك معتدلون أو متشد    ): "7-26(اليوم األحد   " الفلسطيني لإلعالم 

هذا التصنيف، فنحن حركة تتخذ قراراتها بطريقة شورية وحضارية ومؤسسية، وهي حركة تحرر وطني              
فلسطيني، وتدافع عن الشعب وحقوقه المسلوبة، وتهدف إلى أن يعيش الشعب بحرية وبأمن كبقية شعوب               

  ".المنطقة
مقاومة المشروعة كما تشرتشل الـذي دافـع عـن          تمارس ال ) حماس": "(حماس"وأضاف المتحدث باسم    

، مشيرا إلى أن هذه التصريحات توضح وجود نية لالنفتاح          "بريطانيا، وما زال بطالً في كلِّ دول أوروبا       
هذه الخطوة والتصريحات يجب أن يتم الموافقـة        "من قبل المجتمع األوروبي، موضحا أن       " حماس"على  

علـى قاعـدة احتـرام حـق الـشعب      " حماس" البريطاني للتواصل مع     عليها من قبل المستوى الرسمي    
  ".واستحقاقاته

وشدد برهوم على أن حركته ليس لديها أي مشكلة في التواصل مع أي من دول أوروبـا، وأن المـشكلة          
واضح أن هذه التصريحات جاءت بعد أن بدأ العالم يـسمع           : "الحقيقية مع العدو الصهيوني، وأردف قائالً     

ويسمع لمواقفها، بعد أن حجِبت عن المجتمع الغربي على مدار سنوات طويلـة، بفعـل               " حماس"ركة  لح
  ".العدو الصهيوني الذي ال يريد ألحد أن يسمع للحركة

 في  قالسامي أبو زهري المتحدث باسم حماس  أن،أ.ب.عن وكالة د 27/7/2009الخليج، وأضافت 
 المتنامية تؤكد استحالة تجاوز حركة حماس عند إجراء أي هذه الدعوات"تصريحات للصحافيين في غزة 

" إسرائيل"، وأعلن استعداد الحركة لفتح أي حوار مع أي طرف غربي باستثناء "ترتيبات في المنطقة
  ".عدم دفع أي ثمن سياسي لهذه اللقاءات كما يفعل اآلخرون"مشترطاً في الوقت ذاته 

  
  والدويك أبرز المرشحين .. عباس نافس ل لترشيح محماس تستعد":  القطريةالشرق" .19

أن الحركة تستعد لطرح مرشح للرئاسة " حماس"كشف مصدر فلسطيني داخل :  محمد عبد اهللا-القاهرة 
الفلسطينية خالل المرحلة القادمة، مؤكدا أن أجهزة ومؤسسات الحركة تدرس بجدية طرح مرشح ينافس 

 الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الرئيس محمود عباس أبو مازن خالل االنتخابات
  .  يناير القادم25المتزامنة بما ال يتجاوز 
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إن حماس " الشرق " وقال المصدر الذي يزور القاهرة حاليا ورفض ذكر اسمه لحساسية القضية لـ 
جرى تفضل أن تذهب إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اتفاق سياسي ومصالحة شاملة حتى ت

االنتخابات في ظل أجواء طبيعية، لكن إذا تعثر ذلك لن يكون أمام حماس إال الجمع بين رئاسة السلطة 
ورئاسة الحكومة عبر صناديق االقتراع لتوحيد الموقف الفلسطيني بدال من سلسلة التنازالت التي تقوم 

   .بها السلطة، وخاصة تنفيذها للخطة األمنية التي يقودها الجنرال ديتون
وأشار إلى وجود مجموعة من األسباب دفعت حماس إلى التفكير في المنافسة على منصب الرئيس منها 
تعثر المصالحة الفلسطينية وعدم وجود توافق سياسي مع فتح حول طبيعة المرحلة القادمة، لكن أبرز 

 فتح بعد األسباب حسب المصدر هو تآكل شعبية الرئيس أبو مازن، واالنشقاق العميق داخل حركة
  االتهامات الخطيرة التي وجهها فاروق القدومي إلى الرئيس أبو مازن، 

أن حماس لديها شخصيات كثيرة مقبولة إقليميا ودوليا والجميع يرحب بالتعامل معها : وأضاف المصدر 
  . مثل الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الحالي

 27/7/2009الشرق، قطر، 
  

  عبد الرحيم ال يعتزم ترشيح نفسه لعضوية اللجنة المركزية لفتح": ةالوطن السعودي" .20
مـين عـام الرئاسـة      أذكرت مصادر مقربة مـن      : وائل بنات ، عبد الرؤوف أرناؤوط  : غزة  ، رام اهللا 

 أنه أبلغ عددا من الكوادر      ،"الوطن"لـ  ، الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الطيب عبدالرحيم       
ونة األخيرة بأنه ال يعتزم ترشيح نفسه لعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر القادم وذلـك   الحركية في اآل  

  .من أجل إعطاء الفرصة للجيل الشاب من أجل أن يقدم للحركة، وأيضا ألسباب صحية
ونوهت إلى أن المؤتمر العام السادس سيقر اقتراحا بتشكيل مجلس استشاري يضم القياديين في الحركـة                

إعطاء المشورة وأيضا المشاركة في اجتماعات المجلس الثوري للحركة والمشاركة في القـرار             من أجل   
  . كلما استدعت الضرورة ذلك

في غضون ذلك أنهت لجنة العضوية للمؤتمر العام السادس اجتماعات استمرت يومين فـي عمـان تـم                 
 أنه سيتم شطب بعـض      حيث ذكرت مصادر  ، خاللها بحث الطعون المقدمة ضد أسماء عضوية المؤتمر       

 كمـا   1550 عضو بدال من     1700األسماء الموجودة وإضافة أسماء جديدة لتصل عضوية المؤتمر إلى          
  .كان مقررا سابقا

  27/7/2009الوطن، السعودية، 
  

   ساعة 48 خالل ألراضي الفلسطينيةأبو ماهر غنيم يعود إلى ا: عزام األحمد .21
ان ابـو   " األيـام "ئيس كتلة فتح البرلمانية، في تصريح لـ        ، ر األحمد عزام    أعلن :عبد الرؤوف أرناؤوط  

 الفلـسطينية   األراضـي ماهر غنيم القيادي في حركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم فيها قرر العودة إلى              
ابلغنا مـن   : " الفلسطينية ستكون نهائية وقال    األراضي عودته إلى    أنخالل اليومين القادمين، مشيرا إلى      

 الفلسطينية وستكون عودته خالل اليومين      األراضي في   واإلقامةر غنيم انه قرر العودة       ابو ماه  األخقبل  
  ".القادمين وقبل انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح

 27/7/2009األيام، فلسطين، 
  

   غزةأعضاء عقد المؤتمر السادس للحركة دون إمكانيةفتح تعقد اجتماعا ألخذ القرار بشأن  .22
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث امس األحد بأن اللجنة أكد: د عوضرام اهللا ـ ولي 
 الشهر الجاري التخاذ قرار نهائي بشأن عقد المؤتمر من عدمه في ظل اصرار حركـة                31ستجتمع في   
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حماس على منع اعضاء المؤتمر في غزة من مغادرة القطاع للضفة الغربية لحضور المؤتمر المقرر في                
  .رابع من الشهر القادم ببيت لحمال

واضاف شعث ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مصر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العـام               
في اشـارة   "  الشهر لتعطي قرارها بشكل نهائي في موضوع غزة        31اللجنة المركزية ستجتمع في     "لفتح  

  .ء غزة من مغادرة القطاع لحضورهالى امكانية اقدام حماس على منع اعضاء المؤتمر من ابنا
وشدد شعث لالذاعة الفلسطينية الرسمية االحد على عدم امكانية عقود المـؤتمر العـام للحركـة بـدون      
حضوار اعضاء غزة، محذرا من ان عقد المؤتمر بدون غزة يعزز اإلنقسام الفلسطيني الـداخلي حتـى                 

  .مستوى حركته على حد قوله
االت مع حماس للسماح العضاء مؤتمر فتح من غزة بالحضور، منوهـا            واشار شعث الى ان هناك اتص     

الى امكانية اطالق سراح اعضاء من الحركة معتقلين لدى االجهزة االمنية بالضفة الغربية مقابل السماح               
  .ألعضاء غزة بالسفر لبيت لحم لحضور المؤتمر

امكانية عقـد المـؤتمر مـن كثـرة         وحول قضية العضو في المؤتمر العام لفتح التي باتت تهدد بتفجير            
المتظلمين من شطب اسمائهم من عضوية المؤتمر اوضح شعث بان لجنة العضوية اجتمعت االحد فـي                
عمان للبت في قضية المتظلمين سواء على مستوى شخصي او شرائح لم يكن لهم نصيب في عـضوية                  

  .المؤتمر
 لحـل قـسم     1550 المحدد للمؤتمر والبالغ     على العدد " 15-10واشار شعث الى امكانية زيادة ما نسبته        

التظلمات سواء على مستوى كوادر في الحركة لم تمنحهم لجنة العضوية سـابقا حـق المـشاركة فـي                   
  .المؤتمر او على مستوى شرائح في الحركة لم يتم تمثيلهم في المؤتمر المرتقب

تمر في اطار االسـتجابة      عضوا لحضور المؤ   150-100وحسب شعث فان هناك امكانية لزيادة ما بين         
لبعض التظلمات، محذرا من ان فتح باب العضوية مجددا على مصراعيه سيلحق الضرر بإمكانية عقـد                

 " 15-10اي تصحيح على العضوية يتراوح من       "، مضيفا   1989المؤتمر العام للحركة الذي لم يعقد منذ        
  ".مقبول واكثر من ذلك سيخرب اعمال المؤتمر

  27/7/2009القدس العربي، 
  

  تداعيات منع أعضائنا من السفر ال تحتملونها:  تحذر حماسفتح .23
قال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح ان منع حماس، ألعضاء مـؤتمر  : رام اهللا ـ وليد عوض 

ال تحتمـل   "، وشدد على أن حمـاس       "ال يخرج عن سلوكها السياسي المقيت     "فتح من غزة من المشاركة      
يعتبر اعتراضاً مادياً وسافراً علـى كـل        "أى الزعارير أن أي اعتراض من حماس        ، ور "تداعيات المنع 

  ".المحاوالت الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية
وأشار الزعارير إلى أن حركة فتح لم تفاجأ من تصريحات الدكتور محمـود الزهـار عـضو المكتـب             

وج أعضاء فتح دون خروج معتقليها السياسيين       السياسي لحماس، التي قال فيها ان حماس لن تسمح بخر         
  .من السجن في الضفة الغربية

  27/7/2009القدس العربي، 
  

  معتقل من حماس لدى السلطة900ناصيف يطالب بالكشف عن مصير أكثر من  رأفت .24
طالب القيادي في حركة حماس واألسير في سجون االحتالل رأفت ناصيف، السلطة الفلسطينية : رام اهللا

في " يعانون األمرين" "حماس" معتقل من عناصر 900الضفة الغربية بالكشف عن مصير أكثر من في 
 .سجون السلطة واقبية التحقيق
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وقال ناصيف، في تصريح صحفي سرب من سجنه في النقب، إن لديه معلومات تفيد بتعرض عدد كبير 
عتراف زورا وبهتانا بتُهم ال عالقةَ لهم اال"من المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية هائلة، إلرغامهم على 

  ".بها؛ بهدف تشويه حركة حماس، ومحاولة تقديم صورة مغلوطة للمواطنين عنها
وأكد ناصيف أن من بين المعتقلين أطباء ومهندسين ونقابيين ومحامين وإعالميين وأعضاء مجالس بلدية 

 . ومرضى ونساءوقادة سياسيين ومحاضرين جامعيين وأئمة مساجد وطلبة جامعات
 27/7/2009السبيل، األردن، 

  
  المقرر عقده في بيت لحم ال يمثل الرأي األغلب للحركةالسادس مؤتمر فتح :  أبو الريشكتائب .25

إن ما كشفه : التابعة لحركة فتح"  سيف اإلسالم-كتائب الشهيد أحمد أبو الريش"قالت  :الضفة الغربية
، على حد تعبيرها، مطالبةً بمحاكمتهما " محمود عباس ودحالننقطةً في بحر خيانة"فاروق القدومي يعد 

  .قضائيا
لم يفاجأ الجميع بما قاله األخ فاروق القدومي أمين : "وقال أمين الهسي، القائد العام للكتائب في بيانٍ له

 ".سر حركة فتح في فضحه المؤامرة الكبرى في تاريخ القيادة الفتحاوية
وأعلن القائد العام لكتائب الشهيد أحمد أبو الريش دعمه  .فتح دون أن يسميهاوهاجم الهسي قيادات في 

مؤتمر فتح المقرر عقده في بيت لحم ال يمثل الرأي األغلب "للقدومي، والوقوف بجانبه، وشدد على أن 
ودعا الهسي القدومي بصفته أمين سر  ".للحركة، وإنما يقتصر على شخصيات ال عالقة لها بفتح حقيقة

تشكيل محكمة ثورية لمحاكمة الخائن محمد دحالن على قتله الشهيد القائد ياسر "إلى " فتح"ركة ح
  ".وشأنها" فتح"عرفات، ومطالبة محمود عباس بترك حركة 

  26/7/2009إخوان أون الين، 
  

  كتائب األقصى تدعو إلى إشراك قيادات فتح في غزة بشكل سري بالمؤتمر السادس  .26
جهت كتائب األقصى رسالة إلى اللجنة المركزية والمجلس الثـوري وصـلت   و: رام اهللا ـ وليد عوض 

  .نسخة منها، أكدت خاللها على أن الحركة والقضية والمؤتمر السادس يواجهون خطراً" القدس العربي"
العـرس  "أمام مسؤولياتهم من أجل إنجـاح       " وقفة وطنية صادقة  "وطالبت الكتائب قيادة الحركة بأن يقفوا       

  ". الفتحاوي والذي طال انتظارهالوطني
ودعت كتائب األقصى قيادة حركـة       .وطالبت كتائب األقصى بعدم تأجيل المؤتمر باي حال من األحوال         

فتح في حال عدم سماح حركة حماس ألعضاء المؤتمر من قطاع غزة بالخروج إلى بيـت لحـم، إلـى                    
  .حرصا على نجاح انعقاد المؤتمر" شكل سري"إشراكهم بـ 

  27/7/2009 العربي، القدس
 

 وفد من حماس يزور وزير لبناني ويعرض معه أوضاع وشؤون الالجئين .27
في لبنان، ضم " حماس"استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل أبو فاعور وفداً من حركة : راشيا

طفى مسؤول العالقات السياسية في البقاع بسام خلف، ورئيس رابطة علماء فلسطين السابق داود مص
وكوادر من الحركة، وعرض معهم تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان، لجهة 
ضرورة إعطائهم حقوقهم المدنية واالجتماعية التي تكفل لهم العيش الكريم إلى حين تحقيق عودتهم إلى 

 . فلسطين
 27/7/2009السفير، 
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   واشنطننتنياهو يعلن عن رغبته في تجاوز الخالفات مع .28

 رغبته في تجاوز أمس نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين أعلن .):ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
 نتنياهووقال . "إسرائيل" إلى أميركيينالخالفات مع اإلدارة األميركية، وذلك قبل وصول ثالثة موفدين 

 الصداقة إطارق على كل األمور في بطبيعة الحال ال يوجد اتفا: "في افتتاح االجتماع األسبوعي للحكومة
".  اتفاق في شأن عدد من المسائلإلى الوصول إلى، سنسعى جاهدين )مع الواليات المتحدة(التي تجمعنا 

يشهد على اهتمامهما المشترك بأمور األمن " تكثيف اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين أنواعتبر 
  ".واالقتصاد واالستقرار

  27/7/2009الحياة، 
  

  "الكنيست" نتنياهو تواجه خمسة اقتراحات بحجب الثقة في حكومة .29
اإلسرائيلي، اليوم، خمسة اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة التي ) البرلمان" (الكنيست"ناقش ي: الناصرة

قدمت أحد " كاديما"وقالت اإلذاعة العبرية إن كتلة  .يتزعمها بنيامين نتنياهو، قدمتها كتل المعارضة
". دوس رئيس الوزراء على الديمقراطية لتحقيق مكاسب سياسية"قتراحات على خلفية ما وصفته بـاال

وقدمت القائمة الموحدة والعربية للتغيير اقتراحا آخر يتعلق بأوضاع األسرى الفلسطينيين من سكان 
  .1948األراضي المحتلة سنة 

حكومية في مجال االستيطان، بينما يتعلق ويتناول اقتراح قدمه التجمع الوطني الديمقراطي الخطط ال
  .بإهمال جهاز التعليم الحكومي" ميرتس"اقتراح قدمته كتلة 

قانون "وتوقعت مصادر برلمانية إسرائيلية أن يصوت الكنيست اليوم على مشروع القانون المسمى 
  .والذي يتيح لسبعة أعضاء كنيست باالنسحاب من كتلتهم" موفاز

" كاديما" إلى سن مشروع هذا القانون في مسعى إلحداث انشقاق داخل حزب وكان نتنياهو قد بادر
المعارض صاحب أعلى أصوات في االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، بحسب ما تفيد به مصادر صحفية 

  .عبرية
تحفظاً يسمح بموجبه ألربعة أعضاء " كديما"وسيطرح بدوره عضو الكنيست إسرائيل حاسون من حزب 

وينوي رئيس . نسحاب من كتلتهم مما سيتيح ألربعة نواب عماليين االنسحاب من كتلتهمكنيست باال
غير أخالقية من الناحية العامة، ومساساً "الكنيست رؤوفين ريفلين مقاطعة عملية التصويت باعتبارها 

  .، كما قال"بحقوق األقليات في الكنيست
  27/7/2009قدس برس، 

  
   ألف مستوطن300ية تجاوز الـ  المستوطنين في الضفة الغربعدد .30

 ألف مستوطن حسب معطيات التقرير نصف 300تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية الـ 
 بلغ 2009يونيو /  حزيران30وحسب التقرير المحتلن حتى نهاية . السنوي لإلدارة المدنية لالحتالل

منذ نهاية عام % 2.29اليهود  مستوطن، وبلغت نسبة االرتفاع في عدد 304569عدد المستوطنين 
2008. 

وتشكل نسبة الزيادة السكانية لليهود في المستوطنات ثالثة أضعاف الزيادة في عدد اليهود داخل الخط 
األخضر، مع اإلشارة إلى أن شهور الصيف تشهد تدفقا يهوديا إلى المستوطنات بشكل أكبر من أشهر 

 . الشتاء
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يادة في عدد المستوطنين الذين ال يتبعون لسلطات محلية أو لوائية وشهدت الشهور التي شملها التقرير ز
مع اإلشارة إلى أن هذا المعطى ال يشمل البؤر االستيطانية العشوائية %. 4.4وارتفعت نسبة هؤالء بـ 

 .التي تتبع معظمها إداريا لمستوطنات قائمة
% 5.10" إيتمار"ادة، مستوطنة وقد شهدت المستوطنات ذات الطابع األيدلوجي النسبة األعلى في زي

" مفو حيرون"، %6.29" تيليم"؛ %4.86مستوطنة يتسهار % 3.79تبوح "، %4مستوطنة ألون موريه 
 .8.13) في غور األردن"(نتيف هبكعاه"؛ 8.13%

وكان تقرير سابق نشرته دائرة اإلحصاء المركزية قبل شهرين أشار إلى أن حوالي ثلث الزيادة في 
 نابعة من الهجرة وانضمام عائالت مهاجرة وعائالت من داخل الخط األخضر 2007 المستوطنات عام

إال أن التقرير الحالي ال يشمل معطيات حول عوامل زيادة . إلى المشروع االستيطاني في الضفة الغربية
 .عد السكان

 27/7/2009، 48عرب
  

  2009خالل % 20 اإلسرائيلية تتراجع بنسبة الصادرات .31
 عن تراجع الصادرات أمس أعلنألزمة االقتصادية وآثارها الشديدة على إسرائيل، حيث تتبدى مظاهر ا

 بنسبة الثلث تقريبا، في ظل تقديرات بأن نسبة التراجع في الصادرات 2009في النصف األول من العام 
وأشارت معطيات معهد الصادرات اإلسرائيلي، إلى أن الصادرات في . %20 لن تقل عن 2009للعام 

 مقارنة بالعام %34 مليار دوالر ما يشكل تراجعا بنسبة 21.8نصف األول من العام الحالي بلغت ال
 من مثيلتها في %55وكان الهبوط األكبر في الصادرات في مجال صناعة الماس حيث بلغت . الماضي

صادرات وأشار المعهد إلى أن تراجع ال.  مليارات دوالر فقط5,1العام الماضي وحققت صادرات بمبلغ 
 . كان يمكن أن يكون أكبر لوال تحسن ما طرأ في مجال الصادرات االلكترونية والطائرات من دون طيار

وأوضح تقرير صادر عن معهد الصادرات اإلسرائيلية، أن الصادرات من الدولة العبرية إلى أوروبا 
لنصف األول من  من مجموع الصادرات في ا%30.2تراجعت في النصف األول من العام الحالي من 

وقد زادت الصادرات لدول أميركا الالتينية، التي تشتري أسلحة .  هذا العام%27.5، إلى 2008العام 
وقد انخفضت الصادرات اإلسرائيلية .  هذا العام%36.2 العام الماضي، إلى %34.1من إسرائيل، من 

 . لدول آسيا
 العموم تراجعاً في تصدير البضائع ويظهر تحليل معطيات الصادرات اإلسرائيلية أن هناك على

التي أبرمت مؤخرا صفقة شراء ( دولة وزيادة في الصادرات إلى دول مثل كولومبيا 46اإلسرائيلية إلى 
وتشير هذه المعطيات إلى أن الصادرات . ومصر وأذربيجان)  مليون دوالر150بمبلغ " كفير"طائرات 

، وكذا الحال مع %2دة مع مصر كانت فقط بحدود ، في حين أن الزيا%34لكولومبيا ازدادت بنسبة 
 . أذربيجان

 في المئة، 20وفي ظل األزمة االقتصادية العالمية، تتوقع المصادر اإلسرائيلية تراجع الصادرات بنسبة 
وتتوقع هذه المصادر أال تزيد الصادرات اإلسرائيلية في العام . يقابلها تراجع بالنسبة ذاتها في الواردات

 ). من دون حساب صادرات الماس( مليار دوالر 33ن الحالي ع
ورغم األزمة، فإن العديد من المصادر اإلسرائيلية تعزي نفسها بأن الوضع في الدولة العبرية ال يزال 

ويقولون انه رغم ارتفاع عدد الطلبات لإلفالس القانوني في النصف األول . أفضل من دول غربية أخرى
 . %35، فإن نسبة إشهار اإلفالس في الدول الغربية أكبر ويبلغ %19,3من العام الحالي، وبلوغه 

 27/7/2009السفير،     
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  "إسرائيل"السادس يشكل أهمية إستراتيجية لـ " فتح"نجاح مؤتمر :  إسرائيليضابط .32

صرح العميد في االحتياط اإلسرائيلي شالوم هراري، وعضو ما يسمى بمعهد األبحاث في : الناصرة
 ".إسرائيل"أن نجاح المؤتمر السادس لحركة فتح يشكل أهمية إستراتيجية لـ" هرتسليا"رهاب بـشؤون اإل

وأكد العميد هراري خالل لقاء أجرته معه إذاعة الجيش أن المؤتمر يشكل تحديا لألجهزة األمنية 
صراعات اإلسرائيلية على ثالث مستويات، وهي عدم إعاقة المؤتمر، والمحافظة على عدم انجرار فتح ل

واستغرب  .في حال فشل المؤتمر" إسرائيل"داخلية، واألكثر أهمية هو الحرص على عدم إلقاء اللوم على 
هراري عدم اهتمام اإلعالم اإلسرائيلي بقضية انعقاد المؤتمر، مع أن اإلعالم الفلسطيني أثار ضجة حول 

ألنه يمنح قوة لرئيس السلطة محمود والواليات المتحدة معنيون بنجاحه " إسرائيل"هذه القضية، كما أن 
 .عباس ويدعم كانته

هناك جهات في فتح تخشى هذا المؤتمر وتريد ": "عكا"وقال الضابط اإلسرائيلي وفق ما نشر موقع 
عرقلته وإحباطه وسيكونون سعداء لو لم يعقد، وهؤالء يبحثون عن حجة يلقون اللوم بها على طرف 

 .ق زعمهوف" معين ولذالك يحرصون على فشله
 27/7/2009السبيل، األردن، 

 
  نتنياهو لن يجمد االستيطان: مسؤول إسرائيلي .33

أفصح مسؤول إسرائيلي أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يوقف  :فرح سمير -القدس المحتلة 
ن وأفاد عضو الكنيست عن حزب كاديما المعارض نجما. االستيطان، أو يقوم بإخالء البؤر االستيطانية

شاي أن نتنياهو ال ينوي اإلقدام على إخالء النقاط االستيطانية العشوائية، أو تجميد مشاريع البناء الجارية 
وأضاف أن رئيس الحكومة أخرج المارد من القمقم بحديثه عن قضية البناء في شرقي  .في المستوطنات

من جهته هاجم الزعيم الروحي  .القدس، وأشعل بنفسه مواقد النار ويبحث اآلن عن المطافئ إلخمادها
لحزب شاس المتطرف العضو في االئتالف الحكومي الحاخام عوفاديا يوسف اإلدارة األمريكية لمطالبتها 

. وتساءل بأي حق يقولون لنا هنا نبني وهنا ال نبني، إننا لسنا عبيدا لديهم. إسرائيل بتجميد االستيطان
 من اليمين المتطرف، 120 مقعدا من أصل 11يلي ويندرج هذا الموقف من مؤسس رابع حزب إسرائ

 .في سلسلة من الهجمات العنيفة التي يشنها اليمين على إدارة واشنطن
  27/7/2009عكاظ، 

  
  تجربة إسرائيلية على صاروخ مضاد للصواريخ .34

المضاد " باراك" تجربة ناجحة على نظام مطور لصاروخ اإلسرائيليةأجرت البحرية : )ب.ف.ا(
الذي أطلق من بارجة " باراك"وبحسب البيان، فإن صاروخ  .كما جاء في بيان عسكري أمسللصواريخ، 

وأجريت  .اإلسرائيليةنجح في اعتراض صاروخ كان يستهدفها انطالقاً من سفينة تابعة للبحرية " 5ساعر"
  . اإلسرائيلية العسكرية اإلذاعةتجربة الصاروخ الجديد األسبوع الماضي، كما أوضحت 

  27/7/2009 الخليج،
  

  على منزل بحي الشيخ جراح واستيالء  .. باحات األقصىجماعات يهودية تقتحم .35
 اقتحمتأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة أن جماعات يهودية           : وكاالت - القدس المحتلة 

 لـشرقي   المسجد األقصى، من بوابة المغاربة التي تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ احتاللهـا             
  . م1967مدينة القدس في العام 
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وأوضحت أن الجماعات اليهودية المتطرفة حاولت منذ ساعات مبكرة اقتحام المسجد األقصى المبـارك              
من عدة بوابات، وخاصة من بوابتي األسباط والسلسلة باإلضافة إلى بوابـة المغاربـة؛ إال أن التواجـد                  

  .لقدس المحتلة والداخل الفلسطيني، حال دون ذلكالمكثف للمواطنين الفلسطينيين من مدينة ا
وفي سياق منفصل، أفاد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أن مستوطنين يهود استولوا علـى           

في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يعـود للمـواطن          " كبانية أم هارون  "منزل فلسطيني مهجور يدعى     
 له، أن قوات كبيرة مـن شـرطة وجـيش االحـتالل رافقـت               وأفاد المركز في بيان    .درويش حجازي 

وذكر شهود عيان في الحـي أن       . المستوطنين، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من االقتراب من المنطقة       
وأشـاروا   .المستوطنين اصطحبوا معهم جرافة ومعدات هدم، بهدف إعادة تأهيل المنزل المهجور للسكن           

ن الحي، تصدوا للمستوطنين، حيث اعتقلت الشرطة عددا منهم بينهم وزير شـؤون القـدس               إلى أن سكا  
  .السابق في حكومة رام اهللا حاتم عبد القادر وعشرة من المتضامنين األجانب

27/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  النقبمسيرة اليمين المتطرف في  يتصدون لنآالف الفلسطينيي .36
دى االالف من أهالي مدينة راهط في النقـب لمـسيرة اسـتفزازية    تص: ر رامي منصو-القدس المحتلة  

لستين ناشطا يمينياً متطرفا بقيادة الفاشي باروخ مارزل وإيتمار بن غفير وعـضو الكنيـست الكاهـاني                 
وفرضـت  . ميخائيل بن آري وسط حماية مكثفة للشرطة وإضطرارها لتحويل المسيرة إلى مسيرة سرية            

مس طوقا حول مسيرة اليمين وحول مظاهرة التصدي وفرضت تعتيما كامال           الشرطة اإلسرائيلي صباح أ   
عن مجريات مسيرة اليمين ونصبت الحواجز في مداخل المدينة وفي مفارق داخلية لمنع أي تماس بـين                 

  .المسيرة االستفزازية والمتظاهرين العرب الغاضبين
هذا يوم العـزة والكرامـة      "يارة مارزل   وقال عواد ابو فريح المركز االعالمي للجنة الشعبية لتصدي لز         

والتصدي للعنصرية، ونعبر فيه عن استنكارنا لتصرف الشرطة بتخويف اهـالي المدينـة مـن خـالل                 
االتصال بهم بعدم المشاركة في التصدي لزيارة اليمنيين العنصرين اننا نرى بذلك المس بشرعية وعبور               

  ".ة واالساسيةكل الخطوط الحمراء السس وقوانين ومعايير البشري
هذه ارضنا ووطنا عرفنا وسنعرف كيف نحميه من كل العنصريين والفاشـيين            "وقال الشيخ رائد صالح     

نحن نؤكد ان هـذه     . ونؤكد أن هذه الزيارات جاءت لتستفز وتضرب مشاعر الجماهير العربية في البالد           
ؤالء الـصعاليك الـذين يحـاولون       المدينة العربية ستبقى عربية وهي لم تكن يوم من هذه االيام مكانا له            

اننا نؤكد لليمين المتطرف واالالف من رجال الشرطة نقول لهم ان كـل             .. اقتحامها واستفزاز مواطنيها  
  ".مساعيهم فاشلة لن ولم نقبل بها

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إن التـصدي للعنـصري الـصغير                
ؤسسة التي تمارسها السلطة، والتي يعاني منها       نفسه تصدي للعنصرية الكبيرة والم    مارزل هو في الوقت     

العنصرية فعل جنائي يجب أن يعاقب      "وأضاف  . كل المواطنين العرب في الداخل خاصة أهلنا في النقب        
عليه القانون، ونحن نعبر عن احتجاجنا الشديد لقرارات المحكمة والشرطة وغيرها باعتبـار مظـاهرة               

صريين نوع من حرية التعبير، وهذا أمر في غاية الخطورة ألنه مجرد السماح لهم بالتظـاهر فـي                  العن
  ".راهط هو منح شرعية للعنصرية على أساس االعتبار الكاذب بأن هذه حرية تعبير

27/7/2009الدستور،   
  

  على المسجد األقصى " السيطرة والسيادة"يبحث سبل تكريس " الكنيست"": مؤسسة األقصى" .37
، النقاب عـن أن     48، في فلسطين المحتلة عام      "مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "كشفت   :القدس المحتلة 

اإلسرائيلي اليوم لبحث الـسبل     ) البرلمان(منظمات إسرائيلية ستعقد يوماً دراسياً في أحد أروقة الكنيست          
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وأضافت  .ى المسجد األقصى  اإلسرائيلية عل " السيطرة والسيادة "واألساليب التي يمكن من خاللها تكريس       
إنه من خالل نص الدعوات لحضور هذا اليوم الدراسي؛ يتبين أن أحد الدوافع لتنظـيم هـذا                 :" المؤسسة

 قبل نحو عشرة أيام     – نائب رئيس الحركة اإلسالمية      –اليوم هو ما ورد على لسان الشيخ كمال خطيب          
المبارك، حيث أكـد أن األقـصى حـق         في مهرجان صندوق طفل األقصى السابع في المسجد األقصى          

  ".خالص للمسلمين وحدهم
وأشارت مؤسسة األقصى إلى أن اليوم الدراسي المذكور سينظم بمبادرة من عضو الكنيست ميخائيل بن               

، وسيتحدث فيه عدد من الشخصيات التي تنشط فـي مجـال            "أرييه إلداد "أرييه، وبإدارة عضو الكنيست     
د األقصى، وتنظيم إقامة الشعائر الدينية والتلمودية اليهودية في المـسجد           تهويد القدس واقتحامات المسج   

  . المبارك
27/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
   بانهيار نفق في رفح ستة فلسطيني وفقدان استشهاد .38

أعلن مصدر طبي فلسطيني أمس ان فلسطينيا قتل وفقد ستة آخرون في انهيار نفق في               :  ا ف ب   -غزة  
  .  قطاع غزة ومصررفح على الحدود بين

27/7/2009الدستور،   
  

 مخيم اليرموك بدمشق عريس وعروس في 1000  تنظم حفل زفاف لـحماس .39
 من 1000، حفل زفاف جماعي لـ)حماس(نظمت حركة المقاومة اإلسالمية :  يونايتدبرس–دمشق 

قاربت المليون العرسان في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، قرب العاصمة السورية، دمشق، بكلفة 
نواف التكروري إن هدف حفل الزفاف . وقال مسؤول العمل الشعبي في الحركة د. دوالر أمريكي
إعانة الشباب على الزواج في ظل " ثنائي، الذي جرى الجمعة في المخيم، هو 500الجماعي لـ 

لذين قضوا من األعمال التكاليف المعيشية العالية والمساعدة على اإلنجاب ليحل هذا الجيل محل الشهداء ا
 ".الجهادية

ولكن نظرا لألعباء " طلب من فلسطينيين وسوريين، 2000وقال التكروري إن الحركة تسلمت أكثر من 
 ". طلب500المالية لم نتمكن من قبول سوى 

وقال عضو القيادة السياسية لحركة حماس منير السعيد، الذي ناب عن رئيس المكتب السياسي للحركة 
تحقيق تكافل اجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني والذي يأتي في سياق "ل، إن الهدف منه في الحف

 ".برنامج الحركة
27/7/2009القدس، فلسطين،   

  
  48الـي  فلسطينيمن عامالً 290عتقل ي االحتالل .40

حمالت دهم " حرس الحدود"شنت الشرطة اإلسرائيلية، بالتعاون مع ميليشيات ما يسمى : الناصرة
، وهم من 1948عتقال واسعة استهدفت العمال الفلسطينيين داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة وا

وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية في الشرطة اإلسرائيلية؛ فإنه تم خالل  .سكان الضفة الغربية
 دون حيازتهم على أقاموا"اليومين الماضيين اعتقال مائتين وثمانية وثمانين عامالً فلسطينياً، قالت إنهم 

ونقلت اإلذاعة العبرية عن المصادر قولها إنه تم التحقيق مع هؤالء العمال، حيث تم  ".التصاريح الالزمة
طرد الغالبية العظمى منهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية، في حين تم احتجاز عدد منهم لمواصلة 

  .التحقيق
26/7/2009قدس برس،   
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  في غزةب الفلسطينيين براً وبحراًقصف منازل وقوارياالحتالل  .41

، )26/7(قصفت زوارق ودبابات جيش االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء األحد : غزة
وقال  .منازل المواطنين الفلسطينيين وقوارب الصياديين شرق غزة وفي غرض البحر إلى الغرب منها

العسكري أطلقت عدة قذائف ونيران " اح العوزن"شهود عيان إن دبابات االحتالل المتمركزة في موقع 
 .رشاشاتها تجاه منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

وأضافت المصادر أن الزوارق الحربية اإلسرائيلية أطلقت قذائفها ونيران رشاشاتها تجاه قوارب 
 تضرر عدد منها دون أن يبلغ عن إصابات بين الصياديين في عرض بحر مدينة غزة، مما أدى إلى

  .الصيادين
27/7/2009قدس برس،   

 
  لدى أجهزة السلطة في رام اهللاموت سريري لمعتقل سابق  .42

دخل المعتقل السابق في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية الشيخ كمال أبو طعيمـة فـي                 
وقالت مصادر صحية من مستشفى المدينة       .مس األحد موت سريري بأحد المستشفيات في األردن مساء أ       

الذي كان ضمن عشرات المعتقلين لدى األجهـزة األمنيـة الفلـسطينية            -الطبية باألردن إن أبو طعيمة      
 دخل فعليا في حالة الموت السريري، مؤكدة أن األطباء سيقومون بفـصل األجهـزة الطبيـة                 -بالضفة

  . في تحسن حالته الصحيةالمساعدة له مساء اليوم لعدم وجود أمل
وكان أبو طعيمة معتقال لدى السلطة الفلسطينية مدة تسعة أشهر، وأفرج عنه قبل شـهر ونـصف بعـد                   

  .إصابته بجلطة حادة نقل إثرها إلى األردن للعالج
وتُتهم أجهزة التحقيق بأنها مارست عليه عذابا شديدا استدعى نقله للمستشفى عدة مرات، وأفـرج عنـه                 

  .مالة المرض ويجد صعوبة في الحديثوهو على ح
27/7/2009نت، .الجزيرة  

  
  توقيع اتفاقية مع مصر لتقوية خط الكهرباء المصري المغذي لجنوب غزة .43

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أمس عن توقيعها اتفاقية مع مصر،             : أشرف الهور  -غزة  
وأشـارت شـركة    .  مدينة رفح جنوب القطـاع     لتحسين الجهد الكهربائي القادم من مصر، والذي يغذي       

كهرباء غزة في بيان لها الى أنها وقعت اتفاقية مع مسؤولين مصريين تتيح رفع الجهد الكهربـائي مـن                   
 كيلو فولت على خط الضغط العالي، ورفع الفولت على شبكة الضغط المـنخفض مـن                21.5 إلى   16.5
عها عن الجانب الفلسطيني المهندس سهيل سـكيك        وذكرت الشركة أن االتفاقية وق     . فولت 450 إلى   380

مدير عام شركة توزيع الكهرباء، وعن الجانب المصري المهندس ربيع الشريف مدير عام شركة القنـاة                
   .المصرية للكهرباء، وذلك في معبر رفح

وأكد سكيك على أهمية تحسين الجهد الكهربائي على خط الكهرباء الواصل من الجانب المصري لرفـع                
فاءة الكهرباء في محافظة رفح وانتظامها بصورة دائمة ووضع حد لمشكلة ضعف التيار في محافظـة                ك

  .رفح وإلنهاء معاناة المواطنين، التي تزايدت بصورة ملحوظة مؤخراً
يشار إلى أن مدينة رفح مربوطة بشبكة الكهرباء المصرية منذ ثالث سنوات، بعد أن قـصفت إسـرائيل               

ويعاني سكان القطاع منذ تدمير إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء          . الوحيدة في القطاع   محطة توليد الكهرباء  
، من نقص شديد في الكهرباء، رغم إعادة تصليح المحطة، يـنجم عنـه انقطـاع       2006في صيف العام    

 .التيار عن السكان لعدة ساعات
  27/7/2009القدس العربي، 
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   الكوارث واألزمات   تضع خطة شاملة للتعامل مع"الصحة المقالة" .44

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها وضعت خطة طوارئ للتعامـل مـع األزمـات والكـوارث                 :غزة
باسم نعيم على أهمية االستفادة من التجربة السابقة والناجحة للـوزارة فـي             . وأكد الوزير د  ،  والحروب

.   التي واجهتها في تلـك الفتـرة       إدارتها لألزمة أثناء الحرب على غزة لتفادي بعض المشكالت البسيطة         
وأشار إلى مهام المركز اإلعالمي للتوثيق والذي سيكون حلقة الوصل ما بـين وزارة الـصحة وكافـة                  

  .المؤسسات اإلعالمية والمراكز الحقوقية من أجل تزويدهم وإخبارهم بكافة المعلومات أوال بأول
 ممرض في مستشفى الشفاء مـن دورة        100وفي سياق آخر، نظمت وزارة الصحة أمس حفالً لتخريج          

  . دفعة الشهيد الحكيم رامي أبو عبيد-)BLS(إنعاش القلب والرئتين 
27/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
  وطرد السفير اإلسرائيلي"وادي عربة" تطالب بتجميد معاهدة "اإلخاء النيابيةكتلة : "األردن .45

طرد السفير اإلسرائيلي من عمان، "بـ) ائبا ن21(طالبت كتلة اإلخاء الوطني النيابية : أيمن فضيالت
واستدعاء السفير األردني في تل أبيب علي العايد، وتجميد معاهدة وادي عربة ردا على تصريحات 

التقدم بشكوى "وطالبت الكتلة الحكومة بـ ".رئيس الكنيست اإلسرائيلي باعتبار األردن أرضا إسرائيلية
 ".جاه هذا التطاول على األردن وتعريض أمنه إلى الخطرإلى مجلس األمن ضد الكيان الصهيوني ت

27/7/2009السبيل، األردن،   
  

   من سجون االحتالل  الفلسطينيين النوابنواب أردنيون يوقعون وثيقة تدعو لإلفراج عن  .46
وقع عشرات النواب األردنيين من مختلف الكتل والقوائم البرلمانية على وثيقة تطالـب بـإطالق                :عمان

فة النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وذلك في إطار فعاليات الحملة الدوليـة  سراح كا 
  .التي انطلقت مطلع الشهر الجاري لإلفراج عن النواب المختطفين

27/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  شجرة مثمرة في مزارع األغوار3212 أحرقت "إسرائيل": "وزارة الزراعة األردنية" .47
كشفت إحصائيات وزارة الزراعة أن الحرائق اإلسرائيلية، في المناطق  : عصام مبيضين- السبيل

 .1994 دونما بعد معاهدة وادى عربة عام 1250الحدوية شملت 
وأتت الحرائق على حقول مزروعة بالحمضيات، فضال عن بيادر القمح والشعير، وأشجار مثمرة يزيد 

رائق اإلسرائيلية من إطالق القنابل التنويرية، وانفجار ألغام، وتتعدد أسباب الح . عاما50ًعمرها عن 
وبلغت قيمة المطالبات المالية األردنية جراء . وحرق أعشاب على األسالك الشائكة لمراقبة الحدود

 2009 إلى عام 1996ويقدر عدد األشجار التي احترقت من عام  . ألف دينار88.472خسائر الحرائق 
 . شجرة3212حوالي 

  27/7/2009سبيل، األردن، ال
 

  "ونروااأل"ردن يؤكد ضرورة استمرار التفويض الدولي لـاأل .48
 اكد االردن ضرورة استمرار التفويض الدولي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل الالجئـين             : بترا –القاهرة  

جب انساني  االونروا باعتبارها حافظة مهمة لحقوق الالجئين الفلسطينيين وما تقوم به من وا            الفلسطينيين
  .نبيل في خدمة الالجئين في مناطق عملياتها الخمس
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جاء ذلك في كلمة القاها مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة رئـيس الوفـد االردنـي        
ـ    لمؤتمر المشرفين على الالجئين الفلسطينيين بالدول المضيفة التي بدأت امـس            82الجتماعات الدورة ال

ل العربية بمشاركة وفود تمثل االردن مصر وسورية ولبنان وفلسطين وجامعة الـدول             بمقر جامعة الدو  
   .العربية ومنظمة المؤمر االسالمي

وطالب العزايزة بضرورة زيادة دعم الدول المانحة لالونروا لتمكينها من االستمرار في القيام بواجباتهـا               
ردن الموقف االردنـي الثابـت مـن القـضية          واكد اال  .تجاه الالجئين رافضا اية تقليصات في خدماتها      

الفلسطينية باعتبارها اساس الصراع في المنطقة وبدون ايجاد حل عادل وشامل يستند الى رؤية الدوليتن               
  .ووفقا للمرجعيات المعتمدة السيما مبادرة السالم العربية

27/7/2009الرأي، األردن،   
  

   لألمم المتحدةطالب برفع مسألة بيع األراضيضية الالجئين وتالجامعة العربية تحذر من ضياع ق .49
طالبت برفع ضياع قضية الالجئين الفلسطينيين، و" من ، أمس،حذرت جامعة الدول العربية: القاهرة

وطالب األمين  ". إلى األمم المتحدة48 أراضيهم في المناطق المحتلة عام قضية بيع الحكومة إالسرائيلية
ربية للشؤون الفلسطينية السفير محمد صبيح، في كلمة ألقاها في افتتاح العام المساعد لجامعة الدول الع

مؤتمر المشرفين على الالجئين الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة بالجامعة العربية، برفع القضية لألمم 
 وهو ما تبيع هذه األراضي لليهود فقط" إسرائيل"المتحدة التي لديها وثائق تبطل هذا األمر، الفتا إلى أن 

 أن الجامعة العربية تؤكد أن ال تطبيع في ظل االستيطان وتهويد القدس، وفي ،وأضاف". عنصرية"يعد 
بية ترى أن الممارسات وقال إن الجامعة العر. ظل هذه الحكومة التي ال تعترف بالمبادرة العربية للسالم

، مضيفا أن )صري في جنوب افريقيانظام الفصل العن" (االبارتهيد" أخطر من والسياسات اإلسرائيلية
في جنوب أفريقيا، ولكن هناك تراخياً في مواجهة المواقف " االبارتهيد"العالم وقف بحزم ضد 

، وطالب الواليات "أحد المطالب العنصرية"بأنها " يهودية إسرائيل"ـووصف الدعوة ل. اإلسرائيلية
الستيطان بمواقف عملية في مواجهة حكومة المتحدة والدول األوروبية بأن تقرن مواقفها الرافضة ل

  .ال تريد السالم" إسرائيلية"
 أن مصر قامت بأكبر عملية ،ومن جانبه، أكد رئيس وفد مصر في االجتماع المستشار شريف إسماعيل

 من المساعدات التي وصلت  كبيراًإغاثة في تاريخ قطاع غزة سخرت لها كل إمكانياتها، وقدمت جزءاً
وأشار إلى أن مصر تقوم بجهود مكثفة .  هذه العملية لكان الوضع في القطاع أسوأ بكثيرالقطاع، ولوال

إلنهاء االنقسام الفلسطيني، وقد تحقق تقدماً إيجابياً بشأن عدد من القضايا العالقة، وتجسير الهوة بين 
  .الطرفين

لمتحدة لغوث وتشغيل وأكد على مصطفى رئيس وفد سوريا إلى المؤتمر ضرورة استمرار وكالة األمم ا
في تأدية مهامها وتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين واستمرارها في تقديم ) أونروا(الالجئين الفلسطينيين 

وشدد على . خدماتها وبرامجها لكل الالجئين الفلسطينيين دون قيد أو شرط وحتى عودتهم إلى ديارهم
ن تحت أي حجة أو سبب خاصة ما يقال حول ضرورة عدم تقليص الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيي

  .األزمة المالية العالمية
) أونروا(من جانبه، شدد وجيه عزايزه رئيس الوفد األردني على موقف األردن الثابت والداعم لوكالة 

في أداء عملها، باعتبارها تشكل حافظة مهمة لحقوق الالجئين الفلسطينيين في أروقة األمم المتحدة بشكل 
  .لمجتمع الدولي بشكل عامخاص وا

  27/7/2009الخليج، 
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 "استعادة األراضي المحتلة من خالل تحقيق السالم العادل والشامل" رغبة بالده في األسد يؤكد .50

الخاص إلى الشرق  جدد الرئيس السوري بشار األسد أمام المبعوث األميركي: هدى سالمة-دمشق
استعادة األراضي المحتلة من خالل تحقيق السالم " في  التأكيد على رغبة بالده،األوسط جورج ميتشل

  ".ولية ومبدأ األرض مقابل السالمالعادل والشامل المستند إلى المرجعيات وقرارات الشرعية الد
  27/7/2009الشرق، قطر، 

  
  ال نملك منع مرور الغواصات اإلسرائيلية: رئيس هيئة السويس .51

، أن مصر ال تملك منع قناة السويس الفريق أحمد فاضلأكد رئيس هيئة :  محمد أبو عيطة-القاهرة 
 من عبور القناة، باعتبار أنها ال تمثل تهديدا لألمن القومي المصري أو مجرى الغواصات اإلسرائيلية

ليست في حالة حرب مع مصر، وقال نحن في هذا الجانب ملتزمون باتفاقية " إسرائيل"القناة، كما أن 
جاء ذلك، في مؤتمر صحافي  . العمل لمرور الغواصات والناقالتجبها تنظيمالقسطنطينية التي يتم بمو

صري جمال عقده فاضل في إطار احتفاالت مصر بالذكرى الثالثة والخمسين إلعالن الزعيم الم
  .عبدالناصر تأميم القناة

  األردني المقترح- اإلسرائيليمن جهة أخرى، عبر فاضل عن القلق إزاء مشروع قناة البحرين 
 إلى أن ضرر لتوصيل مياه البحر األحمر بمياه البحر الميت عن طريق أنابيب ومجرى ضيق، مشيراً

ذلك ال يمتد إلى قناة السويس بشكل مباشر ولكن إلى البيئة المصرية من خالل تغير مناخ المنطقة وزيادة 
روع هم األردن وفلسطين ملوحة المياه الجوفية ومياه البحر األحمر، مؤكدا أن المستفيدون من هذا المش

 عن الثقة في رفض البنك فقط، في حين أن مصر ستتحمل ضرره في حالة إتمامه، معبراً" إسرائيل"و
  .الدولي تمويل مثل هذا المشروع الضار بالبيئة

  27/7/2009الخليج، 
  

 مصر تمنع فنانين بحرينيين دخول غزة .52
ن إنهم ينتظرون منذ أربعة أيام أمام بوابات معبر قال عدد من الفنانين البحرينيي:  حسن محفوظ-المنامة 

رفح لدخول قطاع غزة إلحياء حفالت فيه ضمن احتفال القطاع بالقدس عاصمة الثقافة العربية لعام 
، مؤكدين عزمهم إقامة حفلة موسيقية على الجانب المصري من رفح إذا فشلت محاوالت السماح 2009

  .لهم بالدخول إلى القطاع
  26/7/2009، نت.الجزيرة

  
  والمستوطنات غير شرعية  .. 1967نؤيد دولة فلسطينية على حدود : ديمارتن  .53

قال الناطق الرسمي باللغة العربية للحكومة البريطانية مارتن دي، في مؤتمر صحافي :  بترا–عمان 
ولة فلسطينية عقده أمس في منزل السفير البريطاني بعمان أن بالده تؤيد رؤية حل الدولتين وتريد إقامة د

 وان تكون 1967مستقلة ذات استمرارية وقابلة للحياة على األراضي الفلسطينية على أساس حدود عام
 ، وان يكون هناك حل عادل لقضية الالجئين بما ينسجم مع موقف "إسرائيل"القدس عاصمة لها ولدولة 

  . المجتمع الدولي الداعم في هذا اإلطار
 تعتبر المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقال أن الحكومة البريطانية

وقال أن بريطانيا . غير شرعية وغير قانونية وعلى الحكومة اإلسرائيلية تجميد توسيع وبناء المستوطنات
تعمل على تمويل وبناء مشروعات في القدس الشرقية لبناء أحياء وبيوت للفلسطينيين وإنقاذ البيوت 

لفلسطينية من الهدم، مشيراًً إلى أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السالم يجب استغاللها خاصة في ظل ا
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تركيز اإلدارة األميركية الجديدة منذ تسلمها زمام المسؤولية وتعيين جورج ميتشل مبعوثا للسالم لمنطقة 
طاولة وهي أفضل أساس الشرق األوسط ، مؤكدا أن المبادرة العربية للسالم ما زالت مطروحة على ال

وأضاف، كما وأننا نؤكد لحركة حماس أن الباب ما زال مفتوحا للحوار إذا . للمفاوضات لتحقيق السالم
  .قبلت حماس بشروط اللجنة الرباعية الدولية

27/7/2009الدستور،   
  

  السالم الشامل هو الطريقة الوحيدة لضمان االستقرار واألمن لكافة دول المنطقة: ميتشيل .54
قال المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق :  سعاد جروس، صالح متولي-مشق، القاهرة د

األوسط، جورج ميتشل إثر انتهاء لقاء مع الرئيس السوري بشار األسد، في دمشق صباح أمس، أن 
ضاف وأ. "السالم الشامل هو الطريقة الوحيدة لضمان االستقرار واألمن واالزدهار لكافة دول المنطقة"

أن الرئيس أوباما مصمم على تسهيل الوصول إلى سالم "المبعوث األميركي أنه أخبر الرئيس األسد 
هذا السالم يعني سالما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، "وأوضح أن . ""إسرائيل"شامل حقيقي بين العرب و

 تطبيع كامل للعالقات بين - في النهاية -، وبالطبع "إسرائيل"، وبين لبنان و"إسرائيل"بين سورية و
وهو ما تدعو إليه مبادرة السالم العربية، وهو أيضا الغاية القصوى . وكافة الدول في المنطقة" إسرائيل"

إننا بحاجة إلى العرب ": وكي يتحقق النجاح في ذلك قال ميتشيل. "التي نسعى إليها في جهودنا
 ."ل تحقيق السالم الشاملواإلسرائيليين على حد سواء، لكي يعملوا معنا من أج

27/7/2009الشرق األوسط،   
  

    االستيطان تل أبيب وواشنطن باتتا قريبتين جداً من التوصل لحل وسط حول: كلينتون .55
" هآرتس"نقالً عن مراسلتها في واشنطن،  حنان البدري، أن  صحيفة  27/7/2009 الخليج، ذكرت

ن قدرت، خالل لقاء مع وزراء خارجية أوروبيين ذكرت أن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتو
قريبتان من التوصل إلى تفاهمات جديدة حول تجميد " إسرائيل"األسبوع الماضي، أن الواليات المتحدة و

والدول " إسرائيل"شاملة من الخطوات التي يجب تنفيذها من جانب " صفقة"مؤقت لالستيطان في إطار 
وأشارت إلى انه .  تبدو كخطوات لبناء الثقة بين األطراف المختلفةالعربية والسلطة الفلسطينية بحيث

أيلول على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لألمم /سيتم عرض  صفقة الرزمة هذه في نهاية سبتمبر
  .المتحدة

الناصرة، زهير اندراوس، أن كلينتون قد  نقالً عن مراسلها في 27/7/2009 القدس العربي، أضافتو
ل األوروبية لتأييد وتقدير خطوة إسرائيلية من هذا النوع، كما نقل عنها قولها في االجتماع دعت الدو

نفسه مع وزراء الخارجية إنّه إذا ما تم تحقيق تفاهم حول تجميد مؤقت للبناء في المستوطنات، فستكون 
  . المرة األولى التي توافق حكومة إسرائيلية على ذلك، على حد قولها

  
  لكونجرس يطالبون بفرض التطبيع الشامل في اأعضاء .56

سارعت زعامات كبرى منظمات اللوبي اليهودي في :  حنان البدري، دمشق، القدس المحتلة-واشنطن 
الواليات المتحدة، مباشرة عقب اجتماعها مع قيادات مجلس الشيوخ، الى توجيه رسالة الى الرئيس باراك 

وحث الزعامات العربية ". إسرائيل"عربية للتطبيع الشامل مع أوباما يطالبونه فيها بالضغط على الدول ال
، وأن تقيم الدول العربية عالقات تجارية مفتوحة مع "االسرائيليين"على االجتماع عالنية مع المسؤولين 
  ". االسرائيليين"الكيان، وأن تمنح تأشيرات دخول لـ 
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ية فوراً، وبصفة دائمة، الدعاية الرسمية التي نحن نؤمن بضرورة أن تنهي الدول العرب"وجاء في الرسالة 
  ". واليهود" إسرائيل"تجعل الرأي العام يكره 

27/7/2009الخليج،   
  

  "إسرائيل" يدعو العرب إلى اتخاذ اجراءات لبناء الثقة مع أوباما .57
أن قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية :  وكاالت األنباء- الدستور - واشنطن -القدس المحتلة 

الرئيس أوباما بعث خالل األيام األخيرة برسائل إلى عشرة من الزعماء العرب يدعوهم فيها إلى اتخاذ 
  ".إسرائيل"اجراءات لبناء الثقة مع "

27/7/2009الدستور،   
  

  جرائم حرب في غزة وتنتقد الحصار" إسرائيل" تطالب باإلعالن عما إذا ارتكبت بريطانيا .58
نة العالقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني حكومة جوردون براون دعا تقرير أصدرته لج: لندن

في حربه األخيرة ضد قطاع " جرائم حرب"باإلعالن صراحة عما إذا كان الجيش اإلسرائيلي قد ارتكب 
إنه لمن المؤسف أن تكون المعدات العسكرية التي زودت : "وقال رئيس اللجنة النائب مايكل جيبس .غزة

قد استخدمت على أغلب الظن من قبل الجيش اإلسرائيلي في الهجوم الذي شنه " إسرائيل"يا بها بريطان
  ".على قطاع غزة في الشتاء الماضي

والجهود التي تبذلها األخيرة " إسرائيل"ودعت اللجنة، االتحاد األوروبي إلى الربط بين تحسين عالقاته بـ
أبيب الستمرارها في توسيع المستوطنات والحصار الذي وأدان تقرير اللجنة تل ". في سبيل تحقيق السالم

االنقسام بين حركة حماس في غزة والسلطة "واعتبر اللجنة في تقريرها أن . تفرضه على قطاع غزة
  ".الوطنية الفلسطينية في رام اهللا يمثل عقبة في طريق تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة
26/7/2009قدس برس،   

  
  شورت وفانيلة وحجاب: اسغزة في عهد حم .59

على المحاميات في قطاع ) الجلباب والحجاب(جاء قرار فرض الزي الشرعي :  فتحي صباح-غزة 
» حملة الفضيلة«في القطاع في اطار » حماس«غزة لينضم الى مجموعة من االجراءات اتخذتها حركة 

  . التي اقرتها وزارة االوقاف في الحكومة المقالة
على نسخة عنه، على ان ترتدي المحاميات » الحياة«العدل االعلى الذي حصلت وينص قرار مجلس 

كسوة من القماش االسود المعروف بالروب، وسترة قاتمة اللون «لدى ظهورهن امام المحاكم النظامية 
  . ، وذلك اعتبارا من مطلع الشهر المقبل»)المنديل(المعروفة بالجلباب، وغطاء يحجب الرأس 

رار رفضاً شديداً من نقابة المحامين والمحاميات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات والقى هذا الق
حقوق االنسان، ووصف بأنه غير دستوري او قانوني، في وقت يتهم مفكرون ومثقفون وكتّاب 

بأن لديها مشروعاً لفرض احكام متشددة على المجتمع الفلسطيني، إن لم » حماس«وأكاديميون وحقوقيون 
  . ضغط واالكراه حالياً، فباالقناع واالرشاد الى أن تتهيأ الظروف لفرضهيكن بال

التي باتت تطاول سلوكيات الناس » حملة الفضيلة«الحديث عن » الغزي«وكثر اخيراً في الشارع 
ويتناول الناس في أحاديثهم اليومية قصصاً . ولباسهم في االماكن العامة، خصوصا على شاطئ البحر

لرجال من االستحمام بجذع عار في البحر، المالذ الوحيد للغزيين من قيظ الصيف، كثيرة عن منع ا
، وكيف تم االعتداء »الشورت إسالمياً يغطي الساقين حتى أسفل الركبتين«وكيف يجب أن يكون 

غزة في «: في جلساتهم على هذه االجراءات بالقول» الغزيون«ويتندر . بالضرب على غير الملتزمين
  .»شورت وفانيله وحجاب. ..عهد حماس
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ومن بين االحداث ما حصل مع الزميلة الصحافية أسماء الغول عندما حاول رجال من المباحث الجنائية 
بزي مدني اعتقالها عندما توجهت الى منزل صديقتها وزوجها لتغيير مالبسها، بعدما استحمت في 

ون اعتقالها، لكن تبين ان تحركاتها كانت غير ان تدخل الناطق باسم الحكومة طاهر النونو حال د. البحر
  . مرصودة من المباحث الجنائية

ويتناول الناس ايضا قصة تدخل عدد من رجال األمن لمنع االختالط في فعاليات لألطفال كانت تنظمها 
جمعية محلية، اضافة الى منع اصحاب المعارض والمحال التجارية من عرض المالبس النسائية، 

  .  وغير المحتشمة، على المانيكانات في الواجهات الزجاجية لمحالهمخصوصا الداخلية
وتشير المعلومات الى ان بعض هذه االجراءات رسمي، وبعضها اآلخر ناجم عن تصرفات فردية من 

حملة «وفي هذا الصدد، اقر وزير األوقاف الدكتور طالب أبو شعر بوجود . رجال الشرطة او االمن
اب من الرذيلة والسلوكيات الخاطئة والوقوع في خطر ادمان المخدرات والمواقع الفضيلة التي تحذر الشب

بالدعوة واالرشاد من خالل ملصقات «إن تنفيذ الحملة ال يتم باالكراه بل » الحياة«، وقال لـ »االباحية
  .»وبعض البرامج االذاعية والمتلفزة بطريقة اقناعية

، في اشارة الى بعض »اءات عملية أو تنفيذية في المجتمعممارسة أي اجر«ونفى أي عالقة لوزارته بـ 
لم نطلب من أي جهة تنفيذية اتخاذ «: وقال. عناصر األمن ممن يرتدي زياً مدنياً ويتصيد المواطنين

خطوات تنفيذية في حق التجاوزات، ونتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان اعتماد منهج التوعية 
  .»تلزم المواطنين حملة الفضيلة، بل جاءت في اطار التوعية واالرشادالحكومة لم «وأكد أن . »فقط

، »مشروع أسلمة المجتمع«أنه آن اآلوان العالن » مفتييها«أو » حماس«حركة » منظري«ويعتقد بعض 
في حين يرى آخرون أن الوقت لم يحن بعد، فيما يعتقد قلة منهم أنه ال لزوم لذلك، وانه ال يمكن أن تقوم 

ويرى البعض ان لدى بعض مفكري الحركة مشروعاً اسالمياً . في هذا العصر» لخالفة االسالميةا«دولة 
  .استراتيجياً ينطلق من غزة وصوال الى اندونيسيا

ويستدل الباحث في حقوق االنسان الكاتب المختص في الشأن الداخلي مصطفى ابراهيم على ذلك بما 
ويروي ابراهيم ان إمام صالة الجمعة الماضية . »حماس«استمع اليه في خطبة الجمعة من احد شيوخ 

أربعة ملوك حكموا األرض، اثنان منهم مؤمنان، واآلخران كافران، والخامس «انهى خطبته بالقول ان 
  .»سيكون إسماعيل هنية بإذن اهللا

ه في حجة الوداع عن اخوان) صلعم(واشار ابراهيم الى ان الخطيب نفسه كان فسر حديث النبي محمد 
 في فلسطين والتي ولدت "االخوان المسلمين"في بيت المقدس واكناف بيت المقدس، بالقول انهم جماعة 

  .سيقودون الشعب الفلسطيني إلى النصر والتحرير » االخوان«، مضيفاً ان »حماس«من رحمها 
  27/7/2009الحياة، 

  
  قضية الالجئين في وثيقة جنيف .60

  حلمي األسمر
 كان االعتماد على وثيقة جنيـف  ،ئيس األمريكي أوباما إلنهاء ملف قضية فلسطين    الحل الذي اقتنع به الر    

 وهي اتفاقية غير رسمية وقعتها شخصيات فلسطينية على رأسها وزير           2003بسويسرا التي وقعت سنة     
  .  وعن الجانب اإلسرائيلي وزير العدل األسبق يوسي بيلين،اإلعالم الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه

حسب مـا   .  الوثيقة إلى أساسيات للتفاوض بشأن عدد من القضايا المصيرية من بينها حق العودة             تطرقت
 عن رئيس طاقم البيت االبيض رام عمانويل فإن مبادرة جنيف هـي اسـاس               ،نقلت الصحافة اإلسرائيلية  

 واختيـار   ، وحق العودة تحديـدا    ، ويهمنا هنا استعراض الجزء المتعلق بحقوق الالجئين       ،التسوية الدائمة 
 حيث تنص الوثيقة على أن حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيـا مـن                 ،مكان سكن دائم  
 وخيارات مكان السكن الدائم التي      ، ويتم وفقا للخيارات واألنظمة المتقررة في هذا االتفاق        ،جانب الالجئ 
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ـ - 1: يمكن من خاللها أن يختار الالجئ ستكون على النحو التالي       منـاطق فـي   - 2. ة فلـسطين  دول
 دول طرف   - 3.  بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية      ،إسرائيل تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل األراضي       

  . الدول المضيفة الحالية- 5. إسرائيل) دولة (- 4. ثالث
  . سيكونان حقا لكل الالجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين2 و1خيار 
 ويكون وفقا العداد كل دولة طرف ثالث تنقلها إلى          ، للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث      يخضع 3خيار  

  .وهذه األعداد تشكل إجمالي الالجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث. اللجنة الدولية
. لى اللجنة الدولية   سيكون خاضعا للتفكر السيادي إلسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله إسرائيل إ           4خيار

 فإن إسـرائيل    ،وكأساس. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل الالجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم إسرائيل         
  .تأخذ بالحسبان متوسط األعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية

ا الخيار فإن األمر سيكون فـي       حيثما يطبق هذ  .  سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة اآلن       5خيار  
 ونصت الوثيقة بشكل محدد علـى  ،إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات الالجئين      

  .أن األولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان الالجئين في لبنان،
ء لمكـان الـسكن      أن الوثيقة شددت على أهمية االختيار الحر والواعي من قبل الالجى           ،ومن الالفت هنا  

 ، حيث أكدت أن المسيرة التي في إطارها يصرح الالجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم               ،الدائم
أنفسهما ملتزمـان بـل وسيـشجعان       ) فلسطين وإسرائيل ( والطرفان   ،ستقوم على أساس قرار حر وواع     

ل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم       وصد ك  ، على السماح لالجئين باالختيار الحر لتفضيلهم      ،أطرافا ثالثة 
  .وهذا األمر لن يمس باالعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير الفلسطينيين،. على عملية االختيار

 خاصـة وأن    ، بعيدا عن أي تشنج أو انفعـال       ، ويتوجب النظر إليه بما يليق به من أهمية        ،الكالم خطير 
 وبجهد حثيـث    ،يقة جنيف بمشاركة جميع األطراف    العمل جار في الغرف المغلقة لوضع آليات تطبيق وث        

  .ورعاية مباشرة من طواقم البيت األبيض
  27/7/2009الدستور، 

  
  !"قتةؤالدولة الم" و"معركة استيطان القدس"بين  .61

  ماجد الشّيخ
معركة حكومته مع اإلدارة » تصويب«يبدو أن نتانياهو وبتوجه متعمد ومباشر، بات يسعى إلى 

قضية البناء ( إلى مجال يحظى بإجماع إسرائيلي، وتأييد غالبية يهود الواليات المتحدة األميركية، ونقلها
بخاصة بعد أن أعربت مصادر فلسطينية عن قلقها من توصل واشنطن إلى حل وسط مع ). في القدس

إسرائيل في شأن االستيطان، ال سيما بعد أن أخفقت في الحصول على موافقة حكومة نتانياهو بتجميد 
ستيطان في شكل كلي، واعتبرت أن تصريحات أوباما التي انتقد فيها الدول العربية والفلسطينيين، اال

بسبب رفضهم تقديم بوادر حسنة تجاه إسرائيل مقابل وقف االستيطان، مؤشر إلى استعداد الواليات 
 بذريعة سد المتحدة للتوصل إلى صيغة توافقية، تتيح إلسرائيل االستمرار في البناء االستيطاني،

  . احتياجات النمو الطبيعي
تسووي «في هذه األجواء يسعى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، لتكثيف متابعته لشأن سياسي 

، تجلى مؤخراً في الحديث عن تسوية مرحلية موقتة، كان قد نجح بإقناع كل من نتانياهو وإيهود »خاص
ى الواليات المتحدة، وذلك استباقاً إلعالن الرئيس باراك بتبنيها، قبل أن يجرى طرحها من قبلهما عل
حيث ذكرت مصادر إعالمية وسياسية إسرائيلية أن . أوباما مبادرته أو خطته للسالم اإلقليمي في المنطقة

 –، كمشروع جديد لتسوية موقتة للصراع اإلسرائيلي »التسوية المرحلية«نتانياهو في صدد بلورة فكرة 
يجتها إقامة دولة فلسطينية موقتة، وإن لم تكن على كامل ما يفترض أن تقوم الفلسطيني، يكون من نت
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وهذا بالتحديد ال يناقض خطة سالمه االقتصادي القائم على . »دولة التسوية الكاملة أو النهائية«عليه 
  .كانتونات حكم ذاتي، يمكن أن تطلق عليها تسمية دولة أو أي اسم آخر

، إالّ أن السلطة الفلسطينية 2000قديمة، كانت قد طرحتها إسرائيل عام ويستند هذا المشروع إلى خطة 
دولة فلسطينية «يومها بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات رفضتها، كونها تقوم على قاعدة إقامة 

 بالمئة من 80، من دون القدس ومن دون التطرق إلى تسوية قضية الالجئين، وذلك على نحو »موقتة
 10ربية، مع حسم كامل الكتل االستيطانية والطرقات التي توصل إليها، وهي بمساحة مساحة الضفة الغ

 عاما، بينما يؤجل البحث في موضوعي 30 – 20بالمائة، على أن يؤجر غور األردن إلسرائيل لمدة 
القدس والالجئين إلى المفاوضات حول التسوية الدائمة، دون تحديد أي سقف زمني لذلك، رغم ذكر أن 

  )!.إسرائيل وفلسطين( المفاوضات سوف تجري بين دولتين تلك
إالّ أن الجديد في األمر اآلن، أن إسرائيل بصدد إعادة االعتبار للوصاية العربية الموسعة هذه المرة، 
نظراً للوضع القيادي الفلسطيني، والتذرع بغياب الشريك الفلسطيني القادر على التوصل إلى اتفاقات 

لهذا تقترح خطة . اإلسرائيلي، في ظل االنقسام السياسي والجغرافي القائم حالياًمقبولة مع الجانب 
مفاوضات مع وفد من الجامعة العربية، يضم » الحدود الموقتة«من أجل الدولة ذات » التسوية المرحلية«

اولة وهذا يعني أن الدور العربي بموجب هذه الخطة، يمكن أن ينحصر في مح. ممثلين للسلطة الفلسطينية
  .»دولة موقتة«إقناع، إن لم نقل فرض خريطة طريق جديدة، فحواها دفع الفلسطينيين للقبول بـ 

ليس هذا فحسب، فعلى الصعيد اإلسرائيلي الداخلي، فإن ما يجرى طبخه في صفوف حزب كاديما، قد 
كشف يكون يسير نحو النضوج، بخاصة في أعقاب اإلعالن عن الخطة التي سبق لشاؤول موفاز أن 

، »الدولة الموقتة«عنها، كمعبر إلقامة حكومة اتحاد وطني، عبر إقامة توافق وإجماع وطنيين على طرح 
 باراك الذي يظهر اآلن مدى تطابقه وانسجامه بصورة مدهشة – نتانياهو –وهو مضمون اتفاق بيريز 

 استطاع نتانياهو وإذا. مع مشروع خطة موفاز، الذي تحدث يومها، عن دولة فلسطينية بحدود موقتة
استجماع قوة حكومته الحالية أو المعدلة، ربما في وقت من األوقات، سيكون من الصعب على ليفني 
وحزبها البقاء خارج الحكومة، مع ما يطرحه هذا السيناريو من احتماالت انشقاق الليكود مرة أخرى، 

كون هو الطرف المبادر، حيث ستدعو إالّ أن دور إسرائيل في هذه الخطة سي. وحتى انشقاق كاديما ذاته
الدول العربية إلى مؤتمر موسع يضم األميركيين والروس واألوروبيين واألمم المتحدة وكل العالم 
بسفرائه، بدالً من أن تكون مدعوة كبقية المدعوين، وهذا ما يصادر في شكل مسبق، ويعمل إلفشال كل 

  .ئيس الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسبب ذاتهمن دعوة روسيا لمؤتمر موسكو، وأخيراً دعوة الر
في النهاية إسرائيل تحتاج إلى الواليات المتحدة لترويج خطتها العتيدة، ولكن إذا استمر نتانياهو بعناده 
وصلفه وعنجهيته المعهودة، وانتقاله من معركة إلى أخرى في مواجهة إدارة أوباما، فذلك يعني أن 

 أي اتفاق تسووي من أي نوع، ما سيدلل على أن حكومة نتانياهو إسرائيل ليست بصدد التوصل إلى
، »أرض إسرائيل«ليست جاهزة فحسب، بل وترفض من حيث المبدأ التنازل عن أي شبر مما تزعم أنه 

حكاية إسحاق شامير الذي وقف على حد ) 17/7هآرتس (وهنا يستعيد ألوف بن . وهذا هو األرجح
ش األب ضد المستوطنات، إلى أن سقطت الصواريخ على تل وصفه، بـبـطولة في وجه ضغوط بو

أميركا حمت إسرائيل وجبت الثمن حين جرت شامير إلى مؤتمر مدريد، «أبيب في حرب الخليج، 
  .»وساعدت في إسقاطه من الحكم

هل هذه إشارة إلى إمكانية أن تكرر الواليات المتحدة مثل هذا السيناريو مع نتانياهو، إذا استمر في 
يمكن أن تتيح توافقاً أعلى بين الطرفين، » الدولة الموقتة«ياسة اللعب المزاجي وحيداً؟ أم أن خطة س

انطالقاً من االستعجال األميركي الساعي إلى تثبيت أن شيئاً ما تغير ويتغير، وأن هناك ما يتحرك وسط 
فهل . ية في المنطقة والعالمسماء ملبدة بغيوم سياسية وعسكرية ثقيلة الوطء على اإلستراتيجية األميرك
يمكن أن ينجحوا في ) عرباً(من السهولة وسيولة المواقف المتباعدة، أن يجد اإلسرائيليون شركاء لهم 
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تسوية «تطويع موقف فلسطيني، ليس جاهزاً في كل األحوال، لإلقدام على خطوة كهذه، تبعده عن مآالت 
، إذا »التسوية النهائية«ل الطرف الواحد؟ فما حال ، ما تني تشهد فصولها الخالفية، حتى داخ»مرحلية

كانت الحال هي الحال الذي نراه يتقلب على جمر الخالفات واالختالفات األكثر من متباعدة، والتي 
  .باعدت وقد تباعد بين من يفترض أنهم أطراف في الصف أو الجهة الواحدة؟

  27/7/2009الحياة، 
  

 هجمة عسكرية دبلوماسية أميركية .62
 ير شفيقمن

، فقد افتتح 22/7/2009انظروا إلى حركة العسكريين األميركيين خالل أسبوع واحد فقط ابتداء من 
بزيارة إلى ) أغلبية القارة اآلسيوية عملياً(الجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة المركزية الوسطى األميركية 
وقد جرى خالل .  وزير الدفاع والطيرانالسعودية ُأعلن أنه قابل فيها األمير خالد بن سلطان، مساعد

تبادل األحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات االهتمام «اللقاء، وفقاً لتصريح رسمي، 
 .»المشترك

 3 بلداً من بينها 21بالتأكيد ال يمكن أن تكون زيارة المسؤول العسكري عن قيادة الجيوش األميركية في 
 تبادل األحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات االهتمام جبهات عسكرية مفتوحة من أجل

المشترك، إال إذا كان بترايوس ذهب إلى السعودية في رحلة سياحية استجمامية ال زيارة تحمل مهمة 
 .دبلوماسية أساسية في االستراتيجية األميركية

سعودي نفسه، يجب أن يثير الشكوك بأن ثم أن ال يعلن عن مقابلة مسؤولين كبارٍ آخرين، ربما العاهل ال
الزيارة كانت مهمة جداً، تمس مهمة التسوية في فلسطين وموضوع إيران وكذلك العراق وأفغانستان 

 .وباكستان
ثمة دالئل تؤكد منذ أن أعلن أوباما من خالل مبعوثه جورج ميتشل وفي خطابه في دريسدن األلمانية في 

ة أن المطلوب عربياً مقابل وقف النمو االستيطاني أن تؤخذ خطوات اليوم التالي لخطابه في القاهر
تشجيعية عربية باتجاه التطبيع واالعتراف، ودارت التقديرات حول فتح األجواء السعودية، بالدرجة 
األولى، للطيران المدني اإلسرائيلي، فضالً عن خطوات تطبيعية واعترافية أخرى سعودية وعربية 

 .إطالق المفاوضاتالحقاً، وذلك بهدف 
وكانت ردود الفعل األولى ومن السعودية على لسان وزير الخارجية األمير سعود الفيصل أن الدخول في 
التطبيع واالعتراف، مسبقاً، يعني فقدان ما تبقى بيد العرب من أوراق لتحقيق التسوية، ولم يكن هنالك 

و االستيطاني إال عدم الحصول على الموافقة من تفسير لعدم تسليم نتنياهو، حتى اآلن، ورقة وقف النم
السعودية خاصة، والعربية بعامة، على شرط فتح األجواء والتقدم بخطوات تطبيعية، فتصلُّب نتنياهو 

 .ينتظر المقابل
من هنا تكون زيارة بترايوس للسعودية من أجل الضغط التخاذ خطوة فتح األجواء السعودية أمام 

ي، وإال ال شيء دون ذلك يذهب به إلى هذه الزيارة، فبترايوس أوضح في الطيران المدني الصهيون
ضرورة لنجاح الجيش األميركي في مهماته »  اإلسرائيلي-الصراع الفلسطيني«تصريح سابق أن حل 

في العراق وأفغانستان، وقد تأكد هذا اإللحاح من جانب الجيش عبر لقاء قائد الجيش األميركي رئيس 
يك مولين مع رئيس السلطة محمود عباس في واشنطن، وعبر عدد من تحركاته هيئة األركان ما

والمقصود من ذلك كله هو دعم دبلوماسية أوباما ومبعوثه ميتشل إلعطاء أهمية أكبر وجدية . السياسية
أعلى بأن المسألة ليست مجرد رغبة لدى أوباما وإدارته وإنما هي مسألة لخدمة هدف عسكري يريده 

وقد أوضح بترايوس أن هذا الحل ينزع الورقة الفلسطينية من يد . ي أعلى درجات األهميةالجيش ف
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خصوم أميركا ابتداء من إيران وحزب اهللا وحماس والجهاد وصوالً إلى العراق وأفغانستان وطالبان 
 .والقاعدة

عدداً من المسؤولين جوياً سيقل » قطاراً«اللندنية في الكيان الصهيوني أن ثمة » الحياة«وصف مراسل 
 وقد سبقهم الجنرال نورتون شفارتز قائد سالح 27/7/2009األميركيين إلى الكيان الصهيوني ابتداء من 

 .، أي في اليوم نفسه الذي زار فيه بترايوس السعودية22/7/2009الجو األميركي في يوم 
 ميتشل، ومستشار األمن المنوه عنه سيضم وزير الدفاع غيتس والمبعوث الخاص جورج» القطار«

القومي في البيت األبيض جيمس جونز إلى جانب وفد من كبار موظفي اإلدارة والبنتاغون ووكاالت 
 .االستخبارات األميركية، األمر الذي يشير إلى عظم الضغط األميركي إلطالق مفاوضات التسوية

من « بأن 20/7/2009كية في أما من جهة أخرى فقد صرح روبرت وود الناطق باسم اإلدارة األمير
السابق ألوانه البحث في ممارسة عقوبات أميركية اقتصادية على إسرائيل لحملها على وقف 

طبعاً الرسالة . »إننا اآلن نحاول تمهيد األرضية الستئناف المفاوضات«: ، وقد أضاف»االستيطان
هو تمهيد ) العسكري والمدني(ي المبطّنة واضحة هنا، كما أن تحديد هدف الحراك الدبلوماسي األميرك

والمفاوضات كالعادة تظل غير مضمونة النتائج مهما كانت الجدية . األرضية الستئناف المفاوضات
 .األميركية وراءها

ولهذا فإن المطلوب من محمود عباس، ومن بعض القادة العرب تقديم آخر أوراق لديهم في عملية 
، ودعم محمود عباس للتنازل العلني )عربياً(لتطبيع واالعتراف ا: التسوية أو الجزء الهام منها سلفاً

المسبق عن حق العودة واالعتراف بيهودية الدولة قبل االعتراف بما تكرس من تهويد في الضفة الغربية 
 ).موضوع المفاوضات(والقدس 

لترحيب به باعتباره دفعت الكثيرين إلى ا» إيجابية«، وما يتسم به من »تغيير«فيا لما يحمله أوباما من 
، )أفغانستان وباكستان(من بوش، فيما هو أسوأ بكل المقاييس فلسطينياً أوالً، وعسكرياً ثانياً » أفضل«

 ).عراقياً وعربياً(ومناورات وتنازالت 
  27/7/2009العرب، قطر، 

  
  فتح نموذجا.. تفكيك حركة تحرر وطني .63

  ماجد كيالي
 اللطف، وال مع قرار عقد المؤتمر العام السادس لهذه الحركة           لم تبدأ أزمة حركة فتح مع تصريحات أبو       

في األرض المحتلة، وال مع تفرد محمود عباس بالموارد والقرارات، مـن موقعـه كـرئيس للـسلطة                  
والمنظمة وكقائد لفتح، كما أن هذه األزمة ليست فقط نتاج تحول فتح نحو التـسوية، وال نتـاج عقـدها                    

  . من دون إنجاز مرحلة التحرر الوطني فحسباتفاقات أوسلو وإقامة سلطة
ما نقصده هنا هو أن أزمة حركة فتح، إضافة إلى كل ما تقدم، هي أزمة عضوية تطال بني هذه الحركة                    

راجع مادتنا فـي الجزيـرة نـت        (وعالقاتها الداخلية وأشكال عملها، وقد بينا في مقاالت سابقة كل ذلك            
22/6.(  

ع هذه الحركة وضعف أهلية قيادتها ال تقتصر على ما طرحه أبو اللطف،             هكذا، فإن التساؤالت حول واق    
وإنما هي أكبر وأعمق وأشمل بكثير، وهذه التساؤالت تضع قيادة الحركة كلها في موقع التساؤل، وبدون                

ألنها هي التي ظلت تتحكم فـي إدارة الـساحة الفلـسطينية،            ) أي بما في ذلك أبو اللطف نفسه      (استثناء  
مواردها، وهي التي حددت مساراتها وتوجهاتها، وهي المسؤولة عن وصول فتح إلـى هـذه              وتتصرف ب 

  .الحالة من التردي وتراجع المكانة وضعف الدور
ومثال، فمن المسؤول عن تهميش وتغييب منظمة التحرير الفلسطينية؟ ومن المسؤول عن هذا الـضعف               

سطينية؟ ومن المسؤول عن عقـد اتفـاق أوسـلو          المزمن في المنظمات الشعبية والمؤسسات القيادية الفل      
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ال سيما بترحيل القضايا األساسـية      (بكل اإلجحاف المتضمن فيه     ) من خلف اإلطارات الشرعية   (وفرضه  
  .لمجرد إقامة سلطة وظيفية؟) مثل قضايا االستيطان والقدس والالجئين والحدود

اتي وأمني؟ ومن المـسؤول عـن       ومن المسؤول عن ضعف كيان السلطة وتحولها إلى مجرد جهاز خدم          
وتحويلها في األغلب   " شعبين"و" حقين"تحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد قضية تنازع على أراض بين           

  .إلى مجرد قضية إنسانية وحواجز وقضية جلب أموال من الدول المانحة؟
لحركـة؟ ومـن    فـي هـذه ا    " االنفالش"وبالنسبة لحركة فتح، فمن المسؤول عن حال التسيب والجمود و         

المسؤول عن صوغ حركة فتح على شكل بنية هالمية غير واضحة المعالم؟ ومن المسؤول عن غيـاب                 
  .العالقات الديمقراطية والمؤسسية والتعددية والروح الكفاحية في حركة فتح؟

؟ ومن هو المسؤول عن انهيار وضعها       2006ثم من هو المسؤول عن خسارة فتح لالنتخابات التشريعية          
  .؟ ولماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذا وذاك؟2007قطاع غزة في 

على جزء كبير منهـا ومـا زال        ) خالد سالم (ثم أين ذهبت أموال حركة فتح وكيف سيطر محمد رشيد           
ولماذا؟ وكيف بات محمد دحالن يتحكم في تقرير مستقبل الحركة وبأي حق؟ ولماذا ال يتم الكشف عـن                  

كنه من ذلك؟ وكيف تم السكوت عن مساءلته عن ما بدر منه من مواقف وما قام                عوامل المساندة التي تم   
  .به من أعمال إبان وجود الرئيس الراحل ياسر عرفات وبعده؟

طبعا، ال نقصد من هذا الكالم حصر معضالت الساحة الفلسطينية في هذه المشكالت، فهذه الـساحة لـم                  
جاربها المريرة وإخفاقاتها المزمنة مـن األردن إلـى         تشهد مرة في تاريخها مراجعة جادة ومسؤولة، لت       

لبنان، ومن تجربة الكفاح المسلح إلى تجربة االنتفاضة، إلى التجربتين الكيانيتين المتمثلتـين بالمنظمـة               
ولـم  . كما لم تجر مراجعة ألوضاعها وبناها وعالقاتها الداخلية وأشكال عملها، وطرق نضالها           . والسلطة

  . أحد عن أي موقف أو قرار أضر بالعمل الفلسطينيتتم وال مرة محاسبة
ولعل غياب المساءلة والمكاشفة، وغياب التفكير النقدي، هو الذي أسهم في وصول الـساحة الفلـسطينية                

إلى هذه الحالة من التردي، وهي التي تسهم في إشاعة اإلحباط بين الفلسطينيين، على ما               ) وضمنها فتح (
  . ومشكالت اللجوء والشتاتيعانونه من ويالت االحتالل

عموما، فإننا ونحن نضع كل هذه األسئلة برسم حركة فتح وقيادتها ننطلق في ذلك من موقعهـا القيـادي     
الذي تبوأته في الساحة الفلسطينية، على امتداد العقود األربعة الماضية، بمعنى أن مسؤولية حركة فـتح                

ر الكبير الذي اضطلعت به مـن أجـل إبـراز القـضية             هي تماما بقدر موقعها القيادي، مع تقديرنا للدو       
  .الفلسطينية وتأكيد حضور الشعب الفلسطيني وصوغ هويته الوطنية

بما في ذلـك  (كذلك فإننا هنا نميز بين التضحيات والبطوالت التي قدمها الشعب الفلسطيني ومناضلو فتح    
كمـا نميـز بـين الظـروف        . ي العمـل  وبين طريقة قيادة هذه الحركة ف     ) قيادتها التي استشهد غالبيتها   

  .الموضوعية الصعبة التي أحاطت بعمل هذه الحركة وبين عوامل القصور الذاتية فيها
والمؤسف أن الخالف الظاهر بين قيادة فتح ليس له عالقة بالتوجهات السياسية التي تعتمدها هذه الحركة                

دارة هذه الحركة للعمـل الفلـسطيني علـى         ، وال عالقة له بكيفية إ     )برغم التباين الظاهر بين أعضائها    (
صعيدي السلطة والمنظمة، والمقاومة والمفاوضة، كما ليس لألمر عالقة بتطوير هذه الحركة، أو إصالح              
أوضاعها، لتمكينها من اإلجابة على األسئلة الجديدة التي بات يطرحهـا الواقـع الفلـسطيني، بتغيراتـه              

  .وتحوالته
واألرجح، وبرغم االدعاءات السياسية فإن الخالف بين       . على كل هذه األصعدة   فهذه القيادة لم تفعل شيئا      

أعضاء هذه القيادة هو حول المكانة والدور، بشأن تقاسم كعكة الـسلطة والقيـادة فـي فـتح والـساحة                    
  .الفلسطينية
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 فإن ما   اآلن وبمعزل عن هذه التساؤالت التي دفع الفلسطينيون ثمنها باهظا من معاناتهم ودمهم وعمرهم،             
يجري في الساحة الفلسطينية، وخصوصا في فتح، هو بمثابة إعالن عن االنتهاء من حالة والتحول إلـى                 

  .حالة أخرى
 كما أسلفنا، ولكـن     1993المعنى هنا هو أن حركة التحرر الفلسطينية انتهت عمليا بعد عقد اتفاق أوسلو              

عرفات بشخصيته وطريقته الرمزية في العمل      هذا التحول لم يجر االعتراف به علنا، وكان الرئيس ياسر           
أخر هذا اإلعالن، فبقيت الساحة الفلسطينية في حالة التباس بـين حركـة التحـرر الـوطني وحركـة                   

  .االستقالل، وبين التسوية والمقاومة، وبين المفاوضة واالنتفاضة
مسار االنتهـاء مـن     فيما بعد فإن غياب ياسر عرفات، وصعود أبو مازن، بفهمه وبما يمثله، عجل من               

  .الحالة السابقة لالنتقال إلى الحالة الجديدة
وبكلمة أخرى فإن أبو مازن إنما يكمل مسيرة بدأت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهي مسيرة                 
تتأسس على انزياح وتآكل النظام الفصائلي، أو نظام حركة التحرر الوطني، بعد أن ضـعفت شـرعيته                 

مرار الوظيفة النضالية التحررية التي تأسست عليها، وأيضا، بحكم انحسار الـشرعية            لتعذر است " الثورية"
  .2006التمثيلية لمثل هذا النظام، كما بينت االنتخابات التشريعية 

فلم يعد من الممكن االستمرار بادعاء المقاومة وممارسة السلطة تحت االحتالل، ولم يعد باإلمكان طـرح     
س على طاولة المفاوضات، ولم تعد باإلمكان مـصارعة إسـرائيل والـسعي             الشعارات الكبيرة والجلو  

  .للتنسيق معها في ما يتعلق بشؤون السلطة والشؤون الحياتية للفلسطينيين
وباختصار فقد أدى اتفاق أوسلو إلى تداعيات نوعية كثيرة، فثمة اليوم أجهزة أمنية مهمتها الحفاظ علـى                 

 عالقات وظيفية وعالقات اعتمادية كبيرة بـين الـسلطة والـسلطات            األمن بالتنسيق مع إسرائيل، وثمة    
  .اإلسرائيلية

على أية حال فما يعنينا هنا هو مراقبة التحوالت التي ستطرأ على حركة فتح، التي انتقلت فـي مرحلـة                    
سابقة من حركة تحرر وطني إلى حركة تسعى لالستقالل على جزء من التراب الوطني، ومـن حركـة                  

فاح المسلح لتحرير األرض واستعادة الحقوق، إلى حركة تتوسل بالتسوية والمفاوضات لتحقيق            تتوسل بالك 
ذلك، ومن حركة تعتمد على الجماهير في فرض شرعيتها، إلى حركة تعتمد على السلطة لتثبيـت هـذه                  

  .الشرعية
زاتها المؤسسية  ، لضعف مرتك  )بوعي أو من دونه   (وتفيد هذه التحوالت أن فتح يمكن أن تنقلب على ذاتها           

والتمثيلية، وافتقادها لعالقات ديمقراطية وحياة داخلية حقيقية، وارتكازها في تعزيز شرعيتها على عوامل             
  .أكثر من عوامل اإلقناع والمشاركة السياسية) العسكرية والسياسية والمالية(الهيمنة والسلطة 

استثنائية وإنما هو تأكيد لمسارات تجارب      ومن الجدير ذكره أن التحول الذي شهدته حركة فتح ليس حالة            
الجزائر واليمن الديمقراطي واألحـزاب التـي اسـتلمت         (حركات تحرر وطني أخرى في العالم الثالث        

  ).السلطة في عديد من البلدان العربية وصوال إلى بلدان المنظومة الشيوعية سابقا
الشرعية وحيازة القوة والسلطة ارتـدت      فالحركات واألحزاب التي كانت تتوسل بالجماهير للوصول إلى         

أمـا  . على هذه الجماهير، والشعارات التي أشهرتها وضعت على الرفّ، بل وجرى التحول نحو عكسها             
، ال تخـضع فـي معظـم        )بغض النظر عن شكلها   (النظام السياسي الذي تم بناؤه فهو كناية عن سلطة          

  .األحوال ال لقانون وال لمراقبة وال لمحاسبة
جت حركة فتح هذا المسار بتحولها إلى حزب للسلطة، بعد اتفاق أوسلو، وتخليها عـن طبيعتهـا                 وقد ول 

أي في ظل قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفـات         ) قبل إنجاز هدف إنهاء االحتالل    (كحركة تحرر وطني    
دون مـن   (الذي فرض نفسه حينها رئيسا وقائدا وزعيما للمنظمة والسلطة وفتح والشعب في الوقت ذاته               

على القضية وعلى حركة التحرر الفلسطينية بما فيها حركته فتح، مـا أدى إلـى               ) التبصر بعواقب ذلك  
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حصول هذا االلتباس بين مشروعي السلطة والثورة، وبين طبيعتي ووظيفتي حركة التحـرر والحـزب               
  .الحاكم

 طريقة عمل ياسر عرفات     وما فاقم من هذه اإلشكالية الفوضى السياسية والتنظيمية في حركة فتح ذاتها،           
األبوية والمزاجية، وتغييب المؤسسات القيادية، وتعظيم الشللية ومراكز القوى، وتفشي عالقـات الفـساد             

  .والمحسوبية والزبائنية في العمل الفلسطيني
هكذا، فإن ياسر عرفات برغم كل ما له، يتحمل مسؤولية التحول في بنية فـتح والمنظمـة وتهميـشهما                   

 علـى قواعـد نبـذ       -وضمنه كيان السلطة  -طة، كما يتحمل مسؤولية بناء النظام الفلسطيني        لصالح السل 
في (الروح المؤسسية والنقد والمراجعة والمحاسبة، لصالح واقع التسيب والترهل والفساد ومراكز القوى             

  .، وما يقوم به أبو مازن ليس إال استمرارا لهذا المسار وتقنينا له فحسب)فتح والسلطة
، وبعد التداعيات   1993تنتج من كل ما تقدم أن الساحة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة عام               ويس

، وأيـضا بعـد     2001الناجمة عن تعثر عملية التسوية واندالع االنتفاضة والمواجهات المسلحة منذ عام            
  .إلعادة التفكيك، باتت مادة سهلة بل وقابلة 2007صعود حركة حماس وانقسام الكيان الفلسطيني 

والمشكلة أن إعادة التفكيك هذه تجري بفعل قوى داخلية وحوامل خارجية، وهي تختلـف عـن عمليـة                  
المراجعة وإعادة الصياغة التي تضطلع فيها القوى الداخلية بالدور الرئيس، ويكون موضوعها المراجعة             

  .النقدية وإعادة البناء والتطوير
عن قدرة أبو مازن على السير في هذا المشروع، بغض النظر عـن             اآلن، ربما ثمة سؤال يطرح نفسه       

وفي هذا المجال يمكن القول بأن أبو مازن يمتلـك كـل أوراق القـوة الداخليـة                 . تقييمه سلبا أو إيجابا   
والخارجية للمضي في تنفيذ قراراته وتوجهاته في فتح والسلطة، خصوصا أنه هو واالتجاه المؤيد له من                

 ويتحكم في معظم موارد النظام الفلسطيني المالية واألمنية والسياسية، مـن موقعـه   يسيطر على األرض  
  .كرئيس للمنظمة والسلطة وكقائد لفتح، فضال عن عوامل اإلسناد الخارجي

وما يعزز من قوة أبو مازن ومن معه أن القوى المنافسة له في فتح ضعيفة وال تمتلك شـرعية، ولـيس               
في حين أن القوى السياسية األخرى تعاني من ضعف اإلمكانيات وتراجـع            لديها مشروع سياسي البتة،     

  .الشعبية والشرعية
 تنقسم علـى األرجـح بـين مـشروعين          -في المرحلة المقبلة  -بناء عليه فإن الساحة الفلسطينية، ربما       

سياسيين، مشروع أبو مازن ومشروع حركة حماس إلى حين تبلور منبر فلسطيني جديد أو بديل آخـر،                 
  .هما مشروعان مأزومان ومشوهان، ألنهما يتأسسان على السلطة في واقع ال سلطة فيه فوق االحتاللو

من المفارقة أن حركة فتح التي دشنت الوطنية الفلسطينية المعاصرة هي ذاتها التي تمهد لتدشين مرحلـة                 
  .يةجديدة ال يعرف أحد طبيعتها أو تداعياتها على شعب فلسطين وقضيته وحركته الوطن
  26/7/2009نت، .الجزيرة
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