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 "الرباعية" وشروط "حل الدولتين"قاءات جنيف بين حماس وأميركيين وأوروبيين تناولت ل": الحياة" .1

وحكومتها " حماس"ان مسؤولين في حركة " الحياة"اكدت مصادر فلسطينية لـ :  ابراهيم حميدي-دمشق 
المقالة عقدوا سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ونواب اميركيين واوروبيين حاليين وسابقين في جنيف 

الماضي، وذلك في اطار رغبة هذه االطراف في االطالع على موقف ) يونيو( حزيران 17 و16يومي 
  .الدولية" اللجنة الرباعية"وشروط " حل الدولتين"من مسألتي قبول " حماس"

وزير الخارجية السابق في الحكومة المقالة " حماس"رك في اللقاء كل من عضو المكتب السياسي في وشا
محمود الزهار، ووزير الصحة باسم نعيم، والناطق باسم الحكومة طاهر النونو، ومسؤول العالقات 

"  ثنكينغفوروورد"ونظمت اللقاءات بدعوة من . الخارجية في الحركة، ممثلها في بيروت اسامة حمدان
وممثلها تيم غولدستون، وبتمويل " هيومان ديالوغ"بحضور المختص في فك النزاعات اوليفر ماكيرنين، و

من الحكومة السويسرية ومشاركة مبعوث وزارة الخارجية السويسرية الى الشرق االوسط جان دانيال 
  .روخ

لخارجية االميركي السابق وبحسب المعلومات المتوافرة، شارك في اللقاءات كل من وكيل وزارة ا
روبرت مالي، والسفير " مجموعة االزمات الدولية"توماس بيكرنغ، ومسؤول برنامج الشرق االوسط في 

البريطاني السابق في نيويورك وفي بغداد جيرمي غرينستوك، ووزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير 
ني روبرت بولينز، اضافة الى باحثين وخبراء فيدرين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان االلما
  ".حماس"اوروبيين واميركيين آخرين عرفوا بتأييدهم االنخراط مع 

غير ان الجديد في هذا اللقاء انه "واوضحت المصادر الفلسطينية ان لقاءات كهذه عقدت في السابق 
ماس لديها اشكالية في ح: "وزادت". حصل في اوروبا، وان االميركيين في شكل او بآخر داعمون له

، في المقابل فان )االعتراف باسرائيل وباالتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف(قبول شروط اللجنة الرباعية 
االميركيين غير قادرين على التعامل مع حماس كما هي، لذلك باتوا يشجعون البحث عن مقاربات جديدة 

سية، اذ فهم ممثلو الحركة ان االميركيين ليسوا بعيدين للتعامل معها والبحث عن قواعد جديدة للعبة السيا
وتناولت الجلسات التي استمرت يومين عناوين تتعلق بـ . الذي عقد في العاصمة السويسرية" عن اللقاء

الفرق بين تجربتي النزاع في "، و" الفلسطيني-الحوار الفلسطيني "، و"الحرب على غزة واتفاق الهدنة"
  . ، اضافة الى عناوين أخرى تتعلق باحتماالت السالم والدولة الفلسطينية"الوسطايرلندا وفي الشرق ا

هل تقبل : تصدى السئلة دقيقة طرحها المشاركون مثل" حماس"وبحسب المصادر الفلسطينية، فان وفد 
 اعترافاً غير 1967الحركة بحل الدولتين؟ وهل يعني قبول الحركة دولة فلسطينية على حدود العام 

 باسرائيل؟ واوضحت المصادر ان ممثلي الحركة جددوا تأكيد رفض االعتراف باسرائيل، لكنهم مباشر
  .اشاروا الى الخطوات والمواقف المرنة التي اتخذت اخيرا
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اي " لن تعطل"خالد مشعل قال في خطاب علني ان الحركة " حماس"وكان رئيس المكتب السياسي لـ 
 ان مسؤولين غربيين، بينهم نائب وزير الخارجية الروسي وعلم. حل سياسي جدي يطرح في المنطقة

، وان قيادة الحركة "الرباعية"من شروط " االقتراب"اخيرا على " حماس"الكسندر سلطانوف، حضوا 
عن " حماس"حديث : اشارت الى المرونة التي ابدتها الحركة في الفترة االخيرة وتمثلت في ثالث نقاط

االتفاقات الموقعة، ما يعني " احترام"، وقبول "هدنة طويلة االمد"حها لـ ، وطر1967دولة بحدود العام 
وجددت المصادر ان الحركة ال تستطيع القبول الواضح بمبادرة . انها لن تلغيها بل ستتعامل معها بجدية

حركة تحرر وطني ال يمكن ان تقبل االعتراف باالحتالل، اضافة الى اشكالية "السالم العربية النها 
  .، مع تفهمها قبول الدول العربية لهذه المبادرة"ضوع الالجئينمو

  28/7/2009الحياة، 
  

  "م1948-1858السكان واألرض العرب واليهود : مدينة القدس"يصدر كتابا بعنوان " الزيتونة" .2
 أن 27/7/2009، قدس برس ووكالة ،27/7/2009وفا،  ووكالة 28/7/2009السفير، نشرت 

السكان : مدينة القدس' بعنوان ا جديداكتاب أصدر ات واالستشارات في بيروت،مركز الزيتونة للدراس
، لألستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية، أستاذ التاريخ 'م1948-1858) العرب واليهود(واألرض 

  .والحضارة في جامعة اليرموك في األردن
رب واليهود، في الفترة والكتاب هو دراسة علمية تتمحور حول مدينة القدس، بأرضها وسكانها الع

م، تستند إلى الوثائق العثمانية والبريطانية واألميركية والصهيونية، وسجالت المحكمة 1858-1948
الشرعية في القدس، ومحاضر جلسات المجلس البلدي في القدس، لتفسير كيفية حيازة اليهود المهاجرين 

  .دود المدينة وما حولهااألجانب لمساحات من القدس، وتفسير ظاهرة استيطانهم في ح
ورصد الباحث، أساليب الخداع واالحتيال والتالعب اليهودي على القوانين في العهد العثماني، لزيادة 
أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها، كما تحدث عن طرق تمكين اليهود من الهجرة واالستيطان 

لضرائب والمصادرات واإلجالء القسري وحيازة األراضي في العهد العثماني، وأهمها القوانين وا
  .للفالحين والعقوبات الجماعية

ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة، إثبات أن اليهود األجانب لم يملكوا حتى بداية القرن السابع 
عشر الميالدي أية أراضٍ أو دور أو دكاكين في مدينة القدس وال قراها، وحتى مقابر اليهود كانت 

  .لهم من أمالك األوقاف اإلسالميةمؤجرة 
وأشارت الدراسة إلى أن أعداد اليهود في المدينة حتى ذلك الوقت كانت قليلة، وأنهم هجروها في إحدى 
المراحل لتردي أحوالها االقتصادية، ورأت في هذا األمر داللة على أن القدس لم تكن تشكّل شيئاً مهماً 

  .عند اليهود
 في وضع 1917اه إلى دور االحتالل البريطاني لفلسطين ومدينة القدس سنة كما لفتت الدراسة االنتب

 البريطانية موضع التنفيذ، وخاصة وعد بلفور المشؤوم وصك االنتداب، إلى جانب -الخطة الصهيونية 
القوانين والتعليمات والتشريعات التي وضعت لصالح اليهود والحركة الصهيونية، ولكنها أظهرت في 

ه عجز األخيرة عن تحقيق أهدافها في االستيطان وحيازة األرض، حيث لم تتمكن، بكافة الوقت نفس
من أراضي فلسطين، خالل ما يقارب قرناً من % 6الوسائل التي لجأت إليها، إال من حيازة أقل من 

  .الزمان
ئية تبين وضمت الدراسة ملحقاً بعدد من الوثائق التي حصل عليها الباحث، كما زودت بجداول إحصا

 .تطور أعداد سكان القدس خالل الفترة الزمنية التي تناولتها
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  االستيطان بشان "إسرائيل"تفاق مع اال بخارطة الطريق وميتشل ينفي االلتزامعباس يجدد ضرورة  .3
الرئيس محمود عباس ، أن  عبد الرؤوف أرناؤوطنقالً عن مراسلها 28/7/2009 األيام، فلسطين، تنشر

ت مع المبعوث األميركي للشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل في مقر الرئاسة بمدينة أجرى محادثا
أن ميتشل أبلغ القيادة الفلسطينية انه على الرغم من وجود بعض التقدم في " األيام"وعلمت  .رام اهللا، أمس

عليه خارطة ال انه لم يصل حد االستجابة لما نصت إ تجاه موضوع وقف االستيطان اإلسرائيليالموقف 
 على موقفها المعروف بهذا الشأن، ولذلك فإن ةن الواليات المتحدة ما زالت ثابتأالطريق، مشدداً على 

الفجوة ما زالت قائمة، مطمئناً الفلسطينيين بأن الواليات المتحدة لن تفاجئ القيادة الفلسطينية بأي قرار 
  .ي قرارأوانه سيتم التشاور معها قبل اتخاذ 

": األيام"صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، لـ. لصدد، قال دوفي هذا ا
 -سرائيلياً إ قال للرئيس عباس إنه وخالفاً لما ينشر في الصحف بأن هناك اتفاقاً األميركيالمبعوث "
زالت قائمة بين ميركياً حول االستيطان فإنه ليس هناك اتفاق، وانه تم تحقيق تقدم ولكن الخالفات ما أ

 ثابت ولم يتغير وهو وجوب األميركي حول قضية المستوطنات وان الموقف وإسرائيلالواليات المتحدة 
 اللتزاماتها الواردة في خارطة الطريق وقد رد عليه الرئيس بأن ليس هناك حلول وسط األطرافتنفيذ 

 ما زالت موجودة وانه ما رائيلييناإلسأكد على أن الخالفات مع " أن ميتشل  وأضاف".بشأن االستيطان
وتابع  ". في خارطة الطريقاألطرافزال مستمرا في السعي لتحقيق تنفيذ االلتزامات المترتبة على كل 

 قال إن هناك التزامات على الجانب الفلسطيني تنفيذها أيضاً وان طبيعة هذه األميركيالمبعوث "
  ".ستمرار في تنفيذ ما علينا من التزامات جاهزون لالإنناااللتزامات مستمرة وقد قلنا له 

بالنيابة عن الرئيس أوباما أكدت على أن السياسة األميركية هي بذل كل ما هو "من جهته، قال ميتشل 
 اإلسرائيلي، - ممكن للوصول إلى سالم شامل في الشرق األوسط، وهذا يشمل المسار الفلسطيني

 والدول في إسرائيلاإلسرائيلي وتطبيع العالقات بين  -بناني اإلسرائيلي، والمسار الل -والمسار السوري 
 القيام بخطوات من األطراف طلب من جميع أوبامالتحقيق هذا الهدف فإن الرئيس  "وأضاف، "المنطقة

 كل طرف أناجل إتاحة اإلمكانية للعودة إلى مفاوضات ذات معنى للوصول إلى سالم شامل وهذا يعني 
لقد التقيت مع عدد من قادة المنطقة، وسأجتمع "وتابع  ". وبعضها محل جدليقوم بخطوات بعضها صعب

 نريد مساعدتكم للوصول أننامع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ورسالتي واحدة للجميع، وهي ) اليوم(غدا 
  ". والكرامةواألمنإلى السالم في هذه المنطقة بحيث يعيش الجميع بالسالم 

 .سالم فياض في مقر الحكومة في رام اهللا. ق مع رئيس الوزراء دوكان ميتشل التقى في وقت ساب
 مليون دوالر مباشرة إلى خزينة السلطة 200وشكر فياض اإلدارة األميركية على قراراها بتحويل مبلغ 

الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه المساعدة هي دليل ثقة باإلنجازات واإلصالحات التي حققتها 
  .ة خالل العامين الماضيينالسلطة الوطني

 ببنود "إسرائيل"الرئيس عباس شدد على ضرورة التزام أن  28/7/2009موقع روسيا اليوم، وأضاف 
وجدد عباس خالل  .خريطة الطريق فيما يتعلق بموضوع المستوطنات، رافضا ما وصفه بالحلول الوسط

 كل االلتزامات المترتبة عليه وفق خطة لقائه ميتشل التأكيد على أن الجانب الفلسطيني سيستمر بتنفيذ
  . خريطة الطريق

صائب عريقات قال  أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 28/7/2009الحياة، وجاء في 
ذا فشلت اإلدارة األميركية اآلن في حمل الحكومة اإلسرائيلية على وقف التوسع إ ":"الحياة"لـ

ارة ستكون قادرة على حمل هذه الحكومة على االنسحاب من  هذه اإلدأناالستيطاني، فمن يصدق 
وقف االستيطان، بما فيه النمو ": وأضاف. " وحل قضايا القدس والالجئين1967األراضي المحتلة عام 

 بموجب إسرائيليالطبيعي في المستوطنات، ليس شرطاً فلسطينياً الستئناف المفاوضات، وإنما هو التزام 
  ."خطة خريطة الطريق
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  ال سالم وال أمن وال استقرار إال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس: الرحيمعبد  .4

إن هناك شرعية واحدة في هذا "قال الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة، أمس،  :كتب سائد أبو فرحة
ن، موات الوضع الدولي اآل"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "الشعب هي شرعية الرئيس محمود عباس

لوقف االستيطان بشكل كامل، وكله مجمع على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار ذلك مصلحة لكافة 
ياسر عرفات "وشدد عبد الرحيم، في كلمة باإلنابة عن الرئيس عباس، خالل مهرجان  ".شعوب العالم

ستوى محافظة رام اهللا والبيرة، على م" الثاني لدعم التعليم وتكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة
ال سالم، " إقليم رام اهللا والبيرة، في ساحة مدرسة ذكور رام اهللا الثانوية، على أنه -ونظمته حركة فتح 

  ".وال أمن، وال استقرار في المنطقة، إال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
عنه بشأن نيتها عدم السماح ألعضاء المؤتمر السادس وندد بممارسات حماس في القطاع، وما أعلنت 

استمرارا لمحاوالت حركة حماس "لحركة فتح بالوصول إلى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر، معتبرا ذلك 
وردا على اشتراط محمود الزهار،  ".فرض مشيئتها على أبناء الشعب الفلسطيني بالتعذيب والتنكيل

لمعتقلين من حماس لدى السلطة، مقابل السماح ألعضاء مؤتمر فتح القيادي في حماس، إطالق سراح ا
هؤالء المعتقلين هم ممن يحاولون أن يستبيحوا حرمة الدم "إن : بمغادرة القطاع، قال عبد الرحيم

عليكم أن : ومضى مخاطبا قيادات حماس قائال ".الفلسطيني، ليكرروا في الضفة ما حدث في القطاع
بأال طريق أمامنا إال طريق الوحدة، طريق الحوار، وتحريم الدم الفلسطيني، تتراجعوا وأن تؤمنوا، 

  .والتسليم بالديمقراطية والتعددية السياسية، وضرورة الذهاب إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية
إن من يتآمرون على وحدتنا يتوافقون مصلحيا، ويحققون هدفا لالحتالل بقسمة هذا الشعب، : وأردف
إننا في فتح أوال، والحركة الوطنية : واستدرك . االحتالل بابا للتهرب من االلتزامات المترتبة عليهليعطوا

ثانيا، والسلطة ثالثا، وبقيادة منظمة التحرير، نعلم ثقافة الحرية واالستقالل، وكيف أن نكون بناة لهذا 
نحن : وتابع .ا يستحق الحياةعلى هذه األرض م: الوطن الجميل، لنترجم ما قاله شاعرنا محمود درويش

في فتح نعلم ثقافتنا، ثقافة الخلق واإلبداع، والديمقراطية، والتعددية السياسية، ال ثقافة التملق، والتحجر، 
إن الذين حللوا حرمة الدم الفلسطيني، خارجون عن : وأضاف .واإلقصاء واإلحالل، وتحليل حرمة الدم
وإن خطة االنقالبيين الذين ما زالوا يمارسونها في القطاع، ... افتهإجماع الشعب الفلسطيني، وتقاليده، وثق

إننا نعلم ثقافة : واستطرد .مخالفة لكل قيم شعبنا، وتعاليم رسولنا، وقرآننا الكريم، وكل الكتب السماوية
لة علينا، الديمقراطية، والتعددية السياسية، ال ثقافة اإلقصاء واإلحالل، والقمع، والشبح والتنكيل، فهذه دخي

  .وال نقبلها ألنفسنا
 28/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  لمؤتمرللسماح بخروج أعضاء فتح ل طلب من دول عربية وأجنبية التوسط لدى حماست السلطة .5

أن السلطة الفلسطينية طلبت من سورية وتركيا " األيام"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لـ :القدس
 تسمح ألعضاء مؤتمر فتح السادس من قطاع أنة حماس من اجل وروسيا ومصر التوسط لدى حرك

 أغسطس/  المؤتمر في الرابع من شهر آبأعمال مدينة بيت لحم للمشاركة في إلىغزة بالوصول 
 لإلفراجبدت استعدادها أ السلطة أن إلىوأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها،  .المقبل
، في اللحظة التي أولىة ممن لم يدانوا بأي اتهامات خطيرة، كدفعة  معتقل في الضفة الغربي200عن 

وقالت  .عبر الحدود باتجاه بيت لحم  المؤتمر من قطاع غزة بالمرورألعضاءتسمح فيها حركة حماس 
حتى اآلن ليست هناك أي استجابة من قبل حركة حماس ولكن الجهود ما زالت متواصلة "المصادر 

 لحركة فتح في نهاية الشهر الجاري بتقييم الموقف وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ وستقوم اللجنة المركزية
  ".القرار المناسب
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قياديين من حماس في الضفة الغربية يحرضون حماس في دمشق وغزة على " أن إلىوأشارت المصادر 
  ". فتح من قطاع غزة بالمشاركة في المؤتمر في الضفة الغربيةألعضاءعدم السماح 

 لم تقم حماس باالستجابة للجهود إذا حماس في الضفة الغربية بأنه إلى رسالة إيصال انه تم إلىونوهت 
 الضفة فإن السلطة سترد بنفس الطريقة التي إلى المؤتمر من غزة بالوصول أعضاءالجارية لتمكين 

أن  جيداً واألمروشددت بأن على حماس أن تدرس  .تتعامل فيها حماس مع قياديين من فتح في غزة
 إلفشالهن حماس ليست متشجعة النعقاد المؤتمر العام السادس لفتح وتسعى أ إلىتدرس العواقب، مشيرة 

  .بكل الوسائل الممكنة
وغلو والمبعوث الروسي لعملية أوعلم في هذا الصدد أنه تم توسيط وزير الخارجية التركي احمد داود 

 .ماس بالتراجع عن قرارها حإقناعالسالم الكسندر سلطانوف ومصر وسورية من اجل 
 28/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  ينلفلسطينيل لمقتضيات المصلحة العليا  تتعامل مع أعضاء مؤتمر فتح وفقاًة هنيةحكوم: الظاظا .6

أكد زياد الظاظا، نائب رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، أن :  كفاح زبون- رام اهللا
ر السادس لحركة فتح الذين يمثلون أقاليم الحركة في القطاع، وفقا حكومته تتعامل مع أعضاء المؤتم

إن "وقال الظاظا في تصريحات إلذاعة صوت القدس  .لمقتضيات المصلحة العليا للشعب الفلسطيني
الحلول بسيطة جدا، وتتمثل بعدم طرح صدى الشروط .. موقفنا من هذا الموضوع واضح بجالء

 طاولة الحوار، وضرورة تبييض سجون السلطة في الضفة من  أميركية على-والمطالب الصهيو 
 ."المجاهدين

 28/7/2009الشرق األوسط، 
  

   فياض تعاني من قلة المساعداتحكومة .7
أكدت حكومة سالم فياض خالل جلستها األسبوعية التي عقدتها في رام اهللا أمس على أن : رام اهللا

 مليون 606ل الفترة الماضية من هذا العام يبلغ مجموع ما ورد من مساعدات للسلطة الفلسطينية خال
وأشار فياض خالل  . مليون دوالر200دوالر أمريكي، والتي تشتمل على المساعدة األمريكية البالغة 

جلسة حكومته األسبوعية إلى أن هذه المبالغ هي أقل بكثير من احتياجات السلطة لمواجهة التزاماتها، مما 
طر في المرحلة القادمة في ظل الحاجة إلى مليار وأربعمائة وخمسين مليون يحتم علينا دق ناقوس الخ"

 مليون دوالر لخزينة السلطة 40كما أشار إلى قرار البنك الدولي تحويل مبلغ  ".دوالر أمريكي
الفلسطينية، موضحاً أن هذه المساعدات من شأنها تحسين الوضع المالي للسلطة بعض الشيء ولكنها لن 

 . المالية القائمةتنهي األزمة
  28/7/2009السبيل، األردن، 

  
  سيستمر في عمله" التشريعي"االنتخابات ستجرى بعد المصالحة و: األسطل .8

 يونس األسطل، النائب عن كتلة التغيير واإلصالح، أن االنتخابات .أكد د: أيمن أبو ليلة -خان يونس 
 األسطل إن المجلس التشريعي سيستمر في وقال .التشريعية ستجرى بعد إنجاز ملف التوافق والمصالحة

  جاءت تصريحات األسطل خالل لقاء  .عمله إلى حين استالم المجلس الجديد مهامه وفق القانون
  

جماهيري نظمته كتلة التغيير واإلصالح عن دائرة خان يونس بالتعاون مع دائرة العالقات العامة في 
  .شاركة العديد من مخاتير ووجهاء المنطقةحركة حماس في منطقة البلد بخان يونس، أمس، بم

 28/7/2009األيام، فلسطين، 
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  ألف وحدة سكنية لسد حاجة سكانه60القطاع بحاجة إلى :  غزةأشغال .9

 قدرت وزارة األشغال العامة واإلسكان في حكومة الوحدة الوطنية المقالة أن قطاع غزة بحاجة إلى :غزة
جاء ذلك على لسان وكيل الوزارة المهندس إبراهيم رضوان  . ألف وحدات سكنية لسد حاجات سكانه60

خالل اجتماع بالسيد ياسر أبو ركن ممثل الهالل األحمر التركي في غزة، حيث تباحث الطرفان خالل 
 . غزة والتواصل الدائم بينهمإعماراالجتماع في سبل التعاون بين الهالل التركي والوزارة في مشاريع 

ولوية لدى الوزارة تتمثل في بناء المنازل التي دمرت خالل الحرب، وعن وأكد رضوان على أن األ
وحدة ) 100(وقد تم تخصيص موقع إلقامة ) حي الفردوس(مشاريع الوزارة اإلسكانية منها مشروع 

  .UNDPسكنية لمؤسسة 
  26/7/2009 قدس برس،

  
  حوار المجتمع الغربي مع حماس يمثل مصلحة للجميع: حمدان أسامة .10

كشف ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان عن محـاوالت مـن المجتمـع                :أشرف الهور ـ   غزة
  .الغربي، لفتح قنوات اتصال بحركة حماس، معتبراً ان هذا االنفتاح يمثل مصلحة لكل األطراف

إلى وجود محاولة إلعادة النظـر فـي        ) القدس(وأشار حمدان في سياق مقابلة تلفزيونية أجرتها فضائية         
آمل أال يحاول األوروبيون تعقيد األمور بل حلحلتها ألن هـذا فيـه             " الغربي، تجاه حماس وقال      الموقف

ورفض حمدان فكرة تقديم حماس ألي تنازل، في إطار تليين          ". مصلحة لكل األطراف وليس فقط لحماس     
حماس ال يمكن أن تقـدم أي تنـازالت فـي أصـل الحقـوق               "مواقفها، لفتح عالقات مع الغرب، وقال       

  ".الفلسطينية بمجرد أن يتم لقاء مع طرف دولي هنا أو هناك
المدخل الوحيد لحوار حقيقـي مـع       "وشدد على أن اعتراف العالم بالحقوق الفلسطينية والتزامه بها يمثل           

  ".الغرب
في تصفية القضية الفلسطينية على حساب الـشعب، وقـال          " فشل"وأشار حمدان إلى أن المجتمع الغربي       

  ".لفلسطيني مقاوما مدافعا عن حقوقه الثابتةبقي الشعب ا"
، وأن يقوم بإعطائه حقوقه     "التكبر على الشعب الفلسطيني   "وأكد على ضرورة أن يوقف المجتمع العالمي        

  ".وإال فستبقى المقاومة قائمة"، وأضاف حمدان "حتى يتم الحديث عن المستقبل بطريقة مختلفة"كاملة 
رجية في مجلس العموم البريطاني طالبت أول أمس حكومة بالدها بفـتح       يشار الى أن لجنة العالقات الخا     

في حماس، وأكدت اللجنة في تقرير لها أن سياسة الغرب الخاصة بمقاطعـة             " المعتدلين"قناة اتصال مع    
  ".ال تبدي نجاحا يذكر"حماس 

يرها حماس على   وعقب الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة التي تد            
إلى ذلك طالب حمدان    . التقرير بقوله ان حكومته ترحب بدعوة البرلمانيين البريطانيين للحوار مع حماس          

إعالن دولي بالحقوق الفلسطينية وااللتزام تجاه الحقوق وليس        "قبل بدء أي حوار بين حماس والغرب بـ         
  ".ضمان أمن إسرائيل

تليين مواقفها، بل المطلوب من اآلخرين أن يستمعوا لحمـاس          وأكد أن المطلوب هو أن ال تقوم حماس ب        
ورأى ". حينها يمكن الحديث عن مخارج ولـيس عـن تنـازالت          "حول مستقبل القضية والمنطقة، وقال      

حمدان ان االنفتاح الغربي على حماس يأتي بعد استفادته من تجربته مع حزب اهللا، وبعد مفاجأة حمـاس                  
  . الفلسطينيةللغرب بفوزها في االنتخابات

وأشار حمدان الى ان الحرب األخيرة التي شنتها إسرائيل ضد غزة، أنهت آخر المحاوالت التي كانـت                 
 .تستهدف إبعاد حماس من المشهد السياسي

  28/7/2009القدس العربي، 
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   تبلغ مصر رسمياً رفضها السماح ألعضاء فتح بمغادرة غزةحماس .11

لن ": "قدس برس"ور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ القيادي في حركة حماس الدكتقال : غزة
في " حماس"من غزة إال إذا تم اإلفراج عن معتقلي " فتح"يخرج أحد من أعضاء المؤتمر السادس لحركة 

  ".الضفة، وقد أبلغنا هذا القرار كتابيا إلى الجهات المصرية
عدم التجاوب مع مطلب السماح ألعضاء النهائي ب" حماس"على قرار " فتح"وقلل البردويل من أهمية رد 

في الضفة الغربية ال تعد " فتح"الجرائم التي ترتكبها : "السادس بالسفر إلى بيت لحم، وقال" فتح"مؤتمر 
حركة " فتح"وال تحصى، وما أطلقته من تهديدات ال يخيفنا ولن يضيف إلى ما تفعلها اآلن شيئا، حركة 

تعاون مع االحتالل، وليس بعد التعاون مع االحتالل أي شيء مشغولة في ذاتها وفي فسادها وفي ال
  . ، كما قال"أما في غزة فلن تستطيع أن تفعل شيئا. يخيف

  27/7/2009قدس برس، 
  

  أدعو إلطالق سراح معتقلي حماس إلنجاح مؤتمر فتح:  فارسقدورة .12
ت قرار حركة حماس    وصف عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح قدورة فارس في تصريحا          : رام اهللا 

ـ              المؤسف ألن  "بعدم السماح ألعضاء فتح بالسفر إلى بيت لحم للمشاركة في فعاليات المؤتمر السادس، ب
  ". مصلحة وطنية عليا، وكان على حماس أال تنزلق إلى هذا المنزلق]السادس [انعقاد مؤتمر فتح

لما تحول عناصر حمـاس إلـى       أن عناصر فتح قد تحولوا إلى رهائن لدى حماس مث         "وأضاف أنه طالما    
رهائن لدى فتح، فأنا ال مانع لدي في أن يتم إطالق سراح رهائن حماس من أجل توفير المناخ المالئـم                    

  ".إلنجاح المؤتمر السادس لحركة فتح باعتباره مصلحة وطنية عليا
حهم اليوم ، وأعتقد أن إطالق سرا"حماس"لقد كان ضروريا منذ وقت مبكر إطالق سراح معتقلي : "وقال

هي األخرى صاحبة مصلحة في " حماس"، الذي أعتقد أن "فتح"يمثل ضرورة وطنية من أجل عقد مؤتمر 
  . انعقاده

 27/7/2009قدس برس، 
  

  قضية االنتخابات يجب أن تحظى باألولوية األولى في جلسة الحوار الـمقبلة: الديموقراطية .13
سي للجبهة الديمقراطية، إلـى وضـع قـضية         دعا صالح زيدان عضو المكتب السيا     : ـ حسن جبر   غزة

إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية على رأس جدول أعمال جلسة الحوار المقبلة، المقرر عقدها فـي               
أهمية أن يتم نقاش قـضية االنتخابـات        " األيام"وأكد زيدان لِـ     .الخامس والعشرين من شهر آب المقبل     
ى الحاجة لالتفاق على إجراءات عملية واتخاذ خطـوات قانونيـة           خالل جلسة الحوار القادمة، مشيراً إل     

  .وإجرائية واالتفاق على اللجنة المركزية لالنتخابات
إن هذا ال يعني إغفال قضايا الحوار األخرى، لكننا نقترح إعطاء أولوية خاصـة لبحـث قـضية                  : وقال

بها قد يساهم في تذليل عقبات أخـرى        إجراء االنتخابات، وأكد أن االتفاق على إجراء االنتخابات والبدء          
  .تعترض طريق الحوار الوطني

  28/7/2009األيام، فلسطين، 
  
  

  في أحد سجون الضفة تتهم حكومة فياض بالتسبب في وفاة أحد قادتها سريرياًحماس .14
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اتهمت حركة حماس الرئيس محمود عباس وحكومة سالم فياض بالتسبب في :  صالح النعامي- غزة
ها في الضفة الغربية في حالة موت سريري بسبب تعرضه للتعذيب الشديد في سجون دخول أحد قادت

 .السلطة
جنوب " الفوار"نسخة منه قالت حماس إن كمال الشيخ الذي يقطن مخيم " الشرق األوسط"وفي بيان تلقت 

في الضفة الغربية دخل في حالة من الموت السريري بعد إصابته بجلطة دماغية إثر تعرضه للتعذيب 
ونوهت الحركة إلى أنه سبق للمحكمة الفلسطينية العليا أن أصدرت قرارا . أحد سجون السلطة في الضفة

.  باإلفراج عن الشيخ، إال أن األجهزة األمنية رفضت االنصياع للقرار2008) تشرين الثاني(في نوفمبر 
م فياض احترام حقوق واعتبرت حماس أن هذه الحادثة تدلل على كذب ادعاء عباس ورئيس وزرائه سال

 . اإلنسان والتزامها بقرارات القضاء
  28/7/2009الشرق االوسط، 

  
 حماس تنفي استعدادها لطرح مرشح للرئاسة السلطة خالل المرحلة القادمة .15

نفت حركة حماس أمس تقارير صحافية تحدثت عن استعدادها لطرح :  وكاالت- ضياء الكحلوت-غزة 
ل المرحلة القادمة، مؤكدة أن من السابق ألوانه الحديث عن طرح مرشح مرشح للرئاسة الفلسطينية خال
 .من الحركة النتخابات الرئاسة

من السابق ألوانه الحديث عن طرح مرشح للرئاسة ": "حماس"وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة 
 ".الفلسطينية، أو دخول الحركة في معترك الرئاسة

خابات الرئاسية يحتاج لتهيئة األجواء من خالل استعادة الوحدة الوطنية إن إجراء االنت: "وأضاف رضوان
 ".وإنهاء حالة االنقسام، والعمل على ضمان شفافية ونزاهة تلك االنتخابات قبل إجرائها

وأوضح أنه في حالة التوصل لمصالحة وطنية، فإن حماس ستدرس المشاركة في االنتخابات الرئاسية، 
 .شاركة، فإنها ستسمي حينها مرشحها للرئاسةوفي حالة تقريرها الم

وأكد أن حركته ال تسير باتجاه تكريس االنقسام الفلسطيني، بل تسعى لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة 
  .الوطنية، مشيراً إلى أن الحوار الوطني مرهون بإنهاء ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية

28/7/2009العرب، قطر،   
  

  عباس يتخذ إجراءات احترازية تحسباً النشقاق في صفوف فتح": اإلماراتيةالخليج " .16
إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد " الخليج"قالت مصادر قيادية فلسطينية رفيعة المستوى ل : دمشق

اتخذ مؤخراً خطوات تنظيمية احترازية تحسباً لحدوث انشقاق في صفوف حركة فتح، وذلك نتيجة 
آب / في صفوف الحركة على خلفية عقد المؤتمر السادس للحركة في الرابع من أغسطسالصراع الدائر

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن عباس أبلغ قيادات أقاليم حركة فتح . المقبل
ن في سوريا ولبنان وأوربا بحظر التعامل مع رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وأمي
  .سر الحركة فاروق القدومي، وذلك تحت طائلة تعرض كل من يخالف ذلك لعقوبة الفصل من الحركة

وأكدت المصادر صحة ما تداولته وسائل اإلعالم حول وقف عباس لموازنات الدائرة السياسية، إال أن 
لمصادر المصادر أكدت أن هذا القرار لن يكون له أي قيمة على عمل القدومي، الذي يمتلك حسب ا

  .مصادر تمويل يمكنه من خاللها اإلنفاق على الدائرة عندما يتطلب األمر ذلك
  الغالبية الساحقة من أبناء وكوادر فتح مع منطلقات "ونفت المصادر إمكان حدوث انشقاق معتبرة أن 

  
فلسطيني وتتمسك بحق الشعب ال.. الحركة وبقائها قائدة لحركة التحرر الفلسطينية، وضد اتفاقيات أوسلو

  ".بمقاومة االحتالل
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  28/7/2009الخليج، 
  

  في أنفاق رفح  بتوفير طرق السالمة حماس والحكومة المقالةطالب تالشعبية  .17
وجه النائب جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية نـداء إلـى             : ـ أشرف الهور   غزة

قفوا مسلسل القتل المتواصل فـي أنفـاق        تحملوا مسؤولياتكم وأو  "، حمل عنوان    "حركة حماس وحكومتها  "
وصل إلى أكثر من تسعين شـهيداً، الفتـاً الـى ان            " شهداء أنفاق الحصار  "ورأى المجدالوي أن    ". رفح

، لـصالح   "يلقـوا بأنفـسهم للتهلكـة     "غالبيتهم من فقراء الشعب الذين أرغمهم الحصار والبطالة إلى أن           
م يبرأ المئات بعد من خديعة االستثمار المالي التـي جمـع    الذين ل "مجموعة من أثرياء الحصار واألنفاق      

  ".بعضهم منها عشرات الماليين
بحيـث  "وأكد المجدالوي الحاجة إلى بعض ما يصل عبر هذه األنفاق، وطالب بترشيد العمل في األنفاق                

تستجيب لضرورات الشعب وصموده ومقاومته ال أن تتحول إلى غول يبتلـع أرواح النـاس وأمـوالهم                 
  ".صالح بعض الجشعينل

ينبغي على حركة حماس وسلطتها وبلـديتها فـي رفـح أن    "وأكد أنه في إطار عملية الترشيد المطلوبة،  
تحفظ لهذه العملية أعلى درجات األمن واألمان والسالمة وسرعة اإلنقاذ، ال أن تكـون مهمتهـا جمـع                  

  ".الرسوم والجبايات والمداخيل على اختالف أنواعها وأطرافه
جلبت الكوارث على سكان    "جهتها أكدت هيئة العمل الوطني في مدينة رفح ان ظاهرة انتشار األنفاق             من  

القطاع عامة وسكان رفح خاصة بما حصدته من أرواح بريئة وبما دخل من سموم ومخدرات عبرهـا،                 
  ".والتي تستر أصحابها خلف شعار كسر الحصار لتتم ممارسة جرائم التهريب بشتى أنواعها

شكلت تهديداً جديدا يضاف إلـي      "د فواز النمس سكرتير هيئة العمل الوطني في بيان أن هذه األنفاق             وأك
  ".التهديدات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني

  28/7/2009القدس العربي، 
  

  فتح ستستخدم كافة الخيارات لخروج أعضاء مؤتمرها السادس من غزة: قريع .18
مفوض التعبئـة والتنظـيم     ) أبو عالء (أحمد قريع   ، أن   رام اهللا  من،  28/7/2009الحياة الجديدة،   ذكرت  

أكـد أن فـتح لـن        ورئيس لجنة االشراف والمتابعة للتحضيرات لعقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح          
تتنازل في مؤتمرها عن الثوابت الوطنية والفلسطينية الممثلة في تقرير المصير وقيام الدولـة المـستقلة                

  .د الرابع من حزيران وعاصمتها القدسعلى حدو
 أمس أن حركته ستستخدم كافة      أكد أحمد قريع    ، من رام اهللا، أن    28/7/2009األيام، فلسطين،   وأضافت  

ودعا قريـع    .الخيارات لضمان حضور كافة أعضاء مؤتمرها العام السادس من قطاع غزة إلى بيت لحم             
 التعبئة والتنظيم لحركة فتح فـي رام اهللا، حركـة           في بيان صحافي عقب ترؤسه اجتماعاً لرؤساء لجان       

  .في غزة" فتح"عن تهديداتها بمنع سفر أعضاء " دون اشتراطات أو مبررات"إلى التراجع  حماس التي
، وقال إنه يعارض سياق الوحدة وتعزيز مظـاهر     "غير مبرر "ووصف قريع هذا الموقف من حماس بأنه        
كوادر فـتح   (سنواصل الجهد ألجل ضمان حضورهم      " مضيفاً   المصالحة وإعطاء الحوار دفعات حيوية،    

  ".نحن لم نستنفد كل الخيارات في هذا السياق: "وأضاف ".جميعاً) في غزة
  
  
  

 قيادات من فتح في لبنان تستعد للسفر إلى الضفة الغربية للمشاركة بالمؤتمر السادس .19
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المقرر عقده في الرابع من " فتح"لحركة تنشغل مخيمات لبنان هذه األيام بالمؤتمر العام السادس : صيدا
في " فتح"وعلم أن اجتماعا عقد امس في أحد مقرات . آب المقبل في مدينة بيت لحم في فلسطين المحتلة

من مختلف مخيمات لبنان، الذين " فتح"مخيم المية ومية، شارك فيه عدد كبير من كوادر وضباط 
في لبنان سلطان أبو العينين " فتح"وتردد أن أمين سر . تمريستعدون الن يغادروا لبنان للمشاركة في المؤ

 . شارك في هذا اللقاء
وأكدت المصادر أن المشاركين في المؤتمر من لبنان، من المقرر يغادروا يوم الخميس المقبل، وان 
ر المحطة األولى ستكون العاصمة األردنية عمان، ثم ينتقل الوفد الى داخل األراضي الفلسطينية، ويزو

أوال ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام اهللا، ومن ثم يلتقي مع رئيس السلطة 
 . الفلسطينية أبو مازن

 شخصا، بين 90الى أن عدد المغادرين من لبنان يصل الى قرابة الـ" فتح"وفيما أشار أحد كوادر 
 .  مسؤول سياسي وكادر ومسؤول عسكري

 28/7/2009السفير، 
  

   سيعمل على توحيد الحركة السادسمؤتمر فتح: في فتحقيادي  .20
 اكد النائب عبد الفتاح حمايل عضو المجلس التشريعي محافظ بيت لحم            : كامل ابراهيم  -رام اهللا المحتلة    

 جنوب الضفة الغربية ان المؤتمر العام السادس لحركة فتح والذي سيعقد فـي              -عضو قيادة حركة فتح     
  .ي بيت لحم سيكون اشبه بالعرس الوطنيالرابع من الشهر القادم ف

واشار الى ان كل من سبق وان ادين في قضية جنائية ايا كانت وصدر قرار محكمة بهـذا الخـصوص                    
واوضح حمايل في حوار خـاص مـع         . ايام 5-3سيحرم من المشاركة في المؤتمر الذي سيدوم ما بين          

اللحظة لم يصدر قرارا بفصل رئيس الـدائرة        الراي حول استعدادات الحركة لعقد المؤتمر انه حتى هذه          
السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وامين سر الحركة فاروق القدومي ال مـن اللجنـة المركزيـة                 

   .للحركة وال اللجنة التنفيذية وان هذا الموضوع سيبحث خالل المؤتمر
  28/7/2009الرأي، األردن، 

  
  ظل الحصار والعدوان هو استئناف المفاوضاتآخر ما يحتاجه الفلسطينيون في: الشعبية .21

باحترام الحقوق المشروعة "طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اإلدارة األمريكية ومبعوثيها  :غزة
واعتبرت الجبهة في ". للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس

باطل وغير شرعي بما في ذلك االستيطان " منه بأن االحتالل نسخة" قدس برس"بيان مكتوب، وصل 
إن آخر ما يحتاجه "وقالت الجبهة  ".بكل مسمياته وأشكاله ومواقعه وغير قابل لحلول وسط وللمساومة

الفلسطينيون في ظل الحصار واالستيطان والعدوان هو استئناف ما يسمى بالمفاوضات وبعملية السالم 
  .يرها، على حد تعب"المزعوم

 28/7/2009قدس برس، 
  

 رسائل متعددة االتجاهات ..انتخابات حماس الداخلية: تقرير .22
نتهت حركة حماس من إجراء انتخاباتها الداخلية في كافة مناطق تواجدها المختلفة بإعالنها عن ا: غزة

ستمرت على مدى انتخاب الهيئة القيادية العليا ألسرى الحركة في كافة سجون االحتالل اإلسرائيلي التي ا
 .أربعة شهور
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األخيرة بإعالن نتائجها عبر وسائل اإلعالم ألول مرة منذ ظهور الحركة قبل " حماس"وتميزت انتخابات 
أنها أرادت توجيه جملة رسائل في اتجاهات " حماس"أكثر من عشرين عاما، رأى فيها متابعون لشؤون 
 .ات المحيطةمختلفة تؤكد أن الحركة مؤهلة للتكيف مع كل المتغير

وتجري حركة حماس انتخاباتها الداخلية في أربع مناطق مختلفة قطاع غزة، والضفة الغربية، والخارج، 
والسجون اإلسرائيلية، وقد أعلنت قبل بدء الحرب اإلسرائيلية على غزة في نهاية كانون األول الماضي 

، فيما أعلنت قبل عدة أشهر عن انتخاب مجلس الشورى وقيادتها السياسية دون اإلعالن عن أسمائهم
 .اعادة انتخاب خالد مشعل للمرة الرابعة رئيسا لمكتبها السياسي وأعلنت أسماء بعض أعضاء المكتب

عن بعض ما افرزته انتخاباتها الداخلية إال أنها أبقت أسماء عدد كبير من أعضاء " حماس"ورغم إعالن 
م تعلن عن هوية أعضاء مجلس الشورى الخاص مكتبها السياسي دون اإلعالن عن أسمائهم فيما ل

 .بالحركة ومكتبها التنفيذي، ألسباب أمنية
ويرى عدنان أبو عامر أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة األمة بغزة أن اإلعالن عن إجراء انتخابات 

فيهم "، "حماس"ألسرى الحركة في سجون االحتالل يدلل على أن األسرى من مركبات اتخاذ القرار في 
 ".جزء كبير من كوادر ومؤسسو الحركة وأجنحتها العسكرية واألمنية

انتخاباتها في كافة أماكن تواجدها يؤكد على " حماس"أن إجراء " السبيل"وأوضح أبو عامر في حديث لـ 
فحتى السجون اإلسرائيلية لم "أن الحركة تتمتع بروح ديمقراطية تميزها عن باقي الحركات الفلسطينية 

 ".عائقاً أمام إجراء انتخاباتها الداخليةتكن 
هذا السلوك يعزز من قدرة حماس على تكيفها مع الواقع، وقدرتها على التعاطي مع أي مستجدات : "وقال

 ".يمكن أن تتعرض لها الحركة
 خطان متوازيان

 تحاور وأشار إلى أن حركة حماس تسير في خطين متوازيين، قيادة تنظيمية غير معلنة، وقيادة معلنة
فإسرائيل .. وال أرى أن هناك خطا من اإلعالن عن نتائج انتخاباتها "وتجتمع باآلخرين كممثلة للحركة، 

 ".أحيانا كثيرة تعلم أشياء ال تعلن، والظرف األمني ال يشير إلى خطأ ترتكبه حماس في إعالنها
رات الميدانية تحتم عليها هو استجابة للمتغي" حماس"ورأى المختص في القضية الفلسطينية أن إعالن 

 .الكشف عن القيادة الميدانية للحركة
العلني عن تمكنها من إجراء " حماس"وأشار أبو عامر إلى مجموعة من الدالالت ربما تقف خلف إعالن 

انتخاباتها الداخلية في الظروف الصعبة التي مرت بها عقب الحرب على غزة وفي ظل خالفها مع 
 .من عقد مؤتمرها العام منذ أكثر من عشرين عام" فتح"يمتها حركة فتح وعدم تمكن غر

ولفت إلى أن الرسالة األولى التي أرادت الحركة توجيهها بإعالنها عن إفرازات انتخاباتها الداخلية موجة 
 ".بان الحركة بخير، ولديها أطرها الشرعية رغم ما تعرضت له: "إلى قواعد الحركة

هة للساحة الفلسطينية بشكل عام، بأن الحركة رغم ما تعرضت له لم تفتقد الرسالة الثانية موج: "وأضاف
آلليات إجراء انتخاباتها الداخلية في ظل عدم تمكن غريمتها على عقد مؤتمرها السادس والخالف 

 ".والفوضى الدائرة حول الموضوع في صفوف فتح
نحو العالم الخارجي بأن حركة توجيهها موجهة " حماس"ولفت إلى أن الرسالة األخيرة التي أرادت 

وممارسة الديمقراطية راسخة داخل أطرها، وهذه نقاط "حماس حركة إسالمية دستورية وليست كهنوتية 
 ".إضافية تحسب للحركة

وبعد مضي ما يقارب ربع قرن على تأسيسها ما زالت تتمتع بروح " حماس"وأشار أبو عامر إلى أن 
انشقاقات أو جيوب داخلية رغم تعدد اآلراء في صفوفها مقارنة وحياة ديمقراطية لم يحدث فيها أي 

هي "بالفصائل األخرى التي جرت فيها العديد من االنشقاقات والتفسخات في مثل هذا العمر، وأضاف 
 ".تجاوزت كل ما تعرضت له من ضربات، وجعلت من اتساعها فرصة مواتية لتعزيز ديمقراطيتها
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 مؤسسة شورية
ف الخبير في شؤون حركة حماس أنها أرادت بإعالنها عن انتخاباتها الداخلية ورأى مصطفى الصوا

واالنتخابات ربما تكون من "القول بأنها مؤسسة شورية ديمقراطية وتحكمها قواعد وقوانين في أعمالها، 
 ".اخطر هذه األعمال

من التنظيم أرادت أن تثبت أنها تتمتع بدرجة " حماس"أن " السبيل"وأوضح الصواف في حديث لـ
اإلداري العالي بدليل أنها أجرت انتخاباتها في كل مناطقها األربعة وحتى السجون اإلسرائيلية بشكل 

كما أظهرت هذه االنتخابات تماسك القاعدة التنظيمية لحركة "ارضى قواعدها ونال إعجاب المراقبين، 
 .، حسب الصواف"تع به حركة حماسحماس، و الثقة العالية في قيادتها مما جرى، وهذا دليل عافية تتم

 28/7/2009السبيل، األردن، 
  

 في لبنان أوضاع الفلسطينيين  يلتقي الحريري ويبحثوفد الديموقراطية .23
رئيس الحكومة المكلف سعد رفيق  أمس، وفد من الجبهة الديموقراطية برئاسة علي فيصل،زار 

شكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وسلمناه تمنينا للرئيس الحريري النجاح في ت:  فيصلقالو. الحريري
 للفلسطينيين اإلنسانية الحقوق بإقرارمذكرة من الجبهة الديموقراطية تتضمن المطالب الفلسطينية الخاصة 

 الالجئين من اجل حق العودة، وقد آن االوان من اجل وقفة إنقاذ دعم لبنان لمسيرة إطارفي لبنان، في 
نسانية الفلسطينية وفي مقدمها حق العمل للفلسطينيين ومعاملتهم اسوة جدية لالفراج عن الحقوق اال

بالعمال اللبنانيين، وايضا اقرار حق تملك الفلسطينيين على االقل لشقة واحدة في لبنان، اضافة الى تنظيم 
ن من كل العالقات الفلسطينية اللبنانية، على اساس من المصلحة المشتركة القائمة على دعم نضال الالجئي

 .اجل حق العودة واسقاط مشاريع التوطين والتهجير
 الف الجئ 40كما اكدنا ضرورة االسراع في اعادة اعمار نهر البارد، إلنهاء مأساة اكثر من : اضاف

وشددنا كذلك على ضرورة تنظيم كل جوانب الحياة . فلسطيني ال يزالون مشردين خارج منازلهم
 .ية واقتصادية وامنية واضحة، بما فيها تنظيم وجود السالحالفلسطينية على اسس سياسية وقانون

أطلعنا الرئيس الحريري على االوضاع في االراضي المحتلة، وسياسة التطرف اليميني التي : وقال
 .تمارسها حكومة نتنياهو بمزيد من االستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس

وقد لمسنا لدى الرئيس الحريري تفهما لمطالبنا االنسانية، التي وعد بمعالجتها في الحكومة : أضاف
 . المقبلة

 28/7/2009السفير، 
  

   مكانه ولن يفككسيظلالجدار : نتنياهو .24
رفض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو اية اشارة الى انه سيأمر بهدم جدار الفصل العنـصري                

  .اب الهجمات الفلسطينية من االراضي المحتلةفي ظل غي
اسـمعهم يقولـون    "، واضاف   " جدار الفصل سيظل مكانه ولن يفكك     "وقال نتنياهو في خطاب بالكنيست      

العكس هو الصحيح ، االوضاع هادئة      ..اليوم ان من الممكن هدم الجدار ألن االوضاع هادئة ، اصدقائي          
  ".الن هناك جدارا

االسرائيلية ان مسؤولين فلسطينيين ضـغطوا      " معاريف"اته بعدما ذكرت صحيفة     وادلى نتنياهو بتصريح  
  .على واشنطن كي تحث اسرائيل على تفكيك الجدار نظرا لتحسن الوضع االمني في الضفة

  وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات انه فاتح الواليات المتحدة فـي                
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السرائيليين يعرفون ان الجدار يزيد االمور تعقيدا وانه جزء من المشكلة ولـيس             القضية ، واضاف ان ا    
  .من الحل

  28/7/2009الدستور، 
  

   تعد الئحة دفاع عن جرائمها في غزة"إسرائيل" .25
تعمل مجموعة خبراء قانون في وزارة الخارجية اإلسـرائيلية مـؤخراً          :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

سرائيلية عن الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة ، ومن المفترض إنجازها            على بلورة الئحة دفاع إ    
خالل اسبوع حتى اسبوعين ، إستعداداً لنشر تقريرين لألمم المتحدة حول العدوان األخير على القطـاع ،     

في فيما توقعت مصادر اسرائيلية أن يؤدي نشر التقريرين إلى فتح إجراءات قضائية في المحكمة الدولية                
  .الهاي

وتتوقع الخارجية اإلسرائيلية أن توجه األمم المتحدة في تقريريها نقداً الذعاً وحاداً إلسرائيل إلسـتهدافها               
مدنيين عزل خالل الحرب ، ومالحقتها في المحكمة الدولية في الهاي ، خصوصاً لما سيحويه التقريـر                 

  .األمم المتحدةالذي تعده لجنة التحقيق التابعة مفوضية حقوق اإلنسان في 
أمس أنه منذ العدوان على غزة تعمل لجنة وزارية خاصة على متابعة دعاوى             " هآرتس"وكشفت صحيفة   

  .ضد ضباط في الجيش اإلسرائيلي في المحاكم الدولية واألوروبية ، وتتابع التقارير الصادرة بهذا الشأن
ا أمام اللجنـة الوزاريـة الخاصـة إن         وأضافت الصحيفة أن خبراء قانون في الخارجية األسرائيلية قالو        

التقريرين القريبين قد يسببا إجراءات قضائية ضد شخصيات اسرائيل أو الدولة بشكل عام فـي محكمـة                 
  .العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية في الهاي

ارة القـضاء  وقالت مصادر في الخارجية اإلسرائيلية إن متابعة الملف تجري بسرية تامة بالتنسيق مع وز 
وقـال مـصدر سياسـي إن       . والنيابة العسكرية بغية بلورة راوية اسرائيلية متناسقة للحرب على غـزة          

  ".الطريق الى المحكمة الدولية قصيرة من حيث نقف اليوم"
  28/7/2009الدستور، 

 
  بن اليعازر يعلن بأن واشنطن بدأت تقتنع بأن االستيطان لن يتوقف .26

اكد بنيامين بن اليعازر وزير التجارة والصناعة في الحكومة االسـرائيلية            :وزهير اندراوس  -الناصرة  
لإلذاعة 'وفي حديث   . أن االستيطان سوف يستمر في الضفة الغربية ولن يتوقف        ' بدأت تقتنع 'أن واشنطن   

ية الجارية التي تلبي حاجات إنـسان     ) البناء(قال بن اليعازر إن األمريكيين بدأوا يفهمون أن ورش          ' العامة
انهم يدركون أيضا إن الدول العربية غير مستعدة للقيام         'وأضاف  . 'ال يمكن أن تتوقف   ) في المستوطنات (

  .'بمبادرات تجاه اسرائيل
جاء ذلك على اثر محادثات عقدت في تل أبيب بين جورج ميتشل المبعوث األمريكي للـشرق األوسـط                  

  .ووزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك
  28/7/2009 القدس العربي،

  
  لن استجدي المصريين الستقبالي وعالقاتنا ليست غرامية ولن اتنازل عن مواقفي: ليبرمان .27

 مـدير عـام     إن اإلسـرائيلية ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية        : زهير اندراوس  -الناصرة  
ية احمـد ابـو     الوزارة يوسي غال توجه امس االثنين الى العاصمة المصرية القاهرة للقاء وزير الخارج            

الغيط، ومن اهداف الزيارة محاولة انهاء مقاطعة مصر لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان، الـذي هـدد                
  .مصر بقصف السد العالي واطلق الكلمات البذيئة ضد الرئيس المصري، محمد حسني مبارك
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 محاولـة   وحسب المصادر ذاتها، فان غال سيبحث مع الوزير المصري عدة ملفات، ولكن مـن بينهـا               
العبرية، باراك رافيد، انّـه     ' هآرتس'لترتيب زيارة لليبرمان الى مصر، وقال المراسل السياسي لصحيفة          

حتى اآلن عملت اسرائيل بهدوء من اجل انهاء هذا الحرمان، وهذا على الرغم من ان الوزير ابو الغيط                  
  .ان الى مصروحتى الرئيس المصري حسني مبارك صرحا عدة مرات برفضهما دخول ليبرم

  28/7/2009القدس العربي، 
 

  يقر قانون موفاز بالقراءة األولى" الكنيست" .28
، أمس، في قراءة أولى على تعديل مثير للجدل للقانون االنتخابي، "اإلسرائيلي"صوت الكنيست : ب.ف.أ

ود الذي يق" كاديما"يطالب به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آمالً في تسهيل انشقاق داخل حزب 
 ويتعين إلقرار هذا التعديل أن 47 عضواً مقابل ،62وصوت على التعديل في قراءة أولى  .المعارضة

  .في قراءتين أخريين" الكنيست"يوافق عليه 
وقد تم تفصيل هذا التعديل الذي يتعرض النتقادات حادة من الطبقة السياسية والصحف وخبراء القانون 

، شاؤول موفاز، باالنضمام مجددا مع ستة من "كاديما" في قيادة الدستوري، بشكل يسمح للرجل الثاني
  .الذي يقوده نتنياهو" ليكود"نواب حزبه إلى 

إلى سبعة العدد األدنى للنواب الذين " قانون موفاز"ويخفض القانون الذي أطلقت عليه صحافة الكيان اسم 
وال يسمح . م إلى حزب آخريسمح لهم بمغادرة حزب كبير من اجل إنشاء حزب مستقل أو االنضما

ودان رئيس  .القانون الحالي باالعتراف بأي انشقاق ما لم يشارك فيه ثلث نواب الحزب على األقل
ويدفع نتنياهو . ، إدخال تعديل لمجرد تضخيم حجم األغلبية"ليكود"البرلمان ريوفين ريفلين العضو في 

  .رضونهباتجاه إقرار التعديل، وهدد بإقالة الوزراء الذين يعا
  28/7/2009الخليج، 

 
  على غرار القانون األميركي" اإلرهاب" إسرائيلي لمكافحة قانون .29

ذكرت مصادر إسرائيلية امس أن السلطات تستعد لإلعالن عن قانون جديد،           :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
، 2002ول   أيل 11تحت مسمى قانون اإلرهاب، على غرار القانون األميركي، والذي تم سنه بعد أحداث              

حيث أعطى هذا القانون، الصالحية الكاملة لجهاز المخابرات األميركي، في كل مـا يتعلـق بالتنـصت                 
لكـن خبيـرا    . وعمليات االعتقال والتوقيف والرقابة ومصادرة األموال، دون مراجع قانونية أو قضائية          

سرائيلي الجديـد والقـانون     قانونيا إسرائيليا، نفى، في تصريحات صحفية وجود أي شبه بين القانون اإل           
األميركي، منوها أن القانون اإلسرائيلي الجديد قانون اإلرهاب سيكون مليئا بالبنود والـصالحيات التـي               

  .تهدف لمحاربة اإلرهاب، ولكن مع بقاء الرقابة القضائية والقانونية على هذه الصالحيات
حمل في طياتها أوامر جديـدة، وتجديـد         بنود، ت  110وسيشمل قانون اإلرهاب اإلسرائيلي الجديد، على       

قوانين قديمة موجودة أصال، ومن أبرز بنود هذا القانون، ما يتعلق بالعمل بالطوارئ عند وقوع عمليات                
إرهابية، وقانون االعتقال، وقانون التنصت وقانون أوامر اإلرهاب، وقانون منع التسلل، وقانون يتعلـق              

كنولوجيا في التجسس، واإلعالن عن تنظيمات بأنها إرهابية في حـال           بلقاء المتهم بمحاميه، واستخدام الت    
  .التواصل مع جهات معادية أو تمويل عمليات معادية

  28/7/2009الرأي، األردن، 
 

  الجيش يتأهب على الحدود الشمالية خوفاً من تدهور األوضاع: "هآرتس" .30
 قواته على أهبة االستعداد خـشية       أن الجيش اإلسرائيلي وضع   " هآرتس"كشفت صحيفة     -القدس المحتلة 

  .من تطورات سلبية على الحدود اللبنانية في الفترة القريبة القادمة
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وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر أمس، أن األوضاع الحساسة في لبنان يتم متابعتها ومناقشتها في               
حيث شهدت الحدود   "، ئيليخالل سلسلة مشاورات لقيادة النظام األمني في الجيش اإلسرا        ، اآلونة األخيرة 

  ".الشمالية عدة أعمال تحرش بعد حادث انفجار مخزن الكاتيوشا جنوب لبنان
وذكرت أن ضباطاً كباراً في الجيش اإلسرائيلي يعتقدون أن حزب اهللا أنشأ من جديـد نظـام صـورايخ     

  .وفي األماكن السكنية القروية الشيعية، ومستودعات تحت األرض في الجنوب اللبناني
  28/7/2009صحيفة فلسطين،  

 
   في رفح20إصابة  علقوا داخل نفق وثمانية شبابانتشال جثامين :  أنفاقكارثةأكبر  .31

شهدت محافظة رفح نهار أمس أكبر كارثة أنفاق منذ بدء الحصار الحالي على قطاع غزة،                :محمد الجمل 
 جريحاً، إثر تمكن فرق إنقاذ      20ن  بعد أن ارتفع عدد ضحايا أحد أنفاق التهريب إلى ثمانية قتلى وأكثر م            

بمساندة عشرات الشبان المتطوعين من انتشال جثامين سبعة شبان خالل ساعات فجر ونهار أمس، كانوا               
 ساعة متواصلة، بعد تسرب كميات كبيرة مـن وقـود البنـزين             24علقوا داخل نفق للتهريب ألكثر من       

  .داخله
مكثفة نفذتها فرق من الـدفاع المـدني التـابع لـشرطة            ووفقاً لمصادر متعددة فإن عمليات بحث وحفر        

الحكومة المقالة، بمساندة عشرات المتطوعين ومعظمهم من عائالت الضحايا، في محاولة إلنقاذ ثمانيـة              
 .شبان كانوا عالقين داخل النفق المذكور، والواقع بالقرب من بوابة صالح الدين الحدودية جنوب رفـح               

ن تمكنوا من إحداث فتحات للتهوية داخل النفق، ما مكن بعضهم من النـزول              وأفادت المصادر أن المنقذي   
وكان منقذون نجحـوا فـي       .إليه النتشال الجثث، وقد تمكنوا من انتشال الجثامين السبعة من داخل النفق           

انتشال جثة المواطن سامي سعيد قشطة نهار أول من أمس، وهو من المنقذين، وقد توفي خالل محاولته                 
  .أنبوب تهوية للمحاصرين داخل النفقإدخال 

 مواطناً توفوا منذ مطلع العام الماضـي، كمـا أصـيب            80وبحسب آخر اإلحصاءات فإن ما يزيد على        
العشرات بحاالت اختناق، بعضهم من المنقذين، جراء سلسلة من حوادث انهيار أنفاق التهريـب جنـوب            

  .المدينة
28/7/2009األيام، فلسطين،   

  
  باألقصى " الشعائر التلمودية"متطرفون يهود يؤدون ":  األقصىمؤسسة" .32

قالت مؤسسة إسالمية فلسطينية إن عشرات المتطرفين  :)أ ب د( - محمد جمال- غزة–القدس المحتلة
اليهود اقتحموا أمس المسجد األقصى في مدينة القدس أثناء قيام المصلين بتأدية صالة الظهر وبعد 

 من عناصر 65إن نحو "في بيان صحفي لها " األقصى للوقف والتراثمؤسسة "وقالت . االنتهاء منها
الجماعات اليهودية اقتحموا المسجد األقصى تحت حراسة أمنية مشددة من الشرطة اإلسرائيلية وأدوا 

كما حذرت المؤسسة من قيام جماعات يهودية متطرفة أخرى من ". شعائرهم الدينية والتلمودية اليهودية
ألقصى لتأدية طقوس دينية تلمودية وخاصة عند الباب الثالثي المغلق في الجهة الجنوبية اقتحام المسجد ا

وقالت إنها رصدت الليلة قبل الماضية مجموعة من . للمسجد األقصى بالقرب من المصلى المرواني
 اليهود يؤدون طقوسا دينية عند الباب الثالثي المغلق لألقصى والواقع ضمن بنية المصلى المرواني

  . واستمرت شعائرهم نحو نصف ساعة عند الدرجات
28/7/2009الشرق، قطر،   
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   حالة16ارتفاع عدد األسرى المصابين بالسرطان إلى ": األسرىوزارة " .33

أوضح رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية  في وزارة شئون األسرى والمحررين بأن عدد : غزة
 حالة بعد أن وافق االحتالل 15رطان كان قد انخفض إلى األسرى في سجون االحتالل المصابين بالس

من الخليل بعد ) فايز عبد المهدى زيدات (قبل شهرين على إطالق سراح األسير المصاب بالسرطان 
وكشف االشقر أن األسرى المرضى الذين يعانون من مرض . تدهور صحته إلى حد الخطورة القصوى

 االحتالل ،ال يتلقون أى عالج مناسب لحالتهم المرضية، السرطان أو أمراض أخرى خطيرة في سجون
لذلك فحالتهم تتراجع باستمرار، وليس هناك أمل في شفاؤهم في ظل استمرار إدارة السجون باالستهتار 

  . بحياتهم وعدم تقديم ما يناسب أمراضهم من عالج
27/7/2009قدس برس،   

 
    كافحة المخدرات في غزةانجازات مهمة في سياق م: "جهاز مكافحة المخدرات" .34

جهاز مكافحة المخدرات في وزارة داخلية الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة جميل مدير كشف : غزة
انجازات "النقاب عما أسماه بـ " قدس برس"الدهشان في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه لـ 

نحن : "صل منه بوضع المخدرات، وقالتحسب ألجهزة األمن على مستوى القطاع، وال سيما ما يت" كبيرة
مسيطرون تماما على الوضع، وتكاد ال تخلو تجارة فيها مخدرات أو صفقة تدخل القطاع إال ونكون 
مراقبين لها ومتابعين لها، وإذا لم نستطع متابعتها من البداية فإننا نتابعها حين تتوزع من خالل التحقيقات 

  ".ومن خالل المالحقات
بلغت هذه االنجازات والضبطيات في هذا المجال فهي ال تعد شيئا بالنسبة للدول مهما : "وأضاف

 أطنان من الممنوعات تدخل أراضيها، فإذا 4المجاورة فنحن بخير، مثال السعودية قبل أيام قامت بضبط 
 من ضبطيات الدول المجاورة، % 1نظرنا في تاريخ اإلدارة جميعا لوجدنا أن ضبطياتنا ال تعادل إال 

  ".وهو ما يؤكد أننا بخير وال يوجد عندنا تفشي للمخدرات وغزة تعتبر نظيفة من المخدرات
27/7/2009قدس برس،   

  
  في القدس ورام اهللا والناصرة" تاريخ المستقبل .. القدس" االستعدادات إلطالق مؤتمر استكمال .35

القدس المحتلة ومؤسسة أعلن االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في : القدس المحتلة
القدس "استكمال االستعدادات إلطالق مؤتمر  الدراسات الفلسطينية واتحاد الجمعيات األهلية العربية، عن

، المنوي تنظيمه على مدار أربعة أيام في كل من القدس وجامعة بيرزيت ومدينة "تاريخ المستقبل ..
 24إن انعقاد المؤتمر يأتي بمناسبة مرور : "فوقال االئتال .آب القادم   4 تموز و30الناصرة ما بين 

  . عاما على االحتالل وفي ظل حملة من التصعيد تقودها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد المدينة المقدسة
 في قاعة 30/7افتتاح المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس الموافق  ومن المقرر أن يتم 

ائن في شارع الزهراء بالمدينة المقدسة، وذلك بمشاركة كل من إبراهيم الفندق الوطني الفلسطيني الك
الدقاق عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية وعبد الرحمن أبو عرفة عن االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق 
الفلسطينيين في القدس والمطران عطا اهللا حنا والشيخ عكرمة صبري واعتدال األشهب عن االتحاد العام 

الفلسطينية وساما عويضة عن شبكة المؤسسات األهلية وبرنارد سابيال عن المجلس التشريعي للمرأة 
ومازن أبو ذياب عن لجنة أهالي سلوان وماهر حنون عن لجنة الشيخ جراح وعزام أبو السعود عن 

  .الوضع االقتصادي في القدس
28/7/2009قدس برس،   
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  في غزة رض الزي الشرعي على المحاميات ف" المقالةحكومةال"منظمات تعلن رفضها قرار  .36

واصلت منظمات حقوقية وأهلية االثنين اعالن رفـضها  : وليد عوض واشرف الهور - رام اهللا ـ غزة 
لقرار الحكومة المقالة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس الزام المحاميات الفلسطينيات هنـاك بارتـداء     

م، ومحذرة من تطبيق ذلك القرار من قبل حكومة غزة          غطاء الرأس خالل مشاركتهن في جلسات المحاك      
  .القادم) سبتمبر(في بداية ايلول 

رئيس مجلس العدل األعلى التابع للحكومة المقالة في غزة اصـدر مـؤخرا             / وكان رئيس المحكمة العليا   
قرارا جديدا بشأن كسوة المحامين ينص على ضرورة ان ترتدي المحاميات زيا شرعيا اثنـاء مثـولهن                 

  .بالمحاكم النظامية
 ديوان المظـالم، ومركـز      -وشددت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان          

الديمقراطية وحقوق العاملين، ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، ومركز األبحـاث واالستـشارات            
لحقوق اإلنسان في بيان صحافي االثنـين       القانونية للمرأة، ومركز هدف لحقوق اإلنسان، مركز الميزان         

  .على ان قرار فرض الزي الشرعي على المحاميات في قطاع غزة مخالف للقانون
28/7/2009القدس العربي،   

  
  سمح بتوريد كميات ضئيلة من الوقود لغزةي االحتالل .37

يات ضئيلة سمحت سلطات االحتالل االسرائيلي أمس، للمرة األولى منذ عشرة شهور، بتوريد كم: غزة
 ألف لتر من الديزل، ونحو 100من الوقود الالزم لتشغيل محركات السيارات الى قطاع غزة، بلغت نحو 

وتفيد المعلومات أن سلطات االحتالل وافقت على طلب من أصحاب محطات  . ألف لتر من البنزين40
  . الماضي) اكتوبر( األول الوقود في القطاع بتوريد الوقود الى القطاع بعدما رفضت توريده منذ تشرين

28/7/2009الحياة،   
  

    في مناطق السلطة يؤكد التعاون اإليجابي مع السلطة" إسرائيل"نائب منسق عمليات  .38
نائب منسق عمليات الحكومة اإلسـرائيلية فـي منـاطق          " كميل أبو ركن  " أوضح العميد    :القدس المحتلة 

ربية يأتي في إطار عملية متواصلة مضى عليهـا         السلطة الفلسطينية، أن تحسن أوضاع سكان الضفة الغ       
ولفت إلى أن العمل ال زال متواصال ومستمرا، وأن التقييمات المشتركة للوضع             .أكثر من عام حتى اآلن    

وقال خالل   .والمتعلقة بهذا الموضوع، تُجرى على مستوى قيادات المناطق وعلى مستوى أعلى من ذلك            
ن الوضع األمني، وثبت واستقر، فإنه سيلقي بظالله على باقي جوانب           طالما تحس "مقابلة مع إذاعة الجيش     

هناك عمل مستمر ومتواصل وجدي، باإلضافة إلى أن هناك تعـاون بيننـا             "، وأضاف   "الحياة في الضفة  
  ".وبين السلطة يؤتي ثماره بشكل ملحوظ، وهذا ينعكس على الحياة المدنية في الضفة الغربية

يات الحكومة اإلسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية، أن معدالت البطالة فـي            وادعى نائب منسق عمل   
منذ بدايـة   % 10.5الضفة تنخفض تدريجيا، بينما هناك صعود في مؤشرات البورصة الفلسطينية بنسبة            

م العام الحالي، الفتا إلى أن هناك مؤشرات أخرى مثل العمالة الفلسطينية التي تنهل نحو مدن مراكز الحك                
  .في الضفة

وأفاد بأن المشاريع االقتصادية واألسواق في كافة نواحي الضفة الغربية انتشرت بشكل واضح، باإلضافة              
إلى أن دخول اإلسرائيليين للضفة ووصولهم للمدن المركزية فيها جلب دخال للسلطة الفلسطينية بما يعادل               

  . مليون دوالر سنويا500
نية للسلطة الفلسطينية على بعض المدن، وأنه جاري استنساخ األمر على         وذكر بأنه تم إعطاء السيادة األم     

قلقيلية، رام اهللا، بيت لحـم،      ( مدن مركزية، وهي     4مناطق أخرى، الفتا إلى أنه تم تطبيق هذا األمر في           
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حين نـرى أن هـذه      "، موضحا أنه تجري في ذات السياق تقييمات متواصلة للوضع، وأضاف            )وأريحا
في هذه المناطق التي أعطينا الـسلطة فيهـا         : "وتابع ".لمضي فيها إلى األمام فسنفعل ذلك     األمور يمكن ا  

  ". السيادة األمنية، هنالك حركة سياحة، وخاصة من اإلسرائيليين الذين يدخلون هذه المدن
27/7/2009 ،وكالة سما  

  
  في تونس" مهرجان الهواة"فيلم عن غزة يخطف األضواء في  .39

ضاع الصعبة التي يعانيها سكان قطاع غزة الفلسطيني جراء الحصار االسرائيلي انتزع فيلم عن االو
االعجاب عند عرضه ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي لفيلم الهواة الذي افتتح 

  .السبت الماضي ويستمر حتى مطلع الشهر المقبل بمدينة قليبية التونسية
للمهرجان الذي يقام كل " الصقر الذهبي"ا عربيا واجنبيا للفوز بجائزة  بلد14 فيلما من 50ويتنافس 

للمخرج سمير عبداهللا وهو فرنسي من ) غزة اليوم الموالي(ونال فيلم .  عاما40عامين منذ أكثر من 
ويعد الفيلم الوثائقي شهادة حية عن واقع . اصل مصري اهتماما واسعا لدى عرضه وتابعه جمهور كبير 

كما صور الفيلم مخلفات الدمار الذي " . االسرائيلية" المأساوي ومعاناتهم جراء االعتداءات أهالي غزة
" اسرائيل"بدأ تصوير الفيلم اثر اعالن وقف . لحق بغزة والذي لم يمس صمود أهلها وتعلقهم بارضهم 

ودمار حربها على قطاع غزة نهاية العام الماضي والتي خلفت اكثر من الف قتيل ومئات الجرحى 
  .شامل

28/7/2009الخليج،   
  

  مستقلة أساس السالم واالستقرار"دولة فلسطينية": العاهل األردني .40
إيجاد حل عادل للقضية "شدد العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني على أن :  حاتم العبادي-عمان

لتراب الوطني الفلسطيني، هو الفلسطينية يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على ا
 ."األساس لتحقيق السالم واألمن واالستقرار في المنطقة

وأكد خالل لقائه مع وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس الذي وصل إلى االردن أمس االول ضمن 
أهمية الدور األمريكي في الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي "جولة له في المنطقة 

ونقل بيان  ."استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، خصوصا مبادرة السالم العربية
أن عبداهللا الثاني استعرض خالل لقائه غيتس » العرب«صادر عن الديوان الملكي، أرسل نسخة منه الى 

صوصا في مجال تطورات األوضاع في الشرق األوسط، الى جانب سبل تعزيز العالقات الثنائية خ
 .التعاون الدفاعي

 28/7/2009العرب، قطر، 
  

 لحل الصراع في الشرق األوسط " قد ال تتكرر"هناك فرصة : "الحكومة األردنية" .41
قال الدكتور نبيل الشريف، وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، الناطق الرسمي باسم : عمان

شاملة تضمن إعادة الحقوق الفلسطينية واألراضي الحكومة، إن األردن يأمل في إطالق عملية سالم 
ينطوي على مصلحة للجميع في هذا العالم وليس "وأكد أن إحالل السالم  .العربية المحتلة إلى أصحابها

  .، حسب قوله"منطقة الشرق األوسط أو الفلسطينيين واإلسرائيليين فقط
 واندونيسيا وتايلند والفلبين في عمان بسفراء بروناي) 26/7(وأضاف الشريف، خالل لقائه أمس األحد 

إننا نقف في الوقت الراهن أمام لحظة تاريخية مهمة؛ فالعرب يعرضون : "الذين يمثلون كتلة دول اآلسيان
  .، حسب قوله"مبادرة غير مسبوقة إلنهاء الصراع في الشرق األوسط، وهي تشكل فرصة قد ال تتكرر
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األحادية التي تقوض عملية السالم سواء تهجير السكان لإلجراءات "وعبر الشريف عن رفض األردن 
، مشيراً "العرب المسلمين والمسيحيين من القدس الشرقية واستمرار االستيطان أو غيرها من اإلجراءات

إلى أن جاللة الملك يؤكد دائما على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ان عقلية القلعة لن تجلب األمن 
  .ةايا المنطقإلسرائيل ولن تحل قض

27/7/2009قدس برس،   
  

 األردن يستعد لمواجهة أية خطة تتجاهل حق العودة": لعرب القطريةا" .42
كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع ضم كبار المسؤولين األردنيين جرى في :  حاتم العبادي-عمان 

مع أية لوضع خطط أردنية للتعامل "اآلونة األخيرة في رئاسة الوزراء وسط أجواء من التكتم 
ووصفت المصادر  ."سيناريوهات أميركية محتملة لفرض حل في قضية الالجئين الفلسطينيين في األردن

تجنيب األردن أي ضرر أو على أقل تقدير « التي يهدف عملها إلى "بخلية األزمة"المسؤولين المشاركين 
اهل حق العودة لزهاء الحد من مستوى هذا الضرر في حال أعلنت الواليات المتحدة خطة تسوية تتج

المتمسك بحق العودة «، مؤكدة على موقف األردن " الجئ فلسطيني يقيمون في األردن800مليون و
(..) رفض األردن بأن يكون عراب التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل "وشددت على أن  .»والتعويض

وأن المصلحة األردنية العليا ..) (وأن الحكومة األردنية ال تقوم بدور الوسيط بين العرب وإسرائيل 
ويأتي االجتماع مع قرب إعالن واشنطن خطة لتسوية قد  ."تتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة

 .تطوي ملف حق العودة لستة ماليين الجئ ونازح، ثلثهم تقريبا يحملون الجنسية األردنية
التوطين المقبولة والمرفوضة أردنيا من » حدود«التصورات األولية ترتكز إلى "وأفادت المصادر أن 

خالل رسم خارطة ألوضاع النازحين والالجئين في األردن وصوال إلى توصيف سياسي واجتماعي 
المجتمعين يحاولون وضع تقديرات ألعداد الالجئين الذين يفضلون العيش في «إلى جانب أن . »لوضعهم

 ."يطية المستقبليةالدولة األردنية وذلك لخدمة األغراض التخط
28/7/2009العرب، قطر،   

  
  2006المقاومة أقوى بكثير مما كانت عليه في تموز : حزب اهللا .43

ين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا أكد أن لدى إسرائيل الدوافع ماأل أن 27/7/2009 األخبار، ذكرت
 القيام بعمل كهذا، وبالتالي السياسية الكافية لشن حرب على لبنان، لكن هناك في المقابل ما يكبحها عن

  .يمكن أن تمر سنة أو اكثر وال تحصل حرب ويمكن أن تقع في أي لحظة
. وقال نصر اهللا في لقاء مغلق مع عدد من المغتربين اللبنانيين إن المقاومة جاهزة لمواجهة أي طارئ

ر فيها الجيش أقول لكم، وذلك ليس من باب العنتريات، إن أي حرب سوف تقع سوف يدمّ": وأضاف
لقد «: وقال. »االسرائيلي، وأي قوة من جيش العدو سوف تطأ ارضا لبنانية سوف تُدمّر، وهذا أمر واقع

تغيرت المعادالت التي كانت قائمة سابقاً، واآلن باتت الضاحية الجنوبية مقابل تل أبيب، وليس بيروت 
   ."مقابل تل أبيب

ل في الجنوب نفقاً يقود الى اليمين والى اليسار، وإنه يوجد يقول االسرائيليون إن تحت كل منز«: اضاف
  ."هنا سالح وهناك سالح، فكيف سيكون عند الجندي االسرائيلي القدرة للدخول الى لبنان

، هاشم "حزب اهللا"رئيس المجلس التنفيذي في  أن بيروتمن  28/7/2009الشرق االوسط، وأضافت 
وفي . »2006) تموز(اومة أقوى بكثير مما كانت عليه في يوليو المق"صفي الدين، جدد أمس التأكيد أن 

الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اإلسالمية والذكرى الثالثة لحرب يوليو "احتفال نظّمه الحزب في 
إذا فكر العدو، في يوم من األيام، في أن يعتدي على وطننا وشعبنا «، قال "اإلسرائيلية على لبنان) تموز(
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 2006ن المقاومة المنتصرة في تموز هي اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه في تموز وأرضنا، فإ
 .»وستبقى جاهزة دائما للدفاع عن الجنوب ولبنان وإلحاق الهزيمة النكراء بهذا العدو الصهيوني

  
  ال قرابين بوجود االستيطان: موسىعمرو  .44

جورج ميتشل، ية عمرو موسى، عقب لقائه قال األمين العام للجامعة العرب:  جيهان الحسيني-القاهرة 
لن يقوموا بأي خطوات تطبيع تقدم كقربان، " إن العرب المبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط،

وجدد عقب لقائه ميتشل، ". وأنه ال مجال لمناقشة أي خطوات في ظل استمرار إسرائيل في االستيطان
م وبالبيان الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية أمس، التمسك العربي بالمبادرة العربية للسال

العرب الشهر الماضي، والذي حدد بالضبط ما يمكن أن يقوم به العرب في حال حدوث تحرك إسرائيلي، 
ال يمكن أن تتخذ أي : "وأضاف موسى. واستمرارها في رفض التحرك" إسرائيل"أو في حال عدم تحرك 

واألموال تخصص لالستيطان والكالم ينشر عن إزالة قرى ومنازل خطوات والمستوطنات ما زالت تبنى 
  ".فلسطينية، لذلك يجب وقف االستيطان وقفاً كامالً

 28/7/2009الحياة، 
     

  الجانب العربي يتطلع الستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي: أبو الغيط .45
، في القاهرة أمس، المدير العام لوزارة التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط: أ ف ب

الخارجية اإلسرائيلية يوسي غال يرافقه المستشار السياسي لوزير الخارجية اإلسرائيلي لشؤون الشرق 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي، أن ابو الغيط أكد لغال، . األوسط إسماعيل الخالدي

صر تقف الى جانب الجهود األميركية المبذولة حالياً، والتي تؤكد م"الذي غادر القاهرة الى تل أبيب، ان 
بالوقف الكامل للنشاط االستيطاني باعتبار ان ذلك يمثل المدخل الرئيسي " إسرائيل"على أهمية التزام 

الجانب "واألساسي الستئناف جهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وأضاف الوزير ان 
ع الى اجراءات الستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وبالتالي العربي، وهي العربي يتطل

االجراءات التي يمكن ان تفتح الباب للمزيد من النشاط من أجل تحقيق الهدف وهو المضي قدما في 
  ".مفاوضات التسوية النهائية

  28/7/2009السفير، 
  

  صدير الغاز للكيان الصهيونينشطاء وسياسيون مصريون يطالبون بوقف ت .46
 لتأميم قناة 53أحيا المئات من نشطاء القوى السياسية والحركات االحتجاجية في مصر الذكرى : القاهرة

السويس بمظاهرة ليلة أول أمس أمام مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة طالبوا خاللها الحكومة بوقف 
مقدمتها إلغاء اتفاقيات تصدير الغاز المصري للكيان كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي 

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني بالقاهرة واستعادة . واتفاقية كامب ديفيد
الدور الذي لعبته مصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بدعم قوى المقاومة والتحرر 

زير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى وقف تصدير الوطني، فيما أشار مساعد و
الغاز للكيان إلى االستمرار في النضال القانوني من أجل وقف تصديره، واصفاً استمرار الحكومة في 

  .تصديرها للغاز بالظلم والعدوان على حق الشعب المصري وثرواته
  28/7/2009الخليج، 
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  لالنتهاكات اإلسرائيليةلجنة عربية توصي بالتصدي  .47
أوصت اللجنة الفرعية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بتصنيف االنتهاكات : وام

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة وفق األسس التي أقرها مجلس الجامعة العربية 
كما أوصت .  وفقاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسانضمن جدول مدروس حسب نوع وطبيعة وشدة كل منها

اللجنة في ختام اجتماعها السادس بالجامعة العربية، أمس على مستوى الخبراء باعتماد قائمة إجراءات 
عربية فعالة ومتدرجة للتصدي لتلك االنتهاكات ومعالجة آثارها مؤكدة أهمية مشاركة منظمات المجتمع 

هيئات الحكومية ذات العالقة في تنفيذ عمليات الرصد والتوثيق وإجراءات المدني العربي الى جانب ال
  .لحقوق اإلنسان" اإلسرائيلية"التصدي لالنتهاكات 

  28/7/2009الخليج، 
  

  قافلة مساعدات سورية ألبناء الشعب الفلسطيني .48
 من  طنا156ًانطلقت، أمس، من دمشق قافلة مساعدات تضم سبع شاحنات محملة بـ : أ.ب. د-دمشق 

المواد الغذائية ومواد التنظيف باتجاه غزة لدعم االنتفاضة ولتقدم ألبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة اقتراب 
  .شهر رمضان

  28/7/2009الخليج، 
     

   شهراً وترسيم الحدود يمهد لتسوية االستيطان18ميتشل يقترح مفاوضات سقفها  .49
واصل المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل :  محمد يونس، جيهان الحسيني-رام اهللا، القاهرة 

مساعيه الهادفة إلى دفع عملية السالم، فدعا من القاهرة الدول العربية الى اتخاذ مبادرات ايجابية على 
إلى "  إسرائيل"في إطار السالم الشامل، وفي الوقت نفسه دعا في " إسرائيل"طريق التطبيع التدريجي مع 

من مصادر مطلعة " الحياة"وعلمت . مع المستوطنات كخطوة نحو تحقيق السالم الشاملالبدء في التعامل 
من دون تجميد )  شهرا18(أن فريق ميتشل مهد لزيارته لرام اهللا باقتراح اجراء مفاوضات لمدة محدودة 

  .ف االستيطانكامل لالستيطان، لكن يتم خاللها ترسيم الحدود النهائية للدولة الفلسطينية تمهيداً لتسوية مل
وأعلن ميتشل، في تصريحات عقب لقائه الرئيس حسني مبارك في القاهرة أمس، أن السالم الشامل يعني 

وسورية ولبنان، وتطبيع العالقات بين "  إسرائيل"والفلسطينيين، وبين "  إسرائيل"تحقيق السالم بين "
يستلزم بدء مفاوضات بين االطراف "وأضاف أن تحقيق السالم الشامل ". وجميع دول المنطقة" إسرائيل"

  ". المختلفة للمساعدة على تحقيق اتصاالت ذات مغزى
وقالت مصادر مطلعة أن الجانب األميركي يسعى الى اتفاق على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية يصار 
 بعده إلى تسوية موضوع االستيطان بحيث يجري تفكيك المستوطنات الواقعة في مناطق الدولة

الفلسطينية، ومواصلة النمو في المستوطنات التي يجري االتفاق على بقائها في حدود الدولة العبرية، 
  . ضمن اتفاق تبادل األراضي المحتمل

28/7/2009الحياة،   
  

  العسكري ويمهل طهران شهرين" إسرائيل"غيتس يتعهد الحفاظ على تفّوق  .50
ركي روبرت غيتس أن تواصل الواليات المتحدة تعهد وزير الدفاع االمي:  أحمد رمضان-رام اهللا 

أن اإلدارة األميركية تريد رداً إيرانياً على مقترح " العسكري، منوهاً إلى"  إسرائيل"الحفاظ على تفوق 
نحن نقدم مساعدات تقنية واقتصادية من أجل تعزيز : "وقال". الواليات المتحدة للحوار خالل شهرين

وستواصل الواليات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لـ . صواريخالدفاع اإلسرائيلي المضاد لل
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العسكري، "  إسرائيل"، وأن الواليات المتحدة ستواصل العمل من أجل الحفاظ على تفوق " إسرائيل"
  ".السالح األكثر تطورا"  إسرائيل"وسنواصل العمل على ضمان أن يكون ل 

28/7/2009المستقبل،   
  

  شعار حملة إعالنات يهودية بأمريكا"إنقاذ غزة من حماس" .51
إنقاذ غزة من "حملة إعالنات تدعو األمريكيين إلى "  إسرائيل"أطلقت منظمات أمريكية موالية لـ: غزة

ردا على إعالنات سابقة أطلقتها منظمة أمريكية تدعو للصالة من أجل قطاع غزة، خالل " حركة حماس
وهما " بردج هيوستن"ومنظمة " قفوا معنا"بدأت الحملة منظمة و.  العدوان اإلسرائيلى األخير على القطاع

، التى انطلقت بوضع الفتتين عمالقتين فى والية تكساس تقول "إسرائيل"منظمتان أمريكيتان مؤيدتان لـ
  ".علموا السالم بدالً من الكراهية.. أنقذوا غزة من حماس: "كل منهما

27/7/2009وكالة سما،   
  

  بسبب حرب غزة" إسرائيل" ترفض دعوى إلدانة المحكمة العليا: لندن .52
لحقوق اإلنسان الفلسطيني كانت " الحق"رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قضائية لمؤسسة : لندن

بسبب عدوانها على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا من "  إسرائيل"تهدف إلى إدانة 
  . الفلسطينيين

28/7/2009الحياة،   
  

 الكونغرس يتفقد آثار العدوان في غزة ويتجنب لقاء حماس وفد من  .53
وصل وفد يضم ثمانية من أعضاء في الكونغرس األمريكي أمس إلى قطاع غزة :  أيمن الرفاتي-غزة 

. من معبر بيت حانون في زيارة غير معلنة ال تتضمن لقاء مع مسؤولين في حكومة حركة حماس المقالة
إن الوفد بدأ فور وصوله اجتماعا مع مدير ) أونروا(غيل الالجئين وقال مصدر في وكالة غوث وتش

في غزة، الفتاً إلى أن الوفد سيقوم بجولة قصيرة في " أونروا"العمليات في الوكالة جون جينغ في مقر الـ
  . المناطق الحدودية التي تعرضت للقصف خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع

28/7/2009الشرق، قطر،   
  

  هل ثمة مصلحة في إنهاء االنقسام الفلسطيني؟  .54
  ياسر الزعاترة 
يبدو هذا السؤال غريبا للوهلة األولى ، ألن األصل أن إنهاء االنقسام هو لمصلحة الشعب والقضية ، لكن                  
الواقع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة ال زال يشير إلى شيء آخر ، ال سيما إذا سارت األمور وفق                    

ريد قيادة السلطة وكثير من المتعصبين لحركة فتح ، بخاصة في الخارج ، أو الذين يتعـاملون مـع                   ما ت 
  .القضية بمنطق الثأر في الداخل

إنها . لو سألت أي من هؤالء وهؤالء عن السيناريو الطبيعي لمسار المصالحة ، فليس ثمة سوى رد واحد                
ن فوز حركة فتح ومن حولها من الفصائل فيهـا ،           انتخابات رئاسية وتشريعية سيتواطأ العالم على ضما      

بصرف النظر عن النسبة التي ستحصل عليها حركة حماس ، وبذلك تعود األوضاع إلى ما كانت عليها                 
  2006،قبل انتخابات مطلع 

ومعها شرعية القيادة لفتح إذا سـارت       (ثم ماذا بعد ذلك؟ سيحمل الرئيس محمود عباس الشرعية الجديدة           
ويكرس من خاللها واقع السلطة ـ الدولة القائم حاليا في الـضفة   ) مر السادس بحسب مخططأمور المؤت

بعد ضم القطاع إليها ، مع استئناف المفاوضات مع دولة العدو ضمن واقع عربي ودولي مؤيد الستمرار                 
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الواقع القائم  الهدوء ، ومؤيد أيضا لتقديم الفلسطينيين والعرب تنازالت تشجع نتنياهو على السالم ، وهذا               
في الضفة برعاية الجنرال دايتون سيتطور بالتدريج حتى يأمن اإلسرائيليون على أنفسهم تماما ، ويسلموا               
مهمات األمن إلى أجهزة السلطة فتعود األوضاع إلى ما كانت عليه عشية اندالع انتفاضـة األقـصى ،                  

  2000،أيلول 
ة نهائية ال خالف على أنها ستكون بائسة في ضـوء           بعد ذلك تتواصل المفاوضات ، فإما أن تنتهي بصفق        

شروط نتنياهو للدولة الفلسطينية ، والتي لن تغدو مقبولة مهما تحسنت ، وإما أن يبقى الوضع على مـا                   
في تكريس عملي لفكرة السالم االقتصادي الذي تحدث عنه نتنياهو نفسه ، أي أننا إزاء سلطة                : هو عليه 

ها نزاع على بعض القضايا الحدودية والسيادية مع جارتها تحل عبر األطـر             فلسطينية هي أقرب للدولة ل    
  .التفاوضية

القضية إذن ليست بين فتح وحماس ، والذي يحاورون في القاهرة باسم فتح هم ممثلون للسلطة حتى لـو                   
 مسار  قدموا أنفسهم كممثلين لفتح ، وإال فأين أعضاء اللجنة المركزية للحركة مما يجري ، وأين هم من                

  . المصالحة العتيد؟،
المصريون المعنيون بالتخلص من صداع الحركة في قطـاع    : الذين يحاورون حماس في القاهرة هم أوال      

غزة ، إلى جانب استعادة الدور من بوابة تحقيق المصالحة ، مع الحصول على الرضا األمريكي تمهيدا                 
 بدليل بطاقات الفي آي بي التي يحملونهـا ،          للتوريث ، وثانيا من يتبعون حزب السلطة من حركة فتح ،          

مع العلم أن مسار المؤتمر السادس قد ينتهي إلى تحول هؤالء رسميا إلى ممثلين لقيادة فتح ، ولكن بعـد                    
  .اندماجها العملي في حزب السلطة المشار إليه

مـن يريـدها ،     هل هذه النتيجة هي التي يريدها دعاة المصالحة للقضية الفلـسطينية؟ إذا كـان هنـاك                 
فالمخلصون الحقيقيون ال يريدونها حتى لو رضيت بها حماس تحت وطأة األمر الواقـع مـن حـصار                  

فوز حماس المستبعد للظروف السالفة الذكر      (واالنتخابات التي لن تفضي إال إلى أحد احتمالين         . وضغوط
وانـدماج  " فتح السلطة "وز  ، وعودة مسلسل الحصار أو دفعها نحو قبول حل مشوه يفرط بالثوابت ، أو ف              

، فهل في مثل هذه االنتخابات ،       ) القضية في السلطة القائمة وصوال إلى حل مشوه أو بقاء الوضع القائم           
  . وقبلها المصالحة التي ستفضي إليها خيرا للقضية؟،

المصالحة وإنهاء االنقسام يجب أن يتم في الداخل والخـارج ، ألن انتخابـات الـداخل ال تمثـل كـل                     
لفلسطينيين ، واألصل هو إعادة تشكيل منظمة التحرير كقيادة للشعب الفلسطيني في الـداخل والخـارج                ا

على أسس ديمقراطية ، وعندها سيكون بوسع قيادتها أن تحدد أسس التحرك المقبل للشعب الفلـسطيني ،                 
  .بعيدا عن سطوة االحتالل وشروطه وبرنامج الجنرال دايتون

 قادة الشعب الفلسطيني الحقيقيون المنتخبون غير المقاومة سبيال لتحرير فلسطين           إذا تم ذلك ، فلن يختار     
، وفي ميدان المقاومة يتوحد الناس ، بينما ينقسمون على سلطة بائسة يتحكم االحتالل بها من كل جانب                  

  .ويجيرها لصالحه على مختلف األصعدة
نا جميعا أسرى سلطة يتحكم بها الجنـرال        خالصة الموقف هي أن االنقسام القائم خير من مصالحة تضع         

  .دايتون والمانحون الدوليون الذين يدفعون على إيقاع المصالح اإلسرائيلية
  28/7/2009الدستور، 

  
  عندما تهدم قالع المجلس التشريعي .55

  احمد الحيلة
اضية تباين  في آخر شكل من أشكال االختالف واالنقسام السياسي الفلسطيني، برز خالل األيام القليلة الم             

عزيز دويك لممارسة عملـه كـرئيس       . حاد في الموقف بين حركتي فتح وحماس حول شرعية عودة د          
دويك لصفة رئيس   . للمجلس التشريعي، عندما دعا أمين عام المجلس إبراهيم خريشة إلى عدم استخدام د            



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1507:         العدد       28/7/2009الثالثاء  :التاريخ

عي ال يتيحان للنائب دويك     المجلس التشريعي، معتبراً أن القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشري         
أن يكون رئيساً للمجلس التشريعي بعد أن انتهت واليته ـ حسب خريشة ـ في الدورة األولى المنتهيـة    

  .7/7/2007في 
السيد عزام األحمد على ما ذهب إليه خريـشة، باسـتبعاده إمكانيـة             " فتح"أكد رئيس كتلة حركة     ، بدوره

بأن كتلة فتح في المجلس لم      ) 23/7(وبتأكيده للقدس العربي    ،  )23/7الجزيرة نت   (ترؤس دويك للمجلس    
عزيز دويك عمله كرئيس للمجلـس      . تتفق مع حماس أو الكتل البرلمانية األخرى على استئناف النائب د          

  ".هذا الموضوع ليس ذا أهمية: "، قائالً..التشريعي
ملـه كـرئيس للمجلـس    ما سبق يشير إلى أن رفض حركة فتح عودة النائب عزيز دويـك لمزاولـة ع         

  :التشريعي، عائد إلى سببين رئيسيين، وهما
  .عودته لشغل منصب الرئيس للمجلس، تعتبر مخالفة قانونية: أوالً
  .أن عودته لممارسة عمله كرئيس للمجلس ال تحظى بإجماع الكتل البرلمانية: ثانياً

 كرئيس للمجلس، فيقول فيها رئـيس       فيما يخص النقطة األولى المتعلقة بعدم قانونية عودته لمزاولة عمله         
بغض النظـر عـن الخالفـات       : "..أحمد الخالدي . لجنة صياغة الدستور الفلسطيني والخبير القانوني د      

  ".عزيز دويك رئيساً إلى أن تعقد الدورة التالية، وينتخب رئيس جديد أو يعاد انتخابه. القائمة، يبقى د
ئيس المجلس شاغراً بحجة انتهاء الدورة األولى، وعـدم         وهذا رأي فيه حجه قانونية، ألن ترك منصب ر        

الدعوة النعقاد الدورة الثانية، يؤدي إلى إحداث حالة فراغ في الرئاسة أي فقـدان المجلـس للمايـسترو                  
وللشخصية الناظمة لعمل المجلس الذي يتعرض لهجمة شرسة من االحـتالل باعتقـال العـشرات مـن                 

  .اإلصالحأعضائه المنتمين لكتلة التغيير و
إضافة إلى ذلك، ولعدم الدخول في مناكفات سياسية، لماذا ال يحل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس                

  !المشكلة بدعوته النعقاد الجلسة الثانية فوراً النتخاب رئيس مجلس جديد، إن صدقت وحسنت النوايا؟
دويـك لمزاولـة مهامـه      . ة على عودة د   أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، وهي عدم إجماع الكتل البرلماني         

فقد أكـد  . كرئيس للمجلس ـ وذلك حسب زعم رئيس كتلة حركة فتح عزام األحمد ـ فهذا أمر فيه نظر  
كل من النائب المستقل النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إضافة إلى النائـب عـن                 

، بـين جميـع الكتـل       )23/7( يوم الخميس الموافق     الجبهة الديمقراطية قيس عبدالكريم  أنه تم التوافق       
عزيز دويك دوره رئيساً للمجلس     . والرئيس عباس على أن يمارس د     " فتح"البرلمانية بما فيها كتلة حركة      

  .هذه شهادات من أطراف مستقلة، وليست محسوبة على حركة حماس). 26/7(بدءا من يوم األحد 
عزيز دويك دوره في رئاسة التشريعي يـنم عـن          .مارسة د إذن االنقالب في موقف حركة فتح برفض م       

وجود موقف سياسي من الرجل، انسجاماً مع سياسة حركة فتح تجاه كل مـن يتبنـى برنـامج ونهـج                    
المقاومة، على قاعدة التحجيم، والتهميش، واإلقصاء، وإن كان ذلك على حساب مؤسسة التشريعي التـي               

 نائباً من كتلة حركة حماس، وبفعل السلوك السلبي         40ألكثر من   تتهاوى بفعل اعتقال االحتالل المستمر      
لكتلة حركة فتح التي تشل عمل المجلس التشريعي لتجاوز استحقاقات األغلبية المطلقة التي تمثل برنامج               

  .المقاومة
 ،هذا المستوى من المناكفة السياسية، وصل حداً من السقوط لدرجة التخلي عن تحمل المسؤولية السياسية              

التي يفترض أن يلتزم بها النواب والكتل البرلمانية أمام الشعب الفلسطيني الذي انتخبهم لحمـل األمانـة                 
فلمصلحة من يبقى المجلس التشريعي     . الوطنية، وليس لمصلحة هذا الزعيم أو ذاك الفصيل بلباسه الضيق         

  !  مغلقاً؟
  28/7/2009صحيفة فلسطين،   
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 لمبادرة العربية من ا"إسرائيل"موقف واشنطن و .56

  عبد اهللا األشعل 
المغتصبة » إسرائيل«فقد قدم مبادرته الواضحة السخية إلى . أصبح العالم العربي كاليتيم على مأدبة اللئام

التي ابتذلت » إسرائيل«آمالً أن يقدر المجتمع الدولي أن العالم العربي يطلب السالم الحقيقي وليس 
 وتحته خنجر الغدر واالحتالل حتى انشغل العالم كله بالمشروع مصطلح السالم، فترفع راية السالم

الصهيوني وتقدمه على حساب المنطقة العربية التي كانت تحلم باالستقرار والتفرغ للبناء وتطوير نظمها 
الهدف االساسي من تقديم المبادرة العربية هو أن تكون عرضاً عادال للسالم لمن . السياسية ومجتمعاتها

والبد أن العرب كانوا . الم ويدعي السعي إليه، ولكن إسرائيل التريد إال السالم اإلسرائيلييريد الس
، ولذلك فإن العرب وهم يقدمون »إسرائيل«ويدركون عمق األزمة وتعنت » إسرائيل«يتوقعون رد 

 على  كانوا يخاطبون المجتمع الدولي ويشهدونه2002مبادرتهم ويتفقون عليها في قمة بيروت العربية 
ولكن العرب لم يتوقعوا رد شارون . ويبرئون ذمتهم من اتهامهم بأنهم دعاة حرب ودمار» إسرائيل«

واجتياحه جنين ورسالته إلى العرب بأن القوة وليس المبادرات السياسية هي التي ترسم حظوظ كل 
ت الذي تدين فرصة واحدة لتؤكد للعرب هذه الحقيقة في الوق» إسرائيل«ولم تفوت . طرف في الصراع

والحق أن . الحق الكامل في فلسطين» إسرائيل«فيه المقاومة العربية، بل وتريد أن يقر العرب بأن لـ
واشنطن حثت على صدور هذه المبادرة وناشد الرئيس بوش الزعماء العرب في بيروت إقرارها وروج 

مبادرة العربية ضمن لها اإلعالم األمريكي حينذاك، بل إن خريطة الطريق األمريكية أدرجت ال
مرجعيات الخريطة فأطمأن العرب إلى ذلك ولم تتجدد الدعوة إليها إال بعد تقديمها بخمس سنوات حيث 

أنهما مهتمتان » إسرائيل« وتظاهرت واشنطن و2007نفضت قمة الرياض العربية التراب عنها عام 
يجب أن نوضح أن المبادرة لم تكن . بها، ولكن بدأ أن هذا االهتمام هو محاولة لاللتفاف على المبادرة

إذا نفذت التزاماتها » إسرائيل«موضع إجماع بين العرب خشية أن يكون استعداد العرب لالعتراف بـ
. ، هذا مادفع حركة حماس إلى رفض القبول بهذه المبادرة»إسرائيل«أوالً هو اعتراف واقعي تستغله 

ى هذه المبادرة مع ضيوفه العرب ثم وردت اإلشارة وعندما وصل أوباما إلى الحكم أشار ألول مرة إل
فقد أثنى أوباما  . 2009الواضحة والموجزة والغامضة في خطاب جامعة القاهرة في الرابع من يونيو 

وقد فهم المراقبون أن أوباما . على المبادرة لكنه اعتبرها نقطة البداية وعلى العرب أن يقدموا المزيد
صراحة بطريقة عكسية أي أن يبدأ العرب بذيل المبادرة » إسرائيل«ا طلبت يريد أن تنفذ المبادرة كم

ال يوحي بأي استعداد ألي سالم حقيقي، » إسرائيل«أوال بينما خطاب » إسرائيل«وهو االعتراف بـ
الزعماء بالتغاضي عن هذا الخطاب اإلسرائيلي السلبي تماما واإلقدام على ” شجاعة“ولكن أوباما يريد 

لتشجيعها على وقف االستيطان » إسرائيل«، واألفضل أن يخف الزعماء لزيارة »إسرائيل«باالعتراف 
من الواضح أن استعداد العرب االعتراف . لعدة أسابيع وربما تخفيف الضغوط عن الفلسطينيين

وإطالق » إسرائيل«هو ورقة اختيارية تبرع بها العرب لدعم الحق الفلسطيني وتشجيع » إسرائيل«ب
افترضت أن هذا االعتراف الجماعي العربي يجب أن يتم بالمقابل » إسرائيل« المنطقة، ولكن يدها في

لصالح الفلسطينيين ألن االعتراف بها سيكون حسابه في عالقات واشنطن بالعرب، وبدال من أن تضغط 
لثمن لتنفيذ المبادرة وهو تنفيذ اللتزامات قانونية وسياسية منفصلة عن ا» إسرائيل«واشنطن على 

بالجائزة وهي قبولها الطوعي في المنطقة، وهو أمر كانت تحلم به، » إسرائيل«والتشجيع، حتى تفوز 
فإن واشنطن بدال من ذلك تقر نظرية نتانياهو وهو أن السالم مع العرب واالعتراف بها البد أن يكون 

لمشروع الصهيوني على إتمام ومكافأة لها على إهدارها لكل الحقوق الفلسطينية، ودفعة ل» إسرائيل«هدية 
بوش الصريح، أم أوباما المبتسم : وسالمها بشكل أروع» إسرائيل«فمن خدم . مراحله دون عقبات عربية

الخجول، وأي سالم يرجى من المبادرة التي قلبت وجها على عقب فهل يبرر ذلك سحبها بعد أن 
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على » إسرائيل«ورفع الضغوط عن » يلإسرائ«أصبحت وباالً علينا أم أن سحبها سيقدم ميزة مجانية ل
وتمثل ضغطاً مستمراً عليها، كما قال بذلك بعض المسئوولين » إسرائيل«اعتبار أن المبادرة تحرج 

 العرب؟
كان رأيي واليزال هو أن المبادرة في حد ذاتها العيب فيها واليجوز سحبها، بل تظل دائماً عنواناً دائماً 

لن تدفع ثمن هذا السالم المطلوب طواعية، وإنما البد من » إسرائيل«ن لالستعداد العربي للسالم، ولك
دعم المبادرة بأوراق ضغط عربية حتى تضمن االحترام لهذه المبادرة، ذلك أن سحبها سوف يثير مشاكل 

، كما أن سحبها سوف 2009بين العرب كما حدث في مؤتمر قمة الدوحة أثناء إحراق غزة في يناير 
ض بتخلي العرب عن صيغتهم الذهبية التي انكمشوا ضعفاً وعجزاً خلفها وهي أن السالم يرتبط عند البع
للمزيد من إذالل » إسرائيل«أال تشعر بأن المصطلح يستفز قارئه وهو يراه دعوة ل. خيار استراتيجي

  .العرب، وهي تفرض عليهم سالم القوة وهم متمسكون بسالم العجزة والمستسلمين؟
 28/7/2009السبيل، األردن، 
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  28/7/2009الشرق، قطر، 


