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   الخروج من غزةأعضاءنا منعت حماس إذا" قرارات تاريخية"نرفض االبتزاز وسنتخذ : فتح  .1

 عزام األحمد رئيس كتلة  أنوكاالتال ونقالً عنغزة ورام اهللا من  30/7/2009الحياة الجديدة، ت نشر
 حركة فتح لن تسمح لسلطة االنقالب في غزة بابتزازها مقابل السماح ألبنائها إن"فتح البرلمانية قال أمس 

ونفى األحمد في ". ي السادسالمقيمين في القطاع بالسفر إلى بيت لحم للمشاركة في أعمال المؤتمر الحرك
 فتح إنأتحدى أي أحد يقول "تصريح صحفي وجود مالحقات من فتح لعناصر حماس في الضفة وقال 
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فتح "وأضاف ". أطلقت النار على أرجل المقاومين وصنعت جيشا من المعاقين كما فعلت حماس في غزة
خارج أو إلى داخل المدن الفلسطينية ال تقوم بمنع عناصر حماس المتواجدين في الضفة من السفر إلى ال

تحاول فتح دائما التعايش مع حركة حماس، لكن يوجد "وأردف قائال ". كما تفعل سلطة االنقالب في غزة
تيار انقالبي داخل حماس يحاول تفجير األوضاع في الضفة، ونحن سنتصدى له وسنتعامل مع كل من 

  ".يهدد األمن في الضفة ويسعى لتدمير الوطن
عـضاء  أحماس تواصل منـع   "إنجانبه قال المتحدث باسم فتح فهمي الزعارير لوكالة فرانس برس         من  

عمال المـؤتمر الـسادس، كنـوع مـن االبتـزاز       ألى الضفة الغربية للمشاركة في      إالحركة من التوجه    
صرت حماس على موقفها هذا فان حركة فتح ستتخذ قرارات تاريخيـة، بمـا              أذا  إ"ضاف  أو". السياسي

  .ن يوضح طبيعة هذه القراراتأدون "  الحركة من غزة في المؤتمرأعضاءمن مشاركة يض
 في مؤسسة  مسؤوالً أن اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 30/7/2009القدس العربي، وجاء في 

ن الرئيس عباس ال يزال ينتظر ردا من قبل سورية حول إ" القدس العربي"قال لـالرئاسة الفلسطينية 
وأوضح المسؤول أنه في غضون الوقت القريب، ستتضح الصورة النهائية  . هؤالء األعضاءخروج

 ساعة القادمة، ولم يفصح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن 48مرجحاً أن يصل الرد خالل الـ 
كانت السلطة الفلسطينية ستتجاوب مع مطالب حركة حماس أم ال، وهي المطالب الخاصة بإطالق سراح 

قليها، وحصولها على دفاتر لجوازات السفر، وأبدى المصدر موافقة السلطة على خروج عدد من معت
معتقلي حماس من الضفة، كما جرى في وقت سابق، في خطوة تهدف إلى تهيئة األجواء، وتخفيف 

ولم يستبعد المصدر عقد المؤتمر، دون حضور أعضاء غزة، مؤكدا أن اللجنة المركزية . االحتقان
  .ة التي ستجتمع عقب وصول الرد النهائي، ستحدد كيفية مشاركة هؤالء األعضاءللحرك

  
  الوحدة والحوار ال يسيران مع التعذيب في الضفة: بحر .2

 أحمد بحر النائب األول في المجلس التشريعي أن الوحدة والحوار ال يسيران مع الشبح .أكد د :غزة
ذه األفعال ال تخدم المصالحة وال تخدم القضية ألن ه"والتعذيب واالعتقال الذي يجري في الضفة 

نحن مع الحوار ومع وحدة الشعب الفلسطيني ليس في الضفة وغزة " :وقال بحر". الفلسطينية بأسرها
 وأهلنا في الشتات، لكن ليس على قاعدة االعتقاالت السياسية وشبح 48ـ فقط، ولكن مع أهلنا في ال

  ". األمنية التابعة لحكومة دايتونالمعتقلين وزوجاتهم من خالل األجهزة
جاءت كلمته في حفل لتكريم الطالبات المتفوقات في مدرسة ممدوح صيدم في مخيم النصيرات وسط 

  .قطاع غزة بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي ومسئولين في وزارة التربية والتعليم
ح والعلم هو تقوى اهللا عز وجل، متحدثاً وهنأ بحر الطالبات واآلباء بهذا التفوق، مؤكداً أن سبيل النجا

  .عن ثقافة المقاومة المغروسة في نساء وشباب وفتيات وأطفال قطاع غزة
  30/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
 "تنفيذيةال"بهدف إخراج القدومي وترميم " المركزي"عباس يقرر عقد ": الشرق القطرية" .3

عن أن اجتماعا للجنة " الشرق" هاتفية مع كشفت مصادر فصائلية في رام اهللا، عبر اتصاالت: عمان
 .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد دون نصاب قانوني األحد الماضي، لتغيب عضو اللجنة د

أسعد عبد الرحمن عنه، قرر تشكيل لجنة فرعية مكلفة بإعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، على حد 
 .  بتفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر المنظمةويقضي القرار. وصف عباس وياسر عبد ربه

 اللجنة التنفيذية، وممثلين للفصائل، وذلك ألن اللجنة التنفيذية فاقدة أعضاءوقد شكلت اللجنة من عدد من 
 . ، ومقاطعة أسعد عبد الرحمن الجتماعاتهاأعضائهاللنصاب القانوني، بسبب وفاة عدد كبير من 
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، حيث طرح )األربعاء(ر األول ثماني ساعات، وعقد ثانيهما أمس اللجنة عقدت بدورها اجتماعين استم
 . كل فصيل وجهة نظره حيال كيفية تطوير وتفعيل المنظمة

تقرر فيها باسم اللجنة التنفيذية الطلب من سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني ) األربعاء(جلسة أمس 
 . ء أعمال مؤتمر بيت لحمالفلسطيني عقد دورة اجتماعات للمجلس المركزي، بعد انتها

 في كواليس سلطة رام اهللا، أن المجلس المركزي، ومع أن اجتماع اللجنة التنفيذية، وكذلك أحاديثوتدور 
اجتماعا اللجنة الفرعية، لم يتطرقا من قريب أو بعيد لفاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة 

ن، سيطلب منه إعادة النظر في تمثيل حركة فتح في  دحال-فتح، وتصريحاته األخيرة ضد تحالف عباس 
اللجنة التنفيذية، بحيث يتم إخراج القدومي من عضوية التنفيذية، لخروجه المنتظر من عضوية اللجنة 

 آخرين للتنفيذية يمثلون فتح، مرشح أن يكون احدهم محمد دحالن، أعضاء وإضافةالمركزية للحركة، 
 صالح رأفت، الذي إضافةكما ستتم .  هو اآلخرإضافتهالذي ستتم إلى جانب عباس، وصائب عريقات 

 له رئاسة الدائرة العسكرية قبل قرابة العام، وممثلين لفصيلين غير ممثلين في اللجنة هما الجبهة أسندت
 . جناح رام اهللا/، وجبهة التحرير الفلسطينية)منشقة عن الجبهة العربية(العربية الفلسطينية 
عن أن هذه التغييرات تهدف إلى محاولة سد الطريق أمام محاوالت عقد مؤتمر وطني وتكشف المصادر 

فلسطيني، ومجلس وطني فلسطيني جديد، دون مشاركة عباس وسلطته، وسحب تمثيل الشعب الفلسطيني 
من رئيس سلطة رام اهللا، وذلك عن طريق ترميم هيكل المنظمة المتآكل، بما يلبي الحاجة إلى تمرير 

 . يقترب موعد استحقاقها، وهي الخطة المنتظرة للرئيس األمريكي باراك اوباماموافقة 
 . بإنجاز عملية الترميم هذهأمريكيوتؤكد المصادر وجود طلب 

 30/7/2009الشرق، قطر، 
  

  األسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مصير السالم: السلطة .4
 في تحديد مصير جهود إدارة "حاسمة األهمية"  أن األسابيع المقبلةفلسطينيون اعتبر مسؤولون :رام اهللا

وتوقع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو . الرئيس األميركي باراك أوباما إلحياء عملية السالم
الجولة "وقال في تصريح رسمي إن . ردينة أن تتضح معالم الجهود األميركية قبل حلول الخريف المقبل

ى الشرق األوسط جورج ميتشل في المنطقة كانت بالغة األهمية، ألنه وقف األخيرة للمبعوث األميركي إل
، ما "خاللها على مواقف مختلف األطراف حيال سائر قضايا عملية السالم وملفاتها المختلفة والشائكة

  ."يمهد لتحديد إدارة الرئيس أوباما وجهة التحرك األميركي في المرحلة المقبلة"
أوباما يعد إلطالق مبادرته في شأن الرئيس  عباس بأن  محمودبلغ الرئيسوأكد مسؤولون أن ميتشل أ

 /ونقل عنه أكثر من مسؤول ترجيحه إعالن هذه المبادرة في أيلول.  اإلسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية 
  .سبتمبر المقبل

فض إسرائيل وقف جهود اإلدارة األميركية ومبعوثها ميتشل ترتطم أوالً وأساساً بر"ورأى أبو ردينة أن 
االستيطان في شكل كامل، ومطالبتها ربطه بخطوات تطبيع من العرب، فيما يلتزم العرب بمبادرة السالم 
العربية التي تعتبر أحد مرجعيات عملية السالم الشامل التي تربط عن حق أي تطبيع بقيام الدولة 

اف المفاوضات فوراً بعد وقف الفلسطينية وعاصمتها القدس، وموقف الرئيس عباس المتمسك باستئن
االستيطان وقفاً شامالً، بما في ذلك في القدس، واالعتراف غير المشروط بحل الدولتين، باعتبارها 

األسابيع القليلة المقبلة حاسمة "غير أنه اعتبر أن  ."التزامات إسرائيلية وليست اشتراطات فلسطينية
 تنجح إدارة أوباما بإحداث اختراق في عملية السالم األهمية والخريف المقبل سيكون ساخناً، فإما أن

وحذر مما اسماه . "وبلورة إطار إلطالق هذه العملية، أو أن تكون المنطقة بأسرها قبالة خيارات صعبة
هروب إسرائيل من استحقاقات السالم ووقف االستيطان بتسخين جبهات أخرى، تتالقى مع رغبات "
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اتها وتفريغها في خوض مغامرات جديدة ستكون لها آثار وتداعيات بعض القوى اإلقليمية لتصدير أزم
  ."كارثية على المنطقة وشعوبها

  30/7/2009الحياة، 
  

  لهذا العام بالوظائف الحكومية" الشريعة والقانون"هنية يقرر استيعاب خريجي  .5
 في الجامعة قرر رئيس الوزراء إسماعيل هنية مؤخراً، استيعاب خريجي قسم الشريعة والقانون: غزة

وأعلن وزير العدل محمد فرج الغول، خالل كلمته في  .اإلسالمية لهذا العام في الوظائف الحكومية
احتفال كلية الشرعية والقانون في الجامعة اإلسالمية بالفوج الثامن والعشرين من خريجيها، موافقة هنية 

  .وظائف الحكوميةعلى استيعاب كل خريجي قسم الشريعة والقانون لهذا العام في ال
واحتفلت الكلية هذا العام بتخريج الدفعة األولى من قسم الشريعة والقانون الذي تم افتتاحه في العام 

، بهدف رفد المجتمع الفلسطيني بكوادر مؤهلة في عمل النيابة العامة والقضاء النظامي والمحاماة 2005
  . والخاصةوكذلك الدوائر القانونية بالمؤسسات الفلسطينية العامة

ماهر الحولي عن اتفاق بين الكلية ووزارة .من جانبه، كشف عميد كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية د
  .األوقاف الستيعاب كل خريجي الكلية هذا العام للعمل في الوزارة براتب مقطوع لمدة عام

  30/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ربية الغ أبو ماهر غنيم إلى الضفةالقيادي في فتحعودة  .6
القيادي التاريخي " أبو ماهر غنيم"عاد إلى الضفة الغربية، أمس، محمد غنيم  : منتصر حمدان-رام اهللا 

ووصل أبو ماهر إلى الضفة قادماً . 1994في حركة فتح، للمرة األولى منذ إقامة السلطة الفلسطينية عام 
 عباس وكبار المسؤولين في من األردن عبر معبر الكرامة وكان على رأس مستقبليه الرئيس محمود

وحرص عباس الذي استقبل غنيم في مدينة أريحا على نقله بسيارته الخاصة إلى مقر . الحركة والسلطة
  .المقاطعة في رام اهللا

انه يوم نؤكد فيه " األراضي الفلسطينية بأنه يوم غير عادي، وقال إلىووصف أبو ماهر، يوم وصوله 
م والبيعة لمواصلة النضال حتى يتحقق التحرير ويرفع علم فلسطين في إصرارنا على تجديد العهد والقس

وأضاف خالل االستقبال الرسمي الذي نظم في مقر المقاطعة وقبيل التوجه إلى ضريح ". أرض فلسطين
جئنا لنكون معاً ومن أجل عقد المؤتمر العام السادس ليكون رافعة لتجديد "، "الرئيس الراحل ياسر عرفات

طريقنا طويل "وأضاف ". لثورة والحلم الفلسطيني ومن أجل النضال والعمل لتحرير فلسطينانطالقة ا
  ".وأحالمنا سوف نحققها بالنضال ويمكن تحقيقها بالنضال المشترك مع بعضنا بعضاً

وأعلن قياديون في فتح أن غنيم ينوي اإلقامة الدائمة في الضفة، وحصلت السلطة على تنسيق خاص له 
  .بذلك" إسرائيل"من 

  30/7/2009الخليج، 
  

  سفر أعضاء مؤتمر فتح المجتمع الدولي سيضطر لالتصال بحماس ويستبعد أن يؤكد الزهار .7
 محمود الزهار عضو    . د أكد  مراسلها من غزة،   اشرف الهور   عن ،30/7/2009القدس العربي،   نشرت  

 أنصال مع الحركة، دون      فتح قنوات ات   إلى المجتمع الدولي سيضطر     أنالمكتب السياسي لحركة حماس،     
 التشريعية، في ظل    أو االنتخابات الفلسطينية سواء الرئاسية      إجراء، واستبعد   بإسرائيليطالبها باالعتراف   

 مساء الثالثاء في حفل تكريم لذوي الشهداء بمدينة         ألقاهاوقال الزهار في كلمة      .حالة االنقسام الفلسطيني  
يتحدثون معنـا دون المطالبـة      ) المجتمع الدولي (فنا، وبدا الناس    نحن اليوم لم نغير رأينا وال مواق      "غزة  

، بإسـرائيل ، وشدد الزهار على مواقف حماس الثابتة، التي تـرفض االعتـراف             "بإسرائيلباالعتراف  
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 ألنهـم ) المجتمـع الـدولي    (إلينا سيأتون   أنهمموقفنا ثابت، ونحن على يقين      " سالم معها، وقال     وإلقامة
  ".تنا من ثقة وعدليعلمون ما وراء كلم

الحصار  "إن، وقال   "ارض فلسطين كل فلسطين   " الدولة على    إقامةحماس على   " تصميم" الزهار على    وأكد
  ". من تغيير مبادئهاوإسالميا فلسطينيا األكبر الحركة إجباروالحرب والدمار لن يستطيع 

 إليجاد الذي ترعاه مصر،     وتطرق القيادي الكبير في حركة حماس، لموضوع الحوار الفلسطيني الداخلي         
  .حل للخالف الفلسطيني، وحمل حركة فتح مسؤولية تعثر جهود المصالحة

 أجهـزة  الذي يشرف على تـدريب       األمريكي األمنيالمسؤول  (اليد التي تمتد لدايتون      "أنورأى الزهار   
  ". تمتد للمصالحةأنال يمكن )  في الضفةاألمن
 اتفاق مصالحة وطنية ينهي الخالفات،      إلىلفلسطينية بالوصول    عدم وجود رغبة لدى السلطة ا      إلى وأشار

ال يمكن الصلح السياسي ما لم تتوقف       " حالة االنقسام، لكنه قال انه       إنهاء حماس ترغب في     أنمشددا على   
 جلسات الحوار في مصر     أولى أنوذكر  ". اإلسرائيلي مع االحتالل    األمنيالسلطة الفلسطينية عن التنسيق     

 حـل  إيجـاد وفشلت مصر في ". األلفاآلن فقد تجاوزوا   " معتقل لها في الضفة، وقال       300بدأت بوجود   
الماضـي، بـسبب    ) فبرايـر (للخالف الفلسطيني، طول سبع جوالت حوار، بدأت منذ نهاية شهر شباط            

 واالنتخابـات   األمـن استمرار الخالفات على ثالث ملفات رئيسية بين الحركتين المتخاصـمتين هـي             
  .والحكومة

 التشريعية فـي ظـل تواصـل        أو االنتخابات الفلسطينية سواء الرئاسية      إجراء ذلك، استبعد الزهار     إلى
  .االعتقاالت السياسية في الضفة

، " انتخابات في ظل تواصل االعتقاالت السياسية بحق عناصرنا بالضفة الغربية          إجراءمن الصعب   "وقال  
لن يحـدث ذلـك      "وأضاف،  "لمجلس التشريعي القانونية   بأغلبية ا  إاللن تتم   " هذه االنتخابات    أنموضحا  

 ".وقادة الحركة محتجزون في سجون االحتالل والضفة الغربية
إن حماس قـررت    "  قال ، أن الزهار  وكاالتوعن  غزة،  ، من   30/7/2009 االتحاد، اإلمارات،    وأضافت

الغربية للمشاركة فـي    عدم السماح ألعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح في غزة من التوجه إلى الضفة              
إذا أرادوا التحرك مـن     . مؤتمرهم ما دامت فتح تواصل حملة مالحقاتها لعناصر وقادة حماس في الضفة           

غزة بحرية والذهاب إلى المؤتمر، فعليهم أن يطلقوا سراح جميع المعتقلين وال يبقى في سجونهم معتقـل                 
 نعطل عليهم المؤتمر، لكننا ال يمكن أن نـسمح          ال نريد أن  "وتابع  ". واحد، ليكن هذا واضحاً لهم وللجميع     

باستخدامه لتعزيز الجرائم ضدنا في الضفة وغزة وإفشال حالة األمن في غزة ولدينا أدلة علـى تـورط                  
  ".عدد منهم في التخطيط لذلك وهم اآلن في سجوننا

ي بـشأن   إن الموقـف النهـائ    "إلى ذلك، قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري لصحفيين في غزة             
 عن  باإلفراج الضفة المحتلة مرتبط بالتزام الحركة       إلى مؤتمر فتح السادس من قطاع غزة        أعضاءخروج  

وأضـاف  ". أبناء حماس المعتقلين في سجون سلطة رام اهللا وتوفير دفاتر جوازات السفر لسكان القطـاع  
  ". ال أساس لها من الصحةإعالميةكل ما دون ذلك هو تسريبات "

إن " :القيادي في حماس قـال     صالح البردويل    . د ، أن غزة، من   30/7/2009 فلسطين،   صحيفةونشرت  
ما نشرته وسائل اإلعالم عن موافقة حماس على خروج أعضاء فتح إلى الضفة حديث عار عن الصحة                 
تماماً، وإن ذلك ما زال مرهوناً باإلفراج عن كافة معتقلي حماس السياسيين بالضفة، وإعطاء قطاع غزة                

  ".من جوازات السفرحقه 
  

  عّباس والسلطة يؤلبان الدول الغربية ضد حماس لمواصلة الحصار:  موسىيحيى .8
 يحيى موسى، القائد في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي           .حمل د :  زهير اندراوس  - الناصرة

ضد حماس لمواصلة   على السلطة في رام اهللا وعلى الرئيس عباس واتهمهما بأنّهما يؤلبان الدول الغربية              
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إن عباس هو الذي يعيق إعادة إعمار غزة، الفتاً إلى          " القدس العربي "وقال في حديث خص به      . الحصار
أنّه من غير المعقول أن يعتقل المجاهد في الضفة بعد خروجه مباشرة من سجون االحتالل من قبل سلطة            

 ينجح ما دامت فـتح متمـسكة بأجنـدة أجنبيـة،            رام اهللا، أما بالنسبة للحوار بين الحركتين فقال إنّه لن         
ليط وضحت بالحكم من أجل إطالق سراح األسرى، ولفت إلى أنّه اآلن            اواستطرد أن حماس تمسكت بش    

  .يعاد بناء حركة فتح على مقاسات إسرائيل وعلى مقاسات القوى االستعمارية لمنطقتنا العربية
  30/7/2009القدس العربي، 

  
  ممثلو غزة بمؤتمر فتح يفشلون خطة الفتعال مواجهات مع حماس":  القطريةالشرق" .9

 خطة هدفت إلى افتعال اشتباكات األربعاء المؤتمر العام السادس لحركة فتح أمس أعضاءأفشل  :عمان
بين أعضاء المؤتمر وسلطات حركة حماس في قطاع غزة، في حين يتواصل التخطيط من أجل تكريس 

ى حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، من خالل فرض دحالن على  دحالن عل-هيمنة تحالف عباس 
 . عضوية اللجنة المركزية للحركة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

أن الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة، وياسر عبد ربه " الشرق"مصادر فلسطينية موثوقة أبلغت 
 المؤتمر أعضاء مع األربعاءذية، اجريا اتصاالت هاتفية المعين من قبل عباس أمينا لسر اللجنة التنفي
 باسم الرئاسة، أن اتفاقا تم التوصل إليه مع كل من إبالغهمالعام السادس للحركة في قطاع غزة، حيث تم 

، من خالل االتصاالت المباشرة، على السماح إسرائيلحركة حماس، بواسطة سوريا ومصر، وكذلك مع 
 الغربية لغايات المشاركة في أعمال المؤتمر، وأن الجانب اإلسرائيلي في حاجز لهم بالتوجه إلى الضفة

 . ايرتز بانتظارهم ليسهل لهم المرور باتجاه بيت لحم
األعضاء بادروا إلى عقد اجتماع فيما بينهم بهدف تقييم الموقف، فخلصوا إلى أن المعلومات التي مررت 

 : مسلحة مع حركة حماس، من أجللهم كاذبة، وتهدف فقط إلى افتعال مواجهة 
، حيث سبق لعباس أن أعلن أنه لن يتم عقد أعمالهتبرير عقد المؤتمر العام من دون مشاركتهم في : أوال

 . أعضائه على دخول ولو عضوا واحدا من إسرائيلالمؤتمر في حالة عدم موافقة 
 على مصر، من أجل تراجع حركة تصعيد الضغوط المصرية، ومن ورائها األمريكية واإلسرائيلية: ثانيا

حماس عن قرار منع ممثلي قطاع غزة في المؤتمر من التوجه إلى الضفة، باعتبار أن عقد المؤتمر هو 
 . ، أكثر مما هو استحقاق وطني وحركيإسرائيلياستحقاق امريكي 

وع احتكاكات  المؤتمر عن التوجه إلى حاجز ايرتز، لعدم التسبب بوقأعضاءفي ضوء هذا التقييم امتنع 
 . مع مسلحي حماس

المصادر تضيف أن خالد أبو شرخ، مندوبا عن الجبهة الديمقراطية حاول التوسط لدى حركة حماس من 
أجل السماح ألعضاء المؤتمر بمغادرة القطاع، حيث إن ابن عمه صالح أبو شرخ يشغل موقعا مسؤوال 

 . في أمن حركة حماس
عبر اتصال هاتفي، عن أن كشفا يضم " الشرق"زة، كشفت لـمصادر مسؤولة في حركة حماس بقطاع غ

 اسما ألعضاء في مؤتمر فتح من القطاع، جرى التنسيق بشأنهم بين رام اهللا واإلسرائيليين، وقع 325
 اسما يعتزمون التوجه إلى بيت لحم عن 150، فضال عن كشف آخر يضم حماسبأيدي رجال حركة 

ماس ال يمكن أن تتراجع عن شروطها مقابل السماح ألعضاء وأكدت المصادر أن سلطة ح. طريق مصر
 . المؤتمر بالمغادرة

األكثر أهمية من كل ما سبق هو االتصاالت التي يتلقاها مسؤولون في سلطة حماس بالقطاع من كوادر 
 المؤتمر، كي ال يتم عقده، وأخذ موافقته منه على بيع أعضاءفتحاوية يترجون عدم السماح بمغادرة 

 .، على حد قولهموإسرائيل فتح ونضالها ألمريكا حركة
 30/7/2009الشرق، قطر، 
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  باالتجار بالسالحفؤاد الشوبكي  إسرائيلية تدين محكمة .10

أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس، المدير السابق للدائرة المالية في األجهزة األمنية : غزة
وجاء في قرار المحكمة أن ". مويل أعمال إرهابيةت"الفلسطينية، فؤاد الشوبكي، بالمتاجرة باألسلحة و

، الجناح "كتائب شهداء األقصى"الشوبكي، الذي اعتقل قبل ثالث سنوات، مول عمليات قامت بها 
العسكري لحركة فتح ضد إسرائيل، فضال عن تمويله صفقة سالح من إيران تم ضبطها على ظهر 

شوبكي حول مبالغ مالية إلقامة مصنع إلنتاج المواد وأشارت المحكمة إلى أن ال". كارين إيه"السفينة 
 من قبل السلطة الفلسطينية بعد أن طالبت إسرائيل 2004وكان الشوبكي قد اعتقل عام . المتفجرة

وقبل ثالثة أعوام داهم الجيش اإلسرائيلي سجن أريحا حيث . باعتقاله، حيث ظل محتجزا في سجن أريحا
 الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وأربعة من نشطاء الجبهة الذين اعتقل الشوبكي وأمين عام الجبهة

  .أدينوا باغتيال الوزير اإلسرائيلي األسبق رحبعام زئيفي
 30/7/2009الشرق األوسط، 

  
  "السخيفة"بـ نتنياهو حول الحجاب في غزة  تصف تصريحاتحماس .11

 نتنياهو التي اعتبر فيها أن وصفت حركة حماس تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين: غزة
، كما رأت الحركة تأكيد نتنياهو "السخيفة"بـ" فرض الحجاب"أهالي قطاع غزة يرفضون سعي الحركة لـ

 .حكومة رام اهللا مع االحتالل" تواطؤ"أن أهل غـزة سيعملون على إسقاط حكم حماس دليل إضافي على 
إن السلطة الفلسطينية : هري في تصريح أمسوقالت الحركة على لسان المتحدث باسمهما سامي أبو ز
  .تحولت إلى أداة في يد إسرائيل تخدم أهدافها ومصالحها

" عودة السلطة على الدبابة اإلسرائيلية"ورأت حركة حماس في تصريحات نتنياهو مؤشراً على أن فكرة 
  .ال زالت قائمة لدى حكومة رام اهللا

 بالزىثقافة االلتزام "إن : ا الحجاب قال أبو زهريوحول إسقاط أهالي غزة لحكم حماس بسبب فرضه
  ". المحافظ ثقافة أصيلة في الشارع الفلسطيني، وليس لها أية إجراءات أو قوانينوالزىاإلسالمي 

  30/7/2009السبيل، األردن، 
  

   لمنعهم من المشاركة بالمؤتمر السادس من كوادرها45فتح تتهم حماس باعتقال  .12
 من كوادرها في قطاع 45مت حركة فتح أمس حركة حماس باحتجاز نحو اته:  فتحي صباح-غزة 

غزة، فيما استدعى جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة عضو 
  .الرحمن حمد المجلس الثوري لـ فتح الوزير السابق عبد

يأتي في إطار " إيهاب الغصين استدعاء حمد بأنه وبرر الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة
ويعتقد أن استدعاءه جاء على خلفيه ما نشر أمس من معلومات عن ". فحص بعض األمور األمنية فقط

للتوجه إلى مدينة بيت لحم " ايرز"احتمال توجه أعضاء المؤتمر السادس للحركة إلى معبر بيت حانون 
  . المؤتمر في الرابع من الشهر المقبلفي الضفة الغربية التي سيعقد فيها

مسلحين من حماس اختطفوا عضو المجلس الثوري للحركة الوزير السابق "وقالت فتح في بيان أمس إن 
وأشارت إلى أن حماس ". اعتقاله تم بعد استدعائه إلى أحد مراكز التحقيق في غزة"وأضافت أن ". حمد

 في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة احتجزت أمس كل أعضاء المؤتمر السادس للحركة
تندرج ضمن مساعي "، معتبرة أنها "استفزازية"ووصفت هذه الخطوة بأنها .  عضوا45ًالبالغ عددهم 

  ".حماس لمنع األعضاء من السفر إلى بيت لحم للمشاركة في أعمال المؤتمر
  30/7/2009الحياة، 
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  من غزة مؤتمر فتح وج أعضاءحماس للسماح بخر التنسيق الفصائلي تدعو لجنة .13

قالت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم إن انعقـاد المـؤتمر الـسادس    : بيت لحم ـ حسن عبد الجواد 
لحركة فتح في هذه المرحلة الصعبة، وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يشكل حدثا مفصليا يكـاد يكـون                  

نسيق الفصائلي حركـة حمـاس إلـى عـدم          ودعت لجنة الت  . األكثر أهمية في الواقع الفلسطيني الراهن     
اعتراض طريق كوادر حركة فتح أعضاء المؤتمر المتواجدين في غزة، ومنعهم من التوجه إلى بيت لحم                
للمشاركة في أعمال المؤتمر، لما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيـرة تـضر بمـصلحة الـشعب               

  .الفلسطيني، ومشروعه الوطني
  30/7/2009األيام، فلسطين، 

  
   اليوم في لحظة تاريخية أمام اهللا وأمام أبناء حركتكم إنكم: مؤتمر فتحإلى في رسالة المقدح .14

 بيت لحم في إلى من كبار كوادر وضباط حركة فتح من مخيمات لبنان           104 من   أكثرعشية توجه   : صيدا
 آب المقبـل،    األراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر السادس لحركة فتح الذي ينعقد في الرابع مـن             

وجه عضو المؤتمر الحركي السادس اللواء منير المقدح المرشح لعضوية اللجنة المركزية للحركة رسالة              
 ارض الوطن   إلى سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفضت دخوله       إن أعضاء المؤتمر، قال في مستهلها       إلى

  .فلسطين
 والشهيد  األولى الفلسطيني حركة الطلقة     ن المؤامرة على حركتنا حركة الشعب     إ: "وجاء في رسالة المقدح   

 ومن يقف خلفه فقط بـل       اإلسرائيلي ليست من القوى االستعمارية المتمثلة بالكيان        األول واألسير األول
 الـصهيوني   اإلسـرائيلي  القوى التي هيأت وساعدت وتغاضت عن تشكيل هذا الكيـان            إلىيتعدى ذلك   

 في مخيمات لجوء وتشرد حولتها حركتنا       أرضهبنا خارج    والتشرد على شع   واألذىالغاصب ملحقة الظلم    
 اليوم في لحظة تاريخية أمام اهللا وأمام أبناء حركتكم          إنكم. ..،وإباء مخيمات عز وشماخة     إلىالرائدة فتح   

وأمام شعبكم الذي ينتظر منكم صياغة مواقف وتصويب ما اعوج ونزع ما علق من الـشوائب بجـسم                  
لسطيني ينتظر منا الكثير وكما عهدنا وما زلنا نحمل لواء فلسطين لواء الحرية             الن شعبنا الف  . حركتنا فتح 
  ".والمقاومة

  30/7/2009المستقبل، 
  

  "مخترقة"القواعد العسكرية المحيطة بغزة :  إسرائيليةمصادر .15
عيوب فـي أمـن     "أعلنت مصادر في جيش االحتالل اإلسرائيلي عن اكتشاف          :وكاالت - القدس المحتلة 

وبحسب ما سمحت الرقابـة العـسكرية        .في عدد من القواعد العسكرية المحيطة بقطاع غزة       " تالمعلوما
بنشره؛ فإنه تم خالل عملية مراقبة أجرتها قيادة المنطقة الجنوبية في عدد من القواعد العسكرية المحيطة                

  .بقطاع غزة قبل أسبوعين اكتشاف عيوب في أمن المعلومات
، حيث تمكن مراقبان عـسكريان      "كيرم شالوم "خطر هذه العيوب في قاعدة      ولفتت هذه المصادر إلى أن أ     

انتحال شخصيتَي جنديي احتياط من دخول القاعدة وتصوير خرائط في غرفة عملياتها ودخـول غرفـة                
  .الحواسيب

جاءت لرصـد مـواطن     "من جانبه؛ أعلن الناطق بلسان جيش االحتالل أن إجراءات المراقبة المذكورة            
تم تقديم المـسؤولين عـن      "، مشيراً إلى أنه     "حيث تأمين المعلومات والعمل على تصحيحها     الضعف من   

  ".العيوب المذكورة إلى محاكمة عسكرية
  30/7/2009صحيفة فلسطين،  
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  االستيطان سوف يستمر في الضفة ولن يتوقف: بن اليعازر .16

أن االسـتيطان   " بدأت تقتنع "واشنطنقال الجنرال احتياط بنيامين بن اليعازر وزير التجارة والصناعة أن           
قال بن اليعازر إن األميـركيين بـدأوا    " لإلذاعة العامة "وفي حديث    .سوف يستمر في الضفة ولن يتوقف     

، " ال يمكـن أن تتوقـف     ) في المستوطنات (الجارية التي تلبي حاجات إنسانية      ) البناء(يفهمون أن ورش    
  ". ير مستعدة للقيام بمبادرات تجاه إسرائيلأنهم يدركون أيضا إن الدول العربية غ"وأضاف 

  30/7/2009الدستور، 
  

  "لجنة الهدنة" يدرس إمكانية الحوار مع لبنان من خالل نتنياهو .17
اإلسرائيلية أمس األربعاء، عـن مـصادر سياسـية     " هآرتس"نقلت صحيفة   : برهوم جرايسي  - الناصرة

 قناة محادثات سياسية مع     إقامةنياهو يدرس إمكانية    إسرائيلية مسؤولة قولها، إن رئيس الحكومة بنيامين نت       
وحسب الصحيفة، فـإن     .1949الدولية، التي أقيمت في العام      " لجنة الهدنة " تشكيل   إعادةلبنان من خالل    

هذا االقتراح جرى طرحه في محادثات أجراها موظفون إسرائيليون كبار مـع نظـرائهم األميـركيين                
األوروبي، وأن رئيس الحكومة نتنياهو من وزارة الخارجيـة           واالتحاد ومسؤولين كبار في األمم المتحدة    

اإلسرائيلية عرض وجهة نظرها في الموضوع في جلسة الطاقم الوزاري المقلـص للـشؤون األمنيـة                
  . المقبلةاألسابيعوالسياسية، الذي سينعقد في 

  30/7/2009الغد، األردن، 
  

  رائيلية بمنظومة جديدة مضادة للصواريخ تجهيز السفن الحربية اإلس: العبريةاإلذاعة .18
إلطالق صاروخ مضاد للـصواريخ مـن   " ناجحة"أجرى سالح البحرية اإلسرائيلية، تجربة وصفها بأنها      

إحدى سفن الصواريخ التابعة له، حيث من المقرر أن يتم تزويد جميع السفن الحربية اإلسـرائيلية بهـذه                
إن " إسرائيلي رفيع المستوى فـي سـالح البحريـة قولـه             ونقلت اإلذاعة العبرية عن ضابط     .المنظومة

وأوضح الضابط أن    ".دمر صاروخ الهدف، الذي تم إطالقه من سفينة أخرى        " براك"الصاروخ من طراز    
التصدي للتهديدات التي قد تتعرض لها المنطقة، وسـيتم تجهيـز           "قادرة على   " براك"منظومة الصاروخ   

  ".البحرية بهذه المنظومة الجديدةجميع سفن الصواريخ التابعة لسالح 
  30/7/2009الدستور، 

  
   ألفسبعمائةإلى "  الخنازيرأنفلونزا" توقعات بارتفاع إصابات ":إسرائيل" .19

إلى أكثر من   " إنفلونزا الخنازير "توقعت وزارة الصحة اإلسرائيلية ارتفاع عدد اإلصابات بوباء         : الناصرة
العبريـة فـي    " هآرتس"ان أصدرته الوزارة ونشرته صحيفة      وقال بي  . ألف مع اقتراب موسم الشتاء     700

 شخص يصابون بالوباء أسبوعياً في أنحـاء الدولـة العبريـة، يتركـز              700إن  " :عددها الصادر أمس  
 ألـف بحلـول     700معظمهم في القدس والمنطقة الوسطى، متوقعة ارتفاع عدد اإلصابات بالمرض إلى            

 إصابة بوباء إنفلونزا الخنازير منذ اكتشافه وحالة        1500لعبرية  يذكر أنه سجل في الدولة ا      .فصل الشتاء 
  .وفاة واحدة، في حين وصفت إصابة سبعة منهم بأنها خطيرة جداً

  30/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  نحن الجئون يهود في وطننا:  المبعدون عن غزةالمستوطنون .20
 إخالؤهم من قطاع غزة وهدم أقام حوالي ثالثة آالف من المستوطنين اليهود الذين تم: تل أبيب

، مظاهرة احتجاج بمناسبة مرور أربع سنوات على إجالئهم، رفعوا فيها 2005مستعمراتهم، في سنة 
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واختار المتظاهرون الوصول إلى حدود قطاع غزة للقيام . "نحن الالجئون اليهود في وطننا"شعارا يقول 
 "تصحيح الخطأ التاريخي"خالئهم والمطالبة بـوهناك رفعوا الشعارات المنددة بإ. بمظاهرتهم السنوية
  . وإعادتهم إلى غزة

 30/7/2009الشرق األوسط، 
  

  يهوديلفأ  لخمسين في محيط الناصرة تتسعالمتطرفين إلقامة مدينة لليهود مخطط .21
كشف المركز العربي للتخطيط البديل مؤخراً عن نية وزارة البناء واإلسكان إقامة بلدة : مراسل خاص

بالقرب (لليهود المتزمتين الحريديم، وهذه المرة في الجليل، وتحديدا شمال شرقي مدينة الناصرة جديدة 
 ".نتسيرت عيليت"وبجوار مستوطنة ) من قرية عين ماهل

" شاس"المخطط الجديد ترعاه وزارة البناء واإلسكان ووزارة الداخلية اللتان يشغلهما وزراء من حزب 
 000تتسع ل " بيت كيشت"دة خاصة باليهود المتزمتين في منطقة أحراش وينص على إقامة بل. المتطرف

البلدة المقترحة ستكون ضمن منطقة نفوذ نتسيرت .  نسمة50000 حوالي إلسكان وحدة سكنية 10
 أنه وبعد فحص إلىالمركز العربي للتخطيط البديل أشار .  عنهاإداريةعيليت، ولكنها ستتمتع باستقاللية 

ية التي تلقاها حول الموضوع فالحديث يجري عن منطقة تصل مساحتها الى حوالي المعطيات األول
كفركنا، الشجرة قرية مهجرة ، عين ماهل :  أراضي البلدات العربيةإلى دونم تبعت تاريخياً 6000

 أن العديد من األجسام الحكومية والوزارات تطرقت للموضوع إلىيشار . وعرب الصبيح الشبلي اليوم
، حول األخطار التي 2009 مختلفة، ففي التقرير السنوي الخاص لجمعية حماية الطبيعة لسنة من زوايا

 تهديداً للمحميات الطبيعية 81 استعرضتتحدق بالمحميات الطبيعية المختلفة في مختلف أرجاء البالد، 
 بلدة إقامةبهدف  وحدة سكنية عليها 10000المختلفة وللبيئة ومن بينها أحراش بيت كيشت المهددة بإقامة 

 .جديدة في المنطقة
وأكدت الجمعية على أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والتي بحثت مخطط قدم لها من صندوق أراضي 

من المخطط بحجة الحصول " بيت كيشت" أحراش بإخراجإسرائيل كيرن كييمت، حول التحريش، قامت 
األمر الذي يشير " ول الهدف األنسب لهذه األحراشح"على وجهة نظر قانونية وبيئية من سلطة التخطيط 

 واإلعالن نية السلطات إقامة بلدة جديدة في المنطقة، والمس باألحراش التي تمت المصادقة عليها إلى
 .عنها بحسب قانون التخطيط والبناء

مع رئيس وزير الداخلية ايلي يشاي، والذي كان قد زار مدينة نتسيرت عيليت في الشهر الماضي وتداول 
بلديتها حول المخطط الجديد، أكد انه سيعمل كل ما بوسعه من أجل تسريع العمل على هذا المشروع 
وأصدر تعليماته للجنة التخطيط والبناء اللوائية وكذلك للمجلس القطري للتخطيط والبناء بتسريع إصدار 

 .التصاريح المطلوبة إلقامة البلدة الجديدة بالقرب من نتسيرت عيليت
هذه الصورة سيتم اإلطباق بشكل كامل على قرية عين ماهل العربية، فبعد المصادرات والسلخ وتطويق ب

عين ماهل بمنطقة نفوذ نتسيرت عيليت من كل الجهات تبدأ اآلن مرحلة جديدة وهي مرحلة تحويل 
 هار يونا  مخططوإيداع" ج"مناطق النفوذ الى مناطق تطوير وبناء، فبعد المصادقة على حي هار يونا 

ووضع مخطط لمنطقة صناعية قريبة تأتي المدينة الجديدة الخاصة باليهود المتزمتين لتطبق الخناق " د"
تجدر اإلشارة هنا . محاصر من كافة الجهات" غيتو "إلىعلى عين ماهل ولتتحول بشكل واضح وفاضح 

أن استغالل اليهود  أن هذا المخطط يأتي ضمن برنامج متكامل تتضح معالمه أكثر وأكثر بشإلى
وتستغل السلطات اإلسرائيلية نسبة . المتزمتين وزجهم في مشاريع التهويد لمناطق الجليل والمثلث والنقب

 .التزايد الطبيعي المرتفعة لدى اليهود المتزمتين كمورد بشري لتغذية مشاريع االستيطان والتهويد
 مدينة حريش في منطقة المثلث والمعدة إلىي الجليل وبالتالي تنضم البلدة الجديدة التي يتم التخطيط لها ف

في النقب والتي تعد كذلك لتوطين " كسيف" من اليهود المتزمتين والى مدينة 150000لتتسع لحوالي 
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وضمن هذه السياسة يندرج طلب رئيس بلدية عكا، شمعون .  من اليهود المتزمتين فيها100000حوالي 
اإلسكان بإقامة حي خاص لليهود المتزمتين في مدينة عكا واستجالبهم النكري، الذي ناشد وزير البناء و

 . اليهودي داخل المدينةيالديموغراف المدينة بهدف الحفاظ على التفوق إلى
 29/7/2009، 48عرب

    
   يهودي يقتحمون المسجد األقصىيأكثر من مائت": مؤسسة األقصى" .22

 مؤسسة األقصى للوقـف     ، أن   )وكاالت(عن  القدس المحتلة    من   30/7/2009صحيفة فلسطين،   نشرت  
إن مجموعات يهودية اقتحمت المسجد األقصى المبـارك، وأدوا شـعائر دينيـة             : " أمس  قالت والتراث،

نسخة عنه، أن أكثر من مـائتي       " فلسطين"وذكرت المؤسسة في بيان تقلت       ".وتلمودية ويهودية في باحاته   
ف ساعة فقط، وتوزعوا في أنحاء المسجد األقـصى         يهودي متدين دخلوا إلى ساحات األقصى خالل نص       

وأوضحت أن االقتحام كان الفتاً للنظر بتوقيته وحجمه خصوصاً أنه يأتي عشية ما يطلق               .من عدة جهات  
  ".خراب الهيكل المزعوم"عليه اإلسرائيليون ذكرى 

قدس والمقدسات الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة ال، أن )وكاالت( عن 30/7/2009الخليج، وأضافت 
حذرت من التهديدات التي يتعرض لها الجدار الجنوبي للمسجد األقصى من الجماعات اليهودية 

حسن خاطر، . وحذر األمين العام للهيئة، د. اإلرهابية، خاصة وانه يقع في وسطه الباب الثالثي المغلق
رسة العبادات وأداء الطقوس، من تكرار عمليات االقتحام لهذا المكان من قبل جماعات المتطرفين ومما

 هذه الطقوس أنوحذر من . جديد" مبكى "إلىاألمر الذي من شأنه أن يحول هذا المكان مع األيام 
  ". مباك "إلى" األقصى"والسياسات من شأنها أن تفتح الباب لتحويل جميع جدران 

  
 خالل أسبوعين ذ الوقود الالزم لمحطة توليد الكهرباء  تحذّر من نفا في غزة الطاقةسلطة .23

طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية االتحاد األوروبي بالضغط على الجانب اإلسرائيلي لتحويل  :ةغز
الكمية الالزمة لتشغيل المولد اإلضافي في محطة توليد كهرباء غزة وتزويد المحطة بهذه الكمية لضمان 

ن تداعيات قلة كميات الوقود الصناعي وحذرت السلطة في بيان لها م .استمرارية التيار الكهربائي
المورد إلى محطة توليد الكهرباء، خاصة مع تركيب المولد اإلضافي، الذي يستهلك وقود المخزون 

وأوضحت أن الوقود المستخدم لتشغيل المولد هو من المخزون اإلستراتيجي الذي  . االستراتيجي للمحطة
  .قعها بنفاد كمية الوقود خالل أسبوعين على أقصى تقدير يوماً فقط، معربة عن تو25يكفي لتشغيله مدة 

وأشارت إلى أن هذا األمر سيضطر المحطة إلى إيقاف المولد عن الخدمة وسيؤدي ذلك إلى انخفاض 
وزيادة ساعة % 30 ميغا واط، مما يعني ارتفاع نسبة العجز من جديد إلى نحو 55معدل التوليد إلى 

نية في سلطة الطاقة أتمت تركيب وتشغيل محول قوة إضافي في محطة وكانت الكوادر الف .فصل التيار
 يوماً وذلك بعد االنتهاء من أعمال الصيانة الالزمة له في مصر، مما استدعى 12التحويل الرئيسية قبل 

  . ميغا واط75تشغيل وحدة توليد إضافية بنظام الدورة المفتوحة لتصل القدرة اإلنتاجية للمحطة إلى 
 تسع ساعات يومياً بسبب إلى أن التيار الكهربائي ينقطع عن منازل قطاع غزة بمعدل خمس ويشار إلى

  .نقص كمية الطاقة التي تمد القطاع
  29/7/2009، قدس برس

  
  في الضفةجدار الفصل العنصري إلى   يضم بلدةاالحتالل .24

اإلسرائيلية أمـس    "هآرتس"ذكرت صحيفة    :وكاالت -عبد الرحيم حسين   -عالء المشهراوي    - رام اهللا 
 فلـسطيني قـرب     3000أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية ضم بلدة بيت اكسيا الفلسطينية البالغ عدد سكانها             
  .القدس المحتلة إلى داخل جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في الضفة الغربية
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، إال أن   2003وكانت حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق شارون قد قررت ضم تلك البلدة عـام               
أمـا اآلن فقـد بـدأت       . 2006حكومة سلفه إيهود أولمرت قررت إخراجها من نطاق حدود الجدار عام            
  .وزارة الدفاع اإلسرائيلية إقامة جدار سيتم وصله بجدار الفصل العنصري

 30/7/2009االتحاد، اإلمارات، 
 

  48لـفسلطيني ا بفرض تعليم النشيد اإلسرائيلي في المدارس يثير غضب قرار .25
أثار قرار لوزارة المعارف اإلسرائيلية بتدريس النشيد الوطني اإلسرائيلي إلزاميا في المدارس : القدس

وكانت وزارة . بما في ذلك المدارس العربية داخل إسرائيل، غضب األقلية العربية في الدولة العبرية
ي في المدارس بما في ذلك  تموز الحالي فرض تدريس النشيد اإلسرائيل/ يوليو22المعارف قررت في 

يوسع "أو النشيد الوطني اإلسرائيلي ) األمل ("هتكفا"وأوضحت الوزارة في بيان أن . المدارس العربية
وقالت هالة اسبنيولي رئيسة لجنة المتابعة العربية . ”المدارك والجوانب التاريخية والثقافة الموسيقية
وأي محاولة ) هتكفا(نحن من ناحية مبدئية ضد تعلم "ة لقضايا التعليم للعرب لوكالة الصحافة الفرنسي

. "لفرض النشيد على المدارس العربية والطالب العرب ستكون محاولة الغتصاب هوية الطالب العرب
لماذا يتعين على طالبنا أن "، متسائلة "عنصرية وال يوجد أي ذكر لنا) هتكفا(مضامين "وأضافت أن 

من جهته قال عضو الكنيست عفو اغبارية عن . " إجالال لها عند سماعها؟ويقفوا) هتكفا(يتعلموا مضامين 
لن نسمح بأن يمر هذا المشروع ونعمل على تثقيف أوالدنا عن "الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة 
المجالس العربية لن تسمح بتدريس هذه المادة وسنقوم "وتابع أن . "توق شعبنا الفلسطيني للحرية أيضا

  ."اب الوزير حول الموضوعباستجو
  30/7/2009الشرق األوسط، 

    
   قطاع غزة إلىسمح بدخول شحنة استثنائية من االسمنت ي االحتالل .26

 األولى قطاع غزة للمرة إلى بدخول شحنة من االسمنت "إسرائيل" سمحت ):ا ف ب( –القدس المحتلة 
 مسؤول أكدرا مشددا، بحسب ما منذ الحرب المدمرة التي شنتها على القطاع الذي تفرض عليه حصا

 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير إنوقال مسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية  .األربعاءإسرائيلي 
 قطاع غزة مخصصة لبناء إلى من االسمنت أطنان 310 من أكثريهود باراك سمحا بدخول إالدفاع 

  .ريطانيةطاحونة قمح ومركز لمعالجة مياه الصرف والمقبرة الب
 ،" المقبلةاألسابيعفي غضون " القطاع إلى الفوالذ، ستصل أيضاوهذه الشحنة االستثنائية، التي تتضمن 

  .بحسب المصدر نفسه
  29/7/2009الحياة، 

 
  تناشد العالم اإلسالمي إنقاذ المسجد األقصى " رابطة علماء فلسطين" .27

ين العربية واإلسالمية إلى التداعي دعت رابطة علماء فلسطين علماء وقادة وزعماء األمت :غزة
واالجتماع لبحث مجمل االنتهاكات في مدينة القدس المحتلة واتخاذ المواقف الحاسمة لنصرة مسرى 

سالم سالمة خالل مؤتمر . وحذرت الرابطة على لسان نائب رئسيها د. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 استمرار حالة الالمباالة في العالم العربي واإلسالمي بغزة من مغبة) 29/7(صحفي عقده اليوم األربعاء 

تجاه ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك، معتبرة أن الصمت المطبق والمريب على االنتهاكات 
تشجع المستوطنين على المضي قدماً في ذلك، مشيرة إلى أن هذه االعتداءات هي بمثابة ضوءاً أخضر 

المقدسات اإلسالمية واآلثار العربية الشاهدة على عروبة بيت المقدس النجاز مخططات إسرائيلية بمحو 
  . على مر العصور
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وطالبت الشعوب العربية واإلسالمية، منظمات وأحزاب وهيئات وتجمعات ونقابات، بضرورة تنظيم 
فعاليات وأنشطة مختلفة لنصرة المسجد األقصى المبارك، ومساندة أهالي في بيت المقدس في دفاعهم 

  .مستميت عن حياض األقصىال
  29/7/2009، قدس برس

  
  عاما13 فلسطيني في غرفة انفرادية منذ أسير .28

قال نادي األسير الفلسطيني إن األسير المقدسي عبد الناصر داوود الحليسي من مدينة : الضفة الغربية
نادي األسير ونقل  . عاما وهو يعاني من أوضاع سيئة للغاية 13القدس، ما زال يمكث في العزل منذ 

 عاما 50عن المحامية شرين ناصر الذي زارت األسير مؤخرا، بان األسير الحليسي البالغ من العمر 
م وتنقل ما 1986والمحكوم بالسجن المؤبد بعد توجيه له تهمة بقتل إسرائيليين، حيث انه اعتقل في العام 

ور في عزل ايالون بعد أن تم  عاما مضت، وحاليا تم التمديد له ستة شه13بين عزل وآخر لطيلة 
 .إحضاره من عزل هشارون، وقبلها كان في عزل السبع

  30/7/2009السبيل، األردن،
 

   تعيد إعمار المؤسسات التعليمية في قطاع غزة"إماراتية هيئة" .29
 الجامعات إعمارشرعت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية في قطاع غزة في إعادة  :رائد الفي -غزة 

وقالت هيئة األعمال  .األخيرة " اإلسرائيلية" الجامعية الفلسطينية المتضررة جراء الحرب والكليات
الخيرية، على لسان مدير مكتبها في غزة عماد الحداد، إن اإلعمار يأتي ضمن مشروع إعادة تأهيل 

ات مباني الجامعات والكليات المتضررة جراء الحرب األخيرة وتزويدها باألجهزة واألثاث والمعد
  .الضرورية 

جامعة األقصى، والجامعة :وأوضح الحداد في بيان صحافي، أمس، أن الجامعات والكليات المتضررة هي
اإلسالمية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة األزهر، وكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، وكلية 

 70ولفت إلى انجاز ما يزيد على  .ة برفح العلوم والتكنولوجيا بخانيونس، وكلية الدعوة والعلوم اإلنساني
 آالف متر مربع من الزجاج من خالل 3في المائة من المشروع، من خالل توفير ما يزيد على 

وبين أنه تم خالل  .العطاءات التي تم طرحها في الصحف والعقود التي تم توقيعها مع الشركات المحلية
ز حاسوب وملحقاتها لكافة الجامعات إضافة إلى طابعات  جها260اليومين الماضيين توريد ما يزيد على 

 قطعة 1000 وأجهزة فاكس، كما جاري توريد ما يزيد على LCDوماكينات تصوير وأجهزة عرض 
وقال إنه من المتوقع أن ينتهي العمل  .أثاث للجامعات ما بين خزانات ومكاتب ومقاعد للطالب ودواليب 

 شهور وهي مدة قياسية مقارنة بالفترة التي كانت 3إجمالية ستبلغ في المشروع بعد شهر من اآلن بمدة 
  . شهور6مقدرة للمشروع وانتهاء العمل به وهي 

مليون  1.7 وينفذ المشروع بتمويل وشراكة بين هيئة األعمال الخيرية والبنك اإلسالمي للتنمية بميزانية
جات الجامعات التي تضررت جراء  مليون دوالر لتغطية كافة احتيا2دوالر وهي مرشحة لتصل إلى 

  .الحرب 
  30/7/2009الخليج، 

  
  يحطمون النافذة العلوية لمقام إبراهيم الخليلمستوطنون .30

كشفت مديرية األوقاف في مدينة الخليل أمس عن قيام المستوطنين اليهود في :  عبد القادر فارس-غزة 
اهيمي الشريف، وتحطيم الجزء العلوي من الخليل باالعتداء على مقام إبراهيم الخليل في الحرم اإلبر

واستنكرت األوقاف الواقع المفروض على الحرم اإلبراهيمي  .النافذة التي يطل منها المواطنون على قبره
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الشريف، وعدم السماح للمسلمين بدخول القسم الذي يستولي عليه المستوطنون من الحرم اإلبراهيمي 
 .الشريف طيلة أيام السنة، باستثناء عشرة أيام التي تصادف أعياد المسلمين

  30/7/2009عكاظ، 
  

  11يني للمرة الـ أمن السلطة يعتقل صحافي فلسط .31
اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة مجددا الصحافي الفلسطيني مصطفى : كفاح زبون: رام اهللا

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من جهاز . صبري بعد ثالثة أيام فقط من اإلفراج عنه من سجونها
ويأتي اعتقال . قيق تابع لهااالستخبارات العسكرية قد ألقت القبض على صبري واقتادته إلى مركز تح

وسبق لألجهزة األمنية أن اعتقلت . صبري رغم إصدار المحكمة الفلسطينية العليا حكما باإلفراج عنه
 . مرة11صبري 

  30/7/2009الشرق األوسط، 
  

  اقتصاديون يغادرون غزة للمشركة في معرض الصناعات في الخليل .32
الخاص في غزة والقائم بأعمـال رئـيس الغرفـة          صرح أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع        

 تـصريح ألعـضاء   42التجارية محمود اليازجي بأن الغرفة التجارية بغزة تقدمت بطلب للحصول على      
المجلس التنسيقي وللمشاركين في معرض الصناعات الفلسطينية مدينـة الخليـل وبعـض الشخـصيات               

  .تصريح فقط 12االقتصادية من غزة، وفوجئنا بالموافقة فقط على 
وأكد بأن الوفد غادر قطاع غزة في طريق إلى الخليل، مشيراً إلى أن هذه المرة األولى منذ فترة طويلـة                    

من القطاع الخاص من محافظات غزة للمشاركة في فعاليات فـي الـضفة الغربيـة                يشكل وفد رسمي    
  ".الهامة جداً"واعتبر هذه الزيارة بـ

29/7/2009، قدس برس  
  

  تشريعاً بمنع جمعيات خيرية غير إسالمية ومسيحية العمل داخل أراضيه يقر األردن .33
غير اإلسالمية "رفض مجلس النواب األردني السماح للجمعيات الخيرية :  حاتم العبادي-عمان 

 نشط بعضها مؤخرا "متصهينة" العمل في األردن في محاولة لقطع الطريق على جمعيات "والمسيحية
 ."ديفيد ينج شو" بينها فرق تبشيرية كورية بزعامة، المتصهين بالتبشير في األردن ومن

، "العمل الخيري على الجمعيات الخيرية المسلمة والمسيحية"وحصر المجلس في تشريع أقره أمس 
بخالف رغبة الحكومة التي طالبت بأن ال يحدد النص مسألة الجمعيات المسيحية بحيث ينص القانون 

 .إلسالمية بالعمل الخيري في األردنعلى السماح للجمعيات غير ا
 30/7/2009العرب، قطر، 

  
  على حق العودة والتعويضتؤكد الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين  .34

أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية :  محمد إبراهيم-رام اهللا 
ورفض محاوالت التوطين بكل أشكاله والذي يتنافى المضيفة على حق الفلسطينيين في العودة والتعويض 

وحذر المؤتمر في . مع الوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لخالف ذلك
توصيات صدرت في ختام أعماله في العاصمة المصرية القاهرة أمس وسيرفعها إلى مجلس الجامعة 

بر عن الموقف العربي الذي سيطرح أمام الجمعية العربية في اجتماعه في شهر سبتمبر المقبل، لتع
العامة لألمم المتحدة في ما يخص القضية الفلسطينية من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض 
األطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين، داعياً الجامعة العربية والدول 
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ود على الساحة الدولية وفى األمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقاً األعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجه
القانونية والسياسية " إسرائيل"لقرارات الشرعية الدولية ووفقاً لمبادرة السالم العربية وتأكيد مسؤولية 

  .واألخالقية عن نشوء واستمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين
أنها دولة يهودية والتي " إسرائيل"راف الدولية تعريف وبعض األط" إسرائيل"ورفض المؤتمر مطالبة 

تستهدف إلغاء حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد فلسطينيي 
وأكد أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي أساس وجوهر القضية الفلسطينية وجزء ال يتجزأ من . 1948

ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف عملية السالم العادل والشامل 
ودعا المؤتمر إلى مواصلة إدانة المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى التدمير . 1948 لعام 194للقرار 

الوحشي لمخيمات الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كل الدول والمجموعات والمنظمات 
 . الفوري وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة اإلنسانية في هذه المناطقالعالمية للتدخل

  30/7/2009البيان، اإلمارات، 
  

   العربية تدعو إدارة أوباما إلى تجفيف مصادر تمويل االستيطانالجامعة .35
عة  من القاهرة عبر مراسلها أحمد رحيم، أنَّ األمين العام المساعد للجام،30/7/2009الحياة، ذكرت 

العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح دعا إدارة الرئيس األميركي 
إذا كانت جادة في جهودها "في الواليات المتحدة، " تجفيف مصادر تمويل االستيطان"باراك أوباما إلى 

بناء مستوطنات في الضفة وقال إن أثرياء أميركيين يدفعون باليين الدوالرات ل". إلحياء عملية السالم
يخالف القانون الدولي "وأكد أن جمع التبرعات في الواليات المتحدة لتمويل االستيطان . الغربية والقدس

واإلدارة تعلم تماماً أن هذه األموال تجمع من أجل ... وتوجهات اإلدارة األميركية الرافضة لالستيطان
ما يجري في القدس خطير "ورأى أن ".  من أميركااالستيطان، إذ أن أكثر أموال االستيطان تأتي

فالتهويد يسير على قدم وساق في كل أرجاء المدينة القديمة ويتم هدم البيوت أو االستيالء عليها ... للغاية
المشرفين على شؤون "وكان صبيح يتحدث على هامش مؤتمر ". واألنفاق تحفر على مدار الساعة

  .الذي انتهى في القاهرة أمس" العربية المضيفةالالجئين الفلسطينيين في الدول 
، من القاهرة، أنَّ جامعة الدول العربية كشفت، أمس، النقاب 30/7/2009البيان، اإلمارات، وأضافت 

عن أن الملياردير األميركي آرفين موسكوفيتش يقوم باستغالل تبرعات المقامرين في الواليات المتحدة 
وقال السفير محمد صبيح، أن . ي الضفة الغربية والقدس المحتلةاألميركية لبناء المستوطنات ف

موسكوفيتش قدم مئات الماليين من الدوالرات لدعم االستيطان في األراضي العربية المحتلة، حيث تشير "
وأضاف ان الملياردير ". بعض التقديرات إلى أن حجم األموال التي قدمها قد تصل إلى مليار دوالر

اإلدارة "وقال إن . صالة للقمار في والية كاليفورنيا ليحول عوائدها إلى دعم االستيطاناألميركي اشترى 
األميركية تعلم تماماً أن هذه األموال تجمع من أجل االستيطان، وليس موسكوفيتش وحده الذي يجمع 

وحض ". يةاألموال لصالح االستيطان، إذ أن أكثر أموال االستيطان تأتي من الواليات المتحدة األميرك
صبيح اإلدارة األميركية على وقف وتجفيف مصادر تمويل االستيطان إذا كانت جادة في جهودها إلحياء 

  .   عملية السالم
  

  تركيا تطلب التوسط بالحوار الفلسطيني .36
 أن تركيا طلبت ،نت من مصادر فلسطينية واسعة اإلطالع.علمت الجزيرة: ضياء الكحلوت -غزة 
اعية الحوار الفلسطيني الداخلي أن تسمح لها بالتدخل لدى حركتي حماس فتح  من القاهرة ررسمياً

 إن تركيا تسعى للتدخل لدى الحركتين لتقريب وجهات النظر بينهما ،وقالت المصادر .إلنجاح هذا الحوار
ات  أن يكون لها دور في الصراع العربي اإلسرائيلي لما لها من عالقإلنهاء االنقسام، وإنها تريد أيضاً

وذكرت المصادر أن األتراك قدموا الطلب لوزير المخابرات  ."إسرائيل"مع السلطة الفلسطينية و
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 من الرئيس الفلسطيني محمود عباس استشارة القاهرة كي تسمح المصرية عمر سليمان، وطلبوا أيضاً
  .لهم بالتدخل والمساعدة في الحوار دون أي ظهور إعالمي لهذا التدخل

  30/7/2009نت، . الجزيرة
  

  إال بعد انسحابها من األراضي العربية" إسرائيل"مسؤول سعودي يعلن أن الرياض لن تعترف بـ .37
إال بعد انسحابها من " إسرائيل"أعلن مسؤول سعودي، أمس األربعاء، أن الرياض لن تعترف بـ
نقلي المتحدث باسم وقال أسامة ال. األراضي العربية المحتلة وقبولها مبدأ الدولتين إسرائيلية وفلسطينية

ان تحرز " إسرائيل"موقفنا معروف جيداً وهو انه على "، إن "فرانس برس"الخارجية السعودية لوكالة 
كما نعلم جميعاً، إسرائيل تواصل اتخاذ "وقال المتحدث السعودي ". تقدماً جدياً في اتجاه عملية السالم

ديموغرافية على األرض عبر بناء مستوطنات إجراءات أحادية الجانب لتغيير المعطيات الجغرافية وال
على إسرائيل "، مؤكدا انه "مبادرة السالم العربية واضحة جداً"وأضاف ان ". وتوسيع المستوطنات القائمة

في خطة "وتابع ". االنسحاب من األراضي العربية وإنهاء االحتالل وحل القضايا الكبرى في النزاع
يتم بعد بلوغ هذه ) مع إسرائيل(التطبيع  "2002ودية واعتمدت عام التي عرضتها السع" السالم العربية

  ".األهداف وليس قبل ذلك
  30/7/2009القدس العربي، 

  
   سنة١٧لمدة " إسرائيل"صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز المصري لـ: "هآرتس" .38

، أنَّ صحيفة  عبر مراسليها محمد عبود وأشرف فكري،29/7/2009المصري اليوم، ذكرت صحيفة 
المصرية اإلسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي ) EMG(اإلسرائيلية كشفت أن شركة " هآرتس"

، وقعت أمس األول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي "إسرائيل"المصري لـ
عوام إضافية فيما أكدت  سنة، ويحق للطرف اإلسرائيلي تمديدها لمدة خمسة أ١٧لمدة " إسرائيل"لـ

  .وزارة البترول المصرية على أن هذا االتفاق تجاري بين الشركة وشركائها اإلسرائيليين
أحمد الغريب، أنَّ مصادر اقتصادية إسرائيلية   عبر مراسلها،29/7/2009الوفد، مصر، وأضافت 

اإلسرائيلية لتعديل أسعار  اإلسرائيلية وشركة دوراد -المصرية " E.M.g"أكدت توقيع اتفاق بين شركة 
٪ عن 37كما أكدت المصادر رفع األسعار بناء على هذا االتفاق بنسبة . استيراد الغاز الطبيعي المصري

أوضحت المصادر أن شركة دوراد للطاقة، إحدى الشركات اإلسرائيلية المستوردة للغاز . األسعار السابقة
 دوالر لوحدة الغاز 5.5المصري ليصل إلى حوالي الطبيعي المصري، وافقت علي تعديل أسعار الغاز 

  .2007٪ على األسعار المتفق عليها في 37بزيادة حوالي 
  

  في تركيا " إسرائيل" شبكة تجسس لمصلحة اعتقال .39
التركية أمس، إن التحقيقات التي أجريت مع أعضاء حزب التحرير " صباح"قالت صحيفة : الوكاالت

لهم يوم الجمعة الماضي كشفت أن الموساد اإلسرائيلي جند يلماز تشيليك التركي المحظور الذين تم اعتقا
وأشارت الصحيفة، إلى أن التحقيقات بينت أن ". إسرائيل"المتحدث باسم الحزب ليعمل جاسوساً لمصلحة 

حزب التحرير كان يخطط بناء على تعليمات عميل للموساد يدعى عماد الدين بركات أردني الجنسية 
 عضو من الحزب 200ية إرهابية في إحدى المدن التركية ولهذا السبب تم اعتقال حوالي للقيام بعمل

 وأوضحت أن العميل األردني الذي يتقن اللغات االنكليزية والتركية  . المذكور يوم الجمعة الماضي
رات إن جهاز االستخبا: وقالت الصحيفة. والعربية كان صلة الوصل بين الموساد اإلسرائيلي وتشيليك

  التركي راقب تشيليك مدة أربعة أشهر وتبين انه أجرى الكثير من االتصاالت الهاتفية مع شخص في 
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مشيرة إلى " إسرائيل"كشفت التحقيقات انه األردني بركات كما وصلت لحسابه مبالغ كبيرة من " إسرائيل"
    . بعد مشكلة دافوسازدادت " إسرائيل"أن األمن التركي الحظ أن اتصاالت تشيليك الهاتفية مع 

  29/7/2009موقع الجمل 
  

  التهديدات اإلسرائيلية حقيقية ونستعد لمواجهتها: إيران .40
أقر مسؤول عسكري إيراني للمرة األولى بأن التهديدات اإلسرائيلية بشن هجوم على :  وكاالت-عواصم 

د المسؤول في تصريحات وأك. المواقع النووية اإليرانية حقيقية، وأن إيران تأخذها على محمل الجد
وقال المسؤول إن إيران . صحافية نشرت أمس أنه تم وضع القوات الجوية والبحرية في حالة تأهب

وصلت إلى قناعة بأن العالم لم يعد قادراً على الوقوف بوجه البرنامج النووي " إسرائيل"تدرك أن 
ن بلوغ المراحل الحرجة والحساسة في اإليراني، وبالتالي فإنها تريد قطع الطريق على إيران لمنعها م

تريد استغالل " إسرائيل"وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان . نشاطها النووي
وأوضح المسؤول أن أجهزة . الظروف الداخلية إليران، وتوجيه ضربة قوية لمنشآتها النووية
تمهيداً لضربة " إسرائيل"ل لحساب االستخبارات اإليرانية سبق أن تمكنت من ضبط خاليا كانت تعم

  .عسكرية
  30/7/2009القدس العربي، 

  
  "إسرائيل" كتّاب مصر يتعهد بفصل أعضائه المطّبعين مع اتحاد .41

قرر اتحاد كتاب مصر برئاسة محمد سلماوي أن يكون المؤتمر الدولي :  طه عبد الرحمن-القاهرة 
، وذلك احتفاء من االتحاد باختيار القدس " المقاومةالقدس وثقافة"السنوي لالتحاد هذا العام تحت عنوان 

وجاء اختيار االتحاد لمحور مؤتمره العام في اجتماع مجلسه . 2009عاصمة للثقافة العربية للعام 
الدوري العادي، والذي أكد خالله موقف االتحاد الثابت من قضية التطبيع وهو الموقف الذي كان االتحاد 

وذكر أعضاء المجلس أنه إزاء عدم حدوث أية . بقية النقابات المهنية في مصراتخذه اتفاقاً مع مواقف 
مستجدات إيجابية تذكر على صعيد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية منذ أصدر االتحاد قرار المقاطعة 

". إسرائيل" فإن كتاب مصر يجددون موقفهم الرافض ألي شكل من أشكال التطبيع الثقافي مع 1995عام 
أكد الحضور التزامهم بقرارات الجمعيات العمومية المتتالية التحاد كتاب مصر ولتوصياتها بشأن عدم و

وتعهدوا في هذا السياق بفصل أي عضو من أعضاء االتحاد يتعامل مع العدو اإلسرائيلي بأي . التطبيع
  .شكل من األشكال

  30/7/2009الخليج، 
  

  ل وفريقهاليمين األميركي يشن حملة شرسة على ميتش .42
يواجه المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل :  جويس كرم-واشنطن 

معركة على جبهتين، فإضافة إلى صدامه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يرفض 
ميركي الذي استنفر تجميد االستيطان، بات ميتشل هدفاً لحملة إعالمية شرسة يشنها اليمين اليهودي األ
فمن مقال للمحلل . قواه أخيراً للنيل من سمعته والضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتغيير المعادلة

أول من أمس ينتقد الضغوط األميركية لتجميد " نيويورك تايمز"االسرائيلي ألوف بن نشرته صحيفة 
أجراها المسؤول السابق في إدارة " دنىمعهد واشنطن لدراسات الشرق األ"االستيطان، إلى دراسة لـ

التي "، واعترض فيها على جهود ميتشل وسلوك االدارة "الوسيط النزيه"جورج بوش مايكل سانغ عن 
، تسير القاعدة اليمينية للوبي اليهودي بحملة وتيرتها منتظمة "حجمت ثقة إسرائيل في الواليات المتحدة

  . ندي األصل صاحب الجذور اللبنانيةفي انتقادتها ألوباما والمبعوث االيرل
  30/7/2009الحياة، 
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   تسحب استثماراتها من شركة إسرائيلية لتسببها في قتل فلسطينيينالنرويج .43

، "ألبيت"قررت حكومة النرويج سحب استثماراتها في شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية : تل أبيب
رة مقاتلة بال طيار، المسؤولة عن مقتل أطفال ومدنيين ألنها تنتج عدة أسلحة وأجهزة حربية، ومنها طائ
وجاء هذا القرار إثر التوصيات التي قدمها للحكومة . فلسطينيين خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة

التابع لوزارة المالية النرويجية، كانوا قد أجروا " مجلس األخالقيات"ممثلون عما يعرف في النرويج باسم 
 وخرجوا بانطباعات قاسية عن 67والمناطق الفلسطينية المحتلة عام " سرائيلإ"أخيرا جولة في 

وقال ممثلو . الممارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وطرق استخدام السالح اإلسرائيلي ضدهم
النرويجي يستثمر في شركات مرتبطة بشكل غير مباشر " صندوق التقاعد الحكومي"المنظمات إن 

االلتزام بالقانون الدولي والتوصل إلى حل السالم العادل في "ي، األمر الذي يتنافى مع باالحتالل اإلسرائيل
  ".المنطقة

  30/7/2009الشرق األوسط، 
  

  بوقف االستيطان" إسرائيل"باريس طالبت :  باسم الخارجية الفرنسيةمتحدث .44
ارجية األمريكية، أن أعلن فريد ريرك ديزانيون، المتحدث الرسمي باسم الخ:  خالد سعد زغلول-باريس 

بالده تعارض استمرار نشاطات االستيطان اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، وقال إن باريس طالبت تل 
واعتبر أن هذه المستوطنات لن تتسبب إال . أبيب بإلغاء مخططاتها االستيطانية ألنها تعرقل عملية السالم

وقال المسؤول . احترام الشرعية الدولية" إسرائيل"في مزيد من العنف واإلرهاب، مشيراً إلى أنه على 
على اعتبار " إسرائيل"الفرنسي، في تصريحات لـاألهرام، حول اصرار بنيامين نيتانياهو رئيس وزراء 

، إن باريس تعتبر القدس عاصمة لكل من الدولتين الفلسطينية "إسرائيل"القدس عاصمة أبدية لـ
  .واإلسرائيلية

 29/7/2009األهرام، 
  

  اعتقال النواب الفلسطينيين انتهاك لحصانتهم:  البرلماني الدولياالتحاد .45
دعا األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي أندرسن جونسون إلى اإلفراج الفوري عن النواب : غزة

القابعين في سجون االحتالل منذ أكثر من ثالث سنوات، وشدَّد على أن اختطافهم يعد انتهاكاً واضحاً 
الحملة الدولية لإلفراج "وأدان االتحاد، عبر رسالة خطية أرسلها إلى  .لحصانة البرلمانية الممنوحة لهمل

، اعتقال النواب الشرعيين، ودعا إلى اإلفراج الفوري عنهم من دون قيد أو "عن النواب المختطفين
م؛ بعرض 2006ي في أغسطس وأشار جونسون في بيانٍ له إلى قيام لجنة االتحاد البرلماني الدول .شرط

قضية النواب المختطفين وأوضاعهم داخل السجون الصهيونية في محضر الجلسة، مضيفاً أن االتحاد 
البرلماني عاد في أكتوبر من نفس العام بإصدار بيانٍ عبَّر فيه عن استنكاره الشديد إزاء قضية النواب 

  .ن اختطافهم يعد انتهاكًا واضحا للحصانة البرلمانيةالفلسطينيين المختطَفين دون وجه حقٍّ، وشدَّد على أ
وأكد أن االتحاد البرلماني الدولي سيستمر في الدفاع عن حقوق النواب المعتقلين في السجون الصهيونية، 

  .وصوالً إلى اإلفراج عنهم جميعاً
  29/7/2009إخوان أون الين، 

  
  ة إلى أوباما بشأن القضية الفلسطينيةالمعهد األمريكي ينشر رسالة من شخصيات سياسية غربي .46

دعت شخصيات سياسية وفكرية أميركية وأوروبية إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما إلى االنخراط 
في مساع فورية ومتواصلة لحل الصراع العربي اإلسرائيلي حفاظاً على المصالح األمريكية في الشرق 
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 إلى أوباما قبل تنصيبه رئيسا للواليات المتحدة، ونشرها في وقالت الرسالة التي بعثها أصحابها. األوسط
السالم "، إن )يو آس ميدل إيست بروجيكت(اآلونة األخيرة معهد المشروع األميركي للشرق األوسط 
وأضافت الرسالة، التي وقعتها شخصيات ". المبكر بين العرب واإلسرائيليين أصبح أمراً ال غنى عنه

مصالح إستراتيجية حيوية في الشرق األوسط منذ "م وزراء سابقون، أن لواشنطن أميركية وأوروبية بينه
زمن بعيد تشمل ضمان بقاء إسرائيل، وضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية الحيوية، وضمان أمن 
وسالمة طرق النقل اإلستراتيجية، وضمان استمرار عالقات وطيدة مع أصدقائها وحلفائها في العالم 

ينظر "وأن تحقيقها سيكون أسهل عندما " هذه المصالح باقية"أكدت الشخصيات المذكورة أن و". العربي
أهم خطوة "، مشيرة إلى أن "إلى أميركا على أنها جادة في السعي لتحقيق السالم بين العرب وإسرائيل

تسوية يتعين على الرئيس أوباما أن يتخذها في وقت مبكر من رئاسته هي أن يرسم الخطوط العريضة ل
واعتبرت الرسالة أنه لن يكون هناك سالم بين الفلسطينيين ". عادلة وقابلة للتطبيق واالستمرار

استنادا إلى خط الحدود الذي "واإلسرائيليين دون التوصل لحل الدولتين، داعية إلى أن يكون هذا الحل 
يجاد حل لمشكلة كما حثت على إ". 1967حزيران عام / كان يفصل بينهما حتى الرابع من يونيو

عالجا لما "الالجئين الفلسطينيين بشكل ال يستلزم حقاً شامالً للعودة ويحمي إسرائيل من تدفقهم، ويتضمن 
". يحس به هؤالء الالجئون من ظلم، وتقديم تعويضات مالية معتبرة لهم ومساعدتهم في إعادة توطينهم

ضمان وجود ترتيبات أمنية لمعالجة المخاوف "ودعت الرسالة إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح و
تكون فيها السيادة "، واعتبار مدينة القدس عاصمة لكلتا الدولتين "اإلسرائيلية مع احترام السيادة الفلسطينية

وحث الموقعون اإلدارة ". اإلسرائيلية على األحياء اليهودية والسيادة الفلسطينية على األحياء العربية
من أجل إحداث تغيير جذري في المشهد اإلقليمي "جيع مفاوضات إسرائيلية سورية األميركية على تش

". على أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى فك دمشق عن الشراكة اإلستراتيجية المقلقة مع إيران
، والسعي إلنشاء )حماس(تجاه حركة المقاومة اإلسالمية " مقاربة أكثر برغماتية"ونصحوا باعتماد 

تكون طرفاً شرعياً موحدا مخوالً من طرف الفلسطينيين للتفاوض مع "دة وطنية فلسطينية حكومة وح
وقالت الرسالة إن استبعاد حركة حماس وعزل قطاع غزة لم يزدها إال قوة ولم يزد حركة ". إسرائيل

هم حماس أ"إال ضعفاً، مشيرة إلى أن إسرائيل نفسها اعترفت بأن ) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 
واعتبر الشخصيات صاحبة الرسالة أن على واشنطن أن تغير هدفها من ". وأقوى من أن يتم تجاهلها

". تعرض عليها حوافز تمكن أكثر عناصرها اعتداال من الهيمنة"، وأن "إسقاط حماس إلى تغيير سلوكها"
ية، وأن تكف عن ودعت الرسالة واشنطن إلى أن تتوقف عن تثبيط وإعاقة المصالحة الوطنية الفلسطين

محاولة ثني أطراف ثالثة عن التعامل مع حماس والتفاوض معها لفهم وجهات نظرها أكثر والمساعدة "
  ".في اختبار سلوكها

  29/7/2009نت، .الجزيرة
 

  ]1/2[حتى االنقسام ... فتح .47
  حسن عليق

حركة الفلسطينية التي فال. عشية المؤتمر العام لحركة فتح، ال تبدو حال التنظيم في لبنان على ما يرام
مثّلت لفترة طويلة العمود الفقري للقضية الفلسطينية والراسم األبرز لسياساتها، تعيش انقساماً حاداً ينذر 

  البعض بتحوله إلى صدام عسكري
 مسؤوالً من حركة فتح في لبنان، في طريقهم إلى 90يغادر اليوم إلى العاصمة األردنية عمان أكثر من 

ودة التي ستكون مؤقتة إلى أرض فلسطين، تهدف إلى المشاركة في المؤتمر السادس لحركة الع. بيت لحم
 الذين "الساحة اللبنانية"فتحاويو .  عاماً عن انعقاد سابقه20التحرر الوطني الفلسطيني الذي تفصله 

لحركة،  أمين سر ا"تعين"سيشاركون في انتخاب المجلس الثوري الذي سينتخب اللجنة المركزية التي 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1509:         العدد       30/7/2009الخميس  :التاريخ

وبحسب أحد أبرز فتحاويي . يغادرون تاركين خلفهم تنظيماً مشرذماً في لبنان، متجهين إلى تشرذم أكبر
لبنان المخضرمين، فإن فتح في الداخل والشتات تتألف اليوم من دوائر متصارعة، ال تتحالف إال على 

 إليه المؤتمر العام للحركة، ويؤكد عدد من المراقبين أن أفضل ما قد يتوصل. أساس المصالح المشتركة
في حال انعقاده، هو الحفاظ على الحالة الراهنة، بكل انقساماتها وسوء أدائها، مع ضخ دم جديد في 

  .، مع إمكان تحويل الحركة إلى حزب سياسي يكون حزباً للسلطة"الدوائر المتناحرة"
حركة، ويميزها عنه الحراك السياسي تبدو الحالة الفتحاوية في لبنان صورة مصغّرة عن الواقع العام لل

الدائم، مع إمكان تحولها في أي لحظة إلى صدام عسكري، وارتباطها بما يثار دوماً عن مشروع توطين 
  .الالجئين الفلسطينيين في لبنان وإسقاط حق العودة

  كيف ارتسمت الصورة الحالية في لبنان؟
، أرسل الرئيس 2005ي من لبنان عام بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السور

ويشغل زكي . الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان عباس زكي، ممثالً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو وزير سابق في إحدى حكومات السلطة، فضالً عن 

 تمثيله اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أتى زكي وإضافة إلى. كونه عضواً سابقاً في المجلس التشريعي
  .مفوضاً عاماً لشؤون فتح في لبنان

وبحسب . قبل ذلك، كان سلطان أبو العينين حاكماً مطلقاً لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
ويقال إنه كان . عدد من القيادات الفتحاوية، كان يمسك بكل الخيوط التنظيمية والعسكرية بين يديه

ويشبه بعض . "بدءاً من أحذية العسكريين، وصوالً إلى صواريخ الغراد"مسؤوالً عن كل ما في الحركة، 
يرفع فتحاوياً من دون سبب : الفتحاويين طريقة عمل أبو العينين بأسلوب عمل الراحل ياسر عرفات

ركز القرار، ويقصي آخر لم يقرب مغموراً من م. معروف، ويخفض آخر ألسباب ال يعلم بها غيره
 لم يتمكن من لم شمل حركة فتح، "حكمه"ويتهمه خصومه بالفساد، وبأنه طوال فترة . يقترف ذنباً يذكر

  .بل زادها تشرذماً، وأوصلها إلى حد أنها فقدت هيبتها، حتى تجرأ عليها القاصي والداني
كة التي خرجت مثخنة بالجراح بعد لكن أنصار أبو العينين يقولون إنه أسهم في الحفاظ على الحر

االجتياح اإلسرائيلي والرحيل األول، ثم االنشقاق والحرب مع سوريا وحلفائها في الشمال والرحيل 
بعد ذلك، لم تكد البنادق تتوقف عن إطالق النار، حتى . الثاني، ثم حرب المخيمات والمرحلة التونسية

لكن أبو ". نفضون من حول الحركة ومنظمة التحريرأتى اتفاق أوسلو الذي جعل فلسطينيي الشتات ي
وفي هذه الظروف، كان أبو . العينين تمكن من الحفاظ على فتح رقماً صعباً في لبنان، رغم كل ما جرى

  ."العينين محاصراً من السوريين والسلطة اللبنانية، ومالحقاً بتهم عدة تصل عقوبات بعضها إلى اإلعدام
لكنهم في . عظم خصوم أبو العينين تمكينه الحركة من تخطي عدد كبير من العقباتفي المقابل، ال ينفي م

الوقت عينه يؤكدون أنه لم يستثمر قوة الدفع التي أعطاها تحرير الجنوب اللبناني للقضية الفلسطينية، وما 
لكن . رياتاله من انتفاضة داخل األراضي المحتلة، فضالً عن وضعه القرار الفلسطيني في لبنان بيد سو

النقطة األخيرة ينفيها المقربون من سلطان نفياً قاطعاً، مؤكدين أن محاولته الحفاظ على القرار الوطني 
  .مستقالً كانت سبباً في مالحقة السوريين والنظام اللبناني له

وبحسب أحد الفتحاويين . وسط هذا الجو، أتى زكي طارحاً فكرة إصالح منظمة التحرير وحركة فتح
لين في منصب رسمي، والمقربين من رام اهللا، فإن أحد أهداف زكي كان إقصاء سلطان أبو العينين العام

عن مركز القرار، ألن التوجه العام لمحمود عباس يقضي بإبعاد من كانوا محسوبين على الرئيس الراحل 
  .ياسر عرفات

ن محكومة بالتعاون في المرحلة األولى من وصوله، كانت عالقة عباس زكي بسلطان أبو العيني
فبمجرد ممارسة زكي تفويضه، كان يأخذ من صالحيات . إال أن األمور سرعان ما انقلبت. واإليجابية

وما زاد من التباعد بين الرجلين، اختيار كمال ناجي . أبو العينين ودوره التنظيمي والسياسي واإلعالمي
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تكن يوماً على ما يرام، ألسباب شتى، بينها قرب فالعالقة بين أبو العينين وناجي لم . نائباً لعباس زكي
  .ناجي من ياسر عرفات واعتراضه الدائم على أداء سلطان أبو العينين في لبنان

ويؤكد عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين والفتحاويين أن الصراع بين زكي وأبو العينين لم يكن يوماً 
أياً منهما ال يملك طرحاً سياسياً ليقدمه بخصوص الوضع ناتجاً من اختالف في الرؤية السياسية، إذ إن 

كذلك فإن أياً من الرجلين ليس في موقع الممسك بالقرار الذي يمكّنه من المبادرة، . الفلسطيني في لبنان
وفضالً عن ذلك، فإن لكل واحد . سواء أكان على الصعيد الفلسطيني العام أم على مستوى حركة فتح

 اهللا، مركز الدعم المالي والمعنوي الذي يمد جميع دوائر حركة فتح في الداخل منهما صالته في رام
فعباس زكي قريب من الرئيس محمود عباس، بينما يتمتع أبو العينين بعالقات . والشتات بأسباب البقاء

ة لفتح، مميزة بعدد كبير من الفتحاويين النافذين في الدائرة القريبة من محمود عباس وفي اللجنة المركزي
والحاج إسماعيل جبر، إضافة إلى ) أبو ماهر(وعلى رأس هؤالء المفوض العام للحركة محمد غنيم 

  ).أبو الزعيم(احتفاظه بعالقة جيدة بالمسؤول االستخباري السابق عطا اهللا عطا اهللا 
رغبة « إنه معظم المراقبين والفتحاويين الذين يتحدثون عن الخالف بين الرجلين يلخصون أسبابه بالقول

  .»كل منهما في االستئثار بالسلطة وإمكاناتها، وخاصة الموارد المالية
باإلغراءات المادية حيناً، وبالمواقع "حاول عباس زكي إقصاء سلطان أبو العينين عبر استمالة مؤيديه 

ف األموال، لكنه لم يتمكن من االستمرار بصر. "المحايدين"، بحسب أحد الفتحاويين "التنظيمية حيناً آخر
لكن الخالف بين الرجلين لم يكن مستعراً طوال . وخاصة أن الحركة تعاني مشكالت مادية عموماً
  .الوقت، إذ إنه كان يخفت حيناً ويشتعل أحياناً أخرى

فهو لم . ويتفق معظم المطّلعين على أحوال الحركة على أن زكي كان متردداً في مواجهة أبو العينين
. وضوعة في تصرفه، وكان دوماً يخشى اتخاذ قرارات تنزل غضب سلطان عليهيستخدم السلطات الم

وكان ثمة من يقول له إن أي قرار ال يعجب أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان سيؤدي إلى 
  ."انشقاق في الساحة اللبنانية"

ظم المشكالت فمع. ويؤكد معظم المراقبين أن زكي فشل في تحقيق الشعار الذي رفعه، أي اإلصالح
التنظيمية واإلدارية التي كانت تعانيها الحركة ال تزال كما كانت عليه سابقاً، وخاصة لناحية ترهل العمل 

ويقول عدد من المقربين من زكي، وبعض المختلفين معه ممن هم على . التنظيمي والصحي والتربوي
ن، إضافة إلى حرب تموز ثم معارك خصومة مع أبو العينين، إن األوضاع السياسية التي مر بها لبنا

  ."وقدرة التعطيل التي تمتع بها أبو العينين لم تسمح لزكي بتنفيذ مشروعه"البارد، 
وقد فرض اتفاق يقضي بفصل تنظيم فتح عن العسكر، . ، تدخلت رام اهللا بين الطرفين2008نهاية عام 

 وتقرر إنشاء هيئة عليا تكون برئاسة .وبفصل تام بين ممثلية منظمة التحرير، أي السفارة، وحركة فتح
  .لكن هذه اللجنة لم تبصر النور. زكي، لتشرف على أعمال حركة فتح، عسكراً وتنظيماً ومؤسسات

وعندما احتدم الخالف بين زكي وأبو العينين، كان المؤتمر العام لحركة فتح يقترب، واقتضى األمر 
، لكن "مؤتمر الساحة" موفداً من رام اهللا لترتيب أرسل أبو ماهر غنيم. تنظيم مؤتمر لفتح في لبنان

 أثبتت أيضاً تجذر أبو العينين، إذ فاز هو وحلفاؤه وعدد من 2008االنتخابات التي جرت نهاية عام 
  .، أعضاء في لجنة فتح في لبنان"المستقلين"

ي لبنان والحالة التي وفي نهاية األمر، اقتنع فريق زكي بأن عمل أبو العينين طوال العقدين الماضيين ف
فهو ابن المخيمات الفلسطينية وحركة فتح، وعارف بتفاصيلها . أسسها، صعب عملية اقتالع جذوره

 من زكي "شرعية"وهذا ما يجعله، في نظر عدد كبير من أبناء المخيمات، أكثر . الدقيقة، وبأحوال أهلها
 - اء، أتى اغتيال كمال مدحت، لتزداد أمور فتح وسط هذه األجو. اآلتي إلى الساحة اللبنانية غريباً عنها

  .لبنان تعقيداً
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  كيف تغذى االنقسام باغتيال مدحت، وماذا سيغير المؤتمر في لبنان؟: غداً
  30/7/2009األخبار، 

  
  فتح وحماس في المربع األول .48

  رائد الفي
 على وقع قرار حركة عادت الحرب اإلعالمية بين طرفي األزمة الداخلية الفلسطينية لتستعر من جديد

حماس منع نواب وقادة وكوادر حركة فتح في قطاع غزة من السفر للمشاركة في المؤتمر العام السادس 
  .آب المقبل في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية/ للحركة المقرر في الرابع من شهر أغسطس

أعاد من جديد العالقة بين هذا القرار من جانب الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس في غزة 
الحركتين المتخاصمتين إلى مربعها األول، ويلقي بظالله على مستقبل الحوار الوطني الفلسطيني، الذي 

إلى ما بعد انعقاد المؤتمر السادس، في الخامس " فتحاوي"أرجأه الوسيط المصري بناء على طلب 
  .والعشرين من الشهر المقبل

من خالل ربطها " رهائن"تتخذ من أعضاء المؤتمر السادس في غزة يبدو أن حركة حماس قررت أن 
بين السماح لهم بمغادرة غزة للمشاركة في المؤتمر وإطالق سراح معتقليها السياسيين الذين يقبعون في 
سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقدر الحركة اإلسالمية عددهم بنحو ألف معتقل، إال أن 

بت على نفي عالقتها باالعتقال السياسي كون أن الحكومة في رام اهللا برئاسة سالم فياض حركة فتح دأ
هي المسؤولة عن تطبيق القانون، لكن حركة حماس ال تعفي الرئيس محمود عباس وحركة فتح من 
المسؤولية عن االعتقال السياسي، على اعتبار أن الرئيس عباس هو المسؤول عن أداء الحكومة بحسب 

انون األساسي، وكون األجهزة األمنية التي تنفذ عمليات االعتقال السياسي تتشكل بقادتها وعناصرها الق
  .من حركة فتح، وبالتالي بإمكانها وقف االعتقال إن أرادت ذلك فعالً

 عن المعتقلين السياسيين في الضفة واإلفراجإن طلب حركة حماس وقف عمليات االعتقال السياسي 
وع، ولطالما طالبت قوى وشخصيات وطنية وإسالمية بتفريغ السجون الفلسطينية من الغربية حق مشر

المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورأت في استمرار االعتقال السياسي الذي شكل 
ظاهرة عقب االنقسام السياسي، نقطة سوداء في تاريخ مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، فال يعقل أن 

ارس حركتا فتح وحماس االعتقال ضد عناصرهما، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني تم
، إذ تحتجز قوات االحتالل في سجونها أكثر من "اإلسرائيلي"بأكمله من االعتقال على يد قوات االحتالل 

  . ألف أسير فلسطيني يعانون ظروفاً قاسية ومأساوية11
 على إطالق سراح معتقليها في الضفة اإلصرار حماس الحق في ويرى مراقبون ومحللون أن لحركة

الغربية، ولكن ال ينبغي لها الربط بين خروج أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح من غزة، إطالق 
سراح المعتقلين، وهي التي لطالما عانت في السابق من التضييق عليها وتقييد عملها ونشاطاتها الحركية 

ي فإن منع الفتحاويين في غزة من المشاركة في المؤتمر يرسخ لعالقات وطنية غير والتنظيمية، وبالتال
  .سليمة

 عضواً من المشاركة 450إن منع أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح في غزة والذين يقدر عددهم بنحو 
في إطالة في المؤتمر، ربما يترك آثاراً سلبية وقد يؤدي إلى فشل الحوار الوطني في القاهرة، ويتسبب 

أمد االنقسام والفرقة واستمرار معاناة الفلسطينيين الذين يتوقون الستعادة الوحدة الوطنية المفقودة منذ 
حزيران / سيطرة الحركة اإلسالمية بالقوة المسلحة على قطاع غزة في الرابع عشر من شهر يونيو

2007.  
السفر ومغادرة غزة للمشاركة في ولعل األهم في قرار حركة حماس منع نواب حركة فتح أيضاً من 

نزع الحصانة "المؤتمر السادس، وبحسب النائب الفتحاوي أشرف جمعة فإن منع النواب يعني 
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عن هؤالء النواب، في الوقت الذي دأبت فيه حركة حماس على تأكيد شرعية النواب وسيادة "والشرعية
حسب االنتماء السياسي والحزبي لهذا المجلس التشريعي، ما يثير تساؤالً هل شرعية النواب تختلف ب

  النائب أو ذاك؟
  شراكة وطنية

إن قوة حركة فتح وكذلك حماس وجميع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية يعني قوى المشروع 
الوطني، ولهذا ال ينبغي لفصيل فلسطيني العمل على إضعاف اآلخر، وإنما الحرص على قوته، والعمل 

 قائمة على أسس سليمة، تصب في خدمة مشروع التحرر الوطني، خصوصاً على شراكة وطنية حقيقية
بغية القضاء على حلم " اإلسرائيلي"في ظل تنامي عمليات االستيطان التي تقوم بها حكومة االحتالل 

التحرر الفلسطيني، غير آبهة بالرفض الدولي لعمليات االستيطان غير المشروع والمخالف للقانون الدولي 
  .ت األمميةوالقرارا

ومطلباً ملحاً للفتحاويين بعد نحو عقدين على انعقاد المؤتمر " حلماً"لقد ظل المؤتمر العام السادس يشكل 
العام الخامس للحركة، وهي فترة طويلة طرأ خاللها كثير من المتغيرات الوطنية والحركية، بدءاً من 

 عن الكفاح المسلح الذي انتهجته ألربعين دخول الحركة معترك عملية التسوية السياسية وتخليها عملياً
عاماً، ومروراً بذوبان كبرى الحركات الوطنية في السلطة الفلسطينية، ما أفقدها كثيراً من جماهيريتها، 

  .وتسبب في االنتكاسات التي تعرضت لها أمام غريمتها حركة حماس في االنتخابات البلدية والتشريعية
 ترهل ناجمة عن عوامل عدة أهمها تنامي الصراعات والتجاذبات بين إن ما يعتري حركة فتح من حال

التيارات الداخلية في الحركة عقب وفاة رمزها الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي كان يمتلك قدرة 
فريدة على التحكم بخيوط اللعبة وزمام االمور، جعلت من عقد المؤتمر العام استحقاقاً داخلياً ملحاً إلعادة 

 أوضاع الحركة وإعادتها إلى السكة السليمة كحركة وطنية رائدة، خصوصاً أن المؤتمر يأتي في تصويب
  .ظل ظروف مصيرية تتعلق بالخالفات الفتحاوية الحادة

السؤال األهم الذي ينبغي على المؤتمر السادس بحثه يتعلق بمستقبل حركة فتح وقد تجاوزت عمر 
لقيادة الحركة بما يضمن سد الفراغ الذي خلفه أبو عمار، وبدا خالل البلوغ، والبحث أيضاً في آلية جديدة 

السنوات الخمس الماضية أن الرئيس عباس ال يقدر على إدارة المناصب القيادية التي ورثها عنه كرجل 
أول في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وبالتالي يبدو من األفضل البحث في تشكيل 

تية ال تعتمد التفرد وتقضي على الصراعات الداخلية والتنافس المحموم بين األجيال القيادية قيادة مؤسسا
  .المتباينة في الحركة

وسيواجه المؤتمر استحقاق تحديد البرنامج السياسي لحركة فتح التي يحار الباحثون والمحللون في فهم 
 معترك عملية التسوية السياسية رغم النهج السياسي لها، فهذه الحركة التي أخذت على عاتقها دخول

المعارضة الواسعة من جانب أغلبية فصائل العمل الوطني واإلسالمي، وعملت على تعديل الميثاق 
الوطني لمنظمة التحرير وأسقطت بند الكفاح المسلح، هي نفسها التي انخرطت في العمل المسلح والمقاوم 

 ومع ذلك ظلت قيادتها متمسكة بالمفاوضات 2000ام ،ضد االحتالل عقب اندالع انتفاضة األقصى في ع
مع االحتالل، ما يضع أمام المؤتمر السادس سؤاالً يحتاج إلى إجابة حول النهج الذي ستتبناه الحركة 

  .بشكل واضح في المرحلة المقبلة الستكمال مشروع التحرر الوطني
آراء المؤمنين بنهج التسوية السياسية، ويرجح متابعون للشأن الفتحاوي أن تسيطر على المؤتمر السادس 

وينجحون في فرض رؤيتهم فيما يتعلق ببرامج الحركة السياسية والتنظيمية الداخلية منها والخارجية، 
استجابة لضغوط المرحلة الراهنة واستحقاقاتها، األمر الذي سيجعل الشرخ قائماً بين تيارين في الحركة 

الستراتيجي، بينما يرى اآلخر أن تحمل حركة فتح عبء هذا الخيار أحدهما يرى أن السالم هو الخيار ا
 عاماً منذ اتفاقية أوسلو كان السبب الرئيس في االنتكاسات التي تعرضت لها، لكن الخشية 15على مدار 

  .أن ال تصمد الحركة على هذه الحال، وتدفع بها الخالفات إلى االنشقاق
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اً بالنسبة لحركة فتح، ويحمل محاذير خطيرة ومهمة، فنجاح هذا إن انعقاد المؤتمر يشكل مفترقاً مصيري
المؤتمر له تداعياته االيجابية على الحركة التي ال تزال تمثل كبرى الحركات الوطنية رغم ما تعرضت 
له من انتكاسات في السنوات الماضية، وكذلك الفشل سيلقي بالحركة في متاهات خطيرة، وسيودي بها 

  .رذم والضعفإلى مزيد من التش
ووسط التجاذبات الخطيرة في حركة فتح، ال ينبغي لحركة حماس أن تكون طرفاً معيقاً أمام عقد 
المؤتمر، وربما من مصلحة الحركة اإلسالمية السماح للفتحاويين من أعضاء المؤتمر بمغادرة قطاع 

إفشال انعقاد المؤتمر، إذ غزة للمشاركة في المؤتمر، وعدم وضع نفسها في موقع المتهم بالمسؤولية عن 
إن قطاع غزة ساحة تنظيمية مهمة بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وال يمكن تجاوزها بحال من األحوال، 

ويتخذ قرار حماس بمنع . وتزيد من أهمية مشاركة الفتحاويين الغزيين سيطرة حركة حماس على القطاع
حتالل سمحت لقادة فتح في الخارج من دخول الفتحاويين من مغادرة غزة أهمية مضاعفة كون دولة اال

  .األراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر
  30/7/2009الخليج، 

  
  ..اإلفريقي المخادع .49

  أحمد الحيلة
إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة بعد " التغيير"استبشر العرب بوصول باراك حسين أوباما، رافع لواء 

هذا االستبشار بالرئيس األمريكي القادم من أصول . ة الرئيس بوشثماني سنوات عجاف، غالظ مع إدار
إفريقية مسلمة، ازداد عقب خطابه في القاهرة، المليء بمفردات االحترام والتقدير لتاريخ الحضارة 

  .اإلسالمية، والتمجيد بها، بأسلوب تعبوي يعجز عنه العديد من الزعماء العرب والمسلمين
الشرق األوسط تحديداً، دعوته لمسألتين هامتين متعلقتين بالقضية الفلسطينية، وما رفع أسهم أوباما في 

  :على النحو التالي
  )دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل(دعوته لخيار حل الدولتين : أوالً
 مطالبتة الحكومة اإلسرائيلية بلغة واضحة، وقف االستيطان في الضفة الغربية بال استثناءات حتى: ثانياً

  .الذي يسمى بالنمو الطبيعي
تلك المواقف للرئيس أوباما، والتي راقت للعرب والفلسطينيين، قابلها االحتالل اإلسرائيلي برفض متشدد 

" الدولة" وعموم حكومته اليمينية؛ فنتنياهو منَّ على الرئيس أوباما بقبول مبدأ نتنياهوعلى لسان 
المنتظرة من " الدولة"بشروط ومواصفات إسرائيلية فرغت الفلسطينية، في خطابه في جامعة بار إيالن، 

  .مضمونها
 فقد القى تصلباً إسرائيلياً منقطع النظير - وهو عقدة اختبار مصداقية الرئيس أوباما -أما االستيطان 
 ووزير خارجيته ليبرمان الذي قال بوضوح في مؤتمر صحفي جمعه مع وزيرة نتنياهووخاصة من 

ال يمكن القبول بالرؤية "بأنه ) 17/6(ة كلينتون في العاصمة األمريكية واشنطن الخارجية األمريكي
بتوجب على الحكومة اإلسرائيلية "مؤكداً أنه " األمريكية التي تنص على تجميد تام وكامل لالستيطان

  ".الحفاظ على النمو الطبيعي للمستوطنات
 وإسرائيل، قد يفضي إلى دفع واشنطن إلى التلويح المراقبون توقعوا صداماً قادماً بين اإلدارة األمريكية

 من أجل تعزيز نتنياهوضد حكومة " عقوبات"باتخاذ إجراءات مضادة توصف على أنها عقبات أو 
مصداقية الرئيس األمريكي أوباما، ولتذليل عقبة االستيطان التي تحول دون تواصل مسيرة التسوية 

  .السياسية
التوقعات؛ فأمام تمسك إسرائيل برفضها للرغبة األمريكية في وقف واقع الحال كان معاكساً لتلك 

، شهدنا تراجعاً في الموقف األمريكي، ولهجة متسامحة بشأن "سرطانياً"االستيطان الذي أصبح 
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 باراك قوله في إيهودعن وزير الدفاع ) 2009/ 8/7(االستيطان، فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت 
للموافقة على االستمرار في " تميل"لحكومة اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة اجتماع له مع وزراء في ا

  . وحدة استيطانية باتت في مراحل بناء متقدمة2500بناية تضم 700بناء 
إن الواليات المتحدة : "نقالً عن مسؤولين غربيين قالوا) 9/7(وفي خبر نشرته صحيفة الشرق القطرية 

مالية حتى تتمكن إسرائيل من إنهاء بناء بعض المشروعات السكنية في تسير في اتجاه تقديم مخصصات 
  ".، والمرتبطة بعقود خاصة ال يمكن فسخهااالنتهاءالمستوطنات التي أوشكت على 

 اإلسرائيلية مطلباً أمريكياً يسبق موافقة إسرائيل -هذا في الوقت الذي أصبح فيه تطبيع العالقات العربية 
عندما حثّ المبعوث األمريكي ميتشل، العرب من " سالم" وقبل التوصل إلى على تجميد االستيطان،

ماذا ستطلب أمريكا من العرب : ونتساءل". اتخاذ خطوات حقيقية من أجل التطبيع"على ) 27/7(القاهرة 
؟ فهل سيكون المطلوب 67إذا وافقت إسرائيل على االنسحاب من جزء من األرض العربية المحتلة عام 

  !!ا محميات إسرائيليةأن يصبحو
الطلب، فقد أصبح العرب متهمون في نظر الرئيس أوباما  وليت األمر اقتصر على مجرد الحث أو

المتناعهم عن التطبيع المسبق مع إسرائيل، فقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقالً عن ممثلي 
 برسائل لقادة الدول العربية توجهت: "، قوله لهم13/7/2009المنظمات اليهودية التي التقت أوباما في 

ودعوتهم إلى دعم السالم والتعبير عن ذلك عن طريق تقديم بوادر حسنة إلسرائيل، ولكن لألسف، 
  ".وجدت لديهم نقصا في الشجاعة

ولتفسير حقيقة الموقف األمريكي، يمكن القول إن الرئيس أوباما كان مخادعاً للعالم العربي، وما زال، 
 ناهيك عن وقفه - بتجميد االستيطان لاللتزام فاعلة أو مؤثرة عملياً لدفع إسرائيل فهو لم يتخذ أي خطة

  . حتى نقول أنه حاول وفشل-أو إزالته 
ومن هنا فخطاباته كانت مجرد وسيلة إعالمية لالستهالك، ولتوظيف الرضا العربي باتجاه ملفات إقليمية 

  ..أخرى كالعراق وإيران
تقاطع استراتيجياً مع الرئيس بوش في حماية إسرائيل والدفاع عن بلغة أخرى، الرئيس أوباما ي

مصالحها، ولو كان ذلك على حساب الفلسطينيين في قلب القدس والضفة الغربية، وهذا في تقديري ثابت 
  .صهيوني دأب عليه كل الرؤساء األمريكان

 - الصراع العربي واالختالف بين أوباما وبوش أو الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري تجاه 
اإلسرائيلي، كاالختالف بين حزب العمل وحزب الليكود، أي أن الجميع يلتقي على الثوابت الصهيونية، 

  .ولكن يختلفون تكتيكياً في كيفية إنفاذ ذلك إلى الواقع
  29/7/2009 48عرب 

  
 ! اإلسرائيلي- األميركيون لتسوية الخالف العقاري العربي الموفدون .50

 طالل سلمان
 اإلقليمي الدولي على حكومة وحدة وطنية - وقد انفرجت األزمة المصيرية في لبنان بالتوافق العربي أما
 أممية، فقد بات باإلمكان أن نلتفت إلى ما حولنا، وأن نتبين من خالل الغبار الذي أثارته وتثيره حملة -

يراد أخذنا كعرب بالجملة، وماذا إلى أين : الموفدين األميركيين على منطقتنا، ماذا ينتظرنا، أو بالدقة
 لحساب العدو اإلسرائيلي "أمنها القومي"يدبر لكل دولة من دولنا المهددة في كيانها أو في نظامها أو في 

 ! تحديداً؟
بعضهم . بعضهم يحمل جزرة وهمية، والبعض اآلخر يحمل عصا غليظة: ولتعدد الموفدين منطق واضح

ضريبة "قتصادي، وبعضهم اآلخر يطالب المزدهرين اقتصادياً بدفع  باالزدهار اال"المحاصرين"يغري 
 لإلسرائيلي، خطوط طيران في أجواء مفتوحة، ومكاتب تمثيل لتنشيط السياحة والعالقات اإلنسانية "الرفاه
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 إسرائيلية في مجاالت التقدم العلمي من تكنولوجيا المعلومات إلى الري "هبة"وكسر حدة العداء، ومعها 
 . يط لصحارى العطش في دنيا العرببالتنق

تحويل الصراع التاريخي بين الكيان اإلسرائيلي : أما اإلطار العام لمهمات الموفدين الكثر فهو، ببساطة
الذي صار دولة اليهود في العالم وبين العرب إلى نزاع عقاري بين هذه الدولة ذات االمتداد الكوني وبين 

 مع تسويات من طبيعة عقارية، أيضاً، مع الدول العربية المجاورة ...الفلسطينيين وحدهم، وبالتحديد
 . إلسرائيل

 معززاً بالقوة التي ال تقهر ألرض الفلسطينيين، وطرداً لهم "احتالالً مدنياً"لم يعد االستيطان بالمستعمرين 
ود جيالً بعد من أمالكهم الموروثة كابراً عن كابر، والتي عمروها وزرعوها ورعوها وسقوها بعرق الزن

 . جيل، وبنوا فيها بيوتهم التي تحمل أنفاس األجداد، على امتداد ألفي سنة أو يزيد
 فائضاً يحتل األرض التي سوف يبني عليها المستعمرون المستقدمون من أربع رياح "الفلسطينيون"صار 

إلى حيث شاءوا األرض مستعمراتهم المحصنة مثل قالع حربية، أما أصحاب األرض والبيوت فليذهبوا 
فإن رفضوا فإلى الجحيم، هم ومن كان .. من بالد اهللا العربية الواسعة يعمرونها ويخضرون صحراءها

 ! يدعي أخوتهم ومشاركتهم السراء والضراء
 واألغوار مصدر للمياه، "يوراشليم"والقدس هي ! "يهودا والسامرة" – بمعظمها -الضفة الغربية هي 

بحر الميت بسبب من تناقص مياهه تعود حكماً إلى إسرائيل، والجليل األعلى والمساحة التي أخالها ال
ضرورة استراتيجية لحماية إسرائيل، والجوالن مساقط المياه التي ال تستغني عنها حياة اإلسرائيليين، 

 ضرورة ألمن إسرائيل، وهي "الغجر"وتالل كفرشوبا قلعة حراسة للمستعمرات في الجليل، وحتى قرية 
 . الي خارج النقاشبالت

 ديارهم - بالقوة -أما الالجئون أي الفلسطينيون الذين شردهم االحتالل اإلسرائيلي بعدما انتزع منهم 
... إسرائيل: وأرضهم وقبور أجدادهم، فليذهبوا إلى أهلهم العرب لكي يعود اليهود في العالم إلى دولتهم

 ! وهذه قسمة ضيزى ال غابن فيها وال مغبون
 بالضرورة، وبالتالي يجب أن تكون مفتوحة تماماً للغواصات والبوارج "دولية"المياه العربية ثم إن 

والمدمرات والزوارق الحربية اإلسرائيلية، أو هذا ما بشرنا به وزير الخارجية المصري، وهو أكرم من 
 ! حاتم الطائي بدليل أنه أعطى من قبل أن يطلب منه

 ومن دون -من آمن به، واليهود بين أوائل المؤمنين به، بل إنهم وحدهم واهللا لكل ... أما السماء فلله
 جل جالله، لخدمتهم في الحرب والسلم، وما كان في مقدوره يوماً أن يرفض لهم "وظفوه" قد -الخلق 
فمن يجرؤ على إقفال سماء اهللا بوجه شعب اهللا المختار، وطيرانه عموماً، مدنياً كان أم حربياً، ... طلباً
 في السودان، مثالً، أم "مهربي السالح" و"المخربين"اهباً في رحالت تجارية سياحية أم لقصف بعض ذ

وصحيح أن هذا السالح ما زال حتى اللحظة مجرد احتمال، ولكن ... لتدمير السالح النووي اإليراني
 . "اعقلها وتوكل"بعض حكماء العرب قالوا 

أو تلك على سالح الجو اإلسرائيلي الذي من ضمن مهامه حماية السماء هللا، فبأي حق تغلقها هذه الدولة 
فمن ! المفاعل النووي في ديمونا، وهو قائم فعالً ومنتج ألسلحة الدمار الشامل وليس احتماالً أو قيد البناء

أال . وبعض الموفدين جاءوا لحماية اإلنسانية، وليس هذا عليهم بكثير! هدد ديمونا هدد اإلنسانية جمعاء
 ل دوالرهم شهادة إيمانهم؟ يحم

بعضه على األرض، وبعضه اآلخر على البحر وسائر المياه، والبعض األخير : الخالف إذاً عقاري بحت
 .. على كرسي اهللا في األعالي

أعطوا إسرائيل حق الملكية المطلق براً : وهكذا فإن مهمات الموفدين األميركيين محددة بوضوح قاطع
 ! األبدي... ها السالموبحراً وجواً، وخذوا من
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، ولسوف يكافأ بكرم استثنائي، سالماً يدر "الصديق"من قبل فهو : وللعروض األميركية وجهها اآلخر
خيراً وفيراً وازدهاراً عميماً وتقدماً غير مسبوق، بحيث تصير حياته رغداً وسؤدداً ورفعة غير 

 وأساساً يعرض نفسه للعقاب األميركي أما من يرفض فلن يواجه إسرائيل وحدها، بل أوالً... مسبوقة
 ! الصارم الذي تهون أمامه نيران جهنم

إسرائيل من : هي صفحة جديدة مقلوبة من التاريخ تخاطب العرب مباشرة بشعار طارق بن زياد محرفاً
 ! أمامكم وأميركا من خلفكم فأين المفر؟

ومن بعدها األميركان، أم لألميركان لمن يعطي أوالً، هل إلسرائيل : والنظام العربي تأخذه الحيرة
 ! وعبرهم إلسرائيل

وهذه مشكلة فكرية عويصة تشغل بال النظام العربي الخالد، فمن وجد لها الحل فله جائزة عظمى في 
 ! الدنيا وأجر عظيم في اآلخرة

نجاز المهم أن حكومة جديدة في لبنان ستولد خالل ساعات، فال تدع أحداً يفسد عليك الفرحة بهذا اإل
  .الخارق
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