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   فتح من غزةأعضاء يعقد صفقة مع حماس تضمن خروج األسد": الدستور" .1

 بـشار  الرئيس الـسوري     أنجزهاعلى تفاصيل الصفقة التي     " الدستور"اطلعت  :  رياض منصور  -عمان  
مر السادس لفتح بمغـادرة غـزة    المؤت ألعضاء مع حركة حماس والتي يتم بموجبها سماح الحركة          األسد

  .للمشاركة في مؤتمر بيت لحم الثالثاء المقبل
الصفقة كاد ينسفها قائد كتائب عزالدين القسام احمد الجعبري جراء اعتراضـه علـى تأجيـل المكتـب                  

  .السياسي قضية االفراج عن معتقلي حماس في الضفة الغربية الى ما بعد انتهاء مؤتمر بيت لحم
التي رعاها االسد بين السلطة الفلسطينية وحماس بعد طلب الرئيس الفلسطيني محمـود             وجاءت الصفقة   

 مؤتمر فتح السادس    ألعضاءعباس من نظيره السوري بذل وساطته لدى المكتب السياسي لحماس ليسمح            
  .بمغادرة قطاع غزة لتتسنى لهم المشاركة في المؤتمر

ب السياسي لحركة حماس االمين المساعد للقيادة القطريـة  واوفد الرئيس االسد الثالثاء الماضي الى المكت      
لحزب البعث محمد سعيد بخيتان ومدير مكتب االمن القومي السوري هشام بختيار الذي التقـى رئـيس                 
المكتب السياسي خالد مشعل ونائبه موسى ابو مرزوق وممثل الحركة في لبنان اسامة حمدان ومدير امن                

نقال الى قادة الحركة رغبة االسد ان تقوم الحركة بالسماح العضاء مؤتمر          الحركة ياسر ابو عمر ، حيث       
  .فتح بمغادرة القطاع والتوجه الى بيت لحم

وابلغ مشعل الوفد السوري ان الحركة اتخذت قرارا بمنعهم من مغادرة القطاع للضغط علـى الـسلطة                 
لحركة بعض الرسائل من القيادات     لالفراج عن معتقلي الحركة في سجون الضفة الغربية، اضافة لتلقي ا          

  .التاريخية لفتح تطالب بالضغط على السلطة الفلسطينية لعدم حرف حركة فتح عن مسارها التاريخي
 ساعات لم يتمكن بخيتان وبختيار من اقناع القيادة السياسية للحركة بالحصول على موافقة              3وعلى مدار   

تطلب ان يجري الرئيس االسد اتصاال هاتفيا مع مـشعل  من قادة حماس النهاء هذه القضية ، االمر الذي     
 من حمـاس والجهـاد االسـالمي        1050قبل انتهاء االجتماع بدقائق متعهدا له بالعمل على االفراج عن           

  .المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية بعد انتهاء اعمال مؤتمر فتح
يا والسعودية اجرت اتصاالت مع الحركـة       منها روسيا وترك  ة   عديد أطرافاوابلغ مشعل الرئيس االسد ان      

وفي اعقاب هذا االجتماع قرر المكتب السياسي        . بعد الضمانات السورية   األمربهذا الشأن وانها ستدرس     
لحماس االستجابة لطلب الرئيس السوري على ان يواصل المكتب متابعة جهود الرئيس االسد في تـأمين                

  .ينيةاالفراج عن اعضاء حماس في السجون الفلسط
ان مشعل ابلغ رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية بطبيعة االتفاق مع السوريين وان             " الدستور"وعلمت  

االمر بات يتطلب السماح العضاء مؤتمر فتح بمغادرة القطاع بعد تعهد الرئيس السوري بالعمـل علـى                 
  .اطالق سراح المعتقلين من حماس بعد انتهاء مؤتمر فتح
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قة االطالع ان القيادة السياسية استجابت لطلب المكتب الـسياسي، غيـر ان الجنـاح        وابلغت مصادر وثي  
العسكري للحركة اعترض على تفاصيل هذه الصفقة، حيث اشترط قائد كتائب القسام احمـد الجعبـري                
لتمرير الصفقة ان تفرج السلطة على االقل مبدئيا عن قادة حماس الميدانيين مقابـل الـسماح العـضاء                  

  .تح بمغادرة القطاعمؤتمر ف
ـ               موقـوف   200وامام تصلب قائد كتائب القسام وافق الرئيس عباس على االستجابة وامر باعداد قائمة ب

من عناصر حماس في سجون السلطة تمهيدا لالفراج عنهم حال سمحت حماس بخروج اعضاء المؤتمر               
  .السادس من القطاع

31/7/2009الدستور،   
  

  "المركزي"إقالته أو لجنة تحقيق أو اإلحالة على : تراحات إزاء القدوميثالثة اقتناقش " التنفيذية" .2
 ما دار في اجتماع للجنة التنفيذية "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  فتحي صباح-غزة 

لمنظمة التحرير وعدد من القيادات الفلسطينية، عقد أخيراً، وكُرس في معظمه للبحث في مصير رئيس 
ياسية في المنظمة، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي بعد تصريحاته التي الدائرة الس

 والواليات المتحدة في التخلص من "إسرائيل"اتهم فيها عباس والقيادي في فتح محمد دحالن بالتواطؤ مع 
 التنفيذية خالل  اللجنةأعضاء ثالثة اقتراحات تنازعت إنوقالت المصادر  .الرئيس الراحل ياسر عرفات

 إجراء الشهر الجاري في مقر الرئيس محمود عباس في رام اهللا، وهي اتخاذ 18االجتماع الذي عقد في 
 إحالة القضية على المجلس أو تشكيل لجنة تحقيق، أو، إقالتهفي حق القدومي خالل االجتماع مثل 

   .المركزي لمنظمة التحرير
 قاسية في إجراءات اتخاذ إلى تصريحات القدومي، ودعا وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن الغضب من

حقه، من بينها طرده من اللجنة التنفيذية، أو تجريده من صالحياته في الدائرة السياسية، فيما دعا آخرون 
  . وترك األمر لحركة فتحإجراءات التروي وعدم اتخاذ أي إلى

، معرباً عن اعتقاده بأنه "مر وتجاوزهاخرق الخطوط الح" عباس رأى أن القدومي أن المصادر وأضافت
 أعضاء إلىوفي ما بدا أنه دعوة . "قام بذلك بعدما أدرك أن عقد المؤتمر السادس لفتح أصبح حقيقة"

  ."الدمل) فتح(يجب معالجة موضوعه وبطّ " ما ضد القدومي، اعتبر عباس أنه إجراءاللجنة التخاذ 
 غسان "الفتحاوي" عقابية من عضو اللجنة إجراءات وبحسب المصادر، جاء أول االقتراحات باتخاذ

 القدومي من الدائرة السياسية للمنظمة، فيما اقترح ممثل حزب فدا صالح رأفت بإقالةالشكعة الذي طالب 
 فتح نظراً ألنه ممثلها في إلىهذا قرار يعود " إن أضاف، لكنه "فوراً) التنفيذية( القدومي من اللجنة إزالة"

  ."فتح أن تقرر أوالًاللجنة، فعلى 
 نستطيع دستورياً اتخاذ أي ال"، معتبراً أنه "التهدئة" إلى أن عضو اللجنة محمد زهدي النشاشيبي دعا إال

كما اعتبر األمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي أنه . "إجراءات قبل فتح التي عليها أن تتخذ القرار
يما قال عضو اللجنة، ممثل الجبهة الديموقراطية لتحرير ، ف"ال داعي التخاذ إجراءات في هذا االجتماع"

مسألة "، معتبراً أن "موضوع القدومي سيطرح على جدول أعمال مؤتمر فتح"فلسطين فيها تيسير خالد إن 
الذي ) للمنظمة(تجريده من مسؤولياته في اللجنة التنفيذية يجب أن تُطرح في اجتماع للمجلس المركزي 

وأثار رأي خالد حفيظة . "د مؤتمر فتح ألنه الهيئة التي تستطيع اتخاذ القرارأطلب عقد جلسة له بع
  .الشكعة، ودار جدل بين االثنين

 العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملّوح مع األمينواتفق عضو اللجنة التنفيذية، نائب 
 "اتخاذ أي قرارات ضد"، ورفض "خطورته" على رغم "تهدئة الموضوع"النشاشيبي على ضرورة 

 ألنه أحدا ال إنهائهبمعالجة الموضوع بحكمة وروية واآلخذ في االعتبار ضرورة "القدومي، مطالباً 
  ."يستطيع إقالته من الدائرة السياسية للمنظمة
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بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع الذي أثاره "أما وزير الخارجية السابق زياد أبو عمرو فطالب 
ثالثة "أنه أصبح هناك ) أبو ليلى( عضو المكتب السياسي لليدموقراطية قيس عبد الكريم ، فقال"القدومي

 الموضوع على إحالةاقترحات، أولها اتخاذ إجراء في الجلسة، وثانيها تشكيل لجنة تحقيق، وثالثها 
نة وهنا تدخل عضو اللج. "هناك لجنة تحقيق برئاسة ناصر القدوة"، فرد عباس بأن "المجلس المركزي

 المجلس إلىالتوجه " إلى، ودعا إقليميةياسر عبد ربه، فوضع موضوع القدومي في سياق مؤامرة 
نأخذ قراراً "، على أن "يتولى عباس رسمياً الدائرة السياسية"، مقترحاً أن "المركزي ليناقش الموضوع

قتاً ومن دون ؤم) عباس(ية داخلياً بأن مسؤولية الدائرة السياسية للمنظمة تُحال على رئيس اللجنة التنفيذ
، فاستشاط عباس غضباً واحتد على "هذا إجراء غير قانوني"«ورد عليه ملّوح بالقول إن . "إعالن ذلك

  .، قبل أن يرفع الجلسة"أنا ال أفهم موقفكم": ملّوح، فوقعت مشادة كالمية حادة بينهما قال خاللها عباس
  31/7/2009الحياة، 

  
   طريقه إلغالق الدائرة السياسية وتجريد القدومي من كافة مناصبه عباس في": العربيالقدس" .3

أبلغت الرئاسة الفلسطينية العاملين في الدائرة السياسية التابعة لمنظمة التحرير  : بسام البدارين-عمان 
 تكتمل خطوات رئاسية إلغالق هذه أن تماما فيما يتوقع لإلغالق مكاتب الدائرة في طريقها أنفي تونس 

 أعضاء اللجنة المركزية الجدد في المؤتمر الحركي السادس الذي يعقد في انتخابائرة مباشرة بعد الد
واتخذ الرئيس عباس فعليا ترتيبات إدارية ومالية وتنظيمية تخللتها عدة خطوات  .الرابع من الشهر المقبل

وبين  . في المنظمةفي الجانب المالي مع اتصاالت شملت كبار وقدامى موظفي هذه اإلدارة العريقة
الخطوات األساسية تعهد الرئيس عباس بدفع رواتب الكادر الفني واإلداري العامل في الدائرة السياسية 

 مخصصات الرواتب ستلحق بالموازنة المالية التابعة لمؤسسات السلطة حيث تم إعداد أنبتونس على 
  . سات المنظمةذلك ورقيا في خطوة تهيئ لإلغالق الفعلي لواحدة من أقدم مؤس

وبموجب التوصيات التي تقررت وبدأت تأخذ طريقها حصل العاملون في الدائرة السياسية على وعد 
رئاسي يلتزم برواتبهم الشهرية، وتم إبالغ الحاصلين منهم على تصاريح دخول لألراضي الفلسطينية 

سيتم توزيعهم رسميا على كوادر بإيفادهم الحقا على كوادر المؤسسات في الداخل فيما أبلغ اآلخرون بأنه 
 الواقع الموضوعي فرض نفسه تماما أنوتعني هذه الخطوات عمليا . السفارات والبعثات في الخارج

على المشهد بعد التصريحات األخيرة لرئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي الذي يتواجد اآلن في 
مكاتب الدائرة في تونس مع تسليم المكاتب التي عمان، في الوقت الذي تجري فيه ترتيبات كاملة إلغالق 

  . يتم تحديد مصيرها النهائيأنستصبح مؤقتا تابعة للسفارة الفلسطينية إلى 
وحسب الترتيبات المقررة ورقيا سيتعهد فرع الصندوق القومي الفلسطيني التابع للسفارة في تونس بنفقات 

 السياسية وكادر إدارة التعبئة والتنظيم التي ستغلق هي العالج والفواتير الصحية والمعيشية لكادر الدائرة
  . يتم اإلعالن رسميا عن إغالق الدائرة السياسيةأناألخرى إلى 

وحصلت كل هذه الترتيبات بعد مغادرة رجل حركة فتح القوي أبو ماهر غنيم النهائية لرام أهللا، األمر 
  . وتحويل شعبتها للداخلالذي يمهد إلغالق مكاتب التعبئة والتنظيم التي يديرها

 خطوات عباس التنظيمية واإلدارية بخصوص إغالق أنوترى مصادر حركية مطلعة جدا في فتح 
 إن القدومي عن عضوية اللجنة المركزية، حيث يقول خبراء فتح "ةتنحي"الدائرة السياسية تمهد لقرار 

تلقائيا لعضويته في اللجنة التنفيذية فقدان القدومي لعضويته في مركزية الحركة سيعني بالنتيجة فقدانه 
للمنظمة، وهي حالة تعني تنظيميا أنه ال يستطيع بعد ذلك ترؤس أي هيئة كبرى من هيئات المنظمة حيث 
  .يتجه عباس بوضوح لتجريد القدومي من كافة ألقابه ومناصبه الحركية بعدما جرده عمليا من صالحياته

  31/7/2009القدس العربي، 
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  المستقبل لتصنيع األسلحة محلياً: ادحمفتحي  .4

إن التصنيع المحلي لألسلحة هو " :قال فتحي حماد، وزير الداخلية واألمن الوطني : سيد إسماعيل- غزة
، وإن الشعب الفلسطيني سيعتمد )إسرائيل(أحد أهم العوامل لضمان النصر في المعارك القادمة ضد 

ن أجل تجاوز الحصار المتزايد على إدخال السالح إلى مستقبالً على أسلحته المصنعة محلياً، وذلك م
 وقادة األجهزة األمنية، والمخاتير ورجال حمادجاء ذلك خالل اللقاء الشعبي األول بين  ".قطاع غزة

  .اإلصالح والذي نظمته وزارة الداخلية واألمن الوطني، أمس، في فندق الحلو الدولي بمدينة غزة
يدة الصحيحة والروح المعنوية العالية تمثالن نصف عوامل النجاح إن العق" :وأضاف الوزير حماد

لتحقيق النصر الحاسم، الذي يلوح قريباً، خاصة مع تضافر جهود الفصائل المختلفة وعلى رأسها كتائب 
القسام خالل الحرب األخيرة على غزة، وإن ما سيفك الحصار هو الجهاد والثبات خالل المعركة، وإن 

عالمية تحاول زعزعة العقيدة الموجودة لدى الشعب الفلسطيني من أجل القضاء عليه، مختلف القوى ال
  .    عبر ابتزاز المواقف والتنازالت من الحكومة الفلسطينية

  31/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  سلطةالنواب التغيير واإلصالح في الضفة يكشفون عن تهديدات باالعتقال من قبل  .5
نواب كتلة التغيير  أن وكاالت ونقالً عن الغزة ورام اهللا من 31/7/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

 أمس، عن تلقيهم تهديدات من السلطة في رام اهللا، واواإلصالح البرلمانية في الضفة الغربية، كشف
باالستهداف واالعتقال في حال منعت حماس سفر أعضاء فتح في قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر 

إن أطرافا : "عمر عبد الرازق. لنائب والوزير السابق في الحكومة العاشرة دوقال ا .السادس للحركة
أوصلت تهديدات مباشرة من السلطة الفلسطينية باعتقال كافة قيادات حماس بما فيهم النواب في الضفة 

إن التهديدات لم تستثن أحدا من قيادات ورموز "وأضاف  ".الغربية رداً على إجراءات حماس في غزة
عزيز دويك الذي تلقى رسائل مباشرة بهذا المضمون . بما فيهم رئيس المجلس التشريعي دحماس 

  ".إليصالها إلى قيادة حماس في غزة ودمشق
ال يوجد إجراءات أكثر تتخذ : "وحول إجراءات السلطة المتوقعة ضد حماس في الضفة، قال عبد الرازق

  ".المقرات والجمعيات واعتقال حتى األنصاربحقنا، فالسلطة لم تترك شيئا إال وفعلته من إغالق 
إن : "دافع عبد الرازق عن مطلب حماس باإلفراج عن معتقليها في الضفة مقابل سفر أعضاء فتح، قائالًو

المطالبة باإلفراج عن المعتقلين مطلب شرعي فيما الوسيلة هي إحدى نتائج االنقسام بعد فشل الحوار 
نتمنى : " إقدام السلطة على اعتقال نواب حماس، رد عبد الرازق قائالًوحول إمكانية". بإنهاء هذا الملف

  ".أال يحدث شيء ويسود منطق القانون لدى السلطة لكن إن حدث فال مشكلة كبيرة في ذلك
أعضاء مجلس  أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  31/7/2009الشرق األوسط، وأضافت 

 إنهم تلقوا تهديدات فعال "الشرق األوسط" لـوانهم محمود الرمحي قالتشريعي في حماس في الضفة، بي
 عزيز الدويك، وقال الرمحي إن جهات عليا في السلطة اتصلت بالدويك .باعتقال الجميع بمن فيهم د

ونقلت له هذا التهديد إذا لم يسمح ألعضاء فتح بالخروج من غزة، وبحسب الرمحي، قال المسؤول 
 ."ونحن في حل من أي إجراءات على األرضلن نسكت "للدويك، 

  
 سنعتقل قادة حماس في الضفة ونحاكمهم كمسؤولين عن جرائم غزة:  في السلطةمصادر .6

الشرق "قال العميد عدنان الضميري، الناطق باسم المؤسسة األمنية الفلسطينية، لـ:  كفاح زبون- رام اهللا
ة في الضفة الغربية إجراءات قاسية جدا، إذا لم تعد ، إن السلطة ستتخذ بحق قيادة حماس السياسي"األوسط

ولم يكشف الضميري عن طبيعة هذه اإلجراءات، . الحركة عن موقفها بمنع أعضاء المؤتمر من السفر



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1510:         العدد       31/7/2009الجمعة  :التاريخ

 إن السلطة ستعتقل المئات من عناصر حماس بمن فيهم قادة "الشرق األوسط"لكن مصادر أمنية قالت لـ
يعي وستوجه لهم تهم المشاركة في االنقسام، وتثبيت االنقالب في سياسيون وأعضاء في المجلس التشر

  .القطاع
وبحسب المصادر فإن السلطة ستستند إلى أن لحماس قيادة واحدة في الضفة وغزة ودمشق، وأن قيادة 
الضفة لم تأخذ موقفا معاديا لموقف حماس في القطاع وال حتى حياديا، بل أيدت منع أعضاء مؤتمر فتح 

 .من السفر
نعم هم قيادة واحدة وسيتحملون المسؤولية عن كل "وعند سؤال الضميري عن دقة هذه المعلومات، قال، 

تعلمون أن كل قيادة حماس السياسية في الضفة "وأضاف . "االنتهاكات والجرائم وسنحملهم هذه المسؤولية
ة عما يجري في قطاع غير معتقلين وهم يعملون ويجتمعون ويصرحون، لكنهم سيتحملون كامل المسؤولي

نحن سنعتبرهم شركاء وسينفذ عليهم القانون، كشركاء، "ومضى يقول . "غزة، إذا لم تتراجع حماس
باتخاذ إجراءات قانونية وقاسية، أما أصول هذه اإلجراءات ستحددها الجهات القضائية األمنية والعسكرية 

  ."حسب المس بأمن الدولة
 31/7/2009الشرق األوسط، 

  
  تنفي إصدار قرار يفرض الحجاب على المحاميات في غزة "ة العلياالمحكم" .7

نفى رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس العدل األعلى عبد الرؤوف الحلبي صحة األنباء التي  :غزة
وأكد  .تناقلتها وسائل اإلعالم مؤخراً حول فرض الحجاب على المحاميات وإلزامهن بارتداء النقاب

دار قرارات جديدة بخصوص كسوة المحامين، موضحاً أن ما جرى هو تذكير الحلبي أنه لم يتم إص
وبين أن المحكمة تعد جهة مستقلة وليس لحركة  .المحامين بااللتزام بالكسوة القانونية لتجاهل البعض لها

حماس أي تدخل في عملها، مشيراً إلى أن المحكمة تصدر ما يلزم السلطة القضائية من خالل مجلس 
 1930وفند الحلبي الدعاوى واالتهامات بأن قانون  .األعلى حيث يتم البحث واإلقرار من خاللهالقضاء 

 قد ألغي كان من المفترض أن يكون هناك قانون بديل ولكن عدم 1930إذا كان قانون " قد ألغي، قائالً 
  ". محله قانون بديلوجود بديل أدى إلى وجود فراغ مما يجعلنا نقول بأن القانون لم يلغَ طالما لم يحل

وطالب جميع األصوات الحرة في نقابة المحامين واألقالم المحترمة في مراكز حقوق اإلنسان أن يكونوا 
جزءاً في تحقيق مصلحة المواطن، داعياً المحامين إلى التعاون لخدمة المواطنين ولرجال القانون 

  .والتواصل بالود والموعظة الحسنة
ة في غزة قد نفت على لسان الناطق باسمها طاهر النونو اتخاذ أي قرار جديد وكانت الحكومة الفلسطيني

  .مخالف للقوانين الموجودة في هذا المجال
  31/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
   مكافأة مجانية لسياسة العدوان واالستيطان"إسرائيل"تسويق مشاريع التطبيع مع : خالد .8

ربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عـضو المكتـب           دعا تيسير خالد، رئيس دائرة المغت      :رام اهللا 
 التمسك بمبادرة السالم التي اعتمدتها هذه الدول في         إلىالسياسي للجبهة الديمقراطية جميع الدول العربية       

 اإلدارة وعدم الدخول في مـساومات مـع         2002 مارس/ القمة العربية التي انعقدت في بيروت في آذار       
 تعديالت عليها بهدف الشروع فـي عالقـات         إدخالية جهة دولية تستهدف تفكيكها أو        أو مع أ   األميركية

 تفي حكومتها بالتزاماتها الدولية وفي المقدمة منها اعترافها بقرارات الشرعية           أن قبل   "إسرائيل"تطبيع مع   
اتفاقيـة   وانطبـاق    338 و 242 األمنالدولية كأساس للتسوية السياسية واعترافها بانطباق قراري مجلس         

 بما فيها القـدس     1967 الفلسطينية المحتلة منذ حزيران      األراضي على جميع    1949جنيف الرابعة لعام    
  . ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكريةإلىوبحق الالجئين الفلسطينيين في العودة 
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عدد من الـدول     المنطقة يحاولون تسويق مشاريع سياسية في        إلى األميركية اإلدارةوأضاف أن مبعوثي    
 أو  اإلعالمـي  مثل االنفتـاح     "إسرائيل" من التطبيع بين هذه الدول وبين        أشكال إلىالعربية تبدأ بالدعوة    

 هذه الدول كبوادر حسن نية تشجع قوى التطـرف          أجواء فوق   اإلسرائيليالسماح بتحليق الطيران المدني     
 االستعداد لتجميـد    وإبداءا االستيطانية    من المرونة في سياسته    يء ش إبداء على   إسرائيلواالستيطان في   

 الستئناف مفاوضـات تـسوية بـين الجـانبين الفلـسطيني            األجواءمؤقت للنشاطات االستيطانية لتهيئة     
 ما ورد في خارطة الطريق الدولية حول        إلى باألساس اتفاق مرحلي جديد يستند      إلى وصوالً   واإلسرائيلي

 اإلدارةوحذر  خالد، من المخاطر، التي تترتب علـى محـاوالت     .الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة    
 لطرح مـشروع للتـسوية      اإلدارة والمشاريع، وبما يمهد الطريق لهذه       األفكار تسويق مثل هذه     األميركية

 القليلة المقبلة يهبط بسقف الحقـوق الوطنيـة         األسابيع في   اإلسرائيلي -السياسية على المسار الفلسطيني     
 في مواصلة سياستها االستيطانية وخاصة في القدس        "إسرائيل" حل مرحلي جديد تستخدمه      ىإلالفلسطينية  

 قرارات الـشرعية    أساسومحيطها وفي التهرب من التزاماتها نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على            
  واالستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين علـى جميـع              األمنوبما يوفر   

 بما فيها القدس العربية عاصمة لهذه الدولة وتصون حقوق الالجئين في            1967أراضيها المحتلة منذ عام     
 .  194 ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار إلىالعودة 

 31/7/2009الحياة الجديدة، 
  

  ضد حماساءات بإجرفتح تؤجل اجتماع لجنتها المركزية الى يوم غد وتهدد  .9
، وعـن   القدس المحتلة  مراسليها من    سمر خالد و إبراهيمكامل    عن ،31/7/2009الرأي، األردن،   ذكرت  
قال ان اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح تاجل من         األحمد   رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام       ، أن وكاالت
 التي تجري لعقد المؤتمر السادس       المزيد من الوقت للتحضيرات    إلعطاء مساء غد السبت     إلى أمسمساء  

  .للحركة الذي سيعقد في الرابع من الشهر المقبل
واضاف االحمد في حديث الذاعة صوت فلسطين امس ان االتصاالت ما زالت متواصلة مـع اطـراف                 
عربية وصديقة من اجل تذليل العقبات التي تضعها حركة حماس امام انعقاد المؤتمر وتحديدا ما يتعلـق                 

  .ضاء فتح من قطاع غزة الى الضفة الغربيةبسفر اع
 قد تضطر   بأنها وأشقاء أصدقاءوشدد االحمد على ان حركة فتح ابلغت حركة حماس بشكل مباشر وعبر             

الى الخروج عن قواعد التعامل العادية في حال اصرت حماس على عدم السماح العضاء فتح بالتوجـه                 
  .الى الضفة الغربية 

 من ان سوريا بعثت برسالة للقيادة الفلسطينية اكدت فيها ان حماس ستفرج عن              وتعليقا على ما نشر امس    
اعضاء المؤتمر السادس المعتقلين وستسمح لهم بمغادرة قطاع غزة قال االحمد ان سوريا بعثت بالفعـل                
بمثل هذه الرسالة اول امس ولكن حركة فتح فوجئت بعدم تقيد وقالت حركة فتح امس إن حركة حمـاس                   

مالت اعتقال واستدعاء العشرات من أعضاء مؤتمرها العام السادس في قطاع غزة في إطـار               واصلت ح 
  .سعيها إلفشال عقد المؤتمر

وذكرت فتح في بيان صحفي أن حماس استدعت امس عبد اهللا أبو سمهدانة محافظ منطقة وسط قطـاع                  
لمؤتمر الحركـي الـسادس     غزة وعضو اللجنة الحركية العليا للحركة من المقرر أن يشارك في أعمال ا            

  .الثالثاء المقبل
كمااستدعت حركة حماس صباح امس أعضاء مؤتمر حركة فتح السادس في محافظة خان يـونس إلـى                 

  .مقراتها لليوم الثاني على التوالي في إطار سعيها إلفشال المؤتمر
إن األعضاء الذين تم    عن مصادر في حركة فتح قولها       ) وفا(ونقلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية      

استدعاؤهم هم سالم أبو صالح ، نبيل األغا ، أياد نصر ، مازن شاهين ، عاطف شعت ، ياسر شراب ،                     



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1510:         العدد       31/7/2009الجمعة  :التاريخ

نعيم مطر ، عاطف أبو اسحق ، خالد النجار ، فيصل فياض ، زياد جرغون ، ابراهيم حمامي ، ناصـر                     
  .العويني ، أيمن فراونة وجهاد أبو دقة

ر سياسية إسرائيلية أنه تقرر السماح ألعضاء مؤتمر حركة فتح السادس           على صعيد متصل ذكرت مصاد    
وقالت المصادر، لإلذاعة العبرية إن إسرائيل لن       . من الوصول إلى مدينة بيت لحم للمشاركة في المؤتمر        

تمنع وصول مسؤولين كبار من حركة فتح إلى بيت لحم للمشاركة في مؤتمر الحركة الذي سيعقد هناك،                 
.  أنه لن يمنع المشاركين في المؤتمر من الخارج من التوجه إلى بيت لحم لحضور المـؤتمر                مشيرة إلى 

لكن المصادر أفادت بأنه لم يتم حتى اآلن اتخاذ قرار بخصوص وصول ممثلي حركة فتح مـن قطـاع                   
وفي السياق ذاته؛ اعتبر العميد في جيش االحتياط اإلسرائيلي شـالوم هـراري، وعـضو معهـد                 . غزة
ث في شؤون اإلرهاب بـهرتسليا أن نجاح المؤتمر السادس لحركة فتح يشكل أهمية إسـتراتيجية               األبحا

وأكد هراري أن المؤتمر يشكل تحديا لألجهزة األمنية اإلسرائيلية على ثالث مستويات، وهي             . إلسرائيل
 الحـرص   عدم إعاقة المؤتمر، والمحافظة على عدم انجرار فتح لصراعات داخلية، واألكثر أهمية هـو             

  .على عدم إلقاء اللوم على إسرائيل في حال فشل المؤتمر
 أن ،غزةمن فتحي صباح و رام اهللا،  منمحمد يونس، وعن  دمشقمن، 31/7/2009الحياة، وأضافت 

إن دوالً عربية وأجنبية عدة بينها مصر وسورية وتركيا وروسيا " الحياة"قال لـ  مسؤول في حماس
وأكدت مصادر من حماس في دمشق لـ .  للسماح بمغادرة أعضاء المؤتمروسويسرا تدخلت لدى الحركة

وعلم أن مساعدين لوزير الخارجية التركي أحمد داود . أمس أن تركيا دخلت على خط الوساطات" الحياة"
  . أوغلو اتصلوا بمسؤولين في قيادة حماس في دمشق لنقل هذا الطلب

هناك طرفين للمعادلة هما "وأشارت إلى أن .  على حالهغير أن المصادر أكدت أن موقف حماس ال يزال
حماس وفتح، وأي طرف يريد التوسط عليه تفهم مطالب الطرفين، فقيادة الحركة ال يمكن أن تتجاهل 

وأي طرف يريد النجاح لجهوده، عليه الضغط على . مطالب كوادرها بوقف االعتقاالت في الضفة
ويتوقع أن تتواصل المساومات بين ". ت سفر ألهالي غزةالسلطة إلطالق معتقلينا وإعطاء جوازا

  . الحركتين حتى اللحظات األخيرة
وقالت هيئة الشؤون المدنية إن السلطات اإلسرائيلية رفضت منح تصاريح دخول الثنين من أعضاء 

لسابقين المؤتمر المقيمين في القطاع، وهما سامي أبو سمهدانة وسليمان أبو مطلق من قادة أجهزة األمن ا
  .في غزة

لبناء محاور " فتح"وفي موازاة هذه التطورات، تتواصل التحركات واالتصاالت الداخلية في صفوف 
وترجح مصادر . وتكتالت داخل المؤتمر استعداداً النتخابات الهيئات القيادية، خصوصاً اللجنة المركزية

وتوقعت مصادر في الحركة أن . اليعدة أن يفقد معظم أعضاء اللجنة مواقعهم لمرشحين من الجيل الت
يحافظ ثالثة فقط من أعضاء اللجنة على مواقعهم، وهم الرئيس عباس ومسؤول التعبئة والتنظيم محمد 

  ).أبو عالء(الذي عاد إلى البالد أخيراً وأحمد قريع ) أبو ماهر(غنيم 
 وناصر القدوة وعزام ومن أبرز األسماء المرشحة للصعود إلى عضوية اللجنة كل من مروان البرغوثي

. األحمد وجبريل الرجوب ومحمد دحالن ومحمود العالول ونبيل عمرو وربيحة ذياب وقدورة فارس
تكتالت واسعة بين المرشحين ضد دحالن، لكن عوامل عدة تعزز فرصه في الفوز، أهمها " فتح"وتشهد 

  .اتصاالته مع عدد كبير من أعضاء المؤتمر ونفوذه الشخصي والمالي
ام احتدام التنافس على عضوية اللجنة المركزية، يتجه كثير من كوادر الحركة إلى التنافس على وأم

 مقعداً في 120وتقول مصادر في الحركة إن مئات يتجهون إلى التنافس على . عضوية المجلس الثوري
  . عضوا21ًالمجلس، وهو الهيئة القيادية التالية بعد اللجنة المركزية التي تضم 

   للطرفينمناشدة
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في الضفة وغزة " حماس"و" فتح"حكومتي " لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية"من جهة أخرى، طالبت 
وقالت اللجنة . إلى مدينة بيت لحم" فتح"بإطالق المعتقلين السياسيين كافة، وضمان مغادرة أعضاء مؤتمر 

  ".ينيينكرس أجواء خيبة األمل واليأس لدى الفلسط"إن استمرار االنقسام الحاد 
إغالق ملف االعتقال السياسي فوراً     "وناشد أمين سر اللجنة الناشط الحقوقي الدكتور إياد السراج الطرفين           

من دون شروط، والعمل على تبييض السجون والتوقيع على ميثاق شرف يحرم ظاهرة االعتقال السياسي               
  ". واعتماد ذلك بالتشريعات الوطنية

  
  فتح باستهداف عناصرها في الضفةحماس تقلل من شأن تهديدات  .10

قللت حركة حماس من شأن التهديدات التي أطلقتها حركة فتح أمـس علـى              : ، وكاالت  حامد جاد  - غزة
واعتبر المتحدث باسم حركة حمـاس سـامي أبـو زهـري             .لسان رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد     

ديد، وأن هذه التهديدات تعد بحسبه دليال       تهديدات حركة فتح بارتكاب جرائم بحق حماس ليست باألمر الج         
  .على تورط حركة فتح في الجرائم التي تجرى في الضفة الغربية 

إن جرائم فتح التي تجاوزت كل الحدود لم تتوقف لحظة، وإن كل تلك التصريحات الهستيرية لـن                 "وقال  
ا أن تتخلى عـن عجرفتهـا،       تغير من الواقع شيًئا، وإذا كانت فتح معنية بنجاح مؤتمرها السادس، فعليه           

وتتحرر من قبضة دايتون، وتتخذ قرارا جريًئا باإلفراج عن المختطفين، وستجد حماس في ذلك الوقـت                
  ".خير من يقابل الحسنة بالحسنة

أن منع أعضاء فتح من السفر نتيجة ال سبب، ألن سبب كل هذه التطورات االختطافات التـي                 " وأضاف  
 الغربية في ظل فشل كل الجهود السلمية إلقناعها بالتوقف عن جرائمهـا             تمارسها حركة فتح في الضفة    

  ".واإلفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم عن ألف مختطف
، مشددا على أن الحركة تقيم موقفها في ظـل أي           "نحن في حماس ال نكترث لهذه التهديدات      "وزاد بقوله   

  .مواجهة أي تصعيدتطورات، وستتخذ اإلجراءات المناسبة ل
وأشار الى أن موقف حركته النهائي من موضوع خروج أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح من غـزة                 
إلى الضفة مرتبط بالتزام حركة فتح باإلفراج عن أبناء الحركة المعتقلين في سجون السلطة الفلـسطينية                

  .من التنقل بحرية إلى خارج غزةفي رام اهللا، وتوفير دفاتر جوازات السفر لسكان القطاع لتمكينهم 
وأكدت حماس في بيان لها أن خروج أبناء فتح من غزة للمشاركة في مؤتمرها السادس في بيت لحم حق                   
مشروع لهم، لكنه أقل أهمية بكثير من حقوق آالف األطفال والنساء والشيوخ في عودة آبائهم وأزواجهم                

  .ويلةوأبنائهم المختطفين في سجون السلطة منذ أشهر ط
إن عذابات أبناء حماس في سجون عباس غالية على حركتهم الوفية، وإن استمرار فتح وأجهزتها               "وقالت  

األمنية في حرب االستئصال وزيادة االختطافات، ووقف اإلفراج، وفصل المـوظفين وإقالـة أعـضاء               
ع االحتالل؛ ال يمكـن     البلديات، ورفع وتيرة التعذيب بحق المختطفين، وتكثيف عمليات التنسيق األمني م          

  ".أن يقابل إال بأن تدفع حركة فتح جزءا يسيرا من فاتورتها
  31/7/2009الغد، األردن، 

  
  المؤتمر السادسللمشاركة في   الضفةدخولمن لبنان ب فتح مسؤولي من ثالثة تمنع "إسرائيل" .11

توجهوا الى الضفة الغربية  من مسؤولي حركة فتح في لبنان 100قالت اإلذاعة العبرية أن نحو : رام اهللا
  .  الذي سيعقد في بيت لحم يوم الثالثاء المقبل 6عبر األردن للمشاركة في مؤتمر فتح ال 

 من مسؤولي فتح في لبنان بدخول األراضي الفلسطينية ومن 3 ـوذكر أن إسرائيل رفضت السماح ل
  .  رياضيا إسرائيليا 11ح ضحيتها  التي را1972بينهم أبو داود مدبر العملية في أولمبياد ميونيخ عام 
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كما لم تسمح إسرائيل بدخول منير المقدح المسؤول العسكري لفتح في لبنان وجمعة البحرية القائد السابق 
  .للبحرية في قوات األمن الوطني الفلسطيني

30/7/2009 فلسطين برس،وكالة   
  

  ة السادس في غز العشرات من أعضاء المؤتمرفتح تتهم حماس باعتقال .12
اتهمت حركة فتح في غزة حركة حماس بأنها صعدت خطواتها بطريقة محمومة :  كفاح زبون- رام اهللا

وقالت فتح إن حماس . ضد أعضاء مؤتمر فتح السادس، لمنعهم من المشاركة في أعمال المؤتمر
زة واستدعت أجه.  العشرات من أعضاء المؤتمر، بينهم قياديون بارزون، وأمناء سر مناطق"اختطفت"

، الوزير عبد اهللا أبو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى، وعضو اللجنة الحركية ]الحكومة المقالة[حماس
العليا لفتح في قطاع غزة، والذي من المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر الحركي السادس، واحتجزت 

ن إلى الغرب من مدينة وقال أبو سمهدانة إن قوة من حماس وصلت إلى منزله الكائ. هويته وجواز سفره
مؤكدا أن حماس مخطئة إذا كانت تتوقع أنها من خالل حمالت . غزة وسلمت عائلته بالغ استدعاء له

كما اعتقلت حماس، . االعتقال والمالحقة واستدعاء أبناء وكوادر حركة فتح ستتمكن من ابتزاز الحركة
وقال مصدر مقرب من .  ساعة24ة خالل  عبد الرحمن حمد، عضو المجلس الثوري لفتح، للمرة الثاني.د

وقالت . مكتب حمد، إن حماس استدعت حمد للمرة الثانية على التوالي للتحقيق معه دون إبداء األسباب
 .فتح إن حماس اعتقلت عضوين في المؤتمر السادس وهما، سناء شعث وزينب الدغمة

 31/7/2009الشرق األوسط، 
  

  في الـمؤتمر أمام إصرار حماس على منعهمتضاؤل فرصة مشاركة أعضاء فتح : غزة .13
لن " حماس"إن  " حماس"قال النائب مشير المصري عضو كتلة التغيير واإلصالح التابعة لـ            :حسن جبر 

تسمح ألي عضو من أعضاء حركة فتح في قطاع غزة بالخروج للمؤتمر ما لم تفرج السلطة عن معتقلي                  
  .محافظات الضفة المحتلة معتقل من كافة 1000حركة حماس البالغ عددهم 
في محافظة الوسطى لدى مشاركته في مسيرة نصرة الضفة الغربية          " حماس"وخاطب المصري جماهير    

طرقت وما زالت تطرق كل السبل من أجل اإلفراج عن أبنائها المعتقلين في الـسجون               " حماس"إن  "قائالً  
 .ض الحاالت إلى مرحلة القتـل     الذين يمرون بأقسى وأصعب الظروف من شبح وتعذيب قد يصل في بع           

تسيير مسيرات في كافة مناطق قطاع غزة من أجل ما أسمته مناصرة األهل في الضفة               " حماس"وتعتزم  
  .الغربية

 31/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  أبو النجا يدعو إلى عدم ربط قضية المعتقلين السياسيين بسفر أعضاء مؤتمر فتح من غزة   .14
و النجا القيادي البارز في حركة فتح بقطاع غزة إلى عدم ربط قضية المعتقلين              دعا إبراهيم أب   :حسن جبر 

  .السياسيين بقضية مشاركة أبناء الحركة في المؤتمر السادس
إن قضية المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة محل نقاش في الحوار الوطني،            " األيام"وقال أبو النجا لـ     

  .الموضوعمنوها إلى أن هناك لجنتين تتابعان 
وأكد عدم جواز استغالل ظرف انعقاد المؤتمر الحركي السادس كورقة ضغط، معتبراً أن هذا العمل غير                

وتحدث أبو النجا عن وجود وساطة من عدة دول مثـل مـصر              .مسبوق في العرف الفلسطيني الداخلي    
  .وسورية وتركيا

  31/7/2009األيام، فلسطين، 
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1510:         العدد       31/7/2009الجمعة  :التاريخ

  
  وار القادمة حال نضجت الظروف لتوقيع اتفاق نهائيحماس ستذهب لجولة الح: محمد نصر .15

 25أكد محمد نصر عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن وفد حركته سيصل إلى القاهرة في                : دمشق
القادم، فقط في حال نضجت الظروف لتوقيع اتفاق، وليس لمزيد من جوالت الحوار التي              ) أغسطس(آب  

نُّها في الضفة الغربية، بالتعاون مع دايتون والعدو الصهيوني، على          تتخذها فتح غطاء لالعتقاالت التي تش     
  .حد وصفه

ـ    رحبنـا بالموعـد    : " قال نصر  7-29اليوم األربعاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وفي تصريح خاص ل
الجديد الذي طرحه اإلخوة في مصر، والذي من المفترض أن يكون موعدا لتوقيـع االتفـاق، ولكـن ال           

  ".لة جديدة من جوالت الحوارلجو
أبلغت اإلخوة فـي    "وفيما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين لدى سلطة رام اهللا؛ أشار نصر إلى أن حركته               

مصر قناعتها بقدرة القاهرة على إنهاء ملف المعتقلين في الضفة الغربية، وبقية الملفـات العالقـة قبـل                  
  ".دم موعدا لتوقيع االتفاق بشكله النهائي أغسطس القا25الموعد المحدد؛ بحيث يغدو 

  29/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ركة في المؤتمر السادسام للمش فتحاوياً يغادرون سوريا إلى بيت لحثالثة وثالثون .16
غادرت أول دفعة من الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر العام لحركة فتح :  محمد الخضر-دمشق 

األردنية، في وقت توقعت مصادر فتحاوية في -لمقبل إلى بيت لحم عبر الحدود السوريةالمقرر االثنين ا
دمشق انتخاب أمين إقليم سوريا في الحركة الدكتور سمير الرفاعي في إحدى الهيئات القيادية العليا 

 .للحركة كعضوية المجلس الثوري أو اللجنة المركزية
 عضوا 33إن عدد المشاركين من سوريا في المؤتمر بلغ " العرب"وقال أحد المشاركين في المؤتمر لـ 
 من هؤالء تم انتخابهم ضمن انتخابات داخلية في إقليم سوريا، 22يمثلون فتح في سوريا، موضحا أن 

فضال عن ثالثة ممثلين عن العسكريين، وممثل عن مؤسسة أسر الشهداء، وممثلين اثنين عن مؤسسة 
 .تحاد النسائي الفلسطينيالتعليم في فتح، وممثالت عن اال

 على أن السلطات السورية المختصة سهلت حركة -الذي طلب عدم الكشف عن هويته-وشدد المصدر 
المشاركين في المؤتمر، الفتا إلى أن مجموعة أخرى ستغادر دمشق صباح اليوم لتلتحق بالمجموعة 

 .األولى قبل التوجه إلى بيت لحم عبر األراضي األردنية
 31/7/2009ر، العرب، قط

  
  الشعب الفلسطيني سيقيم أفراحه رغم الحرب والحصار: الزهار .17

إن الشعب الفلـسطيني    : " قال القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار        : مصطفى حبوش  - غزة
  ".سيقيم أفراحه رغم استشهاد اآلالف من أبنائه خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة 

ـ    وأضاف الزهار  : في محافظة شمال قطاع غزة، أمس     " حماس" عريساً نظمته    450 خالل حفل جماعي ل
سنرسم االبتسامة على وجوه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل أماكن تواجده باستثناء فئة أبـت                 " 

ـ        (...) إال أن تزرع الحقد والكراهية في صدورها         ام نقيم فرحنا اليوم في شمال القطاع الذي لم يهتـز أم
  ".ضربات جيش االحتالل، وتمكن من هزيمته بأقل اإلمكانيات المتوافرة لديه 

 عريساً للتأكيد على أنه لن يستطيع أحد أن         450اليوم يزف الشمال أكثر من      ": " حماس"وتابع القيادي في    
  ".ينزع الفرحة أو يكسر إرادة الشعب الفلسطيني 
 دوالر للتخفيف مـن الظـروف االقتـصادية التـي           500وأعلن أن حركته ستقدم هدايا للعرسان بقيمة        
  .يعيشونها في ظل الحصار اإلسرائيلي المشدد
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إبراهيم صالح أن حفل الزفاف جاء بعد الحرب اإلسرائيلية ليرسم          " حماس"من جانبه، أوضح القيادي في      
مـن  % 5وا  الفرحة والسرور على وجه الفلسطينيين، مشيراً إلى أن أعضاء حركته في مخيم جباليا قدم             

  .رواتبهم للعرسان
ـ            عـريس فـي سـاحة الجنـدي         100يشار إلى أن حركة الجهاد اإلسالمي نظمت، أمس، حفل زفاف ل

  .المجهول غرب مدينة غزة
  31/7/2009صحيفة فلسطين،  

  
   فتح تتحمل المسؤولية الكاملة عن االعتقاالت في الضفة: إسماعيل رضوان .18

حماس إسماعيل رضوان أن حماس ال تفرق بين فتح والـسلطة،           اعتبر القيادي في    : وكاالت+ الجزيرة  
وأكد أن كبار رجال السلطة هم من فتح، وبالتالي تتحمل الحركة المسؤولية الكاملة عن االعتقاالت فـي                 

وشدد رضوان على أن التهديدات باعتقال أعضاء حماس صدرت من قياديين فتحاويين مثل عزام            .الضفة
، وجدد تمسك حماس بموقفها الرافض لسفر أعضاء فتح من غزة ما لم يطلـق               األحمد وال يمكن إنكارها   

  .المعتقلون في الضفة وينته ملف االعتقال
  31/7/2009نت، .الجزيرة

  
 عارض أوسلو ورفض الدخول إبان عهد عرفات.. عاد منتصرا لعباس أبو ماهر غنيم: تقرير .19

 عمان ليصطحب معه القيادي الفتحاوي أبو ذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خصيصا إلى: رام اهللا
كان عباس يريد تكريم الرجل بطريقته، إذ إن عودته إلى رام اهللا اآلن، ال تعتبر . ماهر غنيم إلى رام اهللا

عودة عادية ألحد قيادي الحركة من أجل المشاركة في مؤتمرها السادس وحسب، بل إن غنيم الذي 
ئيس الراحل ياسر عرفات، العودة إلى رام اهللا، بسبب عارض اتفاق أوسلو ورفض إبان عهد الر

معارضته التفاقات السالم، ويعود اآلن بتصريح إسرائيلي، ليقيم في الضفة الغربية، ينتصر، في حقيقة 
األمر، بحسب ما يراه الفتحاويون، ألبو مازن، في مواجهة تيار معارض يلف فتح يقوده خصم عباس 

 عاما من الغربة، قال 40وفي رام اهللا، بعد . غنيم أحد أبرز وأهم أركانهاللدود فاروق القدومي، وكان 
عودتك تؤكد أنك دائما كنت تقف في كل المنعطفات إلى "الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة لغنيم، 

والمواجهة بين غنيم وعباس، بشأن عقد مؤتمر فتح في الخارج أو الداخل، ". جانب الشرعية الفلسطينية
كن بعيدة، إذ رفض الرجل إعالن عباس عقد المؤتمر في الداخل وقال إن اللجنة التحضيرية التي لم ت

لكنها مواجهة لم تستمر طويال واستطاع عباس أن يحسمها لصالحه، بهدوئه . كان يرأسها هي من تقرر
  .المعهود، بعكس ما تطورت إليه مع القدومي الذي اتهم عباس بأنه تواطأ الغتيال عرفات

وقالت . يقول أحد مسؤولي فتح، إن عودة غنيم لم تشكل ضربة للقدومي وحسب، بل للتنظيم في الخارجو
عباس قرر أن يعقد المؤتمر في الداخل وانتصر على المركزية، وفي "إن " الشرق األوسط"المصادر لـ

درك غنيم أن أ"وبحسب المصادر، ". الحقيقة كان قراره بأن من يقاطع المؤتمر فإنه سيبقى على الرف
ويحظى غنيم باحترام في صفوف ". القول الفصل أصبح لألرض المحتلة وليس لمكاتب في تونس وعمان

  .الفتحاويين
وفي استقبال غنيم، كان إلى جانب عباس، قادة فتح، ومنظمة التحرير، والقوى الوطنية، وعدد كبير من 

رام اهللا ووضع إكليال من الزهور على قبر وقال غنيم، حين وصل إلى . المسؤولين المدنيين والعسكريين
هذا اليوم غير عادي، فهو يوم نؤكد "وأضاف أن ". جئنا لنكمل الطريق معا"رفيقه الكبير ياسر عرفات، 

فيه إصرارنا على تجديد العهد، ومواصلة النضال حتى تحقيق النصر لترتفع رايات فلسطين الحرة فوق 
  ".أرض فلسطين
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تح على انتخاب غنيم مرة أخرى لعضوية اللجنة المركزية لفتح، لكن اسمه تردد وهناك اتفاق أدبي في ف
ويعتبر . إال أن التعقيدات التي يعانيها المشهد الفلسطيني حالت دون ذلك. غير مرة ليكون نائبا لعباس

، من المؤسسين لحركة فتح، وقد لعب دورا أساسيا في قرار 1937غنيم الذي ولد في مدينة القدس عام 
  . مع عرفات1/1/1965االنطالقة المسلحة في 

هو عضو في القيادة العامة لقوات العاصفة، وعضو اللجنة المركزية لفتح، وسمي في بداية السبعينات 
، 1971نائبا للقائد العام للشؤون اإلدارية، ومسؤول عن الساحة السورية بعد الخروج من األردن عام 

عرف بالنفس الوحدوي ومتابعته ألدق . 1977 في فتح منذ عام وهو المفوض العام للتعبئة والتنظيم
التفاصيل، ويعتبر شخصية محورية داخل حركة فتح ومنظمة التحرير، وتميز ببعده عن األضواء 

 .وتفرغه للعمل على األرض
 31/7/2009الشرق األوسط، 

  
  ق شاليطوفتح المعابر بعد إطال...  وحدة استيطانية في القدس900نتنياهو يجمد بناء  .20

ذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي مساء      : )وكاالت (، برهوم جرايسي  - القدس المحتلة  -الناصرة
 وحدة سكنية في القـدس      900أول من أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جمد مشروع بناء حوالي             

  .الشرقية
 ضغوط أميركية مكثفة، وبعد يـوم مـن         وأصدر نتنياهو أوامره بتجميد المشروع االستيطاني في اعقاب       

إجرائه محادثات تأجلت طويال في القدس مع مبعوث الرئيس األميركي الخاص للشرق األوسط جـورج               
  .ميتشل

، أحد األحياء اليهودية العديدة في القـدس        "بيسجات زيف "وكان من المقرر تنفيذ المشروع في مستوطنة        
وهو خط الهدنة الفاصل بين إسرائيل والضفة       " خط األخضر ال"التي اقيمت على األراضي المحتلة، خلف       

  .الغربية
وأعلن نتنياهو أمس رفضه لفتح معابر قطاع غزة، وقال إنه يشترط لفتح المعابر استعادة جندي االحتالل                
األسير في قطاع غزة جلعاد شليط، علما ان الحصار قائم قبل أن يقع شاليط في األسر قبل أكثـر مـن                     

  .ثالث سنوات
أبلغ نتنياهو مستشار األمن القومي األميركي جيم جونز، خالل لقائهما مساء أول من أمس بأن حكومته                و
 صـنفا   13قررت مواصلة إدخال المواد اإلنسانية إلى قطاع غزة، رغم أن إسرائيل ال تسمح إال بدخول                "

  ". صنفا كانت تدخل قطاع غزة قبل فرض الحصار التجويعي183من البضائع، من أصل 
وقال نتنياهو في اللقاء، إن الجنرال احتياط عاموس غلعاد المسؤول عن وحدة االرتبـاط مـع الـضفة                  

يقود خطا بموجبه لن تكون تسهيالت في القطاع حتى التقدم في االتصاالت لتحرير             "الغربية وقطاع غزة    
  .، وأن وزير الحرب إيهود باراك شريك في هذا التوجه"شليط

  31/7/2009الغد، األردن، 
  

  يشكل أهمية إستراتيجية ولن نعرقل وصول أعضائه" فتح"نجاح مؤتمر : تل أبيب .21
السادس مـن   " فتح"ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية أنه تقرر السماح ألعضاء مؤتمر حركة            – الناصرة

  .للمشاركة في المؤتمر) بجنوب الضفة الغربية(الوصول إلى مدينة بيت لحم 
إن إسرائيل لن تمنع وصول مسؤولين كبار من حركة فتح إلى بيـت             : "ريةوقالت المصادر، لإلذاعة العب   

لن يمنع المشاركين في المؤتمر من      "، مشيرة إلى أنه     "لحم للمشاركة في مؤتمر الحركة الذي سيعقد هناك       
  ".الخارج من التوجه إلى بيت لحم لحضور المؤتمر
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من قطـاع   " فتح"وص وصول ممثلي حركة     لم يتم حتى اآلن اتخاذ قرار بخص      "لكن المصادر أفادت بأنه     
  .، على حد تعبيرها"غزة

  30/7/2009 قدس برس
  

  المزعوم" الهيكل"من اإلسرائيليين يؤيدون إعادة بناء  % 64: استطالع .22
يـديعوت  " كشف استطالع جديد للرأي العام اإلسـرائيلي، ُأجـري لـصالح صـحيفة                -القدس المحتلة 

" الهيكل"ينية، أن نحو ثلثي الجمهور اإلسرائيلي يريدون إعادة بناء          الد" جيشر"العبرية ومنظمة   " أحرونوت
  .المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك، ويؤيدهم في ذلك حوالي نصف اإلسرائيليين العلمانيين

أغسطس وفقاً للتقويم اليهـودي، وأظهـروا       /وسئل الذين شملهم االستطالع عما حدث في التاسع من آب         
 بالمائة فقـط بـأنهم ال       2، بينما أجاب    "الهيكل دمر في ذلك التاريخ    " بالمائة أن    97 معرفة كبيرة، وأجاب  

  . يعرفون
 بالمائة باإليجـاب، بينمـا   64يعاد بناؤه، رد   " الهيكل"وفي ردهم على سؤال عما إذا كانوا يريدون رؤية          

ظهر أن األمر ال يقتصر     وأشار االستطالع إلى أن تحليل اإلجابات أ      .  بالمائة إنهم ال يريدون ذلك     36قال  
 بالمائة على   97 بالمائة و  100" (الهيكل"على اليهود المتزمتين والمتدينين في التطلع قدماً إلى إعادة بناء           

  ). بالمائة47(والكثير من العلمانيين )  بالمائة91(وإنما على الجمهور التقليدي ) التوالي
 80أجاب  : ، كما يقول االستطالع   " عام 2000إلحياء ذكرى شيء حدث قبل      "وحول إذا كان هناك مبرر      

ـ     13بالمائة إن ذلك مبرر، بينما قال        فقـط هـي التـي ينبغـي        ) إسرائيل( بالمائة إن األحداث المتعلقة ب
  . آخرون بالنفي القاطع7االحتفال بها، وأجاب 

 74شبه إجماع إسرائيلي، بخصوص التاسع من آب، حيث أجـاب           "وكشف تحليل اإلجابات عن أن هناك       
وصرح ".  بالمائة من المتزمتين بأن تواريخ مثل التاسع من آب يجب إحياؤها           100بالمائة من العلمانيين و   

في معرض رده علـى نتـائج       " يديعوت احرونوت "لصحيفة  " جيشر"الحاخام داني تروبر، مدير منظمة      
  .، على حد تعبيره"نحن شعب مع صلة رائعة بتاريخه: "االستطالع

  31/7/2009صحيفة فلسطين،  
  

   مليار دوالر150الدين العام اإلسرائيلي :  المالية اإلسرائيليةوزارة .23
أظهرت معطيات وزارة المالية اإلسرائيلية أن الدين العام ازداد في العام األخير بنسبة خمسة في المئـة                 

ال أن  ورغم استمرار التراجع في أداء االقتـصاد اإلسـرائيلي إ         . وبلغ حوالى مئة وخمسين مليار دوالر     
وقد دفع هذا التقدير بعـض االقتـصاديين فـي          . هناك من يرى أن التراجع بات بوتائر أقل من السابق         

غير أن اقتصاديين آخـرين يـرون       . إسرائيل إلى إبداء قدر من التفاؤل بقرب انتهاء األزمة االقتصادية         
 . مظاهر وميوال مضادة تؤكد أن خط انتهاء األزمة ليس ملحوظا في األفق

 7.8 المتفائلون أن تراجع الصادرات في الربع الثاني من النصف األول من هذا العام كانت بنسبة                 ويرى
ـ    غير أن المتشائمين يشددون علـى ارتفـاع نـسبة          .  في المئة في الربع األول     12.2في المئة مقارنة ب

المتفائلون علـى   ويركز  .  في المئة  8.4 في المئة إلى أكثر من       7.8البطالة في المجتمع اإلسرائيلي من      
المقارنة مع اقتصاديات دول أخرى ويقولون أن التراجع في الناتج العام بلغ في إسرائيل واحد في المئـة                  

 .  في المئة3.8 في المئة وفي اليابان 1.4في كل فصل في حين أنه في الواليات المتحدة بلغ 
ة االقتصادية العالمية وأثرهـا علـى       وعلى صعيد الدين العام فإن ارتفاعا بنسبة كبيرة طرأ نتيجة األزم          

وقد قادت األزمة إلى زيادة نسبة العجز الحكومي من واحد في المئة إلى ستة في المئة جـراء                  . إسرائيل
وتشير معطيات وزارة المالية إلى أن زيادة بنسبة خمسة فـي المئـة   . تراجع حاد في المداخيل الضريبية    

وينقسم الدين العام في إسـرائيل      .  النصف األول من هذا العام     طرأت على الدين العام اإلسرائيلي فقط في      
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إلى شقين داخلي وخارجي ويبلغ مئة وخمسين مليار دوالر، فيما ينقسم الدين من ناحية العمـالت إلـى                  
وبالعملة اإلسرائيــلية ويبلغ   )  مليار دوالر  30حوالى  ( مليار شيكل    116بالعملة األجنبية ويبلغ    : شقين
 . مليار شيكل458

من ) حوالى سبعة مليارات دوالر   ( مليار شيكل    27وخالل الشهور الستة األخيرة زاد الدين العام بمقدار         
 مليار  26وجاء مبلغ   .  مليار شيكل في نهاية حزيران     574 إلى   2008 مليار شيكل في نهاية العام       547

اقتصـادي أن هـذه    واعتبر تقــرير   . دوالر من مسعى حكومــي لتجنيد أموال لسد العجز الحكومي        
 مليار شـيكل ـ لـسداد    60الزيادة تظهر فجوة بين واجب تجنيد األمـــوال من بداية العام ـ بحجم  

تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية خسرت في النصف األول من هذا العــام             . الديون المستحقة 
 .  مليار شيكل بسبب األزمة االقتصادية76عوائد ضريبية بقيمة 

 مليار شيكل بتقدير زيادته في كـل عـام          672.6علوم أن حكومة نتنياهو أقرت ميزانية لعامين بقيمة         وم
.  في المئة العام المقبل    5.5بنسبة ثالثة في المئة وأن يكون العجز الحكومي فيه ستة في المئة هذا العام و              

 التي دفعت إلى قبـول فكـرة        وتبرر الحكومة اإلسرائيلية زيادة العجز الحكومي بوجود األزمة العالمية،        
وتقوم ميزانيـة   . حدوث عجز يتجاوز بكثير النسبة القانونية وهي واحد في المئة من الناتج القومي العام             

 .  مليار شيكل341.8 مليار شيكل وميزانية العام الثاني على أساس 330.8العام األول على أساس 
ية تزايد نسبة البطالة التي قد تترك آثارا اجتماعيـة          ومن بين أشد المظاهر اثارة لقلق الحكومة اإلسرائيل       

ومعلوم أن األزمة في إسرائيل بدأت تقريبا منذ أيلول الماضي حينما بـدأ االقتـصاد فـي                . يصعب حلها 
وقد تقلص النشاط االنتاجي والطلبات والتجارة الخارجية ولم تبد مالمـح           . التقلص والتراجع بنسبة مقلقة   

 . جدية لتغيير حقيقي
قد لجأت الحكومة اإلسرائيلية إلى خطة طوارئ لمواجهة البطالة وبينهـا تقـديم تـسهيالت وعـرض                 و

 . مساعدات إلعادة تأهيل العاطلين بغية دمجهم في أطر عمل مختلفة
 31/7/2009السفير، 

  
   خالل حرب غزة"سلوك إجرامي" تحقيقاً في 14الجيش اإلسرائيلي يجري  .24

اإلسرائيلية الصادرة باإلنكليزية أن الجيش     " جيروزاليم بوست "حيفة  ذكرت ص :  أ ف ب   -القدس المحتلة   
 تحقيقاً ضد جنود يشتبه في قيامهم بسلوك إجرامي أثناء الهجوم الذي شـنته الدولـة                14اإلسرائيلي فتح   

  . فلسطيني1400العبرية على قطاع غزة مطلع العام وسقط فيه أكثر من 
لمدعي العام للجيش الجنرال افيشاي ماندلبليت أمر الشرطة        ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أن ا      

ورفضت ناطقة باسم الجـيش     . العسكرية بإجراء هذه التحقيقات الجنائية في شأن مئة شكوى قيد الدرس          
  .التعليق على هذه المعلومات

ط وقال مسؤول عسكري للصحيفة إن هذه التحقيقات تدل على أن الجيش اإلسرائيلي ال يحتاج إلى ضغو               
نعرف كيـف   : "وأضاف. منظمات غير حكومية أو مجموعات مدافعة عن حقوق اإلنسان للقيام بتحقيقات          

  ".نحقق حول أنفسنا، ونحن مستعدون لتلقي معلومات إضافية من جانب هذه المجموعات
" هيومن رايتس ووتـش   "والمعلومات التي جمعها المدعي العام نقلها جنود وفلسطينيون أو منظمات مثل            

ويحقق الجيش خصوصاً في عمليات نهب منـازل فلـسطينية وسـوء            . لجنة الدولية للصليب األحمر   وال
وتمت مالحقة جنديين أخيراً بتهمة سرقة بطاقة       . معاملة أسرى واستخدام مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية      

  .ائتمان فلسطيني من غزة واستخدامها
  31/7/2009الحياة، 
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  الر تعويضا ليهودي أصيب في بلعين ألف دو855 تدفع "إسرائيل" .25

نجح ناشط السالم األلماني اليهودي ليمور غولدشـتاين، فـي إلـزام وزارة             : برهوم جرايسي -الناصرة
خـالل  " مطـاطي " ألف دوالر، جراء اصابته بعيـار        855الحرب اإلسرائيلية بدفع تعويضات له بقيمة       

من ) أغسطس(فصل العنصري، في شهر آب      مشاركته في مظاهرات قرية بلعين الفلسطينية ضد جدار ال        
، إذ تسببت الرصاصة بأضرار في عينه وعنقه ودماغه، ما أدى إلى عدم قدرته على العمل                2006العام  

  .بشكل كامل
وناشط السالم ليمور غلودشتاين هو محام ألماني الجنسية وديانته يهودية، ومقيم في إسـرائيل، إال أنـه                 

رائيلية لرفضه السياسة اإلسرائيلية، وينشط إلى جانب قوى إسرائيلية         يرفض الحصول على الجنسية اإلس    
سالمية وفلسطينية ضد سياسة االحتالل، وكان يشارك في كل يوم جمعة بمظاهرات قرية بلعين، جنوب               

  .مدينة رام اهللا، ضد جدار الفصل العنصري، التي تستقطب حركات سالم من العالم ومن إسرائيل
، أصيب بعيار مطاطي، دخل     2006من العام   ) أغسطس(من شهر آب    "  الجمعة مظاهرات"وخالل إحدى   

إلى عينه وعنقه وأصابت قسما من الدماغ، وكانت اصابته خطرة جدا، وقد تم توثيق الجريمـة بكـاميرا                  
فيديو، يحملها ناشطو السالم في تلك المظاهرات بشكل دائم من أجل توثيق جرائم االحـتالل، وشـريط                 

  ".يوتيوب"نشور في موقع الفيديو هذا م
  31/7/2009الغد، األردن، 

  
   من الخدمة العسكريةاإلسرائيليارتفاع نسبة تهرب الشباب  .26

 أكد قسم القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي أن نسبة التهـرب مـن              - إبراهيم كامل   -القدس المحتلة   
وذكـرت   .ن في عمـر التجنيـد   إلى ربع الشبا2020الخدمة العسكرية بحجة التدين سيرتفع بحلول عام     

 أن قانون طال فشل في الحد من التهرب من الخدمة العـسكرية وفـق معطيـات      أمس "هآرتس"صحيفة  
 وأقـر معـايير صـارمة       2002اللجنة البرلمانية لمتابعة تطبيق قانون طال الذي أقر في الكنيست عام            

 المندمجين في الجيش اإلسـرائيلي أو       للحصول على اإلعفاء، كما أقر أنظمة غايتها زيادة عدد المتدينين         
  .الخدمة الوطنية

 31/7/2009الرأي، األردن، 
 

   الجوالن"وديعة"نتنياهو ال يعترف بـ .27
قالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الرئاسي : وكاالت

الوديعة الشهيرة بالموافقة المبدئية األميركي جورج ميتشل إنه لن يسلم الرئيس السوري بشار األسد 
عن مسؤولين في ديوان  "يديعوت"ونقلت صحيفة  .لالنسحاب التام من هضبة الجوالن السورية المحتلة

رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن نتنياهو يعارض تجديد الوديعة اإلسرائيلية والتي تعتبر شرطاً سورياً 
 . الستئناف المفاوضات

  31/7/2009السفير، 
  

  فلسطينيون يحبطون اقتحاماً جماعياً لألقصى من قبل متطرفين يهود  .28
 يوم أمس 48 من الـن و فلسطينيون المقدسيوأحبط): الوكاالت (–ماهر إبراهيم  - القدس المحتلة

  .الخميس محاوالت جماعات يهودية اقتحام المسجد األقصى
ي القدس المحتلة، وفلسطينيون قدموا من ورابط داخل المسجد األقصى وفي أروقة الحرم المقدسي أهال

داخل الخط األخضر باإلضافة إلى قيادات دينية ووطنية، ومن ضمنهم محافظ القدس عدنان الحسيني 
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ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى، الشيخ عكرمة صبري والمفتي العام للقدس 
 . س األوقاف اإلسالمية والشيخ عبد العظيم سلهبوالديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ورئيس مجل

واشتبك شبان فلسطينيون خارج الحرم مع المتطرفين اليهود الذين جاءوا من أصقاع األرض الحياء ما 
 . "هدم الهيكل"يسمى بذكرى 

ودعا المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين وقاضي القضاة الشيخ التميمي إلى ضرورة تكثيف التواجد 
لمسجد األقصى وفي الحرم اإلبراهيمي في الخليل، ونددا بقرار سلطات االحتالل الخاص بإغالق في ا

 . الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومنع األذان فيه
وأكد التميمي ان هذه المرحلة هي األصعب في تاريخ المسجد األقصى، الذي يتعرض العتداءات عديدة 

ل اإلسرائيلي بأذرعها ومؤسساتها العسكرية والمدنية خصوصا أن سلطات االحتال«وأخطار كبيرة، 
وبالتنسيق مع الجماعات اليهودية المتطرفة، تخطط لوقوع حادثة انهيار للمسجد األقصى بحيث تبدو 

 . »وكأنها طبيعية، لفرض سيطرتها عليه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه
ية المتوالية بحق القدس والمسجد األقصى، من جهته، دان الشيخ عكرمة صبري اإلجراءات اإلسرائيل

 . »ال يجب السكوت عليه«مؤكدا على أن القدس واألقصى في خطر 
يجب أن ال تمر مرور «وشدد وزير األوقاف والشؤون الدينية الهباش، ان عمليات محاوالت االقتحام 

 . »الكرام، ويجب التصدي لها
وشدد الهباش على استحالة . ودعا الهباش في بيان إلى دوام المرابطة فيه لقطع الطريق على المحتلين

. التوصل إلى سالم مع اإلسرائيليين في ظل االستيطان، وفي ظل الهجمة الشرسة على األرض واإلنسان
ط يتم تنفيذه تباعا ما يجري بالقدس المحتلة حاليا وببقية الوطن عامة، مجرد حلقة من مخط«وأضاف إن 

 . »، وهدفها إغراق الوطن بالمستوطنين1967منذ االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 
  31/7/2009البيان، اإلمارات،  

  
  وفاة فلسطينيين اثنين في أنفاق رفح .29

فاة مواطنين فلسطينيين امس في انهيار نفقـين علـى          وعلنت مصادر طبية فلسطينية عن      أ:  بترا –غزة  
  . صر بمحاذاة مخيم رفح جنوبي قطاع غزةالحدود مع م

وبحسب المصادر فان سبعة مواطنين فلسطينيين قضوا االثنين الماضي اثر تسرب للبنـزين فـي احـد                 
 48االنفاق ، كما توفي فلسطيني آخر في انهيار نفق على نفس الحدود ما يرفع عـدد الـضحايا خـالل                    

  .ساعة الى عشرة
31/7/2009الدستور،   

  
   29  للمرة الـدم قرية في النقبهاالحتالل ي .30

معززة بقوات كبيرة من الشرطة باقتحام قرية الطويل أبو " إسرائيل"أقدمت جرافات : القدس المحتلة
 على 29في النقب وهدمت جميع البيوت المبنية من الخيام للمرة ال  " إسرائيلياً"جرول غير المعترف بها 

  .التوالي
 قرية عربية في النقب تتعرض 45ك القرية وهي واحدة من بين كما طالت الحملة مقتنيات  وأمال

للتهجير وتحرم من خدمات الماء والكهرباء وسائر البنى التحتية، كما تم العبث بصهاريج المياه ونقلها 
  .إلى مكب النفايات

31/7/2009الخليج،   
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  أهالي المعتقلين في السجون المصرية يطالبون باإلفراج عن أبنائهم : غزة .31

طالب، أمس، أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، الجهات المعنية           :محمد األيوبي  - غزة
وناشد األهالي خالل اعتصامهم أمام مقر اللجنة الدولية للـصليب           .بالعمل من أجل إطالق سراح أبنائهم     

فـراج عـن كافـة      األحمر في مدينة غزة، الرئيس المصري محمد حسني مبارك بإصدار تعليماتـه لإل            
وطالب وليد القوقا الناطق باسم أهالي المعتقلين، الحكومة الفلـسطينية ومنظمـات            . المعتقلين الفلسطينيين 

حقوق اإلنسان بالتحرك الفوري والسريع إلطالق سراح أبنائهم القابعين في  السجون المصرية، وإغالق              
  .هذا الملف بصورة نهائية

31/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

   لشد الرحال إلى األقصى48 عبد القادر يدعو المقدسيين وفلسطينيي الـحاتم .32
دعا مسؤول ملف القدس، النائب المقدسي حاتم عبدالقادر المقدسيين وفلسطينيي : القدس المحتلة، القاهرة

 الى شد الرحال الى القدس للتصدي لمحاولة جماعات يهودية متطرفة اقتحام المسجد 48مناطق الـ 
االخبارية المحلية عن عبدالقادر تحميله الحكومة » معا«ونقلت وكالة . الصالة فيه اليوماالقصى و

االسرائيلية مسؤولية كل التداعيات التي قد تنجم عن ذلك، مشيراً الى ان الحكومة تلعب بالنار من خالل 
  .األقصىسماحها للمتدينين بالعبث بحرمة 

 محيط باحة االقصى وفي الشوارع والطرق المؤدية اليها وفرضت اسرائيل امس طوقاً امنياً محكماً في
في مدينة القدس تحسباً القتحام الجماعات المتطرفة االقصى القامة شعائر وطقوس تلمودية خاصة باليوم 

  .»ذكرى خراب الهيكل«االخير من ايام ما يطلق عليه 
  31/7/2009الحياة، 

  
 مستوطنين في القدس عن اعتداءات التتغاضى شرطة االحتالل ":تقرير" .33

حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، من التصعيد االحتاللي األخير في القدس  :القدس
المحتلة، خاصة في حيي الشيخ جراح وسلوان، وتغاضي شرطة االحتالل عن االعتداءات التي ينفذها 

 .مدينةمستوطنون يهود متطرفون ضد المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم في ال
نسخة عنه ،إن ذروة التصعيد ما " قدس برس"وقال تقرير للمركز أصدرته وحدة البحث والتوثيق، تلقت  

حدث حين اعتدى مستوطن متطرف على خيمة الصمود في الشيخ جراح ومهاجمته المواطنة سمر 
 بمحاولة اقتحام ما أدى إلى إصابتها، ثم قيام مجموعة أخرى من المستوطنين قبل ذلك)  عاما45ً(الصباغ 

منزل عائلتي المواطن ماهر حنون، وسبق هذه المحاولة عودة المستوطنين إلى منزل المواطن سليمان 
درويش حجازي في كبانية أم هارون وإعادة االستيالء عليه، بعد أن ردت محكمة االحتالل أمس التماساً 

  ".وتغيير معالمهبإخالء نهائي من المنزل وتمكين المستوطنين من مواصلة ترميمه 
وأشار التقرير، إلى أن شرطة االحتالل ساهمت في التصعيد الذي بدأه المستوطنون، حيث وفرت  

الحماية لهم وسهلت دخولهم إلى منزل عائلة حجازي، وتخلل ذلك اعتداء عناصرها بالضرب على عدد 
قال حاتم عبد القادر الوزير  منهم، إضافة إلى اعت11من سكان الحي بينهم متضامنون أجانب ، تم اعتقال 

السابق لشؤون القدس، وإصدار قرار من وزير أمن االحتالل الداخلي يقضي بإبعاد عبد القادر عن منطقة 
ويشمل هذا التصعيد، بحسب التقرير، نشاطات غامضة ومجهولة  لمدة أسبوعين " كبانية أم هارون"

د زيارة وزير األمن الداخلي في للمسجد نهاية الدواعي تقوم بها الشرطة في باحات المسجد األقصى، بع
الماضي، تشمل اإلغالقات الليلية لمناطق محددة داخل المسجد األقصى، ومنع ) يونيو(الشهر حزيران 

حراس المسجد من االقتراب منها، إضافة إلى التقاط صور لمبان ومنشآت داخل باحات المسجد، ما 
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 األقصى أو اقتطاع أماكن منه لصالح الجمعيات اليهودية يوحي بوجود مخططات تتعلق بتقسيم المسجد
  .المتطرفة، التي نادى بعض حاخاماتها مؤخراً بتقاسم األماكن المقدسة في باحات المسجد األقصى

  30/7/2009قدس برس، 
   

   فلسطينيا في الضفة214االحتالل اعتقل خالل األسبوع الماضي ": توثيق" .34
لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أمس، في تقرير، أن قوات االحتالل أكد ا:  منتصر حمدان-رام اهللا 

 عامل من محافظة جنين، في 200 فلسطينياً من الضفة، بينهم 214اعتقلت خالل األسبوع الماضي وحده 
حين أشارت مصادر رسمية إلى أن حمالت االعتقال التي نفذتها قوات االحتالل أمس طالت ثمانية 

  .ء متعددة في الضفةفلسطينيين في أنحا
  31/7/2009الخليج، 

  
  "نهر البارد"دوالر إلى طالب   ألف250 الفلسطينية تقدم السلطة .35

 ألف دوالر أميركي على طالب 250أمس بتوزيع مبلغ » فتح«قام المكتب الطالبي في حركة : البارد
 عباس، وبإشراف السفير في مخيم نهر البارد، قدمها الرئيس الفلسطيني محمود» جامعة بيروت العربية«

 . الفلسطيني عباس زكي، حسبما أفاد مسؤول المكتب الطالبي ناصر السودان
وأوضح السودان أن هذه الدفعة هي الثانية بعد دفعة مالية وزعت بداية العام الحالي على معظم طالب 

 500ة، ووزعنا مبلغ  طالباً في الجامعة العربي65تم دفع أقساط نحو «لبنان والخارج، مشيراً إلى انه 
 . » طالبا40ًدوالر اميركي كمساعدة لنحو 

 31/7/2009السفير، 
  

 عمار غزةإإلعادة " استحقاق إنساني عاجل"دخول مواد البناء : الخضري .36
أن دخول مستلزمات البناء إلى " اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"أكد النائب جمال الخضري رئيس : غزة

ني يجب القيام به في أسرع وقت ممكن، إلعادة اإلعمار ومراعاة الزيادة استحقاق إنسا"قطاع غزة 
نسخة " قدس برس"وأشار الخضري، في تصريحٍ صحفي مكتوب، وصل  .، كما قال"الطبيعية للسكان

منه، إلى أن هذه المواد ستُستخدم في بناء المصانع والمساجد والمقرات والمؤسسات التعليمية واألهلية 
رميمها، إضافة إلى بناء آالف المنازل للمواطنين المشردين من جراء العدوان اإلسرائيلي والمجتمعية وت

إن إدخال مواد االعمار من أسمنت وحديد : "وأضاف الخضري .األخير على قطاع غزة مطلع هذا العام
ور البنى ، مبيناً أن غزة منذ ثالث سنوات تفتقر إلى البناء وتط"وأخشاب يجب أن يلبي حاجات المواطنين

  . التحتية والمرافق من جراء الحصار، وهو ما أثر بشكٍل سلبي وكبيرٍ على الحياة داخل القطاع
الفرصة اآلن مواتية للدول المانحة التي وعدت بإعادة إعمار غزة لممارسة مزيد من "وأوضح أن 

  ".الحياة الكريمةالضغوط على االحتالل من أجل فتح المعابر ودخول مواد البناء وكافة مستلزمات 
وكان االحتالل قد أعلن وألول مرة منذ الحرب األخيرة على غزة أنه سيسمح قريباً بدخول شحنة من 

  .اإلسمنت إلى قطاع غزة
  30/7/2009قدس برس، 

  
  عريس وعروس في قطاع غزة550 جماعي لـ عرس .37

نظمه في شمال  عريس وعروس مساء اليوم في العرس الجماعي الذي ت450زفت حركة حماس : غزة
 عريس وعروس في 100 مساء اليوم حفال جماعيا لـ اإلسالميقطاع غزة فيما نظمت حركة الجهاد 

 .مدينة غزة
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 لحركة حماس في شمال غزة ان الحركة ستقدم مبلغ من المال لكل اإلعالميوأوضح اياد البزم المسؤول 
فروض والظروف الصعبة التي يمر فيها عريس اضافة الى الهدايا العينية للعرسان لمجابهة الحصار الم

قطاع غزة وان هذه الهدايا مساندة من حماس لجميع ابناء الشعب الفلسطيني الذين شاركوا في العرس 
 ".الجماعي دون تمييز

  31/7/2009وكالة معاً،  
   

   سجونال في  ست سنوات أمضى فرج عن معتقل فلسطينيي االحتالل .38
لطات االحتالل، أطلقت سراح الشاب أكرم إسماعيل محمود البسيوني أفادت مصادر فلسطينية أن س: غزة

 السجون  من بلدة بيت حانون شمال القطاع، بعد اعتقال دام ست سنوات أمضاها متنقالً بين)  عاما28ً(
  ".نفحة" و  "النقب" و" المجدل"

  30/7/2009قدس برس، 
  

  بالطائرات الورقية" غينيس"أطفال غزة إلى  .39
" غينيس"ع غزة أمس الرقم القياسي إلطالق الطائرات الورقية المسجل في موسوعة حطم أطفال قطا

 .شمال قطاع غزة الختتام مخيماتها الصيفية) االونروا(لألرقام القياسية وذلك خالل احتفال نظمته وكالة 
  آالف طفل وطفلة على شاطئ البحر بإطالق طائراتهم الورقية التي قاموا بإعدادها خالل6وشارك 

  .المخيمات الصيفية
لقد حطمنا رقم غينيس للطائرات الورقية، اطفال "وأعلن منسق االحتفال في ختامه عبر مكبرات الصوت 

  ". طائرة ورقية على االقل3000غزة رفعوا 
 طائرات ورقية حققتها ألمانيا في العام 710لقد تخطينا الرقم القياسي في موسوعة غينيس وهو "واضاف 

2008."  
 مراقبا فلسطينيا عن مجموعة غينيس في االحتفال اختارتهم غينيس كمراقبين وشهود على 150وتواجد 

رسالتنا "وقال جون جينغ مدير عام عمليات االونروا في غزة اثناء االحتفال  .الحدث قبل مصادقتها عليه
قم القياسي االولى ان نصف سكان قطاع غزة اطفال والرسالة الثانية ان هؤالء االطفال سيحطمون الر

  ".لتطيير الطائرات الورقية
المشكلة ان هؤالء االطفال ال يمنحون الفرصة لتحطيم ارقام قياسية أخرى، لديهم القدرة الكاملة "وتابع 

  ".لفعل ذلك
31/7/2009الخليج،   

   
  جهاز ضد مضار الخليويأحدثها ..  اختراعا76فلسطيني له  .40

. حدثها جهاز قادر على وقف مضار أبراج الهواتف الخلوية اختراعاً، أ76له :  امجد سمحان-رام اهللا 
لمواجهة القهر، «، الذي يعزو نجاحاته إلى توقع »مخترع فلسطين«ألجلها استحق عوني الجوالني لقب 

 . »والتصدي لكل من يحاول طمس الهوية الفلسطينية والعقول النيرة في األراضي المحتلة
دينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، من اختراع جهاز قادر ، وهو من م) عاما46(وتمكن الجوالني 
من الذبذبات المضرة الناتجة من محطات تقوية الهاتف »  في المئة75 و70ما بين «على وقف تأثير 

ال يقتصر على الجهاز نفسه، بل يصل «وأوضح أن خطر الخلوي  .الخلوي، المتمركزة فوق المباني
 ميغاهيرتس، 1000مجاالت كهرومغناطيسية تصل ترددها إلى محطات اإلرسال التي تحتوي على 

الهواتف الخلوية وإشعاعاتها تؤثر على دماغ الطفل «، فـ»والدراسات تؤكد خطرها على صحة اإلنسان
إذ يؤدي استخدام الطفل للخلوي لدقائق، إلى خفض . ونشاطاته الكهربائية وعملياته الحيوية الكيميائية
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كما أن الخلوي قد يسبب فقدان الذاكرة، إضافة إلى تلف في الحمض النووي . ةوظائف عقله لساعة كامل
DNA ." 

 31/7/2009السفير، 
  

   صنفاً من األدوية األساسية في مستشفيات غزة 80نفاد  .41
 صنفًا من األدوية األساسية من      80أعلنت اإلدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بغزة عن نفاد            :غزة

من بينها أدوية مهمة لمرضى األورام والعمليات الكبرى، وأصناف خاصـة بجراحـة             مخازن الوزارة،   
 صنفًا من المهمات الطبية؛ بينها لوازم       125العظام، وأخرى خاصة بقسم الحضانة واألمراض النفسية، و       

  .خاصة بغسيل الكلى ووحدة الكلية الصناعية
        ا؛ وذلك بعد نفادها وتوقف تزويد الوزارة       وأشارت إدارة الصيدلية إلى أن العقارات أصبح رصيدها صفر

وحذر الدكتور يوسف المدلل مـدير عـام        . بها في ظل الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ ثالث سنوات        
نسخة عنه، أمس، من حدوث كارثة صحية قـد         " فلسطين"ديوان وزير الصحة، في تصريحٍ صحفي تلقت      

       ة المستشفيات، والموجودين في غرف العناية الفائقة      تودي بحياة المئات من المرضى الراقدين على أسر "
  ". في ظل تعنت االحتالل الصهيوني في منع إدخال األدوية والمعدات الطبية لقطاع غزة

31/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  "نصارى القدس"إصدار كتاب بعنوان  .42
مة للكتاب صدر كتاب بالتعاون بين مركز دراسات الوحدة العربية والهيئة المصرية العا :القاهرة 

دراسة في ضوء الوثائق العثمانية للدكتور أحمد حامد إبراهيم القضاة، وتكمن أهمية هذه " نصارى القدس"
الدراسة في أنها أول دراسة تتناول األحوال العامة للنصارى في القرن التاسع عشر في ضوء معطيات 

  .سجالت محكمة القدس الشرعية
31/7/2009الخليج،   

  
 و األردن يحذرون من مخطط إسرائيلي لالستيالء على األقصىإسالمي .43

حذر إسالميو األردن من وجود مخطط إسرائيلي استراتيجي متدرج للسيطرة :  حاتم العبادي-عمان 
 .على المسجد األقصى، في ظل حالة انعدام الفعل العربي واإلسالمي

الفرحان في تصريحات صحافية أمس ما واستنكر أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي الدكتور إسحاق 
، متهما »وصل إلى حد التخاذل عن نصرة األقصى«الذي » الصمت العربي المطبق«وصفه بـ 

، »الوقت الالزم لتنفيذ مخططاته اإلجرامية) إسرائيل(المراهنين على التسوية مع إسرائيل بمنحها «
ضرب من التهاون في القدس والتفريط مواصلة المفاوضات مع االحتالل «معتبرا في الوقت نفسه أن 

 .»بالمقدسات
وفي سياق متصل أشاد أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي باستقالة وزير شؤون القدس في حكومة 

تحوكها حكومة فياض على القدس » مؤامرة«حاتم عبدالقادر وتصريحاته التي أشار فيها إلى » رام اهللا«
 .واألقصى

للجنرال » التابعة«، في ظل سياسة السلطة الفلسطينية »صحوة ضمير« بمثابة واعتبر الفرحان االستقالة
 .»بات يحرك كل الشؤون في الضفة الغربية«األميركي دايتون، الذي 

  إلى ذلك اعتبر المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الضغوط التي تمارسها 
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ة لدفعها للتطبيع مع إسرائيل إسناداً لقيادتها المتطرفة، ومؤشراً على اإلدارة األميركية على الدول العربي
 .»اصطفاف هذه اإلدارة إلى جانب الطرف المعتدي ضد المعتدى عليه«

  31/7/2009العرب، قطر، 
  

   حركة التجارة الفلسطينية أمام بتقديم التسهيالت التزامه يجدد األردن .44
 التزام األردن بتقديم جميع المـساعدات       أمس حكوميون   ولونمسئأكد  ):  بترا    (–عدنان مطارنة  -عمان  

والتسهيالت الممكنة أمام حركة التجارة الفلسطينية عبر الموانئ األردنية وجسر الملـك حـسين لـدعم                
  .االقتصاد الفلسطيني

جاء ذلك خالل لقاء امس جمع امين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة ومـدير عـام                  
ارك األردنية اللواء غالب الصرايرة مع وكيل وزارة االقتصاد الفلسطيني وممثلي القطاع الخـاص              الجم

لدى الجانبين جرى خالله التأكيد على اهمية تطوير التبادل التجاري بين الجانبين بما ينعكس ايجابا على                
  .حياة المواطن الفلسطيني في وطنه

 الفلسطينية مرت بأربع محطات رئيسة شكلت اإلطار المرجعـي          وقال العقلة ان العالقة التجارية األردنية     
لهذه العالقات مبينا ان األردن أتخذ قرارا خاصا بإعفاء جميـع المنتجـات الفلـسطينية مـن الرسـوم                   
والضرائب تماشيا مع قرارات القمة العربية ومنطقة التجـارة العربيـة الكبـرى واجتماعـات اللجنـة                 

 ولدى استعراض التبادل التجاري بين الجانبين       2005,نية المشتركة في العام     االقتصادية األردنية الفلسطي  
 16تبين ان حجم الصادرات وصل إلى عشرة ماليين دينار حتى نهاية شهر أيار الماضي مقارنـة بــ                   

  .مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي 
ار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضـي        أما المستوردات فبلغت خالل نفس الفترة احد عشر مليون دين         

  .والتي بلغت فيها تسعة ماليين دينار
31/7/2009الدستور،   

   
 دةجدي  حال اندالع حرباألمم المتحدة تضع خطة لسحب قواتها من لبنان في أسبوع واحد .45

كشفت أوساط ديبلوماسية غربية في األمم المتحدة بنيويورك النقاب أمس عن أن االمانة العامة  :لندن
عاكفة منذ مطلع األسبوع الجاري على وضع خطة شاملة تؤمن "للمنظمة الدولية برئاسة بان كي مون 

في حال اندالع , وع في مهلة ال تتجاوز األسباإلقليميةسحب القوات الدولية من جنوب لبنان ومياهه 
وباتت مسألتها مطروحة على بساط البحث , حرب جديدة تشنها اسرائيل على حزب اهللا والجيش اللبناني

الجدي داخل أروقة االمم المتحدة بعد ثبوت عودة الحزب االيراني بقوة الى مواقعه جنوب نهر الليطاني 
حصورة بمنع عودتها الى هناك وتأمين  شبه م1701التي كانت مهمة هذه القوات الواردة في القرار 

  ".بسط سيادة الدولة اللبنانية على تلك المنطقة التي ظلت سائبة طوال ثالثين عاما ونيف
31/7/2009السياسة، الكويت،  

  
  طلباً من السلطة الفلسطينية بالتوسط لدى حماس بعدم عرقلة مؤتمر لفتحترفض  اتركي .46

رفضت الحكومة التركية طلباً من قيادة السلطة الفلسطينية : اء وكاالت االنب-واشنطن، رام اهللا، غزة 
ونقلت مصادر . وحركة فتح بالتوسط لدى حماس بعدم التدخل وعرقلة عقد المؤتمر العام السادس لفتح

مطلعة عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية التركية ان انقرة ردت على الطلب بأنها تدعم الحوار بين فتح 
 بمبادرة في هذا الشأن ليس من بين أولوياتها وأنها تتصرف بحذر شديد تجاه هذا وحماس لكن قيامها

  .الملف
  31/7/2009الدستور، 
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    استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحرمة المسجد األقصى يدينعمرو موسى .47

سرائيلية دان األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى استمرار االنتهاكات اإل: القدس المحتلة، القاهرة
لحرمة المسجد األقصى، ووصف هذه الممارسات بأنها عدوانية وتعبر عن التعنت والمماطلة في 

وانتقد األمين العام للجامعة العربية استمرار االنقسام .  التجاوب مع الجهود الرامية إلحياء عملية السالم
ذه المهزلة السياسية المرفوضة من أن يضع األخوة الفلسطينيون حداً له"الفلسطيني، وأعرب عن أمله في 

  ".ربما السعداء به فقط هم اإلسرائيليون: "، وأردف قائالً"كل ذي عقل سواء في العالم العربي أو خارجه
  31/7/2009الحياة، 

  
   أمريكياً ومصر ترفض إقامة أي قواعد عسكرية على أراضيها –ضغط التطبيع يثير توتّراً عربياً  .48

مصرية وعربية مطلعة أن الضغوط األميركية على بعض الدول العربية لتطبيع ترى مصادر : القاهرة
وكشفت . ، وصلت إلى مرحلة غير مقبولة وتهدد أمن األنظمة العربية واستقرارها"إسرائيل"العالقات مع 
، عن بداية توتر في عالقات إدارة الرئيس األميركي بارك أوباما مع عواصم "األخبار"المصادر، لـ

". إسرائيل"، بينها القاهرة والرياض، على خلفية محاوالت أوباما إقناع العرب بالتطبيع الفوري مع عديدة
رسائل غير معلنة متبادلة بين القاهرة والرياض، خلصت إلى أن المساعي "ولمحت المصادر إلى أن 

ر األنظمة الحاكمة في األميركية، ال تصب إال في خانة المصالح اإلسرائيلية، وأن من شأنها تهديد استقرا
األميركيين يريدون تطبيعاً فورياً، قد يضع "، إن "األخبار"وقال مسؤول مصري، لـ". المنطقة العربية

العديد من الحكام العرب على خط النار وفي مواجهة مباشرة مع شعوبهم، ولن يؤدي إلى االستقرار 
الفوري مرفوض شعبياً، وإذا استمرت الضغوط نحاول إقناع إدارة أوباما بأن التطبيع "وأضاف ". مطلقاً

  ".على هذا النحو فلن يستفيد سوى المتطرفين اإلسالميين في المنطقة
وفي السياق، أكد األمين العام للحزب الحاكم في مصر، صفوت الشريف، أن الرئيس المصري حسني 

مصر "اً إلى أن مبارك، رفض إقامة أي قواعد عسكرية على أرض مصر مهما كانت األسباب، مشير
  ".تمتلك جيشاً قوياً قادراً على الدفاع عن أراضيها ضد أي اعتداءات

  31/7/2009األخبار، 
  

      مطالب لألزهر بالحسم إزاء التطبيع   .49
طالب سياسيون ومثقفون مصريون األزهر الشريف بإصدار بيان رسمي :  محمود جمعة-القاهرة 

، وذلك بعد تكرار لقاءات شيخ األزهر "إسرائيل"بيع مع يوضح موقف المؤسسة الدينية من قضية التط
  . محمد سيد طنطاوي بمسؤولين إسرائيليين

يحاول "وقال عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد العام لإلخوان المسلمين إن طنطاوي 
ويلها ألداة في إلى أحضان القيادة السياسية وتح) األزهر الشريف(اختطاف المرجعية اإلسالمية الكبرى 
ال يتصور أن لقاءات طنطاوي بالصهاينة "وأضاف للجزيرة نت أنه ". تنفيذ أهدافها داخل مصر وخارجها

هي محض صدفة أو أنه يفاجأ بهم في المؤتمرات الدولية، وإنما هناك خطة مدروسة وضعتها القيادة 
لصهيوني ومهادنته ونسيان المصرية لفرض أمر واقع على المسلمين أجمعين وهو القبول بالكيان ا

  ".الحقوق الثابتة للفلسطينيين
  29/7/2009نت، .الجزيرة

 
  
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1510:         العدد       31/7/2009الجمعة  :التاريخ

  
  " إسرائيل" أوباما مع "تشدد" تنتقد "واشنطن بوست" .50

األميركية إدارة الرئيس باراك أوباما على خلفية " واشنطن بوست"انتقدت صحيفة :  بترا–واشنطن 
  .بشأن المستوطنات" ائيلإسر"المواجهة المستمرة منذ ثالثة أشهر مع 

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، أمس، أن إحدى أكثر النتائج إثارة للصدمة لألشهر الستة األولى من تسلم 
هي الكيان الوحيد الذي تدهورت عالقاته مع الواليات "  إسرائيل"اإلدارة األميركية السلطة هي أن 

  .المتحدة عما كان عليه في كانون الثاني الماضي
عالقتها مع روسيا وأرسلت سفيراً جديداً إلى سوريا " إطالق"الحظت ان اإلدارة الجديدة أعادت و

وفنزويال بل وبعثت إشارات سالم إلى كوبا وبورما ، ولكنها دخلت منذ ما يقرب ثالثة اشهر في مواجهة 
  .حول بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية"  إسرائيل"علنية مع 
لمعالجة المسألة ، إالّ ان "  إسرائيل" أنه على الرغم من توافد المسؤولين األميركيين إلى إلى: وأشارت

واتهمت اإلدارة بأنها ارتكبت أخطاء ، مشيرة إلى ان أوباما اختار اإلصرار على طلب . التوتر استمر
لتي ألقاها بشأن إقامة مطلق لتجميد االستيطان ، بدالً من البناء على تنازالت نتنياهو األولى في الكلمة ا

  .دولة فلسطينية والتي اقترح فيها معايير لتقليص المستوطنات مقبولة لدى اإلدارات األميركية السابقة
ولفتت إلى ان المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين يعملون اآلن للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تسمح 

مستوطانت ، على أن يبدأ تجميد بناء مستوطنات جديدة باستكمال البناء حالياً في بعض ال"  إسرائيل"لـ
غير ان . ومن المتوقع ، في إطار التسوية هذه ، أن تتخذ الدول العربية خطوات في المقابل. لفترة محددة

رأت ان مثل هذا االتفاق سوف يعرض أوباما لالنتقاد في العالم العربي وهو أمر كان " واشنطن بوست"
إذا أراد أوباما أن يكون فعاالً في التوصل "وختمت بأنه . د النزاع بشأن المستوطناتليتفاداه لو لم يصع

الى اتفاق سالم فعليه أن يظهر لكال الجانبين بأنه بإمكانهما الوثوق به ويجب عليه أن يكون متشدداً مع 
  ".أكثر من بلد واحد

31/7/2009الدستور،   
  

  ن أخطاء كمب ديفيدتعلّمنا م: مساعد وزيرة الخارجية األميركية .51
أكد مساعد وزيرة الخارجية هيالري كلينتون للشؤون العامة فيليب كراولي لـ :  جويس كرم-واشنطن 

أن واشنطن تعلمت من أخطاء كمب ديفيد ومصرة على مشاركة عربية واسعة في أي عملية " الحياة"
جية األميركية، صورة واقعية  من مكتبه في وزارة الخار"الحياة"ورسم كراولي في حديث لـ . تفاوضية

  .للتحديات واألولويات األميركية في المنطقة
وأكد كراولي أن تركيز اإلدارة األميركية على الدور العربي في عملية السالم والحلقة الواسعة التي 

السعودية، مصر، البحرين، المغرب، تونس، اإلمارات (أحاطها المبعوث جورج ميتشل في محادثاته 
يهدف الى تفادي الوقوع في خطأ محادثات كمب ديفيد التي اقتصرت على ) المتحدة، عمان، قطرالعربية 

  . الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
للعملية السياسية حتى عندما نصل الى ) من خالل محادثات ميتشل والخطوات العربية(نؤسس : "وأضاف

  ".  منذ تسع سنواتالمفاوضات يكون هناك دعم للحل، وهو ما لم يكن موجوداً
، " إسرائيل"وفي سؤال عن التقارير عن ربط واشنطن تجميد االستيطان بخطوات عربية لالنفتاح على 

". ال تسعى الى المقايضة أو الى نهج خطوة بدل األخرى"كان كراولي واضحاً بأن اإلدارة األميركية 
وعن . " نصل الى عملية مفاوضاتاذا كان كل طرف سينتظر اآلخر التخاذ خطوات، فلن"وحذر من أنه 

كل شعب ": التحفظات العربية على مواقف رئيس الحكومة االسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال كراولي
  . "ال يمكننا انتظار الظروف المثالية"، مشيراً الى أنه "هناك قيادات فاجأت الكثيرين... يختار حكومته 
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في ) مع األطراف(السالم الشامل وأن ميتشل يبحث "و على وأكد المسؤول األميركي أن تركيز اإلدارة ه
وأشار الى أن هناك . "لم نقرر بعد... ما إذا كنا سنمضي بمسار واحد أو مسارين اثنين أو ثالث 

  .محادثات مع الجانبين اللبناني والسوري في هذا الخصوص
31/7/2009الحياة،   

  
   في العودة48كي مون يؤكد حق الالجئين الفلسطينيين منذ عام  .52

أكد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة :  وكاالت األنباء- طارق فتحي -نيويورك، رام اهللا، غزة 
وقال . 1948عام"  إسرائيل"حق عودة الفلسطينيين إلي أراضيهم التي نزحوا عنها عقب قيام دولة 

ة االعتراف بيهودية الدولة إن مطالب الحكومة اإلسرائيلية بضرور: في نيويورك) األهرام(لمندوب
  .اإلسرائيلية يجب أال تتعارض مع قرارات األمم المتحدة المعنية بحق الالجئين الفلسطينيين

31/7/2009األهرام،   
  

  العرب غير جادين في استعادة فلسطين : جاالوي .53
ك من أجل طالب النائب البريطاني جورج جاالوي الدول العربية رسمياً وشعبياً بالتحر :غزة، فلسطين

  .استعادة فلسطين المحتلة، منتقداً الصمت وعدم الجدية العربية تجاه القضية الفلسطينية
معظم العرب غير جادين في استعادة : " في حديث نشرته صحيفة األنوار المصرية، أمس–وقال جاالوي 

  ".فلسطين، لذلك قررنا أن نتحرك من الخارج، وأتمنى على العرب أن يستيقظوا
وبالنسبة . لنائب في مجلس العموم البريطاني أن أي شعب إذا أراد الحرية البد أن يقاتل في سبيلهاوأكد ا

لحمالت دعم غزة، أشار إلى أنها تهدف إلى إيصال المساعدات العينية وخاصة الطبية منها لسكان 
وحول الوضع . يةالقطاع المحاصر، الذين يحتاجون كذلك الوقود ومواد البناء وكافة االحتياجات المعيش

أنا لست مؤيداً للسلطة الفلسطينية أو حماس، لكنني أرى أن مروان : "الفلسطيني الداخلي، قال جاالوي
البرغوثي هو الوحيد القادر على جسر الهوة بين مواقف القوميين واإلسالميين داخل فتح وحماس وباقي 

  ".الفصائل الفلسطينية
يجب أن نتعامل مع معنى :" االوي أن هذه فكرة عنصرية، قائالً، أكد ج" "إسرائيل"يهودية "وعن فكرة 

التصريح، مثلها مثل فكر جماعة كولكس كالن العنصرية بترحيل الزنوج من أمريكا لتصبح دولة 
 وال يوجد بلد يدعي أنه بلد أبيض أو أسود أو يهودي 2009نحن في سنة : "وذهب إلى القول". بيضاء

  ".لة ديمقراطية الكل فيها متساوٍ، هذا ما أؤمن بهولكن ينبغي أن تكون هناك دو
31/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
 مواطنة أسترالية تبدأ حملة تبرعات ألهل فلسطين  .54

إثر المذبحة التي شنها العدو الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة آخر :  شيماء الشخشير-أستراليا 
 أم احسان وهي مواطنة استرالية من أصل لبناني، ، أقدمت2009كانون الثاني / 2008كانون األول 

الجالية المسلمة : "وتابعت. على تنظيم حملة تبرعات شهرية ألهل فلسطين، أمالً بتوفير الغذاء والعالج
 ".هنا متضامنة، وفي كل حملة نجمع مبلغا جيدا، ونأمل أن يتقبل اهللا جهودنا وأن يفك اهللا أسر فلسطين

31/7/2009السبيل، األردن،   
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  ال يمكن انجاز تسوية في الشرق االوسط من دون حماس .55

  شيموس ميلن
لم تكد تمضي ستة اشهر على رئاسة باراك اوباما حتى تحولت التوترات العلنية بين الواليات المتحـدة                 "

واعلـن  . واسرائيل، والتي لم يكن ممكنا تصورها في معظم العقدين الماضيين، لتصبح اتهامات مفتوحة            
ـ           رئيس من واشنطن، في الوقـت     " مراسيم" الوزراء بنيامين نتانياهو ان اسرائيل لن تأخذ أوامر او تقبل ب

يهوديـان  " بأنهمـا    - رام ايمانويل وديفيد اكسيلرود    -الذي قيل انه وصف اثنين من ابرز مساعدي اوباما        
  ".كارهان للذات

نقاش بـين   "اة اسرائيل بحديث عن     جرى اآلن ايفاد حشد من مبعوثي اوباما الى القدس لمراض         : "واضاف
ـ          ". االصدقاء للبنـاء فـي    " تجميـد كامـل   "وفي وجه معارضة اسرائيلية شديدة، فان مطلب اوبامـا بـ

المستوطنات اليهودية في االراضي الفلسطينية المحتلة من المتوقع ان يصبح تغاضياً عـن اقامـة نحـو                 
  . منزل اضافي قيد البناء حاليا2500

تشير الى ان واشنطن مصممة على ممارسة ضـغط لوقـف التوسـع االسـتيطاني               ولكن جميع الدالئل    
العربي مع اسرائيل لتوفير الظروف الستئناف محادثات السالم فـي          " التطبيع"مصحوب ببعض مبادرات    

وعلى افتراض تعثر هذه المفاوضات، كما حدث في الماضي، فان من المتوقع            . وقت الحق من هذا العام    
 تستند ربما الى دولـة موقتـة فـي الـضفة            -االميركية حينها بخطة سالم خاصة بها     ان تخرج االدارة    

  .الغربية، مع تأجيل القضايا الشائكة مثل القدس والالجئين الى موعد الحق
وبالنسبة الـى   . واذا كانت هذه هي وجهة السفر، فانها ليست وصفة لسالم دائم وانما لمزيد من الصراع              

ياسة الشيك المفتوح األميركية تجاه حليفتها األقرب في الـشرق االوسـط،            كل التحول المرحب به عن س     
فان محاولة اوباما تحقيق توازن بين تجميد لمستوطنات اسرائيلية غير شرعية في ارض محتلة بـصورة                
غير شرعية مع نوع من التنازالت الدبلوماسية التي احجم عنها العالم العربي بانتظار اتفاق سالم نهـائي             

  .ل غير متوازن من التبادلهو شك
وبالنسبة الى الفلسطينيين على األرض، فان االمر االكثر الحاحا من وقـف التوسـع االسـتيطاني هـو                  

ازالة نقاط التفتيش الخانقة للحيـاة،      : ممارسة ضغط فعال على اسرائيل لرفع كعبها عن قصبتهم الهوائية         
لحصار المتواصل على قطاع غزة، والذي خلف       ووقف بناء الجدار الذي يستولي على اراضيهم وانهاء ا        

عشرات اآلالف من السكان يعيشون وسط االنقاض منذ التدمير والذبح اللذين اطلق العنان لهما ضـدهم                
  ).يناير(في كانون الثاني 

ولكن األهم من ذلك، من وجهة نظر التسوية الدائمة، هو الفيتو المستمر من جانب الواليات المتحدة على                 
ات مع الممثلين المنتخبين للفلسطينيين، والذي فازوا قبل ثالث سنوات فـي اقـرب شـيء الـى                  المحادث

فـي  " حماس"واقر اوباما بالدعم الذي تحظى به       . انتخابات حرة يمكن ان يحدث في ظل احتالل عسكري        
قعـت  اال اذا و  " ان تلعـب دورا   "خطابه بالقاهرة الشهر الماضي، ولكنه أصر على ان الحركة ال يمكنها            

  .على شروط يعلم هو علماً جيداً انها لن تقبلها
في الـشهر الماضـي،   : وقفها السابق الطالق النار  " حماس"ومنذ الهجوم االسرائيلي على غزة، استأنفت       

، خالد مشعل، التشديد على التـزام       "حماس"وجدد زعيم   . اطلق صاروخان فقط على اسرائيل من القطاع      
 1967ت القتالية في مقابل انسحاب كامل من االرضـي المحتلـة عـام    الحركة بوقف غير محدد للعمليا  

  .واعتراف بحق الالجئين في العودة
وال بد ان من الواضح بدرجة كافية أن اية تسوية لن تنجح اال اذا نالت دعما او موافقة واسعة في كـال                      

ي واالحتالل، والـذين    في اوضح صورة من جانب الفلسطينيين، ضحايا التشرد والتطهير العرق         : الجانبين
واعترافاً بهذه الحقيقة االساسية، دعت لجنة الشؤون الخارجيـة فـي           . ليس لدى الكثير منهم ما يخسرونه     



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1510:         العدد       31/7/2009الجمعة  :التاريخ

 مرددة بذلك   -"حماس"البرلمان البريطاني الحكومة في نهاية االسبوع الى انهاء حظرها على التحدث الى             
  .سهااصداء اصوات نافذة في الواليات المتحدة واسرائيل نف

ولكن الصفقة الوحيدة التي تتصورها الواليات المتحدة هي مع الرئيس محمود عباس الذي انتهت فتـرة                
ومثلما صاغ ذلك الرئيس الديمقراطي للجنة العالقات الخارجية        . الماضي) يناير(واليته في كانون الثاني     

 وال يمكننا السماح لهـم  -دةحماس فازت فعال في انتخابات واح: "في مجلس الشيوخ، جون كيري، اخيراً     
  ".بالفوز في انتخابات اخرى

وبعيدا عن دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية الضرورية لتماسك اي اتفاق سالم، فان االميركيين وحلفاءهم              
وفي الحقيقـة،   . التي يترأسها عباس  " فتح"وحركة  " حماس"يفعلون كل ما هو ممكن لتعميق االنقسام بين         

حدة وبريطانيا واالتحاد االوروبي يجعلون الدعم للسلطة الفلسطينية معتمدا على مواصلة           فان الواليات المت  
 - والتي تبرر على انها محاربة لالرهاب      -في الضفة الغربية  " حماس"حملة المالحقة االمنية ضد نشطاء      

  .وتجعل المصالحة بين الفصيلين الفلسطينيين بعيدة المنال
 سجين سياسي تقول مجموعات لحقوق االنسان انهـم معتقلـون           1000 ونتيجة لذلك، فان هناك اكثر من     

بدون محاكمة في سجون السلطة الفلسطينية، بينما تحولت التصفيات خارج اطـار المحكمـة والتعـذيب                
الى امر روتيني من جانب اجهزة امنيـة        " حماس"وحمالت الدهم لمؤسسات اجتماعية على صلة بحركة        

ويترأس الجهد لبناء قوات عباس التي تنفـذ هـذه          . لمتحدة واالتحاد االوروبي  دربتها ومولتها الواليات ا   
 الذي يعتبر بشكل متزايد مصدرالقوة الحقيقيـة فـي الـضفة            -العمليات الجنرال األميركي كيث دايتون    

االمنية التي يرعاهـا مكتـب      " مجموعة ليبرا االستشارية  " بدعم من ضباط بريطانيين ومؤسسة       -الغربية
  .، والتي انهت للتو العمل لصالح قوات االحتالل في العراقالخارجية

وغني عن القول ان جميع الحكومات والجهات االمنية المعنية تنفي اي صلة بالتعذيب وتـصر علـى ان       
بتنفيـذ اعتقاالتهـا الخاصـة      " حماس" فيما انتقمت    -تدريباتها تهدف الى تجاوز انتهاكات حقوق االنسان      

واألثر المدمر لحشد السلطة الفلسطينية كأداة لحراسة االحـتالل         . في غزة " فتح"وانتهاكاتها ضد اعضاء    
نفـسها، والتـي    " فتح"، وانما في صفوف     "حماس"و" فتح"االسرائيلي ليس محسوسا فقط في االنقسام بين        

  . عاما االسبوع المقبل20ستعقد مؤتمرها االول منذ 
مـن حركـة    " فتح"د االوروبي، هو استكمال تحويل      وهدف عباس، بتوجيه من الواليات المتحدة واالتحا      

ومن المرجح ان يقـف المـال وتوزيـع القـوى ضـد             . تحرر وطني الى حزب حاكم لدولة غير قائمة       
في الضفة الغربية حسام خضر، الذي يدعو الى        " فتح"المعارضة الداخلية، مثل تلك من جانب القيادي في         

  .قاومة والتفاوضواستراتيجية توأمة بين الم" حماس"وحدة مع 
،مضيفاً انه حتى لو وقع الرئيس الفلـسطيني علـى          "نحن ال نتوقع شيئا من اوباما     : "وقال لي خضر امس   

المجموعة نصف المخبوزة من الكانتونات المحاطة بالجدران في الضفة الغربية والمقنّعة في زي دولـة               
لواليات المتحدة قادرة على انتزاعه من      والتي يبدو في الوقت الراهن انها اقصى ما قد تكون ا          "فلسطينية  
الى ان تشعر الواليات المتحدة بأن      "واضاف انه   . ، فلن يتمكن احد من الحفاظ عليها او تشريعها        "اسرائيل

من الضروري ان تستغل نفوذها لدى اسرائيل لتقديم شيء اقرب الى تسوية عادلة حقيقية، فان االحتمال                
  ". على الصعيد العالميسيكون تجدد العنف، مع عواقب اكبر

  "غارديانال"
  30/7/2009 ،وكالة سما
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  ]2/2[في بيت النار » توحيد البندقية«:  لبنان-فتح  .56

  حسن عليق
ويراهن البعض على ما    . حتى اليوم، لم تتمكن حركة فتح في لبنان من تخطي تبعات اغتيال كمال مدحت             

كي وسلطان أبو العينين، فيما يجهز آخرون أنفسهم        بعد المؤتمر العام للحركة لحسم الصراع بين عباس ز        
  ، تمهيداً لإلمساك بقرار المخيمات اللبنانية»بالقوة«للوراثة 
 -سـريعاً تبـين الهـدف       . ، دوى انفجار عند مدخل مخيم المية ومية في الجنوب         23/3/2009صباح  

 تعيينه نائباً لممثل منظمـة      الضحية، إنه كمال مدحت، رجل فتح القوي الذي بقي في الظّل طويالً، حتى            
تسلّم مدحت ملفات عديدة خالل السنة األخيرة من حياته، أبرزهـا مـا             . التحرير في لبنان، عباس زكي    

لكن كالماً كثيراً نسج من حوله، أعطاه أدواراً تتخطـى الحـدود            . يتعلق بإعادة إعمار مخيم نهر البارد     
بعد سيطرة حركة حماس عـسكرياً      «مدحت إلى أنه،    ويشير أحد عارفي    . اللبنانية لتصل إلى قطاع غزة    

في القطاع، ثم خروج فتحاويي آل حلس منه، أدى دوراً محورياً إلعادة ترميم فتح في القطاع، مـستنداً                  
ويقول البعض إن مدحت نال رضى الرئيس الفلسطيني محمود         . »إلى عالقاته الفتحاوية الداخلية الواسعة    

حتى إن عباس زكي أكد أكثر      . ن حركة حماس لم تضع أي عراقيل أمامه       عباس على أداء هذا الدور، وإ     
  .من مرة أن مدحت كان سينتقل إلى غزة قبل اغتياله

ويقال إن األخير كان يرى فيه، ال فـي زكـي،           . وفي لبنان، لم يكن الرجل متفقاً مع سلطان أبو العينين         
ن منافساً له، وينقل عنه أحـد المـسؤولين         أما مدحت، فكان يقول إنه ال يرى أبو العيني        . خصمه الحقيقي 

  .ال أرى سلطان أمامي وال بقربي، هو بعيد جداً ورائي: الفلسطينيين قوله ذات مرة
فعلهـا  : قبل رفع جثمان مدحت ورفاقه الشهداء من مسرح الجريمة، كانت ألسن خصوم أبو العينين تردد              

اعاً راسخاً لدى جمهور فتحاوي عريض، ويمكن       ، وباتت هذه الجملة اقتن    )سلطان أبو العينين  (أبو رياض   
  .سماعها تتردد بصوت مرتفع داخل أرجاء مبنى السفارة

أرسلت رام اهللا لجنة للتحقيق في الجريمة، لتطّلع من األجهـزة األمنيـة اللبنانيـة، وخاصـة مديريـة                   
سريعاً عثـر   . طينيةاستخبارات الجيش، على ما تظهره التحقيقات، وكي تكون سنداً لها من الناحية الفلس            

ـ     »الشاهد الملك «على   أحد المـسؤولين األمنيـين فـي الـسفارة         » د. ج. ع«، محمد ي، فتحاوي تابع ل
  .الفلسطينية في لبنان

روى الشاهد أنه سمع المسؤول العسكري لفتح في الشمال، فخري الطراوية، وأحد أفراد فتح في البـرج                 
أضافت رواية الشاهد أن العبوة     . ينين متورط باغتيال مدحت   الشمالي، قدري إسماعيل، يقوالن إن أبو الع      

. التي استهدفت مدحت نقلت من الشمال إلى مخيم البرج الشمالي، وأنها كانت ملفوفة بكيس برتقالي اللون               
استمعت مديرية استخبارات الجيش إلى إفادة الشاهد، فقال إن حديثاً جرى بينه وبين فخـري وقـدري،                 

 أن يكون أبو العينين مسؤوالً عن اغتيال مدحت، فتوافـق الثالثـة علـى القـول إن                  طُرِح خالله إمكان  
ويؤكد أكثر من مطّلع على التحقيقات أن الشاهد لم يقدم أي دليل علـى إمكـان تـورط                  . االحتمال وارد 

ة فخري وقدري في االغتيال، ومن خلفهما أبو العينين، وأنه أدلى بأكثر من رواية غير متماسكة ومتناقض               
وما أسهم في االرتياب من إفادة الشاهد، هو تخطيطه للسفر إلى السويد بعـد اإلدالء               . في بعض األحيان  

واألخير مـصنّف فـي بعـض       . بشهادته من جهة، ومغادرة المسؤول عنه إلى األردن، من جهة أخرى          
ـ . »غير المرغوب في دخولهم األراضي اللبنانية     «الدوائر األمنية اللبنانية في خانة       ان األمـن العـام     وك

أما العبوة الناسفة   . اللبناني قد أصدر سابقاً قراراً بمنعه من دخول لبنان، إال أن هذا المنع ما لبث أن رفع                
  .»علبة حالوة جبن«التي نقلت من الشمال إلى الجنوب في كيس برتقالي، فتبين أنها 

فرار من إمكـان المالحقـة      «دن هو   لبنان إلى األر  .) هـ. ج. ع(وفيما رأى معنيون بالملف أن مغادرة       
تستهدف أبو العينين، يقول فتحاويون من خـصوم األخيـر إن المـسؤول             » بسبب دوره في فبركة إفادة    
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إال .  أشهر من مغادرتـه    3الفلسطيني كان قد أنهى مهمته في لبنان، وقد نُقل بقرار إلى األردن قبل نحو               
لخارجية الفلسطينية لالطالع علـى العمـل اإلداري فـي          أنه لم ينفّذ القرار حتى أتت لجنة من وزارة ا         

بعد ذلك، عاد الشاهد إلى منزله، فيما أصدر قاضـي          . السفارة، فطلبت منه تنفيذ القرار، وتالياً، الخروج      
  .التحقيق العسكري األول مذكرتي توقيف بحق فخري وقدري

ويقول عدد من هـؤالء     . صوم األول بقي االقتناع بتورط أبو العينين باغتيال مدحت راسخاً عند معظم خ          
إال أن أنـصار    . »ولو كان الملف خالياً، ُألفرج عن الطراوية وإسماعيل       «إن القضاء اللبناني هو الحكم،      

. »تروج له جماعـة زكـي     «في فتح يؤكدون أن أبو العينين بريء مما         » المحايدين«أبو العينين وبعض    
لت من رام اهللا اقتنعت بما سمعته من مديرية اسـتخبارات           لجنة التحقيق التي أرس   «ويشير هؤالء إلى أن     

الجيش اللبناني التي تؤكد غياب أي دليل متين أو هش على تورط أبو العينين بطريقة مباشـرة أو غيـر                    
  .»مباشرة باغتيال مدحت

اوي، وهـو   لكنه سياسياً يمثّل مادة لإليغال باالنقسام الفتح      . التحقيق بالجريمة ال يزال بيد األمن والقضاء      
ويراهن البعض على أن رام اهللا لن تـسمح         . جزء من خلفية الشقّ اللبناني في المؤتمر العام لحركة فتح         

إضافة إلى ذلك، فإن بعض المعنيين بالوجود الفلسطيني في لبنان، وممن           . ألبو العينين بالعودة إلى لبنان    
ر فتح في لبنان، وقطع الطريق أمـام أي         هم على تواصل مع رام اهللا، يعربون عن اقتناعهم بأن حّل أمو           

محاولة لتفجير المخيمات، بحاجة إلى قرار من محمود عباس يقضي بإبعاد زكي أو أبو العينين أو االثنين                 
وبغض النظر عن الخلفيات السياسية، فإن معظم الفتحاويين يرون أن أمور الحركة في لبنـان لـن                 . معاً

  . اهللا، وهم يمنّون أنفسهم بأن هذه القرارات آتية بعد المؤتمر العامتستقيم من دون قرارات حاسمة من رام
  كيف سينعكس المؤتمر في لبنان؟

وفي لبنان، ثمـة مـن      . حتى يوم أمس، كان بعض الفتحاويين ال يزالون يتشكّكون بإمكان انعقاد المؤتمر           
طار، يؤكـد فتحـاويون أن      وفي هذا اإل  . يعيب على المندوبين قبولهم بدخول بيت لحم بموافقة إسرائيلية        

. »ولو لم يكن األمر كذلك، لما سمحت إسرائيل بعقده        «المؤتمر لن يخرج إال بمقررات تفيد نهج التسوية،         
الجيل الـشاب  «أما اإلدارة األميركية، فيشير مراقبون ممن يستمع إليهم في رام اهللا، إلى أنها تريد تمكين          

وتفسر المصادر ذاتهـا    . صود بهذا الكالم جماعة محمد دحالن     والمق. من السيطرة على الحركة   » المعتدل
  .المطلب األميركي بأنه يأتي في إطار توجه إدارة أوباما إلى طرح خطة جديدة للسالم

. وفي اإلطار الفتحاوي، ال أحد يزعم أن الحركة قدمت طرحاً سياسياً إلدارة الوجود الفلسطيني في لبنان               
 محاور ستمثّل اإلطـار     3ب المؤتمر تغير الواقع الحالي يتحدثون عن        والذين يأملون صدور قرارات عق    

إنشاء مرجعية سياسية موحدة لالجئين اللبنانيين، وتأليف مرجعية        : »الساحة اللبنانية «العام لعمل فتح في     
  .أمنية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وتحسين األوضاع االجتماعية واإلنسانية لالجئين

 نفسه ليرث أبو العينين وزكي معاً، أو بكالم أدق، هناك مجموعة من الفتحاويين في لبنان                ثمة من يجهز  
). اللينـو (تعد العدة لفرض واقع فتحاوي جديد داخل المخيمات، معتمدة ميدانياً على العقيد محمود عيسى               

ر بتعيـين اللينـو     تتبع القوة، مؤكدة أن قراراً سيصدر بعد المؤتم       » الشرعية«وتجزم هذه المجموعة بأن     
وسيطرح اللينو فكرة إنشاء    . مسيراً لألمن الوطني في لبنان، علماً بأنه يشغل حالياً هذا المنصب بالوكالة           

وترى تلك النظرية أن التغيير في المخيمات آت        . قوة أمنية مشتركة في عين الحلوة، على أن يتابعها جدياً         
. » قبل أن يفرض علينا على شاكلة ما جرى في نهر البـارد؟            فلماذا ال نفرض تغييراً بأيدينا    «. ال محالة 

أما عـن   . ويؤكد هؤالء أن الواقع الذي ثبته اللينو في مخيم عين الحلوة سيعم معظم المخيمات الفلسطينية              
مرجعية هذه المجموعة خارج لبنان، فيؤكد المشرفون عليها أن جميع قادة حركة فتح في الخارج أيـدوا                 

  .و في عين الحلوة، وهو الذي أعاد الحركة إلى الساحة العسكرية رقماً صعباًتحركات اللين
ليست واقعية، رغم أن بعض المحيطـين بمحمـود عبـاس           «لكن بعض المطّلعين يرون أن هذه الرؤية        

وكذلك، فإن محمد دحالن سيتبنّاها في حال تمكنه من اإلمساك بزمام األمور فـي              . يحاولون التسويق لها  
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وبحسب هؤالء، فإن السيطرة أمنياً على المخيمات دونهـا عقبـات كبـرى،             . »بعد المؤتمر حركة فتح   
وفضالً عن ذلك، فإن التعقيدات داخل المخيمات ال        . وخاصة بعدما بدأت حماس عملها التنظيمي في لبنان       

ـ          . تزال كما هي، أمنياً واجتماعياً     سلم فـتح   وفي ظل التوجه الحالي لعباس، فإن أطرافاً عديدة ستعرقل ت
من ناحيته، يرى مسؤول رفيـع فـي أحـد          . للملف األمني، وتالياً للقرار السياسي الخاص بالجئي لبنان       

الفصائل المناوئة لفتح أن أقصى ما يمكن أن يحصله المؤتمر العام للحركة في لبنان، هو الحفـاظ علـى                   
ا الحسم العسكري، فال يمكنـه      أم. فالتشرذم داخل الحركة بحاجة إلى قرار سياسي موحد       . واقعها الحالي 

  .»موحدة» فتح«وإن وقفت خلفه كل «التمدد إلى شمالي نهر األولي، 
  الكفاح المسلح

ولهـذا  . تُطرح في األوساط الفتحاوية قضية إلغاء المؤتمر العام للحركة بند الكفاح المسلح مـن ميثاقهـا     
 أيلـول تقتـضي     11متغيرات ما بعـد     الطرح أنصار بين بعض أبناء فتح في لبنان، إذ يقول هؤالء إن             

وبناء على ذلك، ال بأس من إبدال كلمة الكفاح المسلح          . واقعية سياسية وتكيفاً مع مصطلحات العالم الجديد      
في المقابل، يؤكد فتحاويون آخـرون أن طرحـاً ممـاثالً           . »الحق في مقاومة االحتالل بكل أشكالها     «بـ

أنصار الرأي األول يؤكدون غياب أفق سياسي ألي انشقاق في          لكن  . سيؤدي إلى انشقاقات داخل الحركة    
وبين الطرفين، يشير عدد من الفتحاويين إلى أن الفكرة غير مطروحة أبداً على جدول أعمـال                . الحركة
ويضرب هؤالء مثالً بالقول إن جميع المسؤولين الفتحاويين الذي أتوا إلى لبنان خالل األشـهر               . المؤتمر

هللا واألردن، أكدوا أن التوجه خالل المؤتمر سيكون لتعزيـز الـروح النـضالية فـي                الماضية من رام ا   
  .»وحتى توفيق الطيراوي استخدم هذه اللغة«صفوف الحركة، 

  31/7/2009األخبار، 
  

  مدينة الروابي برام اهللا رمز للمرحلة الجديدة  .57
  آري شافيت

.  كيلومترات شـمالي غـرب رام اهللا       9سافة  المدينة الجبلية التي ستشيد على م     . الروابي: تذكروا االسم 
المدينة المخططة االولى فـي الـضفة التـي سـيقطنها           . المدينة المخططة االولى في التاريخ الفلسطيني     

. مدينة خطط لها ان تكون مدينة رخاء فلسطينية علمانية مفتوحـة وقـادة            . فلسطينيون وليس مستوطنون  
مدينة الـشركات القويـة الفلـسطينية       . طفال والمدارس مدينة الشوارع المرصوفة والمقاهي ورياض اال     

  .مدينة تشق طريق الفلسطينيين نحو القرن الحادي والعشرين. والنخب الفلسطينية المختارة
شبان : المستثمر بشار المصري آمن دائما بالمكانة الفلسطينية الجديدة       . الروابي كانت طوال سنوات ُأمنية    

المصري اعتبر هذه الطبقة الجديدة طاقـة كامنـة   . وسط حتى مرتفعمثقفون ذوي وجهة غربية ودخل مت 
لذلك اعتقد انه سيكون من الصحيح اقامة مدينة جديـدة لهـذه            . اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بدرجة كبيرة    

الكثيرون شككوا بالقدرة   . ولكن ظروف المجابهة واالحتالل جعلت الروابي حلما هذيانيا وخياليا        . الشريحة
ة مدنية عصرية فلسطينية في ظل القمع الذي  تخضع له الـضفة والحـواجز التـي تمزقهـا                   على اقام 

  .والسياسة المتطرفة الهدامة التي تتفشى فيها
قوات االمـن الفلـسطينية     . سياسة سالم فياض بدأت تطرح الثمار     . ولكن في السنة االخيرة حدث انقالب     

في . الفوضى اخلت مكانها لحكم قائم على النظام      . لانتشرت في رام اهللا وجنين ونابلس وبيت لحم والخلي        
كمـا ان الـوعي     .  حاجزا كانت تقطع اوصال الضفة وتخنق اقتـصادها        25موازاة ذلك ازالت اسرائيل     

ولد تطلع متجدد للهـدوء     . سئموا االحتكاك الدائم والصراع الذي ال ينتهي      . لقد سئموا : الفلسطيني قد تغير  
  .والنظام والحياة الطيبة

بنـوك وشـركات    . جة لهذه المجريات الثالث عاد مستثمرون عرب وغريبون لالستثمار في فلسطين          نتي
حتى فـي   . وفي بيت لحم وجنين بدأ االزدهار يظهر      . مالية وشركات تكنولوجيا راقية فتحت في رام اهللا       
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لحرة تسببت  الهدوء واالستقرار والحركة شبه ا    . نابلس ظهرت في االونة االخيرة عالمات اولى لالنعطافة       
بعد فترة التعصب والقمع بدأت فلسطين اخيرا تظهر بدايـة بدايـة       . في عودة الحياة الى مسارها تدريجيا     

  . االمل
منذ عملية االعـدام الميدانيـة فـي رام اهللا ضـد            .  فياض –في اسرائيل يقللون من الحديث عن انقالب        

لـيس لـديهم اهتمـام    .  عن خارطـة وعـيهم  االسرائيليين، ازال الكثيرون من االسرائيليين هذه المدينة    
ولكن اولئك االسرائيليين ايضا الذين يمسكون بالملف الفلـسطيني ليـسوا           . بالفلسطينيين ان خيرا او شرا    

ليس لديهم اهتمام كبير بالفلسطينيين     . هم يفضلون اعتبارهم ضحايا   . دائما مهتمين بالفلسطينيين كبني بشر    
لى مستثمرين ومهندسين ومقاولين ومخططين للبرمجيات ومختصين في    الذين لم يعودوا ضحايا وتحولوا ا     

  .ولذلك لم ير اليمين وال اليسار او يستوعبوا االنقالب الهادىء الذي يلم بالضفة. الدعاية والعالقات العامة
في كل لحظة يمكـن الزمـة       . كل شيء ما زال في بدايته وقابال للتغيير       . ولكن االنقالب الهادىء يحدث   

ولكن الزائر لرام اهللا في هذا الصيف ال يملـك نفـسه مـن              . ة وحدث أمني أن يفترسوا االوراق     سياسي
وفي منتصف الليل تكتظ الـشوارع      .  مطعما جديدا  12في السنة االخيرة فقط فتحت في المدينة        . الدهشة

 هي مدينة ما    رام اهللا فياض  . مثل بيروت الحريري  . وتبقى التجارة يقظة والنوادي الليلية تغص بالزائرين      
ان لم يقـم االمريكيـون واالسـرائيليون        . مدينة تداوي جراح صدمة شديدة وتحتفل بتعقلها      . بعد الحرب 

خالل فتـرة   . والفلسطينيون بحرق الطبخة مرة اخرى فان هذا التعقل قد ينتشر الى مدن الضفة االخرى             
  .غير طويلة سيتبلور واقع جديد هناك
 مليون دوالر ستصرف من الفلسطينيين والقطـريين        800. قل الجديد الروابي هي ايضا رمز ومحك التع     

 الف  40 آالف وحدة سكنية ستبنى في المدينة التي ستستقبل          6حوالي  . على هذا المشروع غير المسبوق    
  .نسمة وتوفر اماكن عمل لعشرة آالف فلسطيني

ى الفلسطينيين افقا   الروابي هي ايضا مشروع اقتصادي ضخم وكذلك مشروع اجتماعي ثقافي يعرض عل           
ولكن خروج هذا المشروع الى حيز التنفيذ يستوجب من االمريكيين واالوروبيين ان يفهمـوا ان               . جديدة

على نتنياهو وباراك ان يسلموا الممر الذي يربط بين الروابي ورام اهللا            . نهج فياض هو النهض الصحيح    
 ان يقللوا من البيروقراطية وان يتيحوا لمدينـة         عليهم. الى السلطة الفلسطينية حتى تخرج الى حيز التنفيذ       

مـن  . هناك االن فرصة حقيقية فـي الـضفة       . المستقبل الحصول على الماء والكهرباء وطرق الوصول      
  .المحظور تضييعها

  "هآرتس"
  31/7/2009صحيفة فلسطين، 

 
  !التكتيكي االستراتيجي:  نتنياهومناورات .58

  أسعد عبد الرحمن. د
 من دخول الرئيس أوباما البيت األبيض، وأربعة أشهر مـن صـعود نتنيـاهو               بعد أكثر من نصف سنة    

لرئاسة الوزراء اإلسرائيلية، تبدو عالقات إسرائيل والواليات المتحدة فاترة على نحو ال سابق له، ممـا                
يبدو كـزعيم ضـعيف،     "ليقول عن أوباما من المنظور اإلسرائيلي إنه        " ألوف بن "دفع الكاتب اإلسرائيلي    

ف المواجهات مع األشرار في كوريا الشمالية وإيران ويحاول التغطية على ضعفه بخطابات بـاردة               يخا
ـ       ". وبضغط غير نزيه على إسرائيل     رافض للسالم،  "وفي المقابل، يبدو نتنياهو من المنظور األميركي، ك

وظاهرياً علـى   ". ةيحاول التغطية على تطرفه بأقوال غير ملزمة وبالتدخل في السياسة الداخلية األميركي           
األقل، منذ لقائهما في واشنطن حيث طُلب من نتنياهو تجميد المستوطنات، تكثـر المؤشـرات علـى أن                  

فلم يستمر وجود المستوطنات فقط، بل زادت مـشاريع توسـعتها حتـى             . ضغوط أوباما عليه قد توقفت    
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 إلى الشرق األوسـط جـورج       وال يزال مبعوث اإلدارة األميركية    . طالت أحياء في قلب القدس الشرقية     
  ".المستوطنات"ميتشيل يحاول إيجاد صيغة لتجميد البناء في 

" المـستوطنات " على أن تكون معالجة      -فيما يبدو -ورغم أن أوباما لم يتراجع عن مواقفه، إال أنه وافق           
طينية من الدول العربية، وموافقـة فلـس      " بادرات طيبة "جزءاً من رزمة دبلوماسية واسعة تتضمن أيضاً        

ورغم كل مـا    . اإلسرائيلية-على استئناف المفاوضات، وربما أيضاً إعادة تحريك المفاوضات السورية          
اإلسرائيلي، -هو السبيل إلنهاء الصراع العربي      " حل الدولتين "يقال عن إيمان أوباما بإيجاد مخرج وبأن        

ته التي أفصح عنها خالل     ذلك كان مضمون رسال   .  صعد الضغط على كال الطرفين     -ولهذا السبب -فإنه  
 يوليو بالبيت األبيض مع ممثلي قيادات المنظمات اليهودية األميركية خاصـة بعـد أن               13اجتماعه في   

تذمر بعضهم من أنه من غير العدل ممارسة أوباما ضغوطاً على إسرائيل لتجميد البؤر االستعمارية في                
: انتصر ظاهرياً في هذه الجولة    "وله إن نتنياهو    ق" بن"ويضيف  ! ، في حين يتساهل مع الفلسطينيين     "الضفة"

المستوطنات تواصل االزدهار والقرارات الحاسمة القاسية في المـسائل الرئيـسة كالحـدود، والقـدس               
واألهم أن فشل نتنياهو فشل في خلق       ). الدولتين للشعبين (لكنه اضطر إلى قبول فكرة      . والالجئين تأجلت 

وهو ليس لديه أي قناة كتومة إلى البيت األبيض، أو أي تفاهم هـادئ              . ثقة وحميمية مع الرئيس واإلدارة    
  ".ويتحدثون في مكتب نتنياهو بحسد عن التنسيق التام بين أولمرت وإدارة بوش. على السياسة

األميركية تقريراً مهماً أفاد أن أوباما توصل إلى نتيجة جوهرها أن           " التايمز"من جهة ثانية، نشرت مجلة      
ن واإلسرائيليين لن يصلوا إلى اتفاق سالم ما لم تكن هناك ضغوط خارجية على كال الطـرفين        الفلسطينيي

ويركز التقرير على طبيعة العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة، معتمـداً           ". التنازالت المطلوبة "لتقديم  
المشاركين فـي االجتمـاع     على لقاء أوباما مع ممثلي قيادات المنظمات اليهودية، مشيراً إلى اقتراح أحد             

السنوات الثماني الماضية أثبتت أن أفضل فرصة لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين تكون             "بأن  
اإلسرائيلية على أفضل حاالتها، وبالتالي لن يخدم الشقاق العلني بـين           -في حال بقاء العالقات األميركية      

إن : "إال أن أوبامـا، بحـسب التقريـر، رد قـائالً          ". المتل أبيب وواشنطن مسعى أوباما في تحقيق الس       
العالقات الوثيقة بين إدارة بوش وحكومتي كل من شارون وأولمرت لم تسفر في الواقع عن إحراز تقدم                 
ملموس نحو السالم؛ لذا فإن الواليات المتحدة تمارس ضغوطاً على كل من إسرائيل والفلسطينيين والدول               

إسرائيل تحتاج إلى الواليـات     "إلى أن   " بن"ويخلص  ". زالت الضرورية لتحقيق السالم   العربية لتقديم التنا  
إسحق شامير هو اآلخر وقف ببطولة في وجه ضـغوط          . المتحدة أكثر بكثير مما تحتاج األخيرة لألولى      

  ".بوش األب ضد المستوطنات إلى أن سقطت الصواريخ على تل أبيب في حرب الخليج
، حيث ال إجماع عليها، إلى معركة حول القدس التـي           "المستوطنات"لمعركة حول   نتنياهو نجح في نقل ا    

  !خدمة الستراتيجيته... يجمع اإلسرائيليون عليها
الخالف الذي تثيـره    "اعتبرت فيها   " لعب خطير بالنار  "، فكتبت افتتاحية بعنوان     "هآرتس"أما أسرة تحرير    

في شرقي القدس، ليس تعبيـراً عاديـاً        ) شيخ جراح ال(خطة إقامة جيب يهودي في قلب الحي الفلسطيني         
فتوقيت القرار ذاك فـي ذروة المـساعي        . آخر عن الجدال مع الواليات المتحدة في مسألة المستوطنات        

لتحقيق تسوية حول البناء المقيد في المستوطنات، يثير االشتباه باستعداد نتنياهو للدخول في مفاوضـات               
يقرر بأن إحدى نقاط ضعف نتنياهو في الماضي كانـت          " ناحوم برنياع "كن  ل". جدية على التسوية الدائمة   

مـا هـي المواضـيع      : عندما سئل . في بداية الوالية الحالية، حاول إصالح األمر      . تحديد سلم األولويات  
وهو يعرف أنه كي يحاول وقف إيـران يحتـاج          ". إيران، ثم إيران، ثم إيران    : "الثالثة المهمة له؟ أجاب   

ومن أجل االستعانة بواشنطن، فإنه ملزم بالحفـاظ علـى التأييـد التقليـدي           . اإلدارة األميركية بشدة إلى   
لم يكن تأييد الرأي العام األميركي مهماً بهـذا         " الغفران"إلسرائيل في الرأي العام األميركي، فمنذ حرب        

  ".القدر إلسرائيل



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1510:         العدد       31/7/2009الجمعة  :التاريخ

طالما ظل  : والمسألة الفلسطينية وبطريقة سلبية   أراد نتنياهو الربط بين إيران      : "، فيقول "يوري أفنيري "أما  
لكن أوباما قلب المعادلة رأسـاً علـى        . الخطر اإليراني قائماً، فإنه ال يمكن التعامل مع الشأن الفلسطيني         

إن إحراز تقدم على المسار الفلسطيني هو شرط مسبق إلحـراز تقـدم علـى       : عقب وخلق صلة إيجابية   
إن األزمة الفلسطينية غير المحلولة تزود إيران بالوقود، وتعطيهـا          : طقياًويبدو ذلك من  . المسار اإليراني 

  ".السبب لتهديد إسرائيل وتضعف المعارضة المصرية والسعودية لطموحات إيران في المنطقة
إذا كان أوباما رجالً صـارماً أم       "، أن الجميع سيرون اآلن      "معاريف"في  " بن كاسبيت "ويستخلص الكاتب   

ماذا سنفعل إذا مـا اكتـشفنا،       : "والسؤال في نظر الكاتب هو    ". قاً يعتزم السير حتى النهاية    ال، إذا كان ح   
لمصيبتنا، بأن أوباما جدي، وأنه سيسير حتى النهاية؟ في هذه الحالة، يحتمل أن يـدور الحـديث حـول                   

 هـي قـوة   أميركـا . محظور أن ننسى ولو للحظة واحدة أن هذه حقاً ليست مباراة متوازنة       . نهايتنا نحن 
  ".عظمى، ونحن دولة مرعية

داخـل  (، حيث ال إجماع عليها      "المستوطنات"لقد نجح نتنياهو تكتيكياً، في نقل المعركة من معركة حول           
كمحاولة منـه   ... إلى معركة حول القدس التي ال يختلف إسرائيليان عليها        ) إسرائيل ناهيك عن خارجها   
أنها من المواضيع األكثر حساسية للدول العربية التي لـن          ، رغم   "استراتيجيته"لتوظيف القدس في خدمة     

  .تتوجه إلى التطبيع، بينما تحرجها إسرائيل بمبادرات البناء في شرقي القدس
مرفوضة في العالم وانتقادها ليس له ثمن سياسي، حتى فـي الـساحة             " المستوطنات"وألن عملية توسيع    

، نقالً عن اثنتين مـن      "يديعوت أحرونوت "قد أوردت   ، ف "عاصمة إسرائيل -القدس  "األميركية على عكس    
الشخصيات الرسمية اإلسرائيلية أن نتنياهو هو من قرر تسريب موضوع المواجهة مع اإلدارة األميركية              

قد يكون نتنياهو نجح في هـذا       . فيما يتعلق بالبناء شرقي القدس كخطوة استباقية للحشد ضد هذه اإلدارة          
 !؟ ذلك أمر متروك للمستقبل في ضوء الموقف الفعلي إلدارة أوباما"ستراتيجيتها"لكن ماذا عن " التكتيك"

 31/7/2009االتحاد، االمارات، 
  

  السلطة والثروة دون احتالل ومع االحتالل .59
  ياسر الزعاترة 
في الزمن العربي الجديد ثمة ظاهرة بالغة األهمية تزداد خطورتها تبعا لما تتركه على السياسة من آثـار       

تمثل تلك الظاهرة في تداخل السلطة مع الثروة على نحو لم يحدث من قبل ، وال نعني هنا حـصول                    ، وت 
مـشاركة أهـل   : أصحاب السلطة على ثروات من جراء تحكمهم بالسلطة فقط ، بل أيضا وهـو األهـم        

  .السياسة والسلطة الناس في عالم التجارة واألعمال بشكل مباشر
ي ظل تحوالت السياسة في دولة ما بعد االستقالل وقعت تغيـرات فـي              في كثير من الدول العربية ، وف      

عالم السلطة ، حيث وصل إلى القيادة رموز من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة ، ثم شرعوا بمرور الوقت                  
يستغلون سلطتهم في ولوج عالم المال واألعمال ، إن لم يكن مباشرة فمن خالل أبنائهم وأقاربهم ، فـي                   

لدول ذات الطابع التقليدي تكاثر أبناء األسر الحاكمة وحاجة كل منهم إلـى بنـاء ثروتـه                 حين شهدت ا  
الخاصة ، األمر الذي ال يمكن أن يتأتى من خالل المخصصات التقليدية التي يحصل عليها بحكم نسبه ،                  

  .ما دفع أكثرهم إلى دخول عالم التجارة
         الفساد الذي أخذ يـدب فـي أوصـال الـدول            هذه المعادلة أنتجت مصائب ال تحصى ، ليس فيما خص 

ومؤسساتها ، وبالطبع بعد اختالط أهل السلطة بأهل الثروة ، وتسخير األولى في خدمة الثانية ، بل أيضا                  
في سياق تقديم التنازالت للخارج المتحكم بدوره في حركة المال على المستوى الدولي ، والتنازالت هنا                

لح الدولة وشعبها ، بل تمتد لتشمل المواقف الخارجية التـي تخـص             ال تتوقف عند تلك التي تخص مصا      
  .القضايا القومية
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يبدو المشهد أسوأ بكثير في الدول الواقعة تحت االحتالل ، كما هو الحال في العراق وفلسطين على سبيل                  
ئة بالدوالرات  المثال ، وكذلك الحال في أفغانستان التي يتوعدها الجنرال األمريكي بتريوس بالحقائب الملي            

  .من أجل شراء الزعماء القبليين وقادة المليشيات لشراء تعاونهم ضد حركة طالبان
في الحالة العراقية رأينا كيف تحول معارضون سياسيون كانوا يعيشون في الدول الغربية على المعونات               

ن ، بل بعشرات الماليـين ،       االجتماعية التي تقدمها الدولة لالجئين السياسيين إلى أثرياء يلعبون بالماليي         
وربما أكثر من ذلك في حاالت معينة ، وقد رأينا أكبر عملية نهب في التاريخ تتم على عـين المحتـل                     

  .وبالتواطؤ معه ، وبالطبع من أجل انتزاع المواقف السياسية التي تناسبه وتخفف من خسائره
لمتقاعدين خلطـوا الـسياسة بالمـال       في فلسطين تمكن المحتل بعد أوسلو من صناعة طبقة من الثوار ا           

واألعمال ، وهؤالء هم الذين وقفوا ضد انتفاضة األقصى عندما أجمع عليها الشعب الفلـسطيني ، بـل                  
هـو الـذي   : رأينا بعض الذين ائتمنهم الرئيس الراحل على المال يفعلون ذات الشيء ويديرون له الظهر     

رأينـا  . مريكي اإلسرائيلي ويتمردوا على من حولهم     كان يعتبرهم طوع بنانه قبل أن يستقطبهم الخط األ        
  .كيف تحول هؤالء من فقراء ينتظرون الراتب الشهري إلى رجال أعمال يركبون الطائرات الخاصة

قبل أسابيع قرأنا مقابلة أجراها نجل أحد المسؤولين الكبار في السلطة مع موقـع اقتـصادي خليجـي ،                   
من الموقع ، ومن ثم أعيد نشرها من جديـد بعـد حـذف بعـض             وبسبب مضمون المقابلة تمت إزالتها      

  .الفقرات منها
 للمرة األولى ، بحسب قوله ، ولم يلبث أن تحول إلى رجل             96النجل العزيز دخل األراضي المحتلة عام       
 مليون دوالر سنويا ، ومعظمها ذات صلة باإلسـرائيليين ،           35أعمال كبير ، تدر شركاته ارباحا قيمتها        

هذا ليس اختراعا وليس عنوانا لمانـشيت       : "سئل عن هذا الجانب قال من دون أن يرف له جفن          وعندما  
، أغلب الفلسطينيين يتعاملون مع إسـرائيل أمـا         " فالن يتعامل مع الجانب اإلسرائيلي    "عريض من نوع    

  ".المتبقون فيعيشون على األمطار
يتحدوا جبروته ويقاوموه ويجعلـوا وجـوده       كيف يمكن لمن يتعامل أبناؤهم مع العدو على هذا النحو أن            

  .مكلفا ، هم الذين يتحركون تحت رحمته ، بل يعقدون الصفقات التجارية مع رموزه؟،
تلك هي معادلة الجمع بين السلطة والسياسة والثروة ، وهي كارثية في الوضع العادي ، لكنها تغدو أسوأ                  

ترى هل كان مانديال سيحرر جنوب إفريقيا لو كان         . بكثير عندما تتوفر في دول أو بالد تخضع لالحتالل        
  .أبناؤه يديرون البزنس مع المستوطنين البيض؟،

  31/7/2009الدستور، 
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  31/7/2009السبيل، األردن، 

  


