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  ة مقابل جوازات سفر وإطالق معتقلي الضفة فتحاوياً من غز470خروج : حماس .1

مـصادر   من غزة، أن     فتحي صباح  من دمشق، وعن     إبراهيم حميدي  عن،  29/7/2009الحياة،  ذكرت  
للمـشاركة فـي    " فـتح " عنصراً في    470أن الحركة ترهن خروج     " الحياة" لـ    قالت "حماس"في حركة   

سلطة الفلسطينية على إطالق معتقلين لهـا ومـنح         مؤتمرها العام السادس بداية الشهر المقبل، بموافقة ال       
  ". حماس"جوازات سفر آلالف األشخاص، بينهم كوادر في 

 للسماح لنحو" طلباً مصرياً"قبل أيام " حماس"وأشارت إلى أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى قياديين في 
. انقطاع دام نحو عشرين عاماًبالمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في رام اهللا بعد " فتحاوياً" كادراً 470

أدت الى اتخاذ قرار بربط هذا األمر باإلفراج عن معتقلي الحركة " حماس"في " استشارات قيادية"غير أن 
في الضفة ومنح جوازات سفر لمغادرة غزة، خصوصاً لمن انتهت مهلة جوازات سفرهم من دون أن 

  .تجددها السلطة
ماح لكوادر فتح بالمشاركة في المؤتمر مطلباً مصرياً يعني اعتبار القاهرة الس"ورأت المصادر أن 

ضرورة أن يقابل ذلك بأن يعتبر اإلفراج عن معتقلي حماس في الضفة مطلباً مصرياً كي تبقى مصر 
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على مسافة واحدة من الفريقين المتحاورين، خصوصاً بعد تأكيدات باإلفراج عن معتقلين خالل جلسات 
  ".حوار سابقة
) يونيو( حزيران 19خالد مشعل زار القاهرة في " حماس"ن رئيس المكتب السياسي لـ ولفتت إلى أ

بناء على دعوة مصرية، وقدم مسؤولون مصريون تأكيدات بأن ملف المعتقلين سيغلق، غير أن "الماضي 
 خالل جلسات الحوار ليصل العدد اإلجمالي إلى ألف، 300النتيجة كانت أن عدد معتقلي حماس زاد 

  ".  منهم خالل وجود الوفد المصري في رام اهللا70 اعتقل
أبلغت القاهرة بأنها لن تحضر جلسة الحوار المقررة في القاهرة في الخامس " حماس"وأكدت أن 

، مشيرة "فتح"لحل القضايا العالقة مع " مالم تكن للتوقيع على رزمة واحدة"والعشرين من الشهر المقبل 
يبقى سوى القليل من الوقت لموعد  بأن فتح تريد تمرير الوقت كي الهناك اعتقاداً واسعاً "إلى أن 

االنتخابات التشريعية في بداية العام المقبل، بحيث يتم تأجيل البحث في موضوعي تشكيل الحكومة 
التوافقية وإصالح أجهزة األمن مقابل التركيز فقط على تشكيل لجنة مشتركة إلعداد االنتخابات في البيئة 

  ".والسياسية السائدة في غزة وفي الضفة الغربيةاألمنية 
" حمـاس "أن دوالً عربية وأجنبية تربطها عالقات جيدة مع حركة          " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ     و

بمغادرة قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر العام السادس        " فتح"تتوسط لدى األخيرة للسماح لكوادر حركة       
  .للحركة

اك تدخالً جدياً من قبل سورية وتركية وروسيا للسماح ألعضاء فتح مـن غـزة               هن"وقالت المصادر إن    
 90هناك نحـو    "وأضافت المصادر أن    . الذي سيعقد في الرابع من الشهر المقبل      " بالمشاركة في المؤتمر  

، ما يعني أن المطلوب مغادرة      " من أعضاء المؤتمر من القطاع موجودين حالياً في الضفة         450من أصل   
  .اً فقط عضو360

ال تعطي أي بارقة أمل بموافقتها على الطلبات السورية والتركية " حماس"لكن تصريحات قادة 
  . والروسية، ومن قبلها المصرية

 اً مطلع اً فلسطيني اًمصدر ، أن غزة مراسلتها من    ضياء الكحلوت  عن 29/7/2009نت،  .الجزيرةوأضافت  
غربية وقطاع غزة فشلت في التوصل لحل للمـشكلة         ذكر للجزيرة نت أن جهود قياديي فتح في الضفة ال         

بعد رفض رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض االستجابة لمذكرة أرسلتها كتلة فـتح               
  . البرلمانية حول الملف

وبين أن أطرافا فتحاوية في قطاع غزة ال تزال تبذل جهودها إلقناع الرئيس عباس باإليعـاز لألجهـزة                  
آب المقبـل، موضـحاً أن هـذه        / أغسطس 4سوية الملف وحله قبل مؤتمر الحركة المقرر في         األمنية لت 

الجهود من غزة تأتي خشية تفرد الضفة والخارج بالقرار الفتحاوي وتهميش فتح غزة أكثر من الوضـع                 
  .الحالي

كثـر  ولفت إلى أن القاهرة ودمشق وعواصم أخرى أبلغت فتح رسمياً أنه ال يمكن الضغط على حماس أ                
من ذلك قبل أن يفرج عن معتقليها في الضفة، واتهم المصدر الحكومة في رام اهللا بافتعال األزمة حتى ال                   
ينعقد مؤتمر فتح الذي يعول عليه أبناء الحركة لترتيب صفهم الداخلي عقـب االنـشقاقات والخالفـات                 

  .واإلشكاليات الكبيرة داخل البيت الفتحاوي
 أمين مقبـول عـضو المجلـس    األنباء، أن وكاالت  ، وعن رام اهللا من  ،  29/7/2009 الدستور،   ونشرت

أكد أنه ال يمكن تأجيل عقد المؤتمر السادس وأنه سيعقد في موعده حتى لو منعت حمـاس                  الثوري لفتح 
، إن  " الشرق األوسط "وقال مقبول في تصريحات مماثلة للصحيفة       . أعضاء غزة من الوصول إلى الضفة     

وسنجد الطريقة المناسبة التي يشارك فيها أعضاء المؤتمر من غزة وهم فـي             .. لهناك اقتراحات وبدائ  "
إصرار حماس على احتجاز قادة فتح في سجن كبير سيكون له تداعياته وقد يقابـل               "وحذر من أن    ". غزة

ووصف مقبول مطالب حماس من أجل السماح ألبناء فـتح بالـسفر            . ، دون أن يوضحها   " بردود صعبة 
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كـل  .. طلبوا إطالق معتقلين والحصول على جوازات سفر وقضايا أخرى        "وقال  ".  رخيص ابتزاز"بأنها  
  ".واحد فيهم لديه طلب ورأي

  
  تدخل شخصيات من فتح أجهض اتفاق مهام دويك: اإلسالميوننواب الضفة  .2

 .أكد النواب اإلسالميون في الضفة الغربية المحتلة على أن رئيس المجلس التشريعي د :الضفة الغربية
للتوافق على يوم محدد " المنتهية واليته"دويك حاول االتصال عدة مرات بالرئيس محمود عباس العزيز 

للعودة إلى مكتبه، إال أنه لم يتمكن من الوصول إليه بعد وعودات تلقاها من مكتب الرئاسة بأن يتصل به 
 أن كثر الحديث واللغط بعد" :نسخة عنه، أمس" فلسطين"وأضاف النواب في بيان صحفي تلقت  .الرئيس

حول موضوع دوام دويك في مكتبه بمدينة رام اهللا، فقد اقترح عدد من النواب الوسطاء عليه بأن يتصل 
  ".على الرئيس عباس ووضعه في صورة ما جرى ومحاولة التوافق معه على يوم محدد للعودة إلى مكتبه

 عن وساطة يقوم بها هو 21/7/2009ثاء النائب مصطفى البرغوثي، تحدث مساء الثال"وأشاروا إلى أن 
والنائب قيس أبو ليلى، والنائب بسام الصالحي، والنائب خالدة جرار والنائب زياد أبو عمرو حول 

تجاوبنا مع الوساطة ألن هدفنا سيتحقق بإقرار جميع الكتل : "وأضافوا ".موضوع عودة الدكتور إلى مكتبه
رام دويك ومكانته، وتم تداول مخاوف فتح وتم التوافق بعد والقوائم وخصوصاً فتح، وسيتم ذلك باحت

أنه تم االتفاق على أن يتم اإلعالن عن اتفاق يعلن عنه  قيس "وبينوا  ".جدال وأخذ ورد على صيغة اتفاق
 بأن عزام األحمد يعتبر اإلعالن مخالفة لالتفاق ورفض التنفيذ في 22/7أبو ليلى، وفوجئنا يوم األربعاء 

، وطالب أن يكون في أي يوم آخر وتركنا األمر للدكتور عزيز ووافق على أن يكون يوم يوم األحد
تم التوقيع على االتفاق من قبل الوسطاء والنائب عمر عبد : "وقالوا ". بدالً عن األحد27/7االثنين 

دة الرازق، والنائب محمود الرمحي، وعبد الرحمن زيدان وعزام األحمد، وتوافقنا على أن تكون عو
 صباحاً وأن يرافقه األخوة رؤساء القوائم والكتل، ولكننا فوجئنا 10دويك إلى مكتبه يوم اإلثنين الساعة 

 بتصريحات حادة من قبل شخصيات فتحاوية معروفة ومن بينها عزام األحمد تفيد 23/7منذ يوم الخميس 
  ".27/7بتراجع فتح عن االتفاق، وبالفعل تأكد ذلك صباح يوم االثنين 

أكد نواب كتلة التغيير واإلصالح أن دويك يوم أفرج عنه شدد على أنه سيكون عنواناً للعمل المشترك و
والوحدوي وأنه سينأى بالمجلس التشريعي عن التجاذبات السياسية وسيكون على مسافة واحدة من جميع 

ى ساحة التشريعي، فرقاء الحالة الفلسطينية الراهنة، ورفض التحدث إلى اإلعالم، إال بعد وصوله إل
  ".ورغم إعالنه عن ذلك إال أننا فوجئنا بإغالق أبواب المجلس قبل الموعد الرسمي لنهاية الدوام"

  29/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

   عنهممن صدرت أحكام قضائية باإلفراج استمرار اعتقال :الضفة .3
ام القضائية الصادرة بحق رغم قرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ األحك: عوض الرجوب -الخليل 

عدد من المعتقلين، بما في ذلك اإلفراج عن معتقلين من حركة حماس صدرت قرارات قضائية بإخالء 
سبيلهم، ورغم تأكيد األجهزة األمنية الفلسطينية اإلفراج عن جميع المعتقلين ممن لديهم قرارات قضائية 

  .إن عددا منهم ما زالوا رهن االعتقالبإطالقهم، قالت مصادر حقوقية وقيادات في حركة حماس 
وكان رئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض أكد تنفيذ جميع القرارات واألحكام الصادرة عن 

 ، على حد قوله،المحكمة العليا باإلفراج عن عدد من المعتقلين لدى أجهزة السلطة الوطنية التي تحرص
  ".لمحاكم وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المحكمة العلياعلى الفصل بين السلطات وتنفيذ جميع قرارات ا"

وأكد الناطق باسم األجهزة األمنية عدنان الضميري للجزيرة نت أن القرار نفّذ فعال وأفرج عن جميع 
ولم يحدد الضميري عدد المفرج عنهم، لكنه قال إن كل  .المعتقلين، وكان آخرهم مساء األحد الماضي
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 نفذ له بأمر وتعليمات من الرئيس محمود ، بغض النظر عن طبيعة القرار،من صدر بحقه قرار قضائي
  .عباس ورئيس الحكومة
أوضحت في بيان لها أن تنفيذ القرار ،  ورغم تأكيدها اإلفراج عن عدد من المعتقلين،بيد أن حركة حماس

ما زالت تضرب "ها لم يشمل الجميع، وطالبت باإلفراج عن بقية المعتقلين، واتهمت األجهزة األمنية بأن
هناك عشرات األمثلة لمعتقلين صدرت "وأضاف البيان أن  ".بعرض الحائط قرارات القضاء الفلسطيني

، "بحقهم قرارات باإلفراج منذ شهور، وال تزال أجهزة عباس وفياض تصر على رفض تنفيذها حتى اآلن
  .وذكرت أسماء ستة معتقلين قالت إن لديهم قرارات باإلفراج لم تنفذ

بدورها أكدت عضو المجلس التشريعي عن حماس سميرة حاليقة اإلفراج عن ثالثة من المعتقلين أحدهم 
لكنها استدركت بأنه لم  .من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، واثنان من مدينة الخليل جنوب الضفة

هيم الهذالين من منطقة يفرج عن معتقلين آخرين لديهم قرارات قضائية بإخالء السبيل مثل المواطن إبرا
الخليل، وأوضحت أن عددا من المعتقلين أمضوا ستة أشهر وأكثر في السجون رغم قرار اإلفراج، فيما 

ولم تر الحاليقة في الخطوة  .اعتقلت بعض األجهزة األمنية آخرين بعيد اإلفراج عنهم من أجهزة أخرى
ال في صفوف حركة حماس إذا منع قادة تهديدات بمزيد من حمالت االعتق"نقلة مهمة، وأشارت إلى 

  ".حركة فتح في غزة من حضور مؤتمر الحركة السادس بمدينة بيت لحم
من جهتها وصفت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن إطالق المعتقلين بالخطوة اإليجابية نحو االلتزام بتنفيذ 

واجبا قانونيا ويشكل مصلحة "اره أحكام المحاكم العليا وغيرها واحترام سيادة القانون والقضاء باعتب
  ".للمواطن في المحافظة على القانون واحترام هيبة القضاء الفلسطيني

وأشار موسى أبو دهيم أحد مسؤولي برنامج الضفة الغربية في الهيئة إلى أن اإلفراج شمل الغالبية، لكن 
 المحاكم قبل قرار البعض ال يزال في مرحلة الفحص، وأوضح أن العشرات حصلوا على قرارات من

وذكر أن تنفيذ قرارات المحاكم شمل أيضا المحاكم االبتدائية  .رئيس الوزراء باإلفراج عنهم وبعده
والحاصلين على قرارات بإخالء السبيل بموجب الكفالة، وأن الهيئة ستواصل مخاطبة مجلس الوزراء 

يقة بعدد المعتقلين الحاصلين على وأكد عدم توفر أرقام دق .بشأن القرارات التي لم تطبق حتى اآلن
قرارات قضائية غير منفذة، لكنه دعا أي مواطن حصل على قرار قضائي بإطالقه لتزويد الهيئة به 

  .لتتمكن من متابعته مع الجهات المختصمة لضمان تنفيذه
 28/7/2009نت، .الجزيرة

  
 "رار فتحاوي بامتيازق"عدم السماح لقادة فتح بمغادرة غزة للمشاركة في مؤتمرها : األشقر .4

 حمل النائب إسماعيل األشقر، رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، حركة :غزة
فتح المسؤولية الكاملة عن عدم السماح لكوادرها في غزة من أعضاء المؤتمر السادس مغادر قطاع غزة 

  . أغسطس المقبل/بع من شهر آبإلى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في الرا
إن حركة فتح هي المسؤولة بالدرجة األولى عن عدم السماح ألعضاء ": "قدس برس"وقال األشقر لـ 

المؤتمر السادس من غزة مغادرة القطاع، ألنها ترفض اإلفراج عن ألف معتقل من حركة حماس يقبعون 
 فتح من مغادرة قطاع غزة هو قرارا فتحاويا في سجونها في الضفة الغربية، وبذلك يكون قرار منع قادة

ماذا يمكن أن نقول ألبناء حركة حماس القابعين في سجون حركة فتح في : "وأضاف .، كما قال"بامتياز
الضفة الغربية ونحن نسمح للمئات من كوادر حركة فتح بمغادرة قطاع غزة متجهين إلى الضفة الغربية 

  ".ايرز"نون ية عبر حاجز بيت حاإسرائيلبتصاريح 
  28/7/2009 قدس برس،
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  "عمل ال أخالقي" موظفاً بسبب انتمائهم 226فصل حكومة فياض : في غزةديوان الموظفين  .5

 محمد المدهون، رئيس ديوان الموظفين العام بحكومة الوحدة الوطنية المقالة، قيام . وصف د:غزة
ة منذ بداية السنة الجارية، وذلك على  موظفاً حكومياً في الضفة الغربي226حكومة سالم فياض بفصل 

  .خلفية انتمائهم السياسي، بالعمل الالأخالقي وغير القانوني
 226وكانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، أكدت في وقت سابق قيام حكومة فياض بفصل 

 بغير القانوني والمخالف ، واصفة اإلجراء"على خلفية انتمائهم السياسي"موظفاً منذ بداية العام الحالي 
  . لقانون الخدمة المدنية والقانون األساسي الفلسطيني

  28/7/2009 قدس برس،
  

   السلطة ستنهار وتعلن اإلفالس قريباً:رئيس اللجنة االقتصادية في التشريعي .6
  عاطف عدوان أن تعلن السلطة. توقع رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني د:غزة

، "إذا استمرت األزمة المالية التي تعاني منها"الفلسطينية إفالسها وانهيارها خالل الفترة القليلة القادمة؛ 
حقيقية وليس مصطنعة على الرغم من الدفعات المالية األخيرة التي وصلتهم "مؤكدا أن هذه أزمة مالية 

اضح أن العجز الذي يتحدثون و": "قدس برس"وقال عدوان لوكالة  ".من أكثر من طرف دولي وعربي
ليست عجزاً متصوراً ولكنه عجز حقيقي ألنه اتفق في هذا األمر جهات متعددة من ) حكومة فياض(عنه 

ية، والبنك الدولي، الذي أكد أن العجز الشهري للسلطة في إسرائيلبينهم مسئولي السلطة، وكذلك جهات 
اآلن يتحدثون عن أن هناك بوادر ) حكومة فياض (هم: "وأضاف ". مليون دوالر68رام اهللا يبلغ حوالي 

أزمة حقيقة في القضايا المالية على الرغم من أنهم اخذوا أمواال متعددة سواء كانت من الدول المانحة أو 
 مليون دوالر من الواليات المتحدة كدفعة مستعجلة لتسير أمور 200الدول العربية والدفعة األخيرة كانت 

لة هنا تقبع في قضية عدم وجود الشفافية في اإلدارة المالية، وإنفاق هذه األموال في السلطة، ولكن المشك
 وبالتالي  غير مواضعها الصحيحة حيث يذهب منها جزء كبير لشراء الذمم وشراء المواقف السياسية

  ".تتبدد هذه األموال دون أن تذهب إلى مصادرها الحقيقية
ة السلطة عن غزة مسؤولية كاملة من الناحية المالية النهارت لو كانت مسؤولي"وأشار عدوان إلى أنه 

، منوهاً إلى أن قطاع غزة يشكل جزء كبير من االستهالك المالي، مؤكداً "السلطة من فترة زمنية طويلة
  .في الوقت ذاته أن السلطة قد أوقفت جميع المشاريع االستثمارية في غزة منذ فترة زمنية طويلة

ل هذه العوامل تقول بأن هناك مشكلة كبيرة وأن السلطة ربما في األشهر القليلة إن ك: "عدوانوقال 
  ".القادمة قد تتوقف وتعلن إفالسها ألداء ما عليها تجاه الموظفين وتجاه اإلدارة الحالية

 في المائة من مداخيل حكومة فياض تذهب إلى األمن، مشيراً إلى أنه 45وأشار عدوان إلى أن حوالي 
، منوهاً "حويل جزء من هذه األموال إلى البنود األخرى في الموازنة لربما قامت سد ثغرة كبيرةلو تم ت"

 في المائة في الموازنة بينما 1إلى أن أحد الخبراء الفلسطينيين قال بأن وزارة الزراعة تأخذ أقل من 
  . في المائة من الموازنة45وزارة الداخلية واألمن الوطني تأخذ 

إن هذا اضطراب كبير في إدارة الموازنة واألمور : "جنة االقتصادية في المجلس التشريعيوقال رئيس الل
المالية في سلطة رام اهللا وبالتالي مثل هذه القضايا هي التي تؤدي إلى إفشال التخطيط اإلداري 

  ".والتطويري والمالي في السلطة
قعت بين أيديهم كلها كانت تأخذ من وكشف أن مؤتمرات ونشاطات حركة فتح ومن خالل الوثائق التي و

ميزانية السلطة، كما أن ممثليات منظمة التحرير في الخارج وكل نشاطات الملتحقين في المنظمة في كل 
الساحات والسفارات الذي بعضها يأخذ ميزانيته من نفس الدولة التي توجد بها، تأخذ من السلطة، في 
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هناك إشكالية ضخمة من : "لتي تقيم بها أدراج الرياح، قائالحين تذهب موازنات التي تأخذها من الدول ا
  ."أن الموازنة يذهب منها تفاريع كثيرة جدا وبالتالي ما يتم إنفاقه في الداخلي هو الجزء يعد األقل

  28/7/2009 قدس برس،
  

  تخصص مليوني دوالر لبناء متحف ياسر عرفاتحكومة فياض  .7
 مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض أعلن: الرؤوف أرناؤوط  عبد- رام اهللا
 إقرار تمويل بناء وتجهيز وتشغيل متحف للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتخصيص منحة أمس

وقالت . بمبلغ مليوني دوالر للبدء بتنفيذ المرحلة األولى من إنشاء المتحف" ياسر عرفات"لمؤسسة 
حف، الذي ستشرف لجنة خاصة على إقامته وجمع محتوياته، سيضم  إن المت، في بيان،الحكومة

المقتنيات الخاصة بالزعيم الراحل أبو عمار، وكما هائال من الصور الفوتوغرافية والملصقات واألفالم 
التسجيلية المرتبطة بسيرة القائد الراحل وقيادته لمسيرة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مكتبة تضم الكتب 

ول سيرة حياته، وأرشيفا خاصا للباحثين والمؤرخين، ومركزا إلقامة الندوات والحلقات التي تتنا
  .الدراسية، وسيشكل المتحف بذلك جزءاً هاماً من الذاكرة الوطنية الفلسطينية

 28/7/2009الوطن، السعودية، 
  

  مصر وعدت بفتح معبر رفح ثالثة أيام مطلع الشهر المقبل: الغصين .8
الداخلية في غزة أن معبر رفح الحدودي سيفتح لمدة ثالثة أيام مطلع الشهر المقبل أعلنت وزارة : غزة

إنه " "قدس برس"وقال إيهاب الغصين الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية بغزة لوكالة . في االتجاهين
 5و4و3: بعد اتصاالت كثيرة مع الجانب المصري تم إبالغنا اليوم بفتح معبر رفح لمدة ثالثة أيام وهي

أن الجانب المصري وعد أن يتم إدخال أكبر "وأضاف ". أغسطس المقبل في االتجاهين/ من شهر آب
عدد ممكن من المسافرين خالل فتح المعبر ومحاولة التسهيل على المسافرين وخاصة أن هذه الفتحة تأتي 

تسهيل من الجانب وأعرب عن أمله أن يكون هناك ". بعد أكثر من أربعين يوم من الفتحة الماضية
المصري وإدخال اكبر عدد ممكن من المسافرين، مشيرا إلى وجود الكثير من المواطنين الراغبين 

  .بالقدوم وأيضا الراغبين بالسفر لقضاء حوائجهم في ظل فصل الصيف
 غازي حمد، رئيس هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، أنهم تلقوا وعودا من . قال دومن جهته،

 خالل ،ين المصريين بزيادة عدد المسافرين وتسريع دخول الحافالت وتقليص عدد المراجعينولؤالمس
 بغزة  وبالتنسيق مع وزارة الداخلية  وأكد حمد أن هيئة المعابر قامت .فتح معبر رفح مطلع الشهر المقبل

  . الراحةإلكمال كافة االستعدادات الالزمة لتسهيل سفر المواطنين بطريقة تضمن توفير كافة سبل
  28/7/2009 قدس برس،

  
  االعتداءات الصهيونية على القدس عامل تفجير في المنطقة يجب التصدي له بحزم: حكومة هنية .9

 حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من أن االعتداءات الصهيونية األخيرة على مدينة              :غزة
، داعيـة   " أساسيا من عوامل التفجير في المنطقة      عامالً"القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك ستشكل       

وأكـدت الحكومـة فـي ختـام        . الدول العربية واإلسالمية للوقوف بحزم أمام هذه االنتهاكات المتكررة        
 حسب البيان الصادر عنها     ،برئاسة إسماعيل هنية  ) 7-28(اجتماعها األسبوعي الذي عقدته مساء الثالثاء       

نسخةً منه فجـر اليـوم      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "ر النونو والذي تلقى     على لسان الناطق باسمها طاه    
 أن استمرار االعتداءات الصهيونية وتدنيس المسجد األقصى المبـارك مـن شـأنه              ،)7-29(األربعاء  

  ". المساس بمشاعر المسلمين في أنحاء األرض كافة"
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باس في الضفة الغريبـة، مـشددة علـى أن          التي تقوم بها ميليشيا ع    " الجرائم"كما أدانت الحكومة بشدة     
اعتقال المواطنين وتعذيبهم، وآخرهم الشيخ كمال أبو طعيمة، دليٌل على مدى االنحطاط األخالقي الـذي               "

  ". وصلت إليه هذه األجهزة المتعاونة مع االحتالل
ـ             ة حمـاس،   ورحبت الحكومة بالدعوة الصادرة عن برلمانيين بريطانيين للحوار غير المشروط مع حرك

  ".  تشكل توجها في االتجاه الصحيح للدول األوروبية-وإن جاءت متأخرة- ،هذه الخطوة"معتبرة أن 
  29/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   السادس تجتمع خالل يومين لبحث التحضيرات للمؤتمر فتحمركزية: شعث .10

 وجوب عقد المؤتمر العام الـسادس       نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على       . شدد د : القدس
  . المؤتمر من قطاع غزة وعدم قبول منطق عقد المؤتمر بمن حضرأعضاءلحركة بحضور 

ـ     اللجنة المركزية لحركة فتح ستتخذ القرار النهائي في اجتماع لها نهايـة             إن": األيام"وقال في تصريح ل
) حمـاس (صر وتركيا وروسيا مـع      الشهر الجاري في ضوء االتصاالت التي تجري من قبل سورية وم          

 المؤتمر من قطاع غزة من الوصول الى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية يوم الرابع من                 أعضاءلتمكين  
  .الشهر المقبل لحضور المؤتمر

 يعقد المؤتمر بكل من يتوجب حضوره، هذه حركة الشعب الفلسطيني، هناك جـزء مـن                أنيجب  : وقال
من الشعب % 20 الذين يشكلون 1948 أراضي الشعب الفلسطيني في داخل    شعبنا ال نستطيع دعوته وهو    

 وهم الضفة الغربية وقطـاع غـزة والخـارج          أجزاء 3الفلسطيني فيبقى جغرافيا من الشعب الفلسطيني       
  ".ويجب ان يمثل المؤتمر المناطق الثالث هذه

ر، ولكنه مـؤتمر سـينتخب       تنعقد بمن حض   إنها حتى يقال    إستراتيجيةنحن ال نتحدث عن ندوة       "وأضاف
 يكون ممثالً لكل حركة فتح وخصوصاً من غزة ألن عدم تمثيـل             أن إالقيادة جديدة لحركة فتح ال يمكن       

 يعقد مؤتمر بدون غزة؟غير ممكن علـى        أنغزة هو بمثابة تجسيد لالنفصال داخل الحركة فكيف يمكن          
  .اإلطالق
حماس في الضفة الغربية مـن اجـل تمكـين           عن معتقلين من حركة      لإلفراج شعث عن تأييده     وأعرب
  . الضفة الغربيةإلى المؤتمر من قطاع غزة من الوصول أعضاء
في قطـاع   " فتح "ألعضاء عن معتقليها في الضفة الغربية من اجل السماح          اإلفراجطلبت  " حماس"وكانت  

  . الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمرإلىغزة من الوصول 
 ثمن، ال يمكن دفعه مثل القول انه لـن يـتم الـسماح لهـم                لألسفلوب، وهو   لو كان الثمن المط   : وقال

 فهذا ليس   اإلسرائيلية في السجون    أسير ألف 11 عن   إسرائيل أفرجت إذا إال الضفة الغربية    إلىباالنتقال  
 هو   كان المطلب  إذا اعترفوا باالنقالب فان هذا غير مقبول ولكن         إذا إال يقال مثال لن نخرجهم      إن أوبيدنا  

 من المعتقلين في الضفة الغربية وهم بالمقابل يفرجون عن كل المعتقلين الذين             األكبر عن الجزء    اإلفراج
 ان ذلك ثمن فادح وارى انه كان يتوجـب منـذ            أرىفانا ال   " فتح"لديهم ويسمحون بحرية الحركة لشباب      

تالي فان الثمن المطلوب يمكـن       يبقى في السجن وبال    أن المحكمة وليس    إلىالبداية، تقديم من عليه قضية      
  .دفعه

 الرصاص على   إطالق هناك فرقا كبيرا فسجناؤنا في غزة عذبوا وبعضهم تم           أناعرف  : واستدرك قائال 
  .ركبته وبعضهم قتل ونحن ال نقوم بذلك

 نؤجلـه   فإننـا  لم تحضر غزة     وإذا غزة وليعقد المؤتمر يوم الرابع من آب         أهلوشدد على انه فليحضر     
 اعتقد ان هذا موقف يتبناه التنظيم في الضفة وليس فـي            وأناه نبقى نسعى من اجل خروجهم       شهرا خالل 
 وحدويـة مـن بعـض       أكثر حقيقة اعتز جدا بشباب الضفة الغربية الذين انتخبوا واراهم           وأناغزة فقط،   
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قادمـة وال   شرعيا للسنوات الخمس ال   " فتح "أبناء مؤتمر شرعي يعتبره كل      إلى بحاجة   أنتوقالوا  . قياداتنا
  . يوحدأن يجدد وثالثا أن مؤتمر يفعل ويصحح وثانيا إلى بحاجة وإنما االنقسام إلىنريد مؤتمرا يؤدي 

 29/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  من غزة  حماس تقدمت بمطلبين عادلين مقابل خروج وفد فتح: الرشق .11
منع أعضاء وفد حركـة     أن حركته لم ت   " حماس"أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق

لكنها تقدمت بمطلبين عادلين تمثال في حرية المعتقلـين فـي           "من المشاركة في المؤتمر السادس، و     " فتح"
سجون السلطة في الضفة الغربية المحتلة، وحرية التنقل ألبناء الشعب الفلـسطيني فـي قطـاع غـزة                  

من غيـر   :" ف في تصريحات صحفية   وأضا ".المحرومين من حيازة جواز سفر بقرارٍ من سلطة رام اهللا         
وفـصائل المقاومـة الفلـسطينية وتـصاعد        " حماس"المعقول أن يستمر اعتقال أكثر من ألف من أبناء          

  ".الممارسات التعسفية بحقهم بالشكل الذي نراه في الضفة
  29/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
   ماهرغنيم عمان ويعود اليوم مصطحباً عضو اللجنة المركزية ابوإلىعباس : فتح .12

علنت حركة فتح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه اليـوم الـى             أ: ـ أحمد رمضان    رام اهللا 
" عمان، وسيعود في اليوم ذاته مصطحباً معه عضو اللجنة المركزية مسؤول التعبئة والتنظيم محمد غنيم                

جنـة التنفيذيـة لمنظمـة       الل وأعضاءحيث سيقام له عصر اليوم حفل استقبال بحضور عباس          " ابوماهر
 المجلس التشريعي ورئيس الوزراء سالم فياض والـوزراء         وأعضاءالتحرير الفلسطينية وقادة الفصائل     

  .وممثلي االتحادات الشعبية ولفيف من الشخصيات الوطنية واالجتماعية
عباس فـي    جانب   إلى الفلسطينية وكسبه    األراضي إلى غنيم بالعودة    إقناعوبحسب مصادر فتحاوية، فإن     

ابو "ورئيس الدائرة السياسية للمنظمة فاروق القدومي       " فتح"صراعه مع امين سر اللجنة التنفيذية لحركة        
السادس الذي سيعقد في الرابع     " فتح" مهمة لتأمين نجاح مؤتمر      وإضافة لألخيريمثل صفعة قوية    " اللطف

من الصدوع في صـفوف الحركـة       القادم في بيت لحم، والحيلولة دون وقوع المزيد         ) اغسطس(من آب   
  . التي تعاني انقسامات حادة 

  . القدومي محمد جهاد فقطإلىفتح في تونس اضافة " مركزية أعضاءوبعودة غنيم سيبقى من 
" حماس" الى النائب عن حركة      أبلغت" فتح"وفي سياق متصل، قالت مصادر فتحاوية رفيعة المستوى ان          

 بيـت لحـم     إلى مندوبي المؤتمر من قطاع غزة من الوصول          حركته على منع   إصرارعزيز الدويك ان    
حيث سيعقد المؤتمر ستكون له تداعيات خطيرة ولن تكون هناك عتبات مقدسة، ليس اقلها توسيع دائـر                 
التوقيف واالعتقال لتشمل القيادات السياسية للحركة ونوابها في المجلس التشريعي في الـضفة الغربيـة،            

  .ائن مقابل رهائن ستتعامل بالمثل رهوأنها
وكشفت هذه المصادر أن السلطة الفلسطينية طلبت من سوريا وتركيا وروسيا ومصر التوسط لدى حركة               

 مدينة بيـت لحـم      إلى تسمح ألعضاء مؤتمر فتح السادس من قطاع غزة بالوصول           أنمن اجل   " حماس"
  . المقبل) أغسطس( المؤتمر في الرابع من آب أعمالللمشاركة في 

 معتقـل فـي الـضفة       200 عن   لإلفراج استعدادها   أبدت السلطة الفلسطينية    أن إلىلمصادر،  وأشارت ا 
، في اللحظة التي تسمح فيها حركة حماس ألعضاء         أولىالغربية ممن لم يدانوا باتهامات خطيرة، كدفعة        
  .المؤتمر من قطاع غزة بالمرور باتجاه بيت لحم

بة من حركة حماس ولكن الجهود ما زالـت مبذولـة           حتى اآلن ليست هناك أي استجا     "وقالت المصادر   
وستقوم اللجنة المركزية لحركة فتح في نهاية الشهر الجاري بتقييم الموقف وفي ضوء ذلك سيتخذ القرار                

  ".المناسب
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قياديين من حركة حماس في الضفة الغربية يحرضون حركة حماس في دمشق وغـزة              "وأشارت الى أن    
  ".ة فتح من قطاع غزة بالمشاركة في المؤتمر في الضفة الغربية حركألعضاءعلى عدم السماح 

 لـم تـستجب للجهـود    إذافي الضفة الغربية بأنـه  " حماس" حركة إلى رسالة إيصالونوهت الى انه تم   
 الضفة الغربية، فإن السلطة سترد بالطريقة نفسها        إلى المؤتمر من غزة بالوصول      أعضاءالجارية لتمكين   

  .في غزة" فتح"مع قياديين من حركة " حماس"حركة التي تتعامل فيها 
" حمـاس "أن تدرس االمر جيداً وأن تدرس العواقب، مشيرة الـى ان حركـة   " حماس"وشددت بأن على    

  . بكل الوسائل الممكنةإلفشالهوتسعى " فتح"ليست متشجعة النعقاد المؤتمر العام السادس لحركة 
ارجية التركي احمد داود اوغلو والمبعوث الروسي لعمليـة         وعلم في هذا الصدد أنه تم توسيط وزير الخ        

 .بالتراجع عن قرارها" حماس "إقناعالسالم الكسندر سلطانوف ومصر وسوريا من اجل 
  29/7/2009المستقبل، 

  
  ها السادسن أنباء عن انشقاقات داخل الحركة عشية مؤتمريا في فتح ينفياديانق .13

ي حركة فتح، األنباء التـي تناقلتهـا وسـائل إعـالم عالميـة              نفت قيادات ف  :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
وإسرائيلية، حول انشقاقات داخل صفوف الحركة، قبل أيام على مؤتمرها السادس، المزمع إقامتـه فـي                

  .الرابع من الشهر المقبل، في مدينة بيت لحم
 هذه األنباء، وقـال فـي       ونفى القيادي في الحركة الطيب عبدالرحيم، وهو أمين عام الرئاسة الفلسطينية،          

بعد أيام سينعقد المؤتمر العام السادس لحركة فـتح         ) "األربعاء(تصريحات للصحافيين، في رام اهللا، أمس       
، في إشارة إلى    2006وستنهض حركتنا لتصحح مسار التاريخ بعد االنتكاسة التي تعرضت لها في العام             

حتى اآلن إخواننا أعضاء المؤتمر مـن قطـاع         : فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية حينها، مضيفاً      
  .غزة ممنوعون من الوصول للمشاركة في المؤتمر

مفوض التعبئة والتنظيم في الوطن ورئيس لجنة اإلشراف والمتابعة         ) أبو عالء (من جهته قال أحمد قريع      
 جيد وتؤكـد    التحضيرات لعقد المؤتمر تسير بشكل    : للتحضيرات لعقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح      

ليطمئن الفتحاويون والوطنيون إننا نجدد عهدنا علـى ذات         .. على وحدة الحركة وحمايتها بكل إمكانياتها       
  .الطريق الذي انطلقنا من اجله لتحقيق حقوق وتطلعات شعبنا

وفيما يتعلق بحضور أعضاء مؤتمر فتح، أكد أبو عالء أن موقف حماس غير مبرر في سـياق الوحـدة                   
  .هر المصالحة وإعطاء الحوار دفعات حيويةوتعزيز مظا

  29/7/2009الغد، األردن، 
  

  في عمانفي حماس بالمدينة الطبية  قيادي وفاة .14
كان معتقالً فـي   [توفي في عمان امس الناشط في حركة حماس كمال أبو طعيمة     :  عمر محارمة  -عمان  

وقال وزير الدولـة     .في الشرايين  الذي وصل االردن قبل ايام للعالج من انسداد          ]سجون السلطة بالضفة  
ـ       ان تلقي أبو طعيمة العالج في األردن يأتي        " الدستور"لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور نبيل الشريف ل

تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الطبية الممكنـة للـشعب                
  .ض النظر عن انتمائه السياسي والفصائليالفلسطيني ولكل من هو بحاجة لها بغ

  29/7/2009الدستور، 
  

   موضوع التوطين من السجال السياسي تزور نواب لبنانيين وتطالب بسحب حماس .15
نهاد : زار وفد من حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي للحركة في بيروت، رأفت مرة، النواب

العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية، مشددا على المشنوق، غسان مخيبر وعماد الحوت، وناقش معهم 
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وأثار الوفد حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، داعيا ". ضرورة تطويرها، بما يضمن مصالح الشعبين"
سحب موضوع "وشدد على ضرورة ". منح الالجئين حقوقهم اإلنسانية، خصوصا حق العمل والتملك"إلى 

عالمي في ظل تمسك الفلسطينيين بحق العودة، وفي ظل اتفاق التوطين من السجال السياسي، واإل
 ". اللبنانيين والفلسطينيين على رفض التوطين ومواجهة كل ما يمكن أن يؤدي إليه

  29/7/2009السفير،     
  

  غزة سيسقط حكم حماس عاجالً أم آجالًبالشعب الفلسطيني  :نتنياهو .16
أن الشعب الفلسطيني في قطـاع غـزة        " بنيامين نتنياهو "ي  سرائيل أكد رئيس الوزراء اإل    :القدس المحتلة 

  .سيسقط حكم حماس عاجالً أم آجالً، مشيراً إلى أن هذا اليوم لن يكون اآلن لكنه لن يكون بعيداً
سيأتي ذلـك   "ية ذلك قائالً    سرائيلوأوضح نتنياهو خالل حفل أقيم مساء الثالثاء في كلية العلوم األمنية اإل           

ه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بإسقاط حكم حركة حماس، ولو استطاعوا فعل ذلك              اليوم الذي سيقوم ب   
ال بد أن تسحق الثورة العلمية والتكنولوجية اإلسالم المتطرف في جميع إنحـاء             : "وأضاف ".اليوم لفعلوه 

رية العب" عوت احرونوت ييد"ونقلت صحيفة    ".العالم، لكن ذلك لن يحدث اليوم بل سيحدث على مر األيام          
إن األمر الوحيد الذي قد يعيق عملية إسقاط اإلسالم المتطرف في العالم هـو أن يـتم              : "عن نتنياهو قوله  

إن تعزيز النمو االقتصادي في الضفة الغربيـة        : "ونتنياهوعلى صعيد آخر قال      ".تسلحه بالسالح النووي  
  ".فلسطينية وندعمها اقتصاديابإمكانه أن يسير بنا نحو السالم، ونحن بإمكاننا أن نساعد السلطة ال

المساعدات االقتصادية هي بمثابة امتحان للسلطة الفلسطينية، حيث سيقررون إذا كـان بإمكـانهم              "وتابع  
نحـن نريـد دعـم      : "وقال ".المضي قدما لتصبح الضفة الغربية مثل دبي أو أن تصبح مثل قطاع غزة            

جهات إرهابية على الضفة الغربية، نحن ال نريد أن         السلطة الفلسطينية اقتصاديا لكننا ال نريد أن تسيطر         
  ".مهم جدا بالنسبة لنا" إسرائيليتكرر ما حصل في غزة ولبنان مرة أخرى، الن امن 

  29/7/2009 ،وكالة سما
  

   في تركمنستان"إسرائيل"ـليبرمان يختار ضابط موساد سفيراً ل .17
ي سرائيل ليبرمان وزير الخارجية اإلأفيجدورية أمس، عن قيام إسرائيلكشفت مصادر : أحمد الغريب
توقعت المصادر، أن يثير هذا و.  في دولة تركمنستانسرائيلإلبتعيين أحد أصدقائه سفيراً  باتخاذ قرار

 عاما لتورطه في أنشطة 13وكان السفير المرشح قد سبق طرده من روسيا منذ . القرار غضب روسيا
ادر أن السفير المرشح عمل في الموساد في عدة مناصب أكدت المص. مخابراتية اعتبرتها موسكو معادية

فيها « ليبرمان» األراضي التركمانية تقع ضمن منطقة نفوذ روسيا، وتعيين صديق أنكما أكدت . مهمة
  .سيثير غضب موسكو بشدة

  28/7/2009الوفد، مصر، 
  

  الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تنتج قذائف صاروخية جديدة .18
ية نوعاً  سرائيلأعلنت الدولة العبرية، أمس، عن إنتاج الصناعات العسكرية اإل         :كاالتو - القدس المحتلة 

، الجيـل الثالـث     "الميركافـا "جديداً من قذائف الدبابات المطورة، التي من المتوقع أن يتم تزويد دبابات             
  .والرابع، بها، إال أنه جرى التكتم على ماهية هذه القذائف، وما إن كانت محرمة دولياً

ية تنتج هذه األيام مئـات قـذائف        سرائيلوبحسب ما أوردته اإلذاعة العبرية؛ فإن الصناعات العسكرية اإل        
  . الدبابات المطورة الستخدامها في تجربة يجريها سالح المدرعات
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ية، أنه سيتم تجهيز الـدبابات مـن طـراز          إسرائيلوفي أعقاب هذه التجربة، أوضحت مصادر عسكرية        
التي تستخدم الستهداف األسلحة المضادة للدروع والمروحيـات        "بهذه القذائف   " 4ركافا  مي"و" 3ميركافا  "

  ".وآليات عسكرية أخرى
  29/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
   ال تعتبر الفلسطينيين بشراً"إسرائيل": زحالقة .19

في هاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي : محمد جمال - القدس المحتلة
ال تخجل وال تجد حرجاً من فصل األم عن أبنائها والزوج "بالقول إنها  الكنيست، حكومة بنيامين نتنياهو

كل منظمات حقوق اإلنسان "وقال زحالقة ". عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية
بسبب انتمائه القومي كعربي في العالم أدانت القانون ووصفته بأنه قانون عنصري يمس باإلنسان 

ية وجدت حرجاً في المنع المطلق للم شمل األسر سرائيلحتى المحكمة العليا اإل: "وأضاف". فلسطيني
ية بتعديل سرائيلالفلسطينية ودعت الحكومة إلى أن تأخذ بعين االعتبار حاالت إنسانية، فقامت الحكومة اإل

لحاالت اإلنسانية، لكن البند الذي يليه ينص بوقاحة منقطعة القانون وأضافت بنداً ينص على إقامة لجنة ل
  ". النظير على أن كون اإلنسان متزوجاً أوله أوالد ال يعد حالة إنسانية

هل عند كل البشر يعتبر إبعاد الزوج عن الزوجة واألب عن أبنائه وبناته حالة إنسانية؟ "وتساءل زحالقة 
". لفلسطينيين بشراً وال يكترثون بالعيش بعيداً عن أفراد عائلتهمي ال يعتبر اسرائيليبدوأن القانون اإل

 !".أال يوجد حد للوقاحة العنصرية؟ اخجلوا من أنفسكم: "وأنهى زحالقة بالقول
  29/7/2009الشرق، قطر، 

  
  األردن جزء من إسرائيل الكبرى: رئيس الكنيست .20

 أعلن  يسرائيلاإلرئيس الكنيست   " يفلينريئوفين ر "أن  " يديعوت أحرونوت " ذكرت صحيفة    :القدس المحتلة 
  ". وقت مضىأي نهر األردن هدف قابل للتحقيق اآلن أكثر من ضفتي على إسرائيلدولة "أن قيام 

 رأوا أن تصريحات ريفلين تعنى أن تل أبيـب تعتبـر            إسرائيلوقالت الصحيفة إن مراقبين سياسيين فى       
  .ط بها أو التفريط بالضفة الشرقيةية، وأنه ال يجوز التفريإسرائيلأرض األردن أرضا 

إن أمنيـة   : " قـال  الذي" ون بيريز عمش"لين كان للرد على رئيس الدولة       وأفادت الصحيفة أن تصريح ريف    
 نهـر األردن    ضـفتي  علـى    إسـرائيل  الحركة الصهيونية، بقيام دولة      مؤسسيزئيف جابوتنسكى، أحد    
  .الماضي مساء يوم الخميس يائيلسراإل، جاء ذلك فى جلسة الكنيست "أصبحت صعبة التحقيق

  28/7/2009 ،وكالة سما
 

  رئيس هيئة اركان الجيش اإلسرائيلي يستبعد تصعيدا عسكريا مع لبنان .21
ي الجنرال غابي اشكينازي الثالثاء سرائيل الجيش اإلأركان استبعد رئيس هيئة : ا ف ب-القدس المحتلة 

التي ينطوي عليها قيام حزب " الخطورة"لى حصول تصعيد عسكري مع لبنان مؤكدا في الوقت نفسه ع
في الوقت الراهن يعم " قاعدة عسكرية إلىوقال الجنرال اشكينازي خالل زيارة  .أسلحةاهللا بتخزين 

  ". يخرق هذا الهدوءأنال تتوقع  "إسرائيل أنمع لبنان مؤكدا " الهدوء على طول الحدود
 28/7/2009الحياة، 

 
  ن تسعة بانهيار نفق في رفح فلسطيني وإصابة وفقدااستشهاد .22

استشهاد أدى انهيار نفق جديد قرب بوابة صالح الدين جنوب المحافظة، صباح أمس، إلى               :محمد الجمل 
 وإصابة أربعة آخرين بحاالت اختناق، كما أعلن عن فقدان خمسة شبان يعتقد أنهم علقـوا         فلسطيني واحد 
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لقانون بمحافظة رفح عن بالغ قلقها للتزايد المطـرد  وعبرت الجمعية الوطنية للديمقراطية وا .داخل النفق
 قتلى ومئات اإلصابات منذ بـدء       110في أعداد ضحايا األنفاق التي وصلت وفق آخر اإلحصاءات إلى           

  .الحصار المفروض على قطاع غزة
29/7/2009األيام، فلسطين،   

  
  شجرة معمرة في ساحة المسجد األقصى بسبب الحفرياتانهيار .23

أفادت مصادر فلسطينية بانهارت شجرة معمرة في ساحات المسجد األقصى في مدينة : القدس المحتلة
، معللة سبب انهيار الشجرة وجود حفريات إسرائيلية جديدة )28/7(القدس المحتلة، صباح اليوم الثالثاء 

لت من قبل وأكد عزام الخطيب، مدير عام أوقاف مدينة القدس، أن لجنة شك .تحت ساحات المسجد
  .في ساحة المسجد األقصى" قاي تباي"االوقاف لفحص اسباب انهيار الشجرة الواقعة قرب سبيل 

  28/7/2009، قدس برس
  

   فلسطينيين اثنين اثر اقتحام االحتالل مدينة نابلسإصابة .24
نابلس أصيب أمس، مواطنان فلسطينيان إثر اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي، لمدينة           : وكاالت - نابلس

وذكر شهود عيان ومصادر محلية، أن عدداً كبيـراً          .ومخيم بالطة شرق المدينة بالضفة الغربية المحتلة      
من اآلليات العسكرية اقتحمت المدينة والمخيم عند الساعة الثالثة فجراً، وانتشرت في أجزاء مـن البلـدة             

أزقة المخيم خاصةً فـي حـارة       القديمة ووسط المدينة، فيما انتشرت قوات أخرى في عدد من حارات و           
  .الحشاشين

وأفادت المصادر أن قوات االحتالل ألقت عبوات تفجيرية على مداخل خمسة منازل في المخيم تـسببت                
بإحداث أضرار جسيمة فيها، وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل انسحبت في سـاعات الـصباح                

  .الباكر دون أن يبلغ عن اعتقاالت
29/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
   يجرف مساحات زراعية واسعة شرق غزةاالحتالل .25

شرق مقبرة الشهداء ) 28/7(شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت صباح اليوم الثالثاء  :غزة
وقال . إلى الشرق من مدينة غزة بعملية تجريف واسعة ألراضي المزارعين الفلسطينيين في المنطقة

ن أكثر من ست جرافات شرعت بعملية تجريف واسعة ألراضي أ" قدس برس"راصد ميداني لـ 
  .المواطنين الزراعية شرق مقبرة الشهداء

  28/7/2009، قدس برس
  

  األقصىالمسجد تصاعد االنهيارات في ساحات  يحذر من التميمي .26
حذر قاضي قضاة فلسطين، تيسير التميمي، أمس، من تصاعد االنهيارات في :  يوسف الشايب–رام اهللا 

آخر "وقال التميمي في بيان،  .حات المسجد األقصى بمدينة القدس بما يعرضه لخطر االنهيار الكاملسا
هذه االنهيارات كان انهيار إحدى األشجار المعمرة في ساحات المسجد األقصى، أمس، قرب سبيل 

  ".المتواصلة" اإلسرائيلية"قايتباي نتيجة الحفريات 
ي ساحات المسجد األقصى ومحيطه تؤكد تعرضه ألكبر مؤامرة تهدد االنهيارات المتتالية ف"وأضاف ان 

وأوضح أن السلطات  ".على أنقاضه) الهيكل اليهودي المزعوم(بنيانه وهويته لتقويضه وإقامة 
إلى السيطرة " إسرائيل" مؤكداً سعي 1967خططت لذلك منذ احتاللها المدينة المقدسة عام " اإلسرائيلية"
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وأضاف ان اإلرهاب الذي تمارسه سلطات االحتالل بحق مدينة القدس  .تمهيداً لهدمهالكاملة على المسجد 
  . ومقدساتها بلغ حداً ال يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه

  29/7/2009الغد، األردن، 
  

  مشروعات التهويد في القدس ومحيطهايشرف علىأميركي يهودي : التفكجي .27
 وبعيدا عن األضواء، على بعد آالف األميال يشرف ملياردير من وراء الكواليس:  صالح النعامي- غزة

فال يكاد يخلو . يهودي أميركي على معظم مشروعات االستيطان الهادفة إلى تهويد مدينة القدس ومحيطها
تقرير إسرائيلي عن مشروعات التهويد التي تعصف بالمدينة دون اإلشارة إلى الدور الذي يقوم به 

  .ذي يتولى تمويل عمليات شراء األراضي والعقارات الفلسطينية والبناء عليهاأورفينغ ميسكوفيتش ال
 ويؤكد الدكتور خليل التفكجي مدير قسم الخرائط في الجمعية العربية في القدس، والخبير الفلسطيني 
بشؤون القدس أن هذا العجوز الذي جمع ثروة طائلة من خالل المضاربات ال يتردد في دفع أي مبلغ 

في القدس » شيبرد«دفع مشروعات التهويد قدما في المدينة المقدسة، والتي كان آخرها شراء فندق بهدف 
الشرقية والذي كان في األساس منزل الحاج أمين الحسيني مفتي القدس وقائد الثورة الفلسطينية الكبرى 

 .1936التي تفجرت عام 
تش هو الذراع التنفيذية لمشروعات ينوه التفكجي إلى أن ميسكوفي» الشرق األوسط«وفي حديث لـ

التهويد في القدس، في حين كان رئيس وزراء إسرائيل األسبق أرييل شارون هو الغطاء السياسي لهذه 
 وضع خطة 1990المشروعات، منوها إلى أنه عندما كان شارون يشغل منصب وزير اإلسكان عام 

 البلدية القديمة من القدس ومحيطها، عبر  حي يهودي جديد في26التي تقوم على بناء » القدس الكبرى«
منذ ذلك الوقت كان بين «: وأضاف. رفع عدد اليهود القاطنين في المدينة ومحيطها إلى مليون مستوطن

النخب السياسية في إسرائيل وميسكوفيتش تبادل أدوار، بحيث تمنح الحكومة اإلسرائيلية الغطاء السياسي 
 .»ش بالتمويللمشروعات التهويد ويقوم ميسكوفيت

 29/7/2009الشرق األوسط، 
  

  حراك خلف الكواليس بشأن صفقة تبادل أسرىهناك ":  أنصار السجينجمعية" .28
 األسير المحرر منير منصور إلى أن آالف 48داخل أراضي " أنصار السجين"نوه مدير جمعية 

ور خلف الكواليس في وأوضح منصور أن هناك حراكاً قوياً يد .الفلسطينيين يقبعون في غياهب السجون
إلى أن " الخليج"وأشار في تصريح ل .أكدت لذوي األسرى" حماس"مسألة تبادل األسرى وقال إن حركة 

في تحديد هوية المطالب " حماس" من أسرى الداخل ممن تنطبق عليهم معايير 22الصفقة المحتملة تشمل 
  .باإلفراج عنهم

29/7/2009الخليج،   
  

   في سجون االحتالل طفل400 للمطالبة باإلفراج عن  في رام اهللاأطفال مسيرة .29
شارك مئات االطفال الفلسطينيين امس في مسيرة بوسط مدينة رام اهللا بالضفة الغربية : )رويترز (

 طفل معتقلين في سجون االحتالل، واطلقوا خالل المسيرة بالونات 400المحتلة للمطالبة باالفراج عن 
  .ن العلم الفلسطينيبعدد االطفال المعتقلين بألوا

" رويترز"وقال قدورة فارس رئيس نادي االسير الفلسطيني الذي نظم المسيرة خالل مشاركته بها ل 
  المسيرة رسالة احتجاج الى العالم وإلى كل منظمات حقوق االنسان على ان اعتقال االطفال الفلسطينيين 
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مخالف كل القوانين واالعراف " السرائيليةا"الذين وصل عددهم الى ما يزيد على اربعمائة في السجون 
  ".الدولية

29/7/2009الخليج،   
  

  في صيدا جنوب لبنان اطالبا فلسطيني 900كرم ت "الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطين" .30
 طالب وطالبة من 900 أكثر من "الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطين"كرمت :  سامر زعيتر-صيدا 

 في صيدا "ستريت بول"وا في الشهادات الرسمية، وذلك بإحتفال أقيم في  الذين نجح"األونروا"مدارس 
  .بحضور عدد من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية

الفصائل والتنظيمات الفلسطينية والقوى اإلسالمية لدعم جهود "سم الرابطة اودعا محمود صديق ب
، وذلك للسعي الى رقي هذه  في ضمان عدم تدخل أي طرف في أمور المدارس وإدارتها"األونروا"

الصروح التربوية، وليكون دعم الطالب الركن األساس في دعم القضية الفلسطينية، وسنكون دائماً في 
الرابطة الى جانب طالبنا في المدارس والجامعات للدفاع عن مبادىء شعبنا وثوابته وحقوقه وتحقيق 

  ".التفوق والتطور العلمي
أننا جميعاً في موقع المسؤولية لتحقيق التفوق " محمود السيد "ألونرواا"وأكد مدير منطقة صيدا في 

لطالبنا، وخصوصاً في ظل األحداث األمنية وما ينتج عنها من تعطيل قسري، وتعطيل قسري أيضاً 
إلحياء المناسبات الوطنية، فعلينا أن نحيي المناسبات بشرحها للطالب، وبعد بناء غرف ومدارس جديدة 

دا ستعمل كل مدارسنا هذا العام بنظام الدفعة الواحدة بإستثناء مدارس صيدا، حيث نعمل في منطقة صي
  ".جاهدين لتحويلها بنظام الدفعة الواحدة بعد بناء مدرستين عليها

29/7/2009اللواء، بيروت،   
  

  بأكبر ثوب مطرز في العالم" غينيس "بيت لحم تستعد لدخول موسوعة  .31
 سيدة فلسطينية في 200 مها السقا إنها بدأت بمساعدة بيت لحملسطيني في قالت مديرة مركز التراث الف

، في إطار مشروع ”سيدخل فيه الثوب الفلسطيني عالم األرقام القياسية“حياكة اكبر ثوب مطرز في العالم 
 . تشارك فيه مجموعة من الشبان والمتطوعين الفلسطينيين وبدعم من جهات محلية ودولية مختلفة

وستعمل فيه السيدات الفلسطينيات على .  مترا17 متراً وعرضه 33«لسقا، سيبلغ طول الثوب ووفقاً ل
مدار شهرين متواصلين إلى ثالثة، بحيث ينتهي العمل فيه قبل نهاية العام الحالي وسيوضع في موسوعة 

 . »غينيس باسم الثوب الفلسطيني
29/7/2009السفير،   

 
  جمعيات فلسطينية مع االحتالل أهلية بيئية تحذر من تعاون منظمات .32

أصدقاء األرض، عن استنكارها وسخطها / عبرت شبكة المنظمات األهلية البيئية الفلسطينية : رام اهللا
عن الشعب الفلسطيني، بخرق المحرمات الفلسطينية والشرعية الدولية من خالل " فئة ضالة" تقوم به  لما

  ".التعاون والسالم وحماية البيئة"ضفة الغريبة تحت شعار التعاون المشترك مع المستوطنين اليهود في ال
من هذا االنتهاك "نسخة منه، " قدس برس"، وصل )28/7(وحذرت في بيان أصدرته صباح اليوم الثالثاء 

الخطير بحق أرضنا وأمتنا، في الوقت الذي تقوم فيه الواليات المتحدة األمريكية واألوروبيون ومعظم 
  ". لى حكومة إسرائيل لوقف االستيطان وبناء المستوطنات وقفا نهائياًدول العالم بالضغط ع

 بالتعاون والتنسيق مع اإلسرائيليين - منذ بداية النتفاضة الثانية -تقوم "وأكدت الشبكة أن هذه الفئة 
بإقامة المشاريع المشتركة والتجول حول العالم إلقامة المؤتمرات والمحاضرات المشتركة وبث دعاية 

  ".عايش المشترك بهدف تجنيد األموال للمشاريع المشبوهةالت
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وأضافت أن توجه بعض الجمعيات العاملة في مجال البيئة في فلسطين لالنخراط في مشاريع تطبيعية مع 
 العربية لبناء  يوثر سلباً على القضية الفلسطينية ويفتح المجال لبعض الدول"االحتالل ومستوطنيه 

 في ظل الحديث عن تجميد   االحتالل وخاصة  مع تالل كمقدمة للتطبيعمشاريع مشتركة مع االح
  ". لفترة مؤقتة مقابل التطبيع مع الدول العربية االستيطان

  28/7/2009، قدس برس
  

  مصر تأسف لمنع حماس أعضاء فتح من مغادرة غزة للمشاركة في مؤتمرهم .33
ورداً . ي فتح وحماس بات مدعاة لألسفاعتبرت القاهرة، أمس، أن الوضع الحالي بين حركت: القاهرة

على سؤال عن تأثير تهديد حماس بمنع أعضاء فتح من مغادرة غزة للمشاركة في المؤتمر العام 
لحركتهم على فرص المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر، قال الناطق باسم وزارة الخارجية 

ثل هذه المؤتمرات الحزبية يجب أن تكون إننا نعتقد أن المشاركة في م: "المصرية السفير حسام زكي
أمراً مسلماً به ومفتوحاً في إطار التعددية السياسية الفلسطينية، وهي تعددية يحترمها الجميع ولها 

وأضاف ". يسرائيلتقاليدها، حتى وإن كان الكل يعمل تحت إطار من الضغط الذي يقوم به االحتالل اإل
 إلى خطورة هذا الوضع، وأن يسارعوا إلى تدارك هذه األخطاء ألن تأمل في أن يتنبه العقالء"أن بالده 

عدم السماح بسفر أو بحرية تنقل أي وفود فلسطينية هو أمر ال يمكن أن يقبله أحد، ويسيء إلى األخوة 
". الفلسطينيين ويجعل من ممارساتهم تكراراً لممارسات االحتالل، وهذا أمر يجب أن يتفادوه بأي ثمن

مصر قامت وتقوم باتصاالت على أمل أن تتمكن من إقناع األخوة الفلسطينيين بخطورة "ن وأشار إلى أ
هذه الخطوات، وبضرورة اتخاذ الخطوات الصحيحة من أجل مصلحة الممارسة السياسية الفلسطينية 

  ".السليمة
  29/7/2009الحياة، 

 
  "إسرائيل"الجامعة العربية ترفض المفاوضات العبثية مع  .34

أكد األمين العام المساعد للجامعة السفير محمد صبيح رفض الدول العربية الدخول : كاالت و-القاهرة 
في ظل استمرار سياستها االستيطانية والتوسعية باألراضي الفلسطينية " إسرائيل"في مفاوضات عبثية مع 

ية فيما سرائيلة اإلتحمل مسؤولياتها في الوقوف بحزم أمام السياس"المحتلة، مطالباً اإلدارة األمريكية بـ
في مجلس " إسرائيل"إمكان التلويح برفع الحماية األمريكية عن "، مشيرا إلى "يتعلق بعملية االستيطان

وانتقد تهاون المجموعة الرباعية الدولية إزاء قضية وقف ". األمن من صدور قرار ضد االستيطان
انب الفلسطيني، وتطالبه بأمور غير عادلة، كانت تتخذ مواقف حازمة من الج"االستيطان، الفتاً إلى أنها 

  ".على وقف االستيطان" إسرائيل"بينما أخفقت في إجبار " إسرائيل"وطالبت حماس باالعتراف بـ
  29/7/2009الخليج، 

  
  يةسرائيلالدول المضيفة لالجئين تطالب بوقف اإلجراءات اإل .35

 الالجئين الفلسطينيين بالدول المضيفة طالب المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون:  بترا-القاهرة 
 بالوقف الفوري إلجراءاتها غير الشرعية وغير القانونية لبيع أمالك إسرائيلالمجتمع الدولي بإلزام 

وقالوا خالل المؤتمر المنعقد حاليا في مقر . 1948الالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم عام 
 إلى التزاماتها الدولية إسرائيلية تشكل استنكارا من قبل سرائيلالجامعة العربية إن اإلجراءات اإل

والقانونية ومحاولة لطمس قضية الالجئين وتذويبها والتخلص من أمالكهم ألطراف عديدة أو وهمية وهي 
وحذر . بهدف النيل من حق الالجئين في العودة لديارهم) أمالك الغائبين(األمالك التي عرفت باسم 

ية في هذه السياسة مجرماً كل من يتعاطى مع سرائيلان بهذا الصدد من تمادي السلطات اإلالمؤتمر في بي
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هذه الجريمة بالبيع أو بالشراء داعياً األمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الالجئين 
 ألراضي الالجئين إسرائيلوإرسال بعثة تقصي حقائق للتحري وتوثيق ما يدور حول اغتصاب 

  .فلسطينيينال
  29/7/2009الرأي، األردن، 

 
 التوجه الذي سيرسو عليه الموقف العربي للرد على المطالبات األميركيةمسؤول عربي يكشف  .36

التوجه الذي سيرسو عليه الموقف العربي للرد على " الشرق األوسط"كشف مسؤول عربي رفيع لـ
ه واشنطن وتدعو إليه وبالتالي عدم رفضه بل ويقوم هذا الموقف على تفهم ما تقول. المطالبات األميركية

ربط االستجابة له بمجموعة من الشروط التي يراد لها أن تضمن للعرب أن ال تكون الخطوات التطبيعية 
ووفقا . ي أو استدراج تنازالت عربية إضافيةسرائيلمهما تكن رمزية بال مقابل أو مكافأة على التعنت اإل

يتأكدوا من جدية وفاعلية المساعي األميركية ومن قدرتها على التأثير على للوزير يريد العرب بداية أن 
ويريد العرب أيضاً أن يعرفوا ماهية . ية الحالية خصوصاً في موضوع االستيطانسرائيلنهج الحكومة اإل

ويتحكم في الموقف العربي، وفق التوجه العام . الخطة األميركية وتصور الحل النهائي والحدود الزمنية
، أي أن أي بلد من البلدان "الطوعية"األول، يقول بـ: للجانب العربي كما كشفه المسؤول، مبدآن إضافيان

ويترافق هذا .  فهو حر وال إلزام مطلقاًإسرائيلالعربية يريد االستجابة لواشنطن والقيام بخطوات ما إزاء 
العربية مثال قرار جماعي يدعو إلى بمعنى أنه لن يصدر عن الجامعة " الفردية"المبدأ مع آخر هو مبدأ 

 . بل سيتحمل كل بلد مسؤولياته بنفسهإسرائيلالتطبيع مع 
  29/7/2009الشرق األوسط، 

  
  مقابل السالماألرضعلى مبدأ السالم ال يتحقق إال : قطر .37

 أكدت دولة قطر أن إحالل السالم الدائم والشامل والعادل في منطقة الشرق األوسط ال:  قنا-نيويورك 
يكون مبنياً إال على مبدأ األرض مقابل السالم والمرجعيات المتمثلة في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة 
وكذلك مبادرة السالم العربية التي أعيد التأكيد عليها في قمة الدوحة المنعقدة في شهر مارس الماضي، 

ي لها، سرائيلرتبط بقبول الجانب اإلمع تنويه القمة بأن استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة م
ية الجديدة االمتناع عن اتخاذ مواقف متطرفة واغتنام توافر النية الصادقة لدى سرائيلمطالبة الحكومة اإل

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد سالم  .الجانب العربي من اجل إنهاء أزمة الشرق األوسط
لقائم باألعمال باإلنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة مبارك آل شافي الوزير المفوض وا

بنيويورك مساء االثنين أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس األمن حول الحالة في الشرق األوسط بما 
 .فيها القضية الفلسطينية

  29/7/2009الوطن، قطر، 
  

  ستيطان  يفشل في التوصل التفاق مع نتنياهو بشأن االميتشل .38
المبعوث االميركـي   ، أن   وكاالت االنباء ، عن    رام اهللا  -القدس المحلتة    من   29/7/2009 الدستور،   قالت

جورج ميتشل خرج من محادثاته مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنيـاهو امـس دون التوصـل                 
  ".حققا تقدما"التفاق بشان تجميد المستوطنات ولكنه قال انهما 

تفاهم يمكننا من مواصلة واستكمال عملية      "و ان اسرائيل والواليات المتحدة تتقدمان أكثر نحو         وقال نتنياه 
  ".سالم بيننا وبين جيراننا الفلسطينيين ومع المنطقة بأسرها في نهاية المطاف

وقال ميتشل للصحفيين تعليقا على االجتماع الذي استمر ساعتين مع نتنيـاهو انـه يتطلـع لمواصـلة                   
ولم يحدد  . وفقا لرؤية الرئيس االميركي باراك أوباما     " سالم شامل " مع نتنياهو والتحرك صوب      المناقشات
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.. نتطلع لمواصلة المناقشات للوصول لنقطـة     "وقال  . متى سيلتقي برئيس الحكومة االسرائيلي مرة أخرى      
ك ايـضا انـه     يمكننا منها المضي قدما لتحقيق سالم شامل وصفته بانه رؤية الرئيس اوباما ولكنـي ادر              

  ".يشاركه في هذه الرؤية رئيس الوزراء وجميع شعوب هذه المنطقة
 علـى ذكـر     - الذي هون في تصريحاته العلنية من الخالف مع واشنطن           -ولم يأت ميتشل أو نتنياهو      

  .المستوطنات خالل حديثهما للصحفيين
ال تـزال توجـد     "حمود عباس   وفي اجتماع في الضفة الغربية االثنين ، قال ميتشل للرئيس الفلسطيني م           

غير ان المبعوث االمريكي قال للرئيس اإلسرائيلي        ".فجوة بيننا وبين االسرائيليين في مسألة المستوطنات      
بين أصدقاء يحاولون السعي سـويا       بل مناقشات .. إنها ليست خالفات بين أعداء      "شيمون بيريز االثنين    
  ".ال يتزعزع.. ثابت "إسرائيل واصفا إياه بأنه مؤكدا التزام بالده بأمن ". لتحقيق هدف مشترك

بـين  ... كل ما في وسعنا لتحقيق سالم شامل        "وقال ميتشل للصحفيين بعد لقاء عباس ان واشنطن تفعل          
االسرائيليين والفلسطينيين وبين سوريا واالسرائيليين وبين اسرائيل ولبنان وتطبيع العالقات بين اسرائيل            

اوباما يريد العودة قريبا الى مفاوضات جـادة وحـسما سـريعا لتلـك     "ضيفا ان ، م" وكل بلدان المنطقة 
ذلك يعني انه يجب على الجميع اتخاذ خطوات بعضها صعب وبعضها مثير للجـدال              "وان  " المفاوضات

بالنسبة للدول العربية فان ذلك يعني اجراءات بناءة علـى طريـق            "وقال  ". من أجل ايجاد السياق الالزم    
وبالنسبة للفلسطينيين يعني تطوير وتحسين قواتهم االمنية والتحـرك ضـد           . قات مع اسرائيل  تطبيع العال 
، وعدم االدالء باية تصريحات او القيام باية اعمال تجعل من الصعب التحرك             ) ضد اسرائيل (التحريض  

التنقل ) يةحر(وبالنسبة السرائيل يعني تمكين الفلسطينيين من       "واضاف  ". بسرعة باتجاه مفاوضات ناجحة   
  ".ومعالجة القضايا الصعبة مثل المستوطنات والمواقع العشوائية.. بشكل افضل ومن النمو االقتصادي 

نقالً عن مراسلها في رام اهللا، محمد يونس، أن مسؤوال فلسطينيا رفيعا  29/7/2009الحياة، ذكرت 
انب األميركي لن يفاجئهم باتخاذ شارك في لقاء عباس وميتشل، أكد أن األخير أبلغ الفلسطينيين بأن الج

موقف غير متوقع أو دون رغبتهم، في إشارة إلى تقارير ذكرت أن واشنطن ستطلب من السلطة 
  .الفلسطينية العودة إلى المفاوضات من دون وقف االستيطان

 نقالً عن مراسلها في تل أبيب، نظير مجلي، أن مصادر مقربة  29/7/2009الشرق األوسط، وأضافت 
الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريس كشفت أن ميتشل يدير اتصاالت مكثفة مع الرئاسة الفلسطينية من 

أيضا خالل وجوده في واشنطن وأنه عين له نائبا مسؤوال عن هذه االتصاالت يقوم بزيارات سرية إلى 
دة تفاهمات بين وأن هذه االتصاالت تسفر عن ع. السلطة الفلسطينية مرتين أو ثالثا في الشهر على األقل

 " إسرائيل"الطرفين وأن ميتشل يحرص على إبقاء الفلسطينيين في الصورة ويطلعهم على نتائج لقاءاته في 
وأضافت أن ميتشل يستفيد من هذه االتصاالت لمناقشة اإلسرائيليين في تفاصيل التفاصيل في . وغيرها

 .القضايا المتعلقة بالواقع على األرض الفلسطينية
 

  برفع الحصار لترميم مدارس غزة" إسرائيل"لمتحدة تطالب  ااألمم .39
أعربت وكاالت تابعة لألمم المتحدة وهيئات ومنظمات إغاثة وتنموية دولية عن تخوفها من عدم : غزة

قدرتها على استقبال العام الدراسي المقبل في غزة، بسبب الحصار المفروض على القطاع وتدمير عدد 
باتخاذ خطوات فورية إلنهاء ""  إسرائيل"وطالبت . رب اإلسرائيلية األخيرةكبير من المدارس خالل الح

  ". الحصار حسب ما يقتضيه القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان
 مؤسسة دولية غير حكومية، الحكومة اإلسرائيلية إلى 25ودعت الوكاالت األممية العاملة في القطاع و

البناء ولوازم المدارس في األسابيع المقبلة، وتمكين الطالب العمل في شكل عاجل لتيسير دخول مواد "
وأكد منسق األمم ". والمعلمين والمدربين من مغادرة غزة والدخول إليها بحرية من أجل استمرار التعليم

المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية فيليب الزاريني خالل مؤتمر صحافي عقده على 
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بعد أكثر من "ميركية في منطقة العطاطرة في بلدة بيت الهيا شمال القطاع أمس، أنه أنقاض المدرسة األ
ستة شهور على وقف النار، لم تتم إعادة إعمار في المدارس أو إعادة تأهيلها على النحو المناسب بسبب 

ار  مدرسة تعرضت ألضر280 مدرسة تم تدميرها بالكامل، و 18"مشيراً الى أن ". نقص مواد البناء
  . يوما22ًاألخيرة على القطاع التي استمرت "أثناء الحرب

 كريس غانيس أن "أونروا"وكشف الناطق باسم وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  . مليون دوالر371خطة إصالح وبناء بقيمة "أونروا"لدى 

29/7/2009الحياة،   
  

   يطالب سبعة زعماء عرب بالتطبيع أوباما .40
األمريكية أن الرئيس " فورين بوليسي"كشفت مجلة : أحمد المصري-  لندن - وكاالت -عواصم 

مصر، :  دول عربية من بينها7األمريكي باراك أوباما بعث مؤخرا بخطابات خطية إلى زعماء 
مع إجراءات لبناء الثقة والتطبيع "والسعودية، واألردن، والبحرين، واإلمارات، يطالبها فيها باتخاذ 

وفي رسالة عبر البريد اإللكتروني وجهها . لوقف االستيطان"  إسرائيل"مقابل الضغط على " " إسرائيل"
الخطابات تدعم رسالة المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج "للمجلة األمريكية، أوضح المسؤول أن 

  ".السالمميتشل بخصوص إجراءات بناء الثقة في مقابل تجميد المستوطنات وبدء محادثات 
29/7/2009القدس العربي،   

  
  "البيت سيستيمز" تعيد النظر في استثماراتها في الشركات اإلسرائيلية وخاصة النرويج .41

ألبيـت  "قررت النرويج إعادة النظر في استثماراتها في شركات إسرائيلية مـن بينهـا شـركة                : رام اهللا 
ليات القتل واالغتيال في االراضي الفلـسطينية       التي تنتج الطائرات الزنانة التي تستخدم في عم       " سيستيمز

  .، وأجهزة إنذار تستخدم في جدار الفصل العنصري في الضفة1967المحتلة عام 
وجاء هذا القرار بعد تصاعد االنتقادات في أوساط الشعب النرويجي ومنظمات حقوقية ونقابات عماليـة               

" هـآرتس "وذكرت صـحيفة    .  د الفلسطينيين على الحكومة النرويجية واتهامها بتمويل عمليات القتل ض       
التابع لوزارة المالية النرويجية أجروا مـؤخرا جولـة فـي           " مجلس األخالقيات "العبرية أن ممثلين عن     

 واطلعوا على وجهـات نظـرهم والمعلومـات التـي           67والمناطق الفلسطينية المحتلة عام     "  إسرائيل"
النرويجي يستثمر في شركات مرتبطـة      " اعد الحكومي صندوق التق "وقال ممثلو المنظمات إن     . بحوزتهم

االلتزام بالقانون الدولي والتوصل إلـى      "بشكل غير مباشر باالحتالل اإلسرائيلي، األمر الذي يتنافى مع          
  ". حل العادل في المنطقة

29/7/2009الحياة الجديدة،   
  

  "إسرائيل" سبعة أمريكيين بالتخطيط لعمليات ضد اتهام .42
العبرية أمس أن السلطات األمريكية اتهمت سبعة "هآرتس"أفادت صحيفة : قادر فارس عبد ال-  غزة 

أشخاص من والية كارولينا الشمالية، بالتخطيط واإلعداد لسلسلة من العمليات ضد المصالح اإلسرائيلية 
وأوضحت أن قائد هذه المجموعة . وكوسوفو وقطاع غزة" إسرائيل"في أكثر من دولة بينها األردن و

 1989انيال باتريك تلقى تدريبات في أفغانستان وباكستان على أيدي منظمات متطرفة خالل الفترة من د
  . ، وقد عمل بعد ذلك على تجنيد مجموعة للقيام بأعمال إرهابية1992إلى 

29/7/2009عكاظ،   
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  !  مقدمة للتوطين في األردن..تحويل المخيمات إلى مدن .43
  طارق ديلواني

يون عن تمرير مطالب سياسية في أثواب تنموية اقتصادية، هدفها          إسرائيللون أمريكيون و  ال يتوانى مسئو  
الحقيقي الضغط على األردن للقبول بسلة من الخطوات تمهيدا لتوطين الالجئين الفلسطينيين، وفق خطـة               

  .الرئيس األمريكي باراك أوباما المفترضة لحل الدولتين
ق في مراكز صنع القرار األردني يدور حول أن الوقت قـد حـان              وفي السياق، يدور حديث داخلي مغل     

للتخلص من العبء الديموغرافي والتنموي واالجتماعي والسياسي الـذي تـشكله مخيمـات الالجئـين               
  .الفلسطينيين في األردن بشكلها الحالي

الفتـة  الحديث عن تحويل مخيمات الالجئين إلى مدن مؤهلة ومنظمة، يجري أحيانا بشكل معلن تحـت                
التخطيط الشمولي لمدينة عمان وإعادة بنائها بشكل أكثر تنظيما، وقد يؤسس له بخطوات استباقية كتغيير               
مسميات المخيمات إلى أحياء، لكن األمر في حقيقته مجرد صدى ألمنيات أمريكية تمهـد السـتحقاقات                

  .توطين عدد من الالجئين في األردن
 يستهدف في مراحله األولـى أكبـر مخيمـين          - زال حبرا على ورق     وإن كان ال   -ما يجري اإلعداد له   

لالجئين في األردن، وهما مخيم البقعة ومخيم الوحدات، هذه األفكار تأتي بالتزامن مع محاولة لتقلـيص                
  .دور وعمل ونشاط األونروا في األردن وباقي الدول التي يقطنها الجئون فلسطينيون

 لخدمات األونروا ومحاولة تقليصها ما أمكن على اعتبـار أن دمـج             والتفاصيل تشير إلى إعادة تعريف    
الالجئين في الدول التي يقيمون فيها كمواطنين يحتِّم عليها التوقف عن خدمتهم وعونهم أو علـى األقـل                  

  .تحجيم الخدمات المقدمة لهم في الوقت الحالي
مخيمات ليس نشاطًا بريًئا بكل المقـاييس،       النشاط المحموم لألذرع اإلحصائية للحكومة هذه األيام وسط ال        

  .وال يمكن تصنيفه ضمن الخطوات اإلجرائية الروتينية ألجهزة الدولة المعنية
فما يجري رصد علمي دقيق لواقع وحال ومستقبل المخيمات الفلسطينية في األردن علـى نحـو يـشي                  

  .بخطوات سياسية من طراز سيادي في األيام المقبلة
ال أيضا، يروج لتقليص نشاطات األونروا بحجة تراجع اإلمكانيات المالية للوكالة عموما            على نفس المنو  

وبحسب المعلومات فإن التراجع طال جميع الخـدمات التـي تقـدمها            . بسبب تراجع دعم الدول المانحة    
وتشير إلى  بل إن بعض المصادر تذهب أكثر من ذلك         .  مليون دينار سنويا   9األونروا في األردن وبواقع     

أن المالءة المالية لألونروا ستتحول تدريجيا إلى صندوق خاص هدفه تقديم التعويضات المالية لالجئـين               
  .فيما سيتم بيع كافة مرافق المنظمة للدولة أو خصخصتها

المصادر ذاتها تؤكد أن ما يجري حاليا من استنفار في وزارة الداخلية تحت مسمى سحب الجنسيات في                 
ه ليس أكثر من عملية إحصائية وتقييمية لعدد الالجئين الفلسطينيين الذين ستقوم الحكومة األردنيـة               حقيقت

وإن ما جرى حتى اللحظة من تصويب ألوضاع البعض         . بتجنيسهم وفق معطيات حل الدولتين األمريكي     
 ال تنتهي    ألف مواطن يحملون البطاقات الصفراء وقد      300مجرد خطوة من سلسلة خطوات تبدأ بإحصاء        

  .بمراجعات مصيرية ألوضاع الغزيين المقيمين في البالد
وليس بعيدا عن ذلك كله، تطرح مرجعيات أردنية حقائق صادمة ومغايرة لمـا ينـشر فـي الـصحافة                   
األردنية، فاألردن وفق هذه المرجعيات وافقت بالفعل على مبدأ التوطين، لكن الخالف على الـرقم هـو                 

  سلة تنازالت على مستوى الدولة ليس أقلها دمج الفلسطينيين فـي أجهـزة الدولـة               الذي يؤجل إعالن سل   
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  .وتحديدا في األجهزة األمنية والجيش

  !  األيام المقبلة حبلَى باألسئلة واإلجابات أيضا 
  28/7/2009اإلسالم اليوم، 

  
  أبعد من مجرد رحلة استكشاف؟.. الحوار الغربي مع حماس .44

   عريب الرنتاوي
ات الغرب عموما، بجناحيه األوروبي واألمريكي، أكثر اقتناعا بالحاجة إلى إدماج حركة حمـاس فـي                ب

صلب حراكه السياسي الرامي حل المشكلة الفلسطينية من مختلف جوانبها، وبنـاء الدولـة الفلـسطينية                
تمامـا أن  المستقلة، فضال عن التقدم على خط مواز على المسارين السوري واللبناني، ومـن الواضـح              

 الحمساوي، لـم تعـد      -ذرائع بعض العرب والفلسطينيين وحججهم الدافعة باتجاه عرقلة الحوار الغربي           
تجد آذانا صاغية في عواصم ومراكز صنع القرار الدولي، التي بات من المؤكد أنها أعطـت الـضوء                  

  .وتسوياتاألخضر ال الستطالع فرص الحوار فحسب بل ولسبر غبر احتماالت التوصل لصفقات 
ويبدو للمراقب عن كثب للموقف األوروبي ـ األمريكي من عموم قضايا المنطقة، أن ثمة إحساسا عميقا  

 -بالفشل يطارد السياسات الغربية حيال ملفاتها وأزماتها المختلفـة، وأن عواصـم القـرار األوروبـي                 
 منهم سواء فيما يخص عملية      األمريكي، باتت مؤمنة بضعف قدرة الكثير من حلفائها على تلبية المطلوب          

السالم أو على مستوى التحوالت السياسية والديمقراطية المطلوبة في دولهـم ومجتمعـاتهم، إن لغيـاب                
على حد تعبير الرئيس أوباما، فبدأت تستطلع فرص البحث عن تحالفات           " الشجاعة"اإلرادة أو لنقص في     

  .ه في هذه المرحلةجديدة، موازية وليست بديلة، للتحالفات القائمة، أقل
إلى : وفقا لمصدر أوروبي فإن الغرب يقف حائرا أمام عدد من الظواهر واألسئلة، منها على سبيل المثال               

 أن تقف   تستطيعمتى ستبقى السلطة والحكومة في رام اهللا ممددة في غرف العناية الغربية الحثيثة، ومتى               
شعبها بها، فحكومة السيد فياض وفقـا للمـصدر،         على أقدامها، وأن تظهر أنها قادرة على استعادة ثقة          

بالكاد تقوى على البقاء واالستمرار برغم مئات ماليين الدوالرات التي تضخ في عروقها سنويا، وبرغم               
كل الحماية واإلسناد والتأييد الذي تحظى به من قبل المجتمع الدولي، في حين ما زالت حكومة حمـاس                  

يدانيا وعلى األرض، بـرغم الحـصار البـري والبحـري والجـوي             في غزة، قائمة ومنافسة وتعمل م     
 لو أنها تلقت    - يتساءل المصدر    - أن تفعله    هالمضروب على القطاع، فما الذي كان بمقدور حكومة كهذ        
  . نصف الدعم الذي حظيت به حكومة فياض وسلطة رام اهللا؟،

، وهـو يريـد أن      "الرباعية الدولية  "والحقيقة أن الغرب وفقا لمصادر متطابقة، بات شديد الضيق بشروط         
يكسر الطوق الذي ضربه على نفسه ودبلوماسيته عندما فرض شروطا ثالثة مسبقة للحوار مع حمـاس،                
لكنه في الوقت نفسه، ينتظر أن تقدم الحركة على الخطوة األولى، وأن ترفع الحرج الذي تجد واشـنطن                  

مـا  :  يملي على الحركة البحث عن إجابة عن سؤال        وعواصم أوروبية عدة نفسها عالقة فيه، األمر الذي       
الذي يتعين فعله، من أجل تسريع حلقات الحوار ومحطاته، وهو سؤال من غير المتوقع أن تجيب عنـه                  
دفعة واحدة، وبصورة ترضي تماما الجانب اآلخر، ولهذا فإن من المتوقع أن تأتي اإلجابـات بـالتوالي                 

في خطاب رئيس المكتب    " أول غيثه "مقبوضة كذلك، وهذا ما لمسنا      والتقسيط، على دفعات ومقابل أثمان      
  .السياسي للحركة في دمشق مؤخرا

 الحمساوي في جوالته األخيرة، أنه يلتئم بعد أن أنجزت الحركـة سلـسلة مـن                -جديد الحوار الغربي    
 أطرافـا   التكيفات الضرورية التي من شأنها تخفيف وطأة الحرج عن الحوار والمتحاروين، بل وتـشجع             

) يونيـو (و حزيـران    17 16عدة على خوض غمار التجربة، وإال كيف نفسر اجتماعات جنيف يـومي             
الماضي بين وفد رفيع وواسع من قادة حماس من جهة ومسؤولين ونواب أميركيين وأوروبيين حـاليين                
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ويسرا إلى  وسابقين من جهة ثانية، برعاية وتمويل من وزارة الخارجية السويسرية وبمشاركة مبعوث س            
  .الشرق األوسط جان دانيال روخ

 السابق تومـاس بيكرنـغ، ومـسؤول        األميركيوال أحسب أن لقاء ضم كال من وكيل وزارة الخارجية           
روبرت مالي، والسفير البريطاني الـسابق فـي        "  الدولية األزماتمجموعة  " في   األوسطبرنامج الشرق   

جية الفرنسي السابق هوبير فيدرين، ورئيس لجنة       نيويورك وفي بغداد جيرمي غرينستوك، ووزير الخار      
 روبرت بولينز، وغيرهم من الباحثين والمختصين والدبلوماسيين        األلمانيالشؤون الخارجية في البرلمان     

 يمكن أن يكون قد التأم على عجل، ومن دون ترتيب مسبق، وبال ضوء أخـضر       - وفقا لجريدة الحياة     -
  .من عواصم دولية عدة

الغربي في السعي لحل المسألة الفلسطينية وإطالق عملية التفاوض والسالم من جديد،            " التورط"كلما زاد   
أدركت هذه الدوائر حاجتها إلدماج حماس في هذه العملية، وكلما اتخذ الحوار معها طابعا متقـدما مـن                  

قترابه مـن   حيث مضمونه ومستوى المتحاورين وكلما تعددت أماكن التئام موائد الحوار وزادت درجة ا            
  .المواضيع األكثر حساسية

  29/7/2009الدستور، 
  

  أين الحساُب؟" أوسلو"اتفاقية  .45
  فايز أبو شمالة . د

على ميزان المـصالح واألضـرار      " أوسلو"بعد خمسة عشر عاماً يتوجب على الفلسطينيين وضع اتفاقية          
ياتية، والوجدانيـة بموضـوعية،     التي لحقت بقضيتهم الوطنية، وأن يحاولوا قراءة آثارها السياسية، والح         

ماذا تحقق من إيجابيات، وماذا تساقط على رأسهم من سكن السلبيات؟ وأين وصلت قضية فلسطين التـي   
 وما رافقها من شهداء، وكانت االنتفاضتان وما تبعهما من جرحى           1965من أجلها كانت االنطالقة سنة      
  وأسرى وعذابات، وقطع أرزاق؟

فإنها تذوب أمام حقيقة واحدة، وهي أن عـدد         " أوسلو"حشدها البعض المؤيد التفاقية     أما اإليجابيات التي ي   
أكثر مـن ثالثمائـة ألـف       " أوسلو"المستوطنين الذي كان يعد باآلالف في الضفة الغربية، قد صار بعد            

ـ                 وب، يهودي، وأن مدينة القدس العربية التي كانت متصلة بمدن الضفة الغربية من جهة الـشمال، والجن
والشرق، قد انقطعت عن محيطها العربي، وتهودت، ليجيء جدار العزل ليقتطع أجـزاء مـن الـضفة                 
الغربية ويضمها للدولة العبرية، ويفرض على الفلسطينيين العيش في مناطق منفصلة عن بعـضها فـي                

  الضفة الغربية، ومفصولة عن غزة بسبب االنقسام الفلسطيني الذي هو إحدى إفرازات
التي شقت الساحة السياسية الفلسطينية إلى مؤيد ومعارض، ولما كان االلتزام بشروط االتفاقيـة              " أوسلو"

يقضي بتطبيق بنودها على األرض واتخاذ خطوات تنفيذية بما في ذلك وقف االنتفاضة، ومنع المقاومة،               
لفلسطينية إلى المواجهـة    تمرداً، وهذا ما قاد الساحة ا     " أوسلو"فقد صار الرفض للتقيد بما جاء في اتفاقية         

  .المسلحة، وأوصل الحال الفلسطيني إلى ما هو عليه اليوم من انقسام
ي بحقوق الشعب الفلـسطيني التاريخيـة، أو        سرائيلوفي حين لم تحقق االتفاقية أي ضمان لالعتراف اإل        

ـ        ، مقابـل   ، وحقهـا فـي الوجـود      )إسرائيل(السياسية وفق القرارات الدولية، اعترفت منظمة التحرير ب
  . بالمنظمة فقط) إسرائيل(اعتراف 

ومن يراقب بحيادية يستنتج أن اتفاقية أوسلو قد بيضت وجه الدولة العبرية، ومهدت التفاقية وادي عربة                
في األردن، وفكت طوق المقاطعة العالمية عن الدولـة العبريـة التـي مـدت جـذورها االقتـصادية،                   

  .والدبلوماسية حتى الهند والصين شرقاً
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، فيتفق المؤيد قبل المعارض على أنـه أسـوأ اتفـاق بـين              "أوسلو"أما الشق االقتصادي الملحق باتفاقية      
مجموعتين، ال بين كيانين منفصلين؛ إذ جعل االقتصاد الفلسطيني تابعاً، دون فسحة أمـل للتطـور، أو                 

  .االعتماد على الذات، ومن أبرز نتائجه الضائقة المالية المزمنة
بش في الذاكرة يقود إلى أن الالجئين قد باتوا أبعد عن حق العودة، وأن الدولة قد تبخـرت،            ما سبق من ن   

ليصير نزاعـاً   " أوسلو"ياً قد انخسف بعد     إسرائيلوأن الصراع الذي كان في وجدان األمة صراعاً عربياً          
  ).إسرائيل(حدودياً بين السلطة و

، وأن يقتنـصوا    "أوسلو"ول عن اتفاقية    ؤمن المس إن بعض ما سبق ليفرض على الفلسطينيين أن يقتصوا          
ـ           من أمرها أمنـاً،    ) إسرائيل(اللحظة المناسبة لمحاسبة من أفرغ قضيتهم السياسية من مضمونها، وهيأ ل

  بعد أن أزاحت ملف القضية الفلسطينية عن طاولة المجتمع الدولي، لتدسه في أدراج أجهزتها األمنية؟
  29/7/2009صحيفة فلسطين،  

  
  حل الوحيد للمشكلة الديموغرافيةال .46

  يوسي بيلين
 السيادية  األرض بحيوية فكرة أغلبية يهودية في       إسرائيليؤمن التيار المركزي في الحركة الصهيونية في        

باستثناء ( السبب في أن ليس اليمين وال اليسار         أيضاكان هذا هدفا منذ البداية، وكان هذا        . إسرائيللدولة  
كمـا ان   .  اليهودية في البالد   األغلبية دولة يهودية قبل ضمان      إقامةاقترح  ) كرينافكار في هوامش المعس   

 لن تكـون    لألردن سنة، بأن الضفة الشرقية      90 الجمهور سلمت، حتى قبل      أغلبية أنهذا كان السبب في     
  الجمهور علـى أن أغلبيـة  أغلبية سنة وافقت 62جزءا من الدولة اليهودية، وهذا هو السبب في انه قبل         

  . سيادية للدولة اليهوديةأرضا لن تكون األردناألرض غرب 
 بمحافل واسـعة فـي      األياموحصل هذا عندما أدت نشوة تلك       .  الستة األيام حرب   عقابأنشأ التغيير في    

انطالقا من األمل في أن تتمكن هجرة يهودية كبيرة من الـشتات            " وحدة البالد " الن ترفع شعار     إسرائيل
دية حتى في الوضع الجديد الناشئ، الوضع الذي أصبحنا فيه، في أعقـاب حـرب               من ضمان أغلبية يهو   

  .فرضت علينا بقدر كبير، متحكمين بمصير ماليين الفلسطينيين
أقـل فظاظـة    " المناطق"الحقيقة هي أنه لو حلت الهجرة المشكلة الديموغرافية لكان الجدال على مستقبل             

، وكان الجدال سيبقى جزءا من الجدال في        األعمال جدول   الموضوع الديموغرافي كان سيزاح عن    . بكثير
ولما كانت الهجـرة اليهوديـة تلبثـت فـي          . ، والحقوق الجماعية  اإلنسانشؤون تقرير المصير، حقوق     

 فقط لبضع سنوات لحظة الحقيقة، فقط تبقـى         أجلتالوصول، والن الهجرة من االتحاد السوفياتي السابق        
 ذعر مـن    ألنهخرج ارئيل شارون من غزة ليس فقط        . وع المركزي الموضوع الديموغرافي هو الموض   

 فهـم   ألنـه ، بـل    2004 نيـسان    14في  " نيويورك تايمز "مثلما قال في مقابلة مع      " مبادرة جنيف "تأييد  
.  من اليهود  أكثر غير مباشر، بعدد كبير جدا من العرب         أو في تحكم دولة يهودية، بشكل مباشر        اإلشكالية

 في المائة من الضفة الغربية، وأعلن بنيامين        90 من   أكثر عن االستعداد للتخلي عن      أولمرت إيهودأعلن  
  . بسبب المشكلة الديموغرافيةأساسا دولة فلسطينية إلقامةنتنياهو عن استعداده 

 مكـان  إلـى  إسرائيلالمشكلة الديموغرافية ال يمكن حلها من خالل نقل يهود يعيشون في مكان في دولة           
  .آخر

ـ         أقيمتالناصرة العليا   :  حصل في الجليل   انظروا ما  ن الميـل    في ظل مواجهات غير سهلة، انطالقـا م
 يمنع العرب الذين يسكنون في الجليل من أن يعيـشوا فيهـا،             أنحداً ال يمكنه    أالجليل، ولكن   " تهويد"لـ

  . من عشرة آالف عربيأكثرواليوم يسكن فيها 
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ـ        الجليل، ولكن اليوم اللغة الـسائدة فـي المراكـز          " هويدت"وكذا كرميئيل ولدت انطالقا من ذات الميل ل
 في التلة الفرنسية في القدس فيسكن فلسطينيون كثيرون، معظمهـم ان لـم   أماالتجارية فيها هي العربية،  

  .باإليجاريكن كلهم، 
لبنـاء  بنيامين نتنياهو في المواجهة التي ال داعي لها مع الواليات المتحدة على ا            " انتصر"وعليه، حتى لو    

في القدس، ففي نهاية المطاف لن يكون بالضرورة يهود هم الذين سيسكنون في المـشاريع االسـتثمارية        
 األفقر في المدينة    واألصوليينعن الهرب الصهيوني من القدس وعن ارتفاع نصيب الفلسطينيين          . الجديدة

  . يخيل انه لم يعد هناك حاجة لزيادة الكالمإسرائيلفي 
  . نشده، في لحظة ما، هو صبيانيأين إلىقصير، الشقاق بيننا بالنسبة لمسألة اللحاف اليهودي 

تحديد : وعليه فان الحل الوحيد يبتعد يوما بعد يوم       .  الشديد ألسفناالهجرة الجماهيرية ليست خلف الزاوية،      
  . عربية متساوية الحقوقأقلية جانب إلى يهودية مستقرة، أغلبيةحدود غربها تكون 

 تبـادل   إلىيمكن عمل ذلك باتفاق والتوصل      . ك بشكل أحادي الجانب ودفع ثمن باهظ جدا       يمكن عمل ذل  
  .الطريق الثالث هو التخلي عن الحل الصهيوني. لألراضي

  " اليومإسرائيل"
  29/7/2009األيام، فلسطين، 
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 دوف فايسغالس
ية في يهودا والسامرة سيشتد كلما سرائيلحول تطوير البلدات اإل والواليات المتحدة إسرائيلالخالف بين 

 التفاهم الذي تحقق بالنسبة لمبدأ تحديد الحدود المستقبلية بينها وبين الدولة الفلسطينية إسرائيلتجاهلت 
أما اآلن، فإن . يحتمل أنه في بداية طريق الحكومة الحالية كان هذا الموضوع افتراضيا. التي ستقوم

بل إنه كفيل بأن يظهر كمفتاح .  في هذا الموضوع هو مسألة حيويةاألمريكية اإلدارةاف التفاهم مع استئن
لتسوية الخالف بشأن تطوير البلدات إذ إنه حتى وقت متأخر مضى ميزت الواليات المتحدة في هذا 

ن البلدات،  وبين غيرها مإسرائيل دولة أراضيالموضوع بين البلدات التي من شأنها أن تندرج ضمن 
 .حسب المبدأ المتفق عليه الذي سيطرح الحقا

 ويحظى بتعبير واضح في رسالة الرئيس بوش األمريكية اإلدارةالمبدأ، الذي اعترف به وقبلت به 
بمعنى أن الحدود التي بين ". تفوق الديمغرافيا"، يتناول 2004-4-14لرئيس الوزراء ارئيل شارون في 

 واألقلية األغلبيةستتقرر حسب نسبة ) 1967منذ ( في المناطق موضع الخالف يين والفلسطينيينسرائيلاإل
ولما كان هذا هو الحال، فقد انتهى كل مطلب فلسطيني للبحث . األماكنلكل واحد من الشعبين في تلك 

 .المتجدد في حدود التقسيم إذ إن هذه شطبها واقع مغاير
بية ساحقة في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، إذ انه هكذا تقرر في رسالة الرئيس بوش التي أقرت بأغل

، واتفاقات الحدود الدائمة يجب أن تعكس 1967 حدود إلى أن تنسحب إسرائيلليس واقعيا التوقع من 
 الكتل االستيطانية إبقاءالواقع الديمغرافي يفترض : بتعبير آخر. األرضالواقع الجديد الناشئ على 

وعليه، فإنه .  االستيطان فيهاأو منذ البداية تستحق االحتفاظ إسرائيل تكن ، حتى لو لمإسرائيلالكبرى بيد 
يا بتسوية تسهيالت البناء والتطوير في البلدات التي هي حتى برأي إسرائيليمكن االفتراض أن اقتراحا 

ة ، هو منطقي وذو فرصإسرائيل دولة أراضيالواليات المتحدة جديرة بأن تندرج في التسوية الدائمة في 
 .إليهالن يستمع 

تكرار المبدأ آنف الذكر هو إزالة التشويش السائد مؤخرا بسبب الطرح المتجدد، "شرط ضروري لنجاح 
هذا .  معظمهاأو يهودا والسامرة أراضيي في سرائيلاإل" الحق"وان كان بشكل غير مباشر، لمطلب 

 إسرائيل الغربية ادعت إسرائيل ارض ألراضيبالنسبة : المطلب كان يعاني دوما من تناقض داخلي حاد
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شطب قرار التقسيم وقضى على )  اليهودية المطلقةاألغلبية(بان التطور الديمغرافي بعد حرب االستقالل 
ولكن ما العمل، في . بمعنى أن الواقع تغلب على الحق الرسمي. الحقوق التي منحت بفضله للفلسطينيين

 من المستوطنين وأقلية فلسطينية صرفة أغلبية: ضحة؟ الديمغرافيا واأيضايهودا والسامرة، وغزة 
 .إسرائيلبمعنى، الواقع يناقض ظاهرا حق . يينسرائيلاإل

. على الواقع)  كان يوجد شيء كهذاإذا" (الحق" بتفوق إسرائيلغير أنه في يهودا والسامرة تطالب 
ق والسكان الذين تحتجزهم  يهودية، فإنها ترفض أن تضم المناطأغلبية أراضيهابالمقابل، كي تبقي في 

موقف يعتقد بأن التفوق الديمغرافي كأساس لحق عملي هو قيمة جديرة ولكن فقط .  الستةاألياممنذ حرب 
دون صلة بالواقع " الحق" وليس في شرقها، وهناك، في شرقها، يقرر فقط إسرائيلفي غرب ارض 

 . هو موقف غير معقول–والديمغرافيا 
كأساس لتحديد الحدود المستقبلية " التفوق الديمغرافي" التأكيد وفورا على مبدأ  ملزمة بأن تعيدإسرائيل

: وعندها، كطلب منطقي، المطالبة بقواعد متكيفة لتجميد البناء في البلدات. بينها وبين الدولة الفلسطينية
 التطوير وإمكانية  الدولة الفلسطينية،إلى" واألقلية األغلبية" التي ستضمها قاعدة األماكنتجميد مطلق في 

 .إسرائيلالمعقول في تلك المناطق التي حسب هذه القاعدة ستبقى بيد 
ية في مناطق توجد فيها على نحو إسرائيل بلدات أو أحياء" شظايا"، فإن زرع األمرولما كان هذا هو 

 بيةاألغل مئات الشقق لن تنجح في قلب نسبة أوبضع عشرات . واضح ديمغرافيا فلسطينية ليس مجديا
فهي تعقد األمور فقط، تعرض للخطر وتزيد من .  ولن تغير فرص االنتماء النهائية للمكانواألقلية

  .صعوبة كل تسوية دائمة محتملة
  "يديعوت"

 29/7/2009السبيل، األردن، 
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