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  "الهستيرية"بـ القدومي ير تصف تصريحاتمنظمة التحر .1

اللجنة التنفيذية  أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 15/7/2009الشرق األوسط، نشرت 
لمنظمة التحرير الفلسطينية هاجمت بشكل غير مسبوق، القيادي التاريخي في حركة فتح، فاروق القدومي 

  .ى اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفاتالتهاماته للرئيس محمود عباس بالتآمر عل
وقالت في بيان رسمي،  .، بالهستيرية وهددت باتخاذ إجراءات ضدهالقدوميوصفت اللجنة تصريحات و

في إطار سعي القدومي لتعطيل انعقاد مؤتمر حركة فتح السادس، قام باإلدالء بتصريحات هستيرية "إنه 
أن هذه "وأضافت . "األردنية عمان قبل يومينلبعض مراسلي الصحف خالل زيارته إلى العاصمة 

التصريحات احتوت على مزاعم ضد رئيس اللجنة التنفيذية وآخرين، ال تعدو كونها من اختراع خيال 
مريض ولمسؤول فقد كل مقومات االتزان السياسي والنفسي، خاصة االتهامات بالتآمر على حياة زعيمها 

 وثائق ، كما يقول،لو كان لدى القدومي"وتابعت القول . "اتالراحل القائد الكبير الشهيد ياسر عرف
 سنوات عندما زعم أنه 5صحيحة بشأن مثل تلك االتهامات الخطيرة، لكان من األجدر به أن يكشفها قبل 

حصل عليها، ولكنه يخترع هذه االتهامات المريضة الخطيرة لكي يستعمل آخر طلقة في جعبته من أجل 
 ."تحإفشال انعقاد مؤتمر ف

بالتراجع واالعتذار العلني عن مثل هذه األقوال، التي تصب في خدمة "وطالبت اللجنة التنفيذية القدومي 
خطط أعداء الشعب الفلسطيني والمتآمرين على وحدته والساعين لتكريس االنقسام في صفوفه، حرصا 
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صة أن من يسيء إلى على آخر ما تبقى للقدومي من رصيد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، خا
تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني ويحاول تصويره أمام الشعب الفلسطيني وأجياله الجديدة وكأنه سلسلة 

 ."من المؤامرات والتواطؤ وغيرها من الخرافات، إنما يسيء إلى نفسه وإلى تاريخه، ودوره فقط
وممثل منظمة  [ فتح وممثلهاعضو اللجنة المركزية لحركةأن  15/7/2009نت، .الجزيرةوأضاف موقع 

 في لبنان عباس زكي قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجال تبحث فيه التصريحات األخيرة ]التحرير
وأن " ستعالج الموقف"وأضاف زكي في تصريحات لقناة الجزيرة مساء أمس الثالثاء أن اللجنة  .للقدومي

وأوضح أن الرئيس  .ستقبل ووحدة حركة فتحاتهامات القدومي لعباس لن تكون لها أي تداعيات على م
الفلسطيني يفضل عدم الرد على هذه االتهامات في هذا الظرف، وأن حركة فتح ليست في حاجة إلى 

واستغرب زكي تأخر القدومي في الكشف عن هذه المعلومات، وقال  ".نشر الغسيل كي يتشفى اآلخرون"
اللجنة المركزية للمنظمة ويضعها في الصورة ويطلعنا أن يجمع ) القدومي(ألم يكن جديرا بأبو اللطف "

ونفى في الوقت نفسه أن " كارثة كبيرة"وأضاف أن إخفاء هذا الموضوع  ".على هذه المعلومات الخطيرة
  .يكون هو الذي نقل نسخة المحضر من عرفات كما صرح بذلك القدومي

ان عطا اهللا خيري وصف السفير الفلسطيني في عم أن عمانمن  15/7/2009الغد، وأوردت 
تهدف إلى إفشال  "أنهاالتي لن تنطلي على الشعب الفلسطيني، معتبراً " باالفتراءات"تصريحات القدومي 

  ".الحوار الوطني والمؤتمر الحركي لفتح
  

  األخيرة من عمان القدومي تصريحاتسلطة بعد ال واألردن بين " صامتةأزمة": " العربيالقدس" .2
 بالغ أمام باهتماميقف المطبخ السياسي المحيط بالرئيس الفلسطيني محمود عباس  :ين بسام البدار-عمان 

 منه التصريحات األخيرة والمثيرة للرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي وهو انطلقتالمكان الذي 
دن شهية العاصمة األردنية عمان، فيما تثير تساؤالت طرحتها رام أهللا عبر أصدقاء لها من سياسيي األر

 ومفصلية بين عباس وسلطته والحكومة األردنية تترجمها تعليقات القدومي " صامتةأزمة"المراقبين حول 
  .األخيرة والساخنة

وأبلغ صائب عريقات شخصيات سياسية وبرلمانية أردنية أمس بان سماح عمان للقدومي باإلدالء 
اس أكثر من مضمون هذه التعليقات التي  منها إستوقف أركان الرئيس عبانطالقابتصريحاته األخيرة 

 أغسطس/ قرئت رئاسيا على انها محاولة لمنع المؤتمر الحركي الذي سيعقده عباس في الرابع من آب
  .المقبل من تجريد القدومي من لقبه الوحيد المتبقي له عمليا وهو أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح

 من عقد مؤتمر صحافي هو األول من نوعه منذ سنوات ونقل عن عريقات قوله بان تمكن القدومي
 السؤال األكثر أهمية بالنسبة للقيادة الفلسطينية، وأن هذا السؤال ساهم في تخفيف أصبحطويلة في عمان 

 تتعلق بخلفيات عقد اآلنوتيرة رد الفعل على القدومي وتصريحاته إلن المسألة األهم في نظر السلطة 
  . منع من دخول المخيمات في األردنأنرجل بمواصفات القدومي سبق مؤتمر صحافي في عمان ل

وكان القدومي قد دفع بالتساؤالت حول أزمة باطنية في العالقة بين عمان والرئيس عباس عندما فوجئ 
 يثبت ضلوع اجتماعالمراقبون به يعقد مؤتمرا صحافيا نادرا في عمان يكشف فيه عن وجود محضر 

  .لرئيس الراحل ياسر عرفات بالتعاون مع أرئيل شارونالرئيس عباس بتصفية ا
  .ولم تعلن الحكومة األردنية موقفا من أي نوع بخصوص المؤتمر الصحافي الذي عقده القدومي

 يعقد مؤتمرا صحافيا من هذا الطراز دون الحصول على أنيمكن  ويؤكد مقربون جدا من القدومي انه ال
 أنهو ما تمتنع الحكومة األردنية عن شرحه والتعقيب عليه مع موافقة مسبقة من الجانب األردني، و

ون اإلعالم ناصر جودة ونبيل ؤ عدة مرات بوزيري الخارجية وشاالتصال حاولت "القدس العربي"
  .االستيضاحالشريف بقصد 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1494:         العدد       15/7/2009األربعاء  :التاريخ

 اتسمت اللقاءات الثالثة األخيرة بين العاهل األردني والرئيس عباس إنوقال مصدر فلسطيني مطلع جدا 
 استقبال عمان مرتين على األقل وخالفا للعادة عن اعتذرت من الجانب األردني فيما "البرود السياسي"بـ

  .عباس
 برمتها في السلة المصرية ودون "الورقة الفلسطينية" عباس يضع أنوتجمع نخب القرار األردنية على 

 . إنصاف، األمر الذي يهدد مصالح إستراتيجية لعمانأوتشاور 
  15/7/2009لعربي، القدس ا

  
  ة تحمل فتح مسؤولية تعثُّر الحوارمقال الالحكومة .3

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن ما قيل في مهرجان قلقيلية يعد نفس الخطاب الذي فجر  :غزة
األوضاع في القطاع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وان اإلصرار عليه يعني اإلصرار على ذات 

جاء ذلك خالل االجتماع األسبوعي الذي عقدته الحكومة  .ي التدميري للمجتمع الفلسطينيالمنهج اإلقصائ
أمس، وأوضحت الحكومة أن مواقف حركة فتح األخيرة من الحوار تعد تراجعاً خطيراً عن التفاهمات 

ؤولية التي تمت في القاهرة ومحاولة لتكريس االنقسام بما يخدم مصالح االحتالل، محملةً  حركة فتح مس
وبينت الحكومة أن كل المعطيات الحالية ال . التعثُّر الحالي واإلخفاق الراهن في التوصل التفاق مصالحة

  .تشير إلى أن حركة فتح جادة في الوصول إلى اتفاق، بل ال تملك القرار بالوصول إليه
إلى دراسة وافية وأشارت الحكومة إلى أن ما قاله فاروق القدومي وما كشفه من حقائق خطيرة تحتاج 

ومستفيضة من الجميع، ألنها تؤكد ما قالته الحكومة مرارا بأن هناك أيادي متعاونة مع االحتالل 
اإلسرائيلي تحاول العبث بالواقع الفلسطيني الداخلي وتتكامل معه أمنياً وسياسياً وتجند المجموعات لهذا 

  .الهدف
 على خلفية الحرب "إسرائيل" لتصدير السالح إلى ورحبت الحكومة بالموقف البريطاني األخير من منعٍ

  . األخيرة على قطاع غزة
  15/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيل"هدف قوات األمن الفلسطينية منع العمليات ضد :  فياضسالم .4

قال رئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية سالم فياض، إنه يتعين نشر قوات : وكاالتال -السبيل
لى نطاق واسع في المدن الفلسطينية للحيلولة دون وقوع أي هجمات ضد اإلسرائيليين، مؤكدا أن األمن ع

هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل حماية الجهود الوطنية الفلسطينية الرامية إلى بناء الدولة وأن أي "
مقابلة مع وقال فياض في  ."شخص يخالف هذه التعليمات يعتبر خارجا على القانون كائنا من كان

ال " هي الجهة الوحيدة التي تشرف على األسلحة والتسلح وإنه "الدولة"، إن "واشنطن بوست"صحيفة 
  ."يمكن أن تكون هناك دولة وميليشيات مسلحة في آن معا ألن ذلك يمثل تضاربا

ت االنتفاضة  التي أعقب"المشاكل"وأشار فياض إنه ال يتمتع بخبرة أمنية كافية ومع ذلك فإنه يحاول تسوية 
نتيجة وقف التعاون اإلسرائيلي الفلسطيني بموجب " والتي جاءت 2000الفلسطينية التي بدأت عام 

اتفاقيات أوسلو وانطوت على هجمات انتحارية وغيرها من الهجمات ضد اإلسرائيليين وتعزيز االحتالل 
  ."ينيالعسكري اإلسرائيلي للضفة الغربية والتراجع المتزايد لالقتصاد الفلسط

تضطر إسرائيل بموجب اتفاقات خارطة الطريق أن تتخذ "وقال فياض للصحيفة إن جهوده األمنية سوف 
خطوات خاصة بها بما في ذلك تجميد بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووقف تدخل القوات 

وأكد أنه إذا لم . " أوسلواإلسرائيلية في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية التي نصت عليها اتفاقات
  .تحصل هذه األمور فإنه بال شك سيمنى بالفشل
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قوله إنه ال ينظر إلى فياض كسياسي ) الناطق باسم حكومة فياض(ونقلت الصحيفة عن غسان الخطيب 
وإنما كخبير اقتصادي، مضيفا أنه رغم توتر العالقات مؤخرا بين الرئيس محمود عباس وسالم فياض، 

  .اجان إلى بعضهما البعض بحيث يوفر عباس الوزن السياسي وفياض الخبرة اإلداريةإال أنهما يحت
 14/7/2009السبيل، األردن، 

  
   ينتقدون تصريحات فياض حول حقوق المستوطنينالمختطفون النواب .5

انتقد النواب المختطفين من كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية تصريحات سالم فياض رئيس  :جنين
: في والية كولورادو األمريكية مؤخرا والتي قال فيها" آسبن لألفكار"، خالل مهرجان "م اهللاحكومة را"
إن اليهود الذين يختارون أن يظلوا في دولة فلسطين؛ سيتمتعون بالحقوق السياسية وبقيم التسامح "

 عن تلك التي يتمتَّع بها والتعايش واالحترام المتبادل، وتفاعل الثقافات واألديان، ولن تقل حقوقهم بالتأكيد
  )". إسرائيل(الفلسطيني في 

  15/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الحكومة المقالة تدعو القاهرة إلى تفهم حاجات سكان غزة لفتح معبر رفح .6
تعمل جاهدة لحل مشكلة " غازي حمد إن إدارته . قال رئيس هيئة المعابر في الحكومة المقالة د:غزة

 وتتواصل يومياً مع الجانب المصري لتقريب موعد فتحه، وزيادة عدد استمرار إغالق معبر رفح،
المسافرين العالقين داخل قطاع غزة، الذين يوجد بينهم حاالت إنسانية ومرضية وأصحاب جنسيات 

أي "وأضاف حمد في تصريح صحافي وزعته وزارة الداخلية المقالة أنه ال يوجد حتى اآلن  ."أجنبية
تكون هناك حلحلة "، متوقعاً أن "بر، على رغم كل االتصاالت مع الجانب المصريتاريخ محدد لفتح المع

لألمور قريباً، خصوصاً أننا نمر في فترة صيف والمسافرون يتوافدون في شكل كبير لزيارة القطاع أو 
  ."الخروج من المعبر

 مشكلة وأزمة كبيرة موضوع اإلقامات"وعن أصحاب اإلقامات في الدول العربية واألجنبية، قال حمد إن 
جداً وندرك بأن هناك معاناة كبيرة وأن هناك عشرات العائالت واألشخاص الذين لديهم إقامات تكاد 
تنتهي، أو انتهت، وهذا ينطبق على حاملي التأشيرات، والذين لديهم مصالح وأعمال أو طالب في 

معالجة هذا الموضوع، وبعثنا لهم لذلك طلبنا من اإلخوة المصريين أكثر من مرة ": وأضاف ."الجامعات
كشوفاً خاصة بأسماء أصحاب اإلقامات التي تكاد أن تنتهي وأسماء أصحاب الجنسيات المصرية العالقين 
في غزة، وقائمة بأسماء الجنسيات األجنبية، وحاولنا بأكثر من طريقة أن نقنع الجانب المصري بتسهيل 

  ." ال تزال بطيئةخروجهم من القطاع، لكن حتى اآلن االستجابة
غالبية المسافرين حتى اآلن عبر معبر رفح هم من ذوي الحاجات الملحة والخاصة " أن إلىوأشار حمد 

ملف المعابر سياسي وموضع تنازع بين األطراف، مع وجود "واعتبر أن . "الذين ال يمكن تأخير سفرهم
مما عليه اآلن، بحيث يفتح كل أسبوع فتح المعبر بصورة أفضل "، داعياً إلى »"جانب إنساني في المعبر

فتح المعبر في شكل كلي منوط "ورأى أن  ."أربعة أو خمسة أو ستة أيام، وأن يتم زيادة عدد المسافرين
بموافقة األطراف الموجودة في الحوار، بالذات السلطة الفلسطينية في رام اهللا والحكومة في غزة 

في حال كان هناك توافق "، مشدداً على أنه "وروبيينوالحكومة المصرية، إضافة إلى المراقبين األ
  ."فلسطيني، فإن هناك فرصة كبيرة جداً في فتح المعبر في شكل كامل

نجاح الحوار سيكون له تأثير كبير على فتح المعبر، وهذا الكالم سمعناه من أكثر من جهة "واعتبر أن 
وعن وجود . "يغة توافقية بين أطراف الحوار صإلىمسؤولة بأن فتح المعبر يأتي بعد التوافق والتوصل 

تجاوزات في العمل في المعبر، قال حمد إنه في المرة األخيرة التي فُتحت فيه أبواب المعبر وسابقتها 
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 مجلس الوزراء ووزارة الداخلية في خصوص دخول إلىكان هناك انضباط والتزام ورفعت تقارير "
  ."ة جداً من التجاوزات وتمت السيطرة عليهاولم تكن هناك إال حاالت نادر. المسافرين

  15/7/2009الحياة، 
  

  الهوية ال تُمسح بإزالة الفتة: أسماء المدن الفلسطينيةمستنكرة تغيير   المقالةالحكومة .7
 "سياسة التمييز والتطهير العرقي" في غزة، ما أسمتها ]المقالة[حكومة الاستنكرت :  سمية درويش-غزة 

ة اإلسرائيلية، وكان آخرها القرار الذي اتخذه وزير المواصالت اإلسرائيلي التي تمارسها الحكوم
 .إسرائيل كاتز، بتغيير أسماء المدن العربية الفلسطينية على الفتات الطرق إلى أسماء يهودية توراتية

لفلسطينية إن المحاوالت اإلسرائيلية الخبيثة لطمس معالم األصالة العربية ا": وقالت وزارة الثقافة المقالة
، مشددة "عن مدننا وقرانا، لن تمسحها من وجداننا ولن يزحزحونا عن ثوابتنا وتجذرنا بأرضنا فلسطين

 نسخة منه، إلى أن "الجريدة"وأشارت وزارة الثقافة في بيان تلقت  ."الهوية ال تُمسح بإزالة الفتة"على أن 
 في مشروع التمييز العنصري، الذي يتجسد هذه الجريمة تثبت أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ماضية"

على أرض الواقع من خالل الممارسات التي تنفذ ضمن مخططات معدة سابقاً، ما يثبت أنه مهما تعددت 
هذه اإلجراءات تأتي في الوقت التي "وأكدت الوزارة أن  ."الحكومات فالعنصرية ثابتة لدي جميعها

دف مسح هويتها العربية، وما استهداف اسم القدس تتعرض مدينة القدس لحملة تهويد شرسة تسته
وزارة الجميع إلى تحمل الوطالبت  ."بالتغيير إلى يورشاليم إال دليل واضح على نوايا االحتالل الخبيثة

ستستمر إذا ما لقيت "المسؤولية والوقوف صفاً واحداً أمام هذه الممارسات اإلسرائيلية الخطيرة، والتي 
رفض هذه "كما دعت الهيئات والمؤسسات الثقافية اإلقليمية والدولية إلى . "مية قويةردة فعل عربية وإسال

 ."اإلجراءات التعسفية، وتفعيل دورها في حماية ثقافة وهوية الشعب الفلسطيني األصيلة
  15/7/2009 الكويت ،الجريدة

  
  دولةتهويد أسماء المدن العربية في الداخل مقدمة لتطبيق إعالن يهودية ال: عدوان .8

عاطف عدوان من أن شطب . حذر عضو المجلس التشريعي ووزير شؤون الالجئين السابق، د: غزة
األسماء العربية واالنجليزية للمدن في داخل الدولة العبرية واقتصارها على األسماء العبرية؛ هو مقدمة 

قدس "عدوان لوكالة وقال . لتطبيق إعالن يهودية الدولية، ولطمس هذه األسماء من الذاكرة والتاريخ
تهويد أسماء المدن العربية في الداخل خطوة أولى ومقدمة لتطبيق إعالن يهودية الدولة ألنه "، "برس

عندما يتحدثوا عن يهودية الدولة البد أن تكون الدولة اسما وصورة وثقافة وحاضرا وتاريخا، ولها أسماء 
سماء العبرية للمدن العربية الفلسطينية حتى ال يهودية وعبرية، وبالتالي هذا شيء طبيعي أن يعطوا األ
  ".يبقى صورة أو ثقافة تنافس الثقافة أو الصورة اليهودية

  14/7/2009 قدس برس،
  

  مشاريعل مليون ل33.5  مليون دوالر ويقدم40 بـ  السلطةالبنك الدولي يدعم ميزانية .9
دارة البنك الدولي، وافق إلس  سالم فياض أمس، أن مج.علن رئيس الوزراء د أ:الدين كتب حسام عز

 . مليون دوالر، كدعم مباشر للموازنة العامة40أول من أمس، على منح الخزينة العامة للسلطة مبلغ 
 مليون 40، على تقديم أمس البنك الدولي وافق إدارةوردنا للتو أن مجلس : "وقال فياض للصحافيين

 مثل هذا المبلغ في إلى الحكومة والسلطة الوطنية  حاجةإلىشار أو ".دوالر لموازنة السلطة الفلسطينية
 البنك الدولي على إدارةوُأبلغ فياض بمصادقة مجلس  . المالية الصعبةأوضاعها إلدارةموازنتها العامة 

 مليون دوالر، قدمها 33.5  قيمتهاأخرىتقديم الدعم لموازنة السلطة العامة، خالل توقيعه على منحة 
  .ة الوطنية لتنفيذ مشاريع تطويرية في الضفة الغربية وقطاع غزة السلطإلىالبنك الدولي 
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 انه جدد مطالبته إال قطاع غزة، إعمار إعادة تسهم المنحة الجديدة في تطوير مشاريع أنوتمنى فياض 
وتمنى  . فتح المعابروإعادة لرفع الحصار عن غزة اإلسرائيليللمجتمع الدولي بالضغط على الجانب 

لذلك، ال بد من : " غزة، وقالإعمار إلعادة التي وعد بها العديد من الدول األموالصل  تأنفياض كذلك، 
 فتح المعابر كي يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على هذه وإعادةرفع الحصار عن غزة 

  ".المساعدات
ن إ: " مع فياض للبنك الدولي، التي وقعت االتفاقيةاإلقليمي القائم بأعمال المدير ، غيداأبووقالت دينا 

 قطاع غزة، وان بعض الجهات إلى تطويرية أدوات إلدخال اإلسرائيليالبنك يعمل بالتنسيق مع الجانب 
 البنك الدولي ملتزم بمساعدة الناس إن: " غيداأبووقالت  ". تنسيقإلى مواد لم تكن بحاجة أدخلتالدولية 

 إلتاحة في طريق الجهود المبذولة لىأو بناء حياتهم، وتشكل هذه المنحة خطوة إعادةفي غزة على 
 قطاع غزة، بالرغم من الحصار والقيود الصارمة إعمار إعادة تقديم المساعدات من اجل أمامالمجال 

 ".المفروضة عليه
 15/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  بتهريب منشطات جنسية ومخدرات "إسرائيل"شرطة غزة تتهم  .10

 بتهريب لبان يحتوي اإلسرائيليةية المقالة أمس االستخبارات اتهمت الشرطة الفلسطين.): ب.ف.ا( –غزة 
 شهوان الناطق إسالموقال .  غزة من المعابر التجارية للقطاعإلىعلى مواد منشطة جنسيا ومخدرات 

 قطاع غزة من خالل إلىتم اكتشاف نوعين من المنشطات الجنسية تدخل "باسم الشرطة المقالة انه 
 تضاف أو على شكل لبان والثاني عبارة عن قطرات توضع في الفم األول، ائيلإسرالمعابر الحدودية مع 

تم القبض على المجموعة التي تروج هذه البضائع واعترفوا خالل "ضاف شهوان أو ".ي مشروبأ إلى
 إلى وان المواد هربت لهم بين البضائع التي تدخل الصهيونية مرتبطون مع االستخبارات أنهمالتحقيق 

احد الموقوفين قال انه حصل على كميات كبيرة من  "إنوتابع ". إسرائيل خالل المعابر مع القطاع من
ال ) االستخبارات ( إنهم رخيصة جدا الن الضابط اخبرهوبأسعارالمخدرات من ضابط في االستخبارات 

  ". توزيعه بين الشبابوإنمايريدون نقودا 
  15/7/2009الدستور، 

  
  إلى رام اهللا لقوات االحتاللتعة إسرائيلية تسللأجهزة أمن السلطة تعيد مجمو .11

، بأن أجهزة األمن التابعة )14/7( أفادت اإلذاعة العبرية، في نشرتها صباح يوم الثالثاء :الناصرة
أعادة مجموعة من المستوطنين اليهود إلى قوات االحتالل بعد أن تسللت إلى مدينة  للسلطة الفلسطينية

 في رام اهللا الفلسطينيةعن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن قوى األمن ونقلت اإلذاعة  .رام اهللا
  .، على حد تعبيره" الليلة الماضية عائلة إسرائيلية دخلت المدينة عن طريق الخطأإسرائيلأعادت إلى "

  14/7/2009 قدس برس،
   

  نمضا شهر رالحوار وال ننصح باجتياح المعبر خاللبنرحب بالدور السعودي :  مرزوقأبو .12
من دمشق " القدس العربي"اكد الدكتور موسى ابو مرزوق في تصريحات خاصة لـ :دمشق ـ أيمن خالد 

وقال انه ال يمكن ان يكون للحـوار بـديل سـوى            . ان الحركة ذاهبة بكل تأكيد الى الحوار في القاهرة        
ى االمام في ظـل     االتفاق، الن القضية الفلسطينية ال يمكن ان تعرض على العالم وال يمكن ان تتحرك ال              

االنقسام، وهناك قرار حقيقي في الحركة بانهاء هذا االنقسام وبالتالي هناك اوراق عمل من قبل الحركـة                 
لتقديم حلول لكل القضايا المطروحة، لكن نحن نحتاج الى قرار من عند االخوة في فتح دون ان تكـون                   

  .التفاقفيه ضغوط او متطلبات خارجية على هذا الحوار وبالتالي على ا
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نحن قلنا ال بد من تشكيل حكومة فلـسطينية، ووافقنـا           "وحول الموانع القائمة من تشكيل الحكومة اجاب        
على تشكيل حكومة توافق وطني على غرار الحكومة التي تشكلت بعد اتفاقية مكة، المشكلة االساسية في                

سي وااللتزامات المتعلقة بمنظمة    هذا الموضوع هي االشتراطات الخارجية والمتعلقة اساسا بالموقف السيا        
التحرير وقد تم حل هذا االشكال في مكة سابقا وتم التوقف عندها في الحوارات الحالية، ولذلك كـان ال                   
بد من تجاوز هذه المسألة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوافق وطني، ولكن التوقف عند هذه النقطة جعل             

 بمقترح للخروج من هذا الموقف الذي تم فرضه من الخارج           اإلخوة في مصر الراعين للحوار ان يتقدموا      
  .على اجندة الحوار

بالتأكيد نحن نعتقد ان السعودية دورها      "وحول الدور السعودي المرتقب عودته من جديد قال ابو مرزوق           
رائد ومحوري في القضية الفلسطينية وكذلك كل الدول العربية، هذه قضية عربية بامتيـاز، وال يمكـن                 

هناك تفويض عربـي    .  االطالق ان تتجاوز اي حركة الدور العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية           على
بان ترعى مصر الحوار وهناك دعم سعودي لهذا الحوار من خالل الوساطة المصرية ونحن نرحب بأي                

  ".دور عربي لـلم الشمل الفلسطيني بال شك
ماهير الشعب الفلسطيني كانت قد فتحت المعبـر        وحول مسألة استمرار اغالق المعابر خصوصا وان ج       

ال نرغب بأن يتكرر مثل هذا الوضع ونحـن نعتقـد ان            : بنفسها قبل عام ونصف العام، قال ابو مرزوق       
المصلحة الوطنية الفلسطينية ال تقابلها بالضرورة ما يعاكسها على الجانب المصري، فقـضايانا وامننـا               

  .واحدة
خل عن وجود لجان شعبية تستعد للزحف على المعبر في رمضان فـي             وحول معلومات تسربت من الدا    

اعتقـد ان هنـاك   "حال الفشل في فتح المعبر، وما هو موقف حماس فهل ستمنع هذا الزحف ام ال أجاب                 
مشكلة وان تكرار ما حدث غير ممكن فقد وضعت عراقيل تحول دون أي اجتيـاح للجمـاهير للحـدود                   

  ".ما مضىوبالتالي نحن ال ننصح بتكرار 
وحول ملف الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شليط كشف الدكتور ابو مرزوق ان هناك لجنة تم تشكيلها                

واضاف ان التعطيل السابق لملف شليط كان بسبب عدم وجود          . في الجانب االسرائيلي تتولى هذا الملف     
واشار الى  . حول هذا الملف  مسؤول للملف، واآلن تم تعيين مسؤول وربما قام بزيارة استطالعية لمصر            

  .ان الحركة مهتمة بالخروج من هذا الملف من خالل تحرير االسرى
  15/7/2009القدس العربي، 

  
   تؤكد عدم طلبها تأجيل الحوار وتسلم ردها بخصوص اللجنة الفصائلية لمصر فتح .13

ان حركتـه لـم   " القدس العربـي "اكد عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية لـ : غزة ـ اشرف الهور 
تطلب تاجيل جلسة الحوار القادمة في القاهرة، وانها تنتظر دعوة مصرية رسمية لتاكيد عقد الجلسة يـوم     

 من الشهر الجاري، في وقت قالت فيه حركة حماس ان التاريخ السابق، هو موعـد عقـد الجلـسة                    25
  .السابعة من الحوار

الت الحوار السابقة، خالل اليوم االخير من الجلسات،        وبين االحمد انه جرت العادة على تحديد موعد لجو        
مشيرا الى ان المسؤولين المصريين بحسب ما تم العمل به في الجوالت السابقة كانوا يؤكدون الموعـد                 

  .قبل يومين من انطالق الجولة، من خالل االتصال بوفدي فتح وحماس
وقت من اجل استئناف الحوار والوصول الى       جاهزة للذهاب الى القاهرة في اي       "واكد االحمد ان حركته،     

  ".مصالحة
واشار الى ان جولة المباحثات القادمة بين وفدي الحركتين المتخاصمتين السبت المقبـل فـي القـاهرة                 

، لمناقشة ملفات الخالف التي تحول دون التوصل التفاق بما فيها قـضية المعتقلـين               "تحضيرية"ستكون  
  .السياسيين
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ة فتح ارسلت امس ردودها على المقترحات التي حملها الوفد االمنـي المـصري              وذكر االحمد ان حرك   
برئاسة اللواء محمد ابراهيم خالل زيارته لرام اهللا قبل ايام، وقال االحمد ان الوفد لم يحمـل مقترحـات                   

واشار الى ان المقترحات لحل الخالف ال تحمل جديد، موضحا انـه            . مصرية، بل مقترحات من حماس    
  ".تالعب في الكلمات"ا جرى فيه

وقال ان موقف فتح بخصوص اللجنة الفصائلية، يقوم على اساس ان الحركة تفضل تشكيل حكومة توافق                
حل عملي النهاء االنقسام وال يعيد الحصار علـى الـضفة           "وطني تلتزم بالتزامات منظمة التحرير كـ       

  ".والقطاع
" تعني التنسيق بين كيانين وحكومتين وسلطتين     "نها  وشدد االحمد ان فتح ترفض ان يفهم من عمل اللجنة ا          

  .متهما حماس بانها تسعى القرار هذا االمر
ـ         انه لغاية اللحظة لم يجـر اي تعـديل         " القدس العربي "من جهته قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس ل

  .كموعد لجولة الحوار السابعة) يوليو( حزيران 25على موعد 
بت المقبل التي رتبها الوفد االمني المصري عقب زيارتـه لدمـشق ورام اهللا              واشار الى ان مباحثات الس    

ـ        خطوة تحضيرية لتهيئة االجـواء امـام جولـة         "ستركز على قضية انهاء ملف المعتقلين السياسيين، ك
  ".الحوار

ه معرفة مدى التزام كل طرف في انهاء ملف االعتقاالت، بما اتفق علي           "وذكر انه سيتم خالل لقاء السبت       
  ".في الجوالت السابقة

سلوك حركة فتح ال يثيـر التفـاؤل نحـو انجـاح     "واشار المتحدث باسم حماس في سياق حديثه الى ان        
  ".ال تريد الوصول التفاق"، وقال ان فتح "الحوار

ومن المقرر بحسب ما اعلن ان تبدأ الجولة في يومها االول بلقاء ثنائي بين فتح وحماس، يتبعه في اليوم                   
ي الى الرابع اجتماعات تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية التي حضرت جولتي الحوار االولـى               الثان

  . فصيال13والثانية، وعددها 
ـ     ال تريـد   "، وقال ان فتح     "التراجع عن موقفها لمعالجة ملف االعتقال السياسي      "واتهم برهوم حركة فتح ب

  ".عادة ترتيب االجهزة االمنيةوضع صيغة محددة النهاء هذا الملف، اضافة الى ملف ا
هل هناك ما يمنع من انهاء هذا       "وعن وجود مقترحات لحل ازمة االعتقال بعد توقيع االتفاق، قال برهوم            

  ".الملف قبل تاريخ الجولة القادمة، واالتفاق على ميثاق ينهي القضية
 من الحوار علـى ان يـتم   ان حركة حماس وافقت في جولة سابقة" القدس العربي "اال ان االحمد قال لـ      

انهاء ملف االعتقال السياسي في غضون شهرين، بعد توقيع االتفاق، واكد علـى حـرص فـتح علـى                   
  .الوصول الى اتفاق شامل ينهي حقبة الخالفات

  .لكن برهوم اكد ان حماس تعتبر انهاء هذا الملف اساسا الي اتفاق
لفصائل الفلسطينية من مغبة الموافقة على تـشكيل        ، ا "فدا"وفي السياق حذر صالح رافت االمين العام لـ         
  .لجنة فصائلية كبديل عن حكومة التوافق الوطني

سيؤدي الى تحويل االنقسام الى انفصال دائم بين قطاع غزة والضفة الغربية            "ورأى ان تشكيل هذه اللجنة      
  ".اع غزةواضفاء شرعية على االنقالب الذي قامت به حماس على الشرعية الفلسطينية في قط

وطالب بأن يتم التوصل خالل االتفاق الفلسطيني على تشكيل حكومة توافق وطني انتقاليـة، وان تكـون                 
مهمة هذه الحكومة تولي عملية اعادة توحيد المؤسسات االمنية والمدنية في قطاع غزة والضفة الغربية،               

واالشراف علـى عمليـة اعـادة       واعادة بناء القوات واالجهزة االمنية في قطاع غزة على اسس مهنية،            
اعمار قطاع غزة، واالعداد الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدسـتوري قبـل يـوم             

  .المقبل) يناير(تاريخ الخامس والعشرين من كانون الثاني 
  15/7/2009القدس العربي، 
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  حقيق المصالحة عربية لدعم جهود مصر في تعواصم لزيارة  مستقلة تشكل وفداًشخصيات .14

اعلنت شخصيات فلسطينية مستقلة، تشارك في الحوار انها ستشكل وفدا لزيـارة            : ـ اشرف الهور   غزة
واشارت هذه الشخصيات فـي بيـان لهـا ان          . عواصم عربية واسالمية دعما للحوار الذي ترعاه مصر       

راميـة الـى التوصـل      عقب اجتماع موسع اقر تشكيل وفد لمتابعة االتصاالت ال        "تشكيل هذا الوفد جاء     
  ".لمصالحة، بما في ذلك زيارة عواصم عربية واسالمية مؤثرة في الشان الفلسطيني

وايدت هذه الشخصيات التي يتزعمها االقتصادي الفلسطيني المعروف منيب المصري مطالبة الفـصائل             
بلجنـة  الفلسطينية بضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني، وشددت على رفضها االستغناء عن الحكومـة              

 .فصائلية، وطالبت باجراء االنتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري
  15/7/2009القدس العربي، 

  
   لتصفية مشروع المقاومة  بالضفةتصريحات فياض اعتراف بأن االعتقاالت: أبو زهري .15

أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن تصريحات سالم فياض التي أعلن فيها أن نـشر                 :  غزة
قوات أمن فلسطينية في مدن الضفة يستهدف منع تنفيذ هجمات المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي؛ هـي                
بمثابة اعتراف صريح بأن اعتقاالت الضفة المحتلة تـصفيةٌ لمـشروع المقاومـة وخدمـةٌ لالحـتالل                 

  .اإلسرائيلي
رد في وقت سـابق     وشدد أبو زهري في تصريح صحفي، أمس، على أن هذه التصريحات تكذيب لما و             

من تصريحات على لسان محمود عباس رئيس السلطة المنتهية واليته، التي زعـم فيهـا عـدم وجـود                   
معتقلين في الضفة المحتلة، ودليٌل جديد على طبيعة األدوار والمهام التي تقوم بها ميليشيا عباس كوكيـل                 

  .عن االحتالل اإلسرائيلي في محاربة المقاومة
  15/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  مليون دوالر لمن يعرف مكان شاليطعشرين تعرض "إسرائيل" .16

يقوم الجيش اإلسرائيلي من حين إلى آخر بالتصال بسكان قطاع غزة :  محمد جمال وأيمن الرفاتي-غزة 
بهدف التوصل إلى مكان الجندي األسير لدى حماس جلعاد شاليط، وتحدث الناس عن بعض هذه 

جيش الدفاع اإلسرائيلي يعطيك الفرصة لتصبح من أصحاب الماليين وان ..الووو:"االتصاالت ومنها
جلعاد شاليط الذي تختطفه حركة   ماليين فقط عندما تخبرنا أين هو10 مليون دوالر بدل 20تكسب 

 إن كنت تريد المكافأة فما عليك إال أن تدلنا من خالل االتصال على الرقم التالي أو...حماس اإلرهابية
  ." ر موقعنا على االنترنتالتواصل عب

 15/7/2009الشرق، قطر، 
  

  حماس قدمت تنازالت مؤلمة في جولة الحوار وغزة ال يدخلها إال من يتفق مع ربانها : الحية .17
 السماح ألي    الوطني خليل الحية عضو لجنة الحوار    .عضو القيادة السياسية في حركة حماس د      نفى  : غزة

يحلم من يظن أن بإمكانـه دخـول        :"وأضاف .ين فتح وحماس  طرف من دخول غزة دون اتفاق واضح ب       
وكشف الحية خـالل كلمـة       ". دون اتفاق فغزة ال يدخلها إال من يتفق مع ربانها          -يقصد قادة فتح  -غزة  

ألقاها في لقاء سياسي عقدته حركة حماس الثالثاء بمسجد القسام في مخيم النصيرات عن خبايا جلـسات                 
  .الحوار األخيرة
) صـفا (حات عباس نيته وقف الحوار لما بعد مؤتمر فتح السادس أجاب الحيـة مراسـل                وحول تصري 

وأكد أن حركة فتح تشددت في مطلبها بضرورة تغييـر قـانون            " .إن أرادوا ذلك فهم أحرار    : "باقتضاب
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طمعا في إقصاء حماس ومراهنة على تغيير الرأي العـام          " النظام النسبي الكامل  "االنتخابات ليكون وفق    
إما علـى مـشروع المقاومـة أو        "وأكد أن االنتخابات القادمة ستكون       .كما قال –خاضع تحت الحصار    ال

 .مشددا أن حركته ال تخشى صناديق االقتراع وأن قرار الشعب سيكشف معدنه الحقيقـي " ضياع فلسطين 
ء وانتقد موقف عضو الوفد المفاوض عن فتح أحمد قريع الذي تراجع عن التوقيـع علـى ورقـة إنهـا                   

في جلسة الحوار األخيرة مشيرا أن      " تنازالت مؤلمة "ووصف موقف حماس بمن قدم       .االعتقال السياسي 
  .فتح فهمت ذلك أنه ضعفا من حماس

  15/7/2009 ،وكالة سما
  

   جوالت متتالية 4تقويم شامل للحوار الفلسطيني في مصر بعد فشل ": الديمقراطية" .18
القيادة المصرية "رمزي رباح أن " الجبهة الديمقراطية "أوضح عضو المكتب السياسي في: غزة، دمشق

تجري تقويماً شامالً للحوار الوطني الفلسطيني عقب فشل أربع جوالت من اللقاءات الثنائية بين حركتي 
سيلتقون " حماس"و" فتح"أن مسؤولين من " الحياة"كما أكدت مصادر فلسطينية في دمشق لـ". فتح وحماس

شهر الجاري لتقويم نتائج المحادثات التي أجراها المسؤولون المصريون األسبوع  ال18في القاهرة في 
الماضي مع قيادتي الحركتين، مشيرة الى أن ذلك يرجح احتمال تأجيل جلسة الحوار المقرر عقدها في 

وأوضحت هذه المصادر أن اللقاء المقبل يرمي الى البحث في التطورات الحاصلة  . الشهر الجاري25
  ."حماس"ضوع المعتقلين الذي تؤكد في مو

المسؤولين المصريين أرسلوا أخيراً وفداً أمنياً الى "وفي غزة، أضاف رباح في بيان صحافي أمس أن 
دمشق ورام اهللا بهدف التوصل إلى حلول نهائية ونتائج مشتركة بين الفصائل لوضع تقويم عام لألمور 

لقاء قيادة الجبهة بالوفد المصري في دمشق ورام اهللا "ى أن وأشار ال". والمساهمة في إنهاء الملفات كافة
أكد ثالث نقاط رئيسة تم التوافق عليها، هي االعتماد على الحوار الشامل، واعتماد وثيقة الحوار الوطني، 

بالتزامن، وذلك وفقاً ) لمنظمة التحرير(واالتفاق على انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني 
  ".ثيل النسبي الكامللقاعدة التم

  15/7/2009الحياة، 
  

  "ال يستحق الرد"  القدومي كالم: دحالن .19
فاروق القدومي أمـين    القيادي في فتح، ردا على تصريحات       قال محمد دحالن    : رياض منصور  -عمان  

 أن اتهامه هو والـرئيس محمـود        ياسر عرفات،   " تسميم" حول عملية    "فتح"سر اللجنة المركزية لحركة     
التآمر الغتيال عرفات كالم ال يستحق الرد، وقال في اتصال هاتفي معه من رام اهللا حيث يتواجد                 عباس ب 
لقد تداولت في األمر مع الرئيس أبـو        “، وأضاف   ”يبدو أن تقدم القدومى في السن وراء هذا الكالم        “حالياً  

  .”مازن واتفقنا على أن يتولى هو الرد على كالم القدومى
عة العربية التعقيب على محضر االجتماع في حين قال مصدر أمنـى مـصري              من جهتها رفضت الجام   

إن الكالم ليس جديدا والحديث عن اغتيال الراحل ياسر عرفات ليس كالما يقـال ألول               : رفيع المستوى   
مرة ، وإن كان ما قيل حول وجود محضر اجتماع بشأن هذه المؤامرة ، إن كان هذا الكالم صحيحا ، قد                     

  . لدينا ولدى الرأى العام العربييبعث بالقلق
  15/7/2009، المدينةصحيفة 

  
  لمقاومة إلى اتصريحات القدومي صرخة إلعادة فتح: حمدان .20

، إلى "قدس برس"في لبنان أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ " حماس"أشار ممثل حركة :  بيروت
لى طي صفحة الرئيس الراحل ياسر ال يعمد فقط إ" فتح"أن تصريحات القدومي تشير إلى أن فريقا داخل 
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أعتقد : "على المقاس اإلسرائيلي واألمريكي، وقال" فتح"عرفات، وإنما أيضا استحداث شكل جديد لحركة 
ما جرى اآلن بعد التصريحات التي أدلى بها فاروق القدومي يكشف طبيعة الدور الذي يلعبه هذا الفريق 

، من شراكة وتواطؤ مع العدو الصهيوني في "فتح"كة على الساحة الفلسطينية عامة، وعلى ساحة حر
السابق ياسر عرفات رحمه اهللا، وهذا يكشف أن فريقا " فتح"إطار اغتيال رئيس السلطة ورئيس حركة 

" فتح"ال يريد فقط طي صفحة اغتيال عرفات وإنما إعادة إنتاج شكل جديد من حركة " فتح"أساسيا في 
ا المقاوم، ولعل التصريحات التي أدلى بها سالم فياض أول أمس عن وبرنامجه" فتح"يتنكر لكل تاريخ 

التزام السلطة بأمن إسرائيل خير دليل على ذلك، وعلى أن المؤتمر المزمع عقده لحزب السلطة برعاية 
  ".إسرائيلية وأمريكية يأتي في هذا السياق

 هذه اللحظة لم يقدم محمود حتى: " حمدان وقال.إلى خندق المقاومة" فتح"ورحب حمدان بعودة حركة 
 بذلها الوفد األمني المصري، بل إنه حاول أن يدفع يعباس أي خطوة إيجابية على الرغم من الجهود الت

باتجاه تأجيل الحوار لوال أن مصر رفضت ذلك، ومن هنا فأنا أعتقد أنه سيسعى لتعطيل التوصل إلى 
    .، على حد تعبيره"اتفاق في حوار القاهرة المقبل

 14/7/2009قدس برس، 
 

 أو بعد عام.. الجهاد لن تشارك في أي انتخابات تشريعية مقبلة سواء جرت غداً: نافذ عزام .21
نفت حركة الجهاد اإلسالمي، أن تكون تدرس إمكانية المشاركة في االنتخابات :  كفاح زبون- رام اهللا

: ل على لسانيسج": "الشرق األوسط"لـوقال القيادي البارز في الجهاد، نافذ عزام، . التشريعية المقبلة
  ".حركة الجهاد لن تشارك في أي انتخابات تشريعية مقبلة، سواء جرت غدا أو بعد شهر أو بعد عام

 15/7/2009الشرق األوسط، 
  

  ة جملة مفيدليس فيهتصريح أبو اللطف : بلعاوي .22
م بلعاوي عـضو اللجنـة      حك، أن    رام اهللا   مراسلها من    يوسف الشايب  عن،  15/7/2009الغد،  ذكرت  

ـ     المركزية لحركة فتح،   عقب تصريحاته االتهامية للرئيس    , "رجل الالقرار "وصف أمس فاروق القدومي ب
  .محمود عباس

راعني تصريح أبو اللطف حيث لم يعتد قارئ أو "نسخه منه " الغد"وقال بلعاوي في بيان صحافي تلقت 
اضيع التي ال تعود على الحركة بالوئام والتفاعل، وال متابع له أن يتوقف عند جملة مفيدة، في كل المو

تعود إلى أهمية االحتكام إلى األطر الفتحاوية في أي موضوع خالفي أو تطويري، ولكنه دائما يبتعد عن 
هذه األصول، بل أكثر من ذلك فأنه يتحاشى حضور االجتماعات للجنة المركزية للحركة، عندما تكون 

  .اذ قرارات وطنية، ولذلك استقر عليه الوصف بأنه رجل الالقراراالجتماعات متعلقة باتخ
األكذوبة "ولفت بلعاوي خالل رده على تصريحات القدومي إلى أن أشد الخطورة فيما قال عنه 

، هو أن يتبرع القدومي بتبرئة حكومة إسرائيل من مسؤولية اغتيال الشهيد أبو عمار، وقال "المفضوحة
نسج هذا التفوق الشرير في خدمة أحقاده التي برز فيها التشفي الذاتي، بإضافة ال أعلم كيف أن خياله "

  ".أوصاف له في الكذب واالتهام والحقد، وزرع الفتنة في المجتمع الفلسطيني والفتحاوي بشكل خاص
تصريحات أبو اللطف تؤكد أنه صاحب امتياز في العبث وإفشال مساعي الحركة عن "وقال بلعاوي 
دة الوطنية ووحدة الحركة، وانبعاث مجدها منذ انطالقتها وصوال إلى زرع األلغام أمام عقد تحقيق الوح

  ".مؤتمرها السادس في وقت قريب
" فـتح "القيادي فـي    ، أن    وكاالت ، وعن  السبيل –رام اهللا    من،  14/7/2009 السبيل، األردن،    وأضافت

لفلسطيني أو لحركة فتح في مؤتمرها لتأكيـد  قدورة فارس القدومي دعا إلى إظهار مستنداته للرأي العام ا       
ذاهبة باتجاه التشظي، لكنه أكد أن المؤتمر ضروري مهمـا كانـت            " فتح"اتهاماته، وأشار فارس إلى أن      
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التكاليف، وأعرب فارس عن أمله في أن تنجح الجهود المبذولة لعقد المؤتمر في موعـده ومكانـه وأن                  
  .إلى هويتها" فتح"يحقق هدفه في إعادة 

  
  د القدومي من عضوية الحركةيجرلت يسعون  فتحعدد من قادة":  العربيالقدس" .23

 الموالين للرئيس عباس يـسعون       حركة فتح  لمت القدس العربي أن عدد من قادة      ع: أشرف الهور  –غزة  
 أغسطس المقبل في مدينة بين لحـم بالـضفة الغربيـة،    4إلصدار قرار خالل المؤتمر المقرر عقده في    

مي من عضوية الحركة، لكن في المقابل فقد قلل مسئول رفيع في الحركة تأثير القرار حـال                 يجرد القدو 
صدوره على القدومي، الذي أكد أنه ال يستعد لخوض غمار االنتخابات، وال المـشاركة فـي المـؤتمر،          

كذلك وتوقع المسئول أن يخرج القدومي بمؤتمر صحفي في يوم انعقاد المؤتمر، ليعلن عدم عالقته به، و               
  .عدم التزامه بأي قرارات قد يتخذها المؤتمر، بما فيها عدم اعترافه بقيادة الحركة الجديدة

، تخلو عنه وتركوه لصالح التقرب من أبو مازن، خشية          "حلف القدومي "وقال المسئول أن غالبية أعضاء      
  .من غضب األخير عليهم، باستثناء الجنرالين نصر يوسف ومحمد جهاد

ملفـات  "كد أن التقرب من أبو مازن ال يعني عدم خوض المشاركين في المؤتمر بمناقشة               لكن المسئول أ  
  .، لم تفتح من قبل، داخل أطر الحركة القيادية"خالفية كبيرة

وبحسب ما توفر من معلومات فإن جدول أعمال المؤتمر سيكون زاخراً بعدة قضايا، سـتفجر خالفـات                 
الحركة في االنتخابات التشريعية، وسقوط غزة فـي يـد حمـاس،    شديدة داخل أركان القيادة، بينها فشل       

  .وأمالك الحركة في الخارج
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن معاوني عدد من القادة البارزين، بدؤوا بعقد اجتماعـات، ومـشاورات               

ت، لكن  ، لالستقرار على أسماء مرشحيها الذين يستعدون لخوض االنتخابا        "خاليا النحل "داخلية، أشبه بـ    
وبحسب أكثر من مسئول في المجلس الثوري أكدوا لـ القدس العربي أن أي من هذه القيادات لم تـستقر                   
بعد على أسماء مرشحيها لغاية اللحظة، لعدم استقرار الحركة على عدد أعـضاء الثـوري والمركزيـة                 

  . عضو151، إلى 121الجديدة، حيث علم أن هناك اقتراح بزيادة أعضاء المجلس الثوري من 
بـروز  "وقال احد أعضاء الثوري وفضل عدم ذكر اسمه أن ما يجول دون تسمية القوائم والمحاور هـو       

، في إشارة منه إلى الخالفات التي بدأت بـالظهور بـين    "خالفات جديدة طرأت على عالقة حلفاء األمس      
  .داخل الحركة" جيل الشباب"عدد من أقطاب 

ن قيادات الحركة، تستعد لخوض غمار االنتخابات، دون أن تعلـن           وعلمت القدس العربي أن عدد كبير م      
عن ذلك بشكل قاطع لغاية اللحظة، كونها ال تزال تستطلع مدى شعبيتها في أوسـاط المـشاركين فـي                   
المؤتمر، قبل خوض المغامرة التي من المحتمل أن تؤثر سلباً على مستقبلها التنظيمي، وهو أمر ينطبـق                 

جنة المركزية باستثناء كل من أبو مازن، وأبو ماهر غنيم مفوض عـام التنظـيم،               تماماً على أعضاء الل   
  .إضافة إلى النائب مروان البرغوثي الذين تأكد بشكل قاطع ترشحهم لعضوية المركزية

  15/7/2009القدس العربي، 
  

   الوطنيفتح في حاجة الى تغيير جذري وجدي يعيدها الى صدارة العمل: قدورة فارس .24
ومن . متزايدة نيتها الترشح للجنة المركزية للحركة" فتحاوية"تعلن شخصيات :  محمد يونس–رام اهللا 

ابرز المترشحين حتى اآلن الرئيس محمود عباس واألسير مروان البرغوثي والدكتور صائب عريقات 
ونبيل عمرو وجبريل الرجوب ومحد دحالن وقدورة فارس وحسين الشيخ والدكتور ناصر القدوة وحاتم 

  .عبد القادر ومحمد الحوراني وجمال الشوبكي
فتح في حاجة الى تغيير : "ان شعاره االساسي في االنتخابات هو التغيير، مضيفا" الحياة"وقال فارس لـ 

  ".جذري وجدي يعيدها الى صدارة العمل الوطني ويعالج االخطاء التي وقعت فيها في الماضي
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شرين عاما في مواقعهم، أدى الى حدوث ترهل في الحركة واعتبر ان بقاء اعضاء اللجنة المركزية ع
يستوجب تغييراً وصعوداً للدماء الشابة الى المواقع القيادية في الحركة، علماً ان القانون الداخلي ينص 

  .على عقد المؤتمر وإجراء االنتخابات مرة كل خمس سنوات
  15/7/2009الحياة، 

  
      ن أعضاء اللجنة المركزية لقيادة فتح وأربعة مقيادات بفتح ترفض تزكية عباس .25

رفضت قيادات في حركة فتح دعوة إعادة تزكية الرئيس محمود عباس وأربعة            :  عاطف دغلس  - نابلس
آب /من أعضاء اللجنة المركزية لقيادة الحركة في المؤتمر العام السادس المقرر عقده أوائـل أغـسطس               

  .اعهم لالنتخاب الحر المباشرالقادم بدعوى أنهم قيادة تاريخية ال يجوز إخض
وهاجم القيادي البارز في الحركة حسام خضر هذه الدعوات، واعتبر أن من دعا لها شـخص مجهـول                  

 ".ألن الفكرة سيئة وغير مقبولة لدى الغالبية العظمى من أبناء فـتح           "الهوية ولم يعلن اسمه خوفا وخجال       
ام األساسـي والمفـاهيم الديمقراطيـة، وإن        وقال خضر للجزيرة نت إن الفكرة تتعارض مع روح النظ         

تمريرها أمر خطير جدا يمكن أن يؤدي إلى اإلبقاء على الحرس القديم الذي قاد فتح مـن هزيمـة إلـى            
  ".بفضل ال مباالة وال مسؤولية هؤالء مجتمعين"هزائم وأصبح واقعها يرثى له، 

لمعتقـل فـي سـجون االحـتالل        من جهتها نقلت فدوى البرغوثي زوجة القيادي مروان البرغـوثي ا          
وقالت للجزيرة نت إن مروان يرى أن        .اإلسرائيلي، رفضه لدعوة اختيار أعضاء المركزية بفتح بالتزكية       

يتم انتخاب كل أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح بطريقة االنتخابات، ليعطى أبناء الحركـة               
  .فرصة كي يقرروا من سيقودهم في المرحلة القادمة

 14/7/2009نت، .الجزيرة
  

   شاليط ومشعل يرفضشراء األسير أمير قطر عرض على حماس: إسرائيلي موقع .26
ذكر موقع إخباري إسرائيلي وفقا لمصادر في العاصمة القطرية الدوحة بأن قطر عرضت على              : رام اهللا 
 وفقا  إلسرائيليا" عنيان مركزي "وقال موقع    .ليطاشراء الجندي األسير في غزة جلعاد ش      " حماس"حركة  

" حمـاس " قطر الشيخ حمد بن خليفة على رئيس المكتب السياسي لحركة            أميرلهذه المصادر، فقد عرض     
وبحسب المصادر فقد جاء اقتراح األمير القطـري         .ليط بماليين الدوالرات  اخالد مشعل شراء الجندي ش    

  .لجندي شليطبعد أن توصل الستنتاج بان أهم عقبة في طريق الوحدة الفلسطينية هو ا
ليط من أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين       اإن ش : "وبحسب المصادر فقد رفض مشعل االقتراح قائالً      

وبحسب الموقع فـإن اقتـراح األميـر        ". القابعين في السجون اإلسرائيلية وليس من أجل كسب األموال        
ي قال بأن إسرائيل فعلت كـل       القطري يؤكد مقولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أيهود اولمرت الذ         

  .ليطاشيء من أجل اإلفراج عن ش
  15/7/2009المستقبل، 

  
  وتؤكد التمسك بأمن الفلسطينيين ورفض التوطين..  للتهنئةتزور نواب بيروت حماس  .27

ـ           رأفت مرة نـواب بيـروت      " حماس"زار وفد من حركة حماس في بيروت برئاسة المسؤول السياسي ل
هاني قبيسي، وباسم الشاب مهنئا ووضعهم في صورة االوضـاع االنـسانية            المنتخبين، غازي يوسف، و   

منح الالجئين كافة حقـوقهم     "واالجتماعية الصعبة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في لبنان طالبا           
  ".وخصوصا حق العمل والتملك
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ـ    الـى  "، داعياً   "فض التوطين، تأكيد تمسك الفلسطينيين بأمن واستقرار لبنان ور      " "حماس"وورد في بيان ل
  ".معالجة بعض االخطاء والثغرات في العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية والى صياغة عالقة قوية متكاملة

  15/7/2009المستقبل، 
  

  انشطرت " فتح"اتهامات القدومي لعباس ودحالن سطحية و: بالل الحسن .28
من أهمية " قدس برس"صريحات خاصة لـقلل الكاتب واإلعالمي الفلسطيني بالل الحسن في ت: باريس

تصريحات : "فاروق القدومي وقال" فتح"التصريحات التي أطلقها عضو اللجنة المركزية في حركة 
القدومي لم أقتنع بها وهي كالم سطحي ليس له أي دليل مادي يؤكده، وهي تأتي في سياق الصراع 

  ".ال أكثر وال أقل" فتح"الدائر بين مكونات حركة 
قال  و.انشطرت عمليا إلى نصفين أحدهما مقاوم واآلخر راضخ" فتح" الحسن إلى أن حركة وأشار
وال يريد مصالحة، ولذلك ال جدوى من حوار القاهرة، " حماس"محمود عباس ال يريد حوارا مع : "الحسن

  .، على حد تعبيره"فمحمود عباس متحالف مع إسرائيل وأمريكا ومصر صامتة حتى اآلن
 14/7/2009قدس برس، 

  
  "أقلية" تطلق حملة ضد االستيطان للحؤول دون تحول اليهود إلى "اآلنسالم " .29

اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان في األراضي » سالم اآلن«أطلقت حركة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ييد  حملة إعالمية واسعة أمس وجهتها أساساً لعموم اإلسرائيليين حضتهم فيها على تأ1967المحتلة عام 

، ومن أجل التوصل إلى حل الدولتين، »أمنية وسياسية واقتصادية«وقف البناء في المستوطنات ألسباب 
وانطلقت . »)فلسطين التاريخية( أقلية في أرض إسرائيل 2015ما سيحول دون أن يصبح اليهود عام «

يست مشكلة العالم أوباما، ول) الرئيس األميركي باراك(المستوطنات ليست مشكلة «الحملة تحت شعار 
  .»المستوطنات هي مشكلتك... 

، أي تلك المواقع االستيطانية الصغيرة التي »غير قانونية«ودعت الحركة إلى إخالء مئة بؤرة استيطانية 
أقامها المستوطنون في العقد األخير في أنحاء الضفة الغربية من دون إذن رسمي من سلطات االحتالل 

وبتأكيدها أن عدد البؤر يفوق المئة، . خمس سنوات إزالتها لكنها لم تفعلوالتي التزمت إسرائيل قبل 
 فقط، وهي توصلت إلى هذا الرقم بعدما 23تدحض الحركة ادعاء الحكومات المتعاقبة بأن عددها هو 

غالبيتها من خالل ضمها إلى مناطق نفوذ مستوطنات قائمة » تبييض«تحايلت، عبر جيش االحتالل، بـ 
 في المئة من البؤر غير القانونية أقيمت 80ووفقاً لتقارير الحركة، فإن . إسرائيلياً» قانونية«ر وكبيرة تعتب

  .على أراض فلسطينية خاصة
وشددت الحركة في مؤتمر صحافي عقدته أمس على وجوب إخالء مئة بؤرة استيطانية يرتع فيها أربعة 

 700ماية متواصلة من أكثر من  من هذه البؤر تحظى بح36وأضافت أن حوالى . آالف مستوطن
  .جندي، أسبوعياً

وأوضح أقطاب الحركة أن الهدف من الحملة التي تطلقها هو تبيان األعباء السياسية واألمنية 
ليس جميع اإلسرائيليين يدعمون المشروع «واالقتصادية المترتبة من المستوطنات، وتأكيد أنه 

ركة تنظيم تظاهرات خالل األسابيع المقبلة داخل وتعتزم الح. »االستيطاني في األراضي المحتلة
  .إسرائيل، وفي المستوطنات والبؤر العشوائية أيضاً

التهديد «وعن العبء السياسي الذي ينطوي عليه المشروع االستيطاني، لجأ أركان الحركة إلى 
بحر المتوسط بلغت إذ أشاروا إلى أن نسبة اليهود في المنطقة الواقعة بين نهر األردن وال» الديموغرافي

وأضافوا أنه بناء على وتيرة .  في المئة من الفلسطينيين48 في المئة مقابل 52نهاية العام الماضي 
إذ ستبلغ نسبة الفلسطينيين في »  عكسية تماما2015ًستكون صورة الوضع عام «التكاثر الطبيعي، 
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وهذا يعني نهاية الدولة اليهودية، ما «د  في المئة من اليهو48 في المئة في مقابل 51.5المنطقة المذكورة 
في جامعة بار ايالن قبل نحو (يحتم السعي لحل الدولتين بناء اللتزام رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو 

  .»لكن االستيطان يشكل عثرة في الطريق، ما يستوجب تجميده) شهر
ي المحتلة منذ بدئه حوالى وكشفت الحركة أن إسرائيل استثمرت في المشروع االستيطاني في األراض

  . مليون دوالر، وأن الحكومة الحالية رصدت مبالغ أخرى هذا العام لمواصلة البناء في المستوطنات250
وقال القيادي في الحركة النائب السابق في الكنيست موسي راز إن الوقت حان لتأكيد أن المستوطنات 

فضالً عن تعريض حياة الجنود الذين يحمونها إلى «تشكل عقبة أمنية وتمس بالمصالح األمنية إلسرائيل 
» ميرتس«و » العمل«و » كديما«ودعا أحزاب المعارضة من . »الخطر وأحياناً يقتلون في الذود عنها

 مليون دوالر من موازنتها 4.3وكشف أن الحكومة خصصت مبلغ . إلى التحرك معاً في هذه القضية
  .للعام العالي والمقبل لدعم االستيطان

  15/7/2009الحياة، 
  

   جنود اسرائيليون يقدمون شهاداتهم حول هجمات غزة":االندبندنت" .30
نشرت جريدة االندبندنت تقريرا خبريا حول شهادات قـدمها جنـود اسـرائيليون             : لندن-انيس القديحي   

طا ونقلت الجريدة عن وثيقة تضمنت شهادات لجنود اسرائيليين ان ضـبا   .شاركوا في العمليات العسكرية   
في الجيش شجعوا جنودهم على اعطاء اولوية لسالمتهم على حساب المدنيين الفلسطينيين عندما شرعوا              

وبرزت صورة اكثر تفـصيال      .كانون الثاني الماضي  /في تنفيذ االجتياح البري على قطاع غزة في يناير        
جريدة انها اطلعـت    لمجريات االحداث من خالل الشهادات التي ادلى بها جنود ضمنت في وثيقة تقول ال             

لن اقبـل مـن     . لن تسقط شعره من احد جنودي     "على نسخة منها حيث نقلت عن ضابط اسرائيلي قوله          
  ".اذا كان لديك شك، اطلق النار. جندي المخاطرة بنفسه من خالل الشك

ونقلت شهود العيان التي قدمها جنود خدموا في صفوف قوات االحتياط ومجندون وصفهم لكيفية استخدام               
اسرائيل لمدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، كما قدموا وصفا لمقتل مـدنيين فلـسطينيين علـى االقـل،                 

كما قدم الجنود وصفا لالستخدام القاتل للفسفور االبيض،         .ووصفوا التدمير الجماعي لمنازل الفلسطينيين    
  .من حاخامات في الجيش" تحريضية"كما نقلوا حصول الجنود على نصائح 

تحطيم " جنديا، وهي شهادات جمعتها منظمة اسرائيلية تحمل اسم          30هادات اقوال منسوبة الى     وتشمل الش 
وهي منظمة شكلها جنود سابقون تهدف الى اعطاء الشعب االسرائيلي صورة عـن مجريـات               " الصمت

  .الحياة اليومية في االراضي المحتلة
  15/7/2009بي بي سي 

  
  ن اثيوبيا  يهودي م8700 تسعى الستقدام "إسرائيل" .31

شرع وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي بسلسلة إجراءات تهدف إلى اسـتقدام            :  بترا –القدس المحتلة   
 مهاجر يهودي جديد من أثيوبيا في خطوة عدتها صحيفة هارتس االسرائيلية تراجعا عن سياسـة                8700

وقالت الـصحيفة فـي عـددها       . الحكومة اإلسرائيلية السابقة التي أرادت وضع حد للهجرة من هذا البلد          
الصادر أمس ان المهاجرين من مجموعة الفالشا التي ال تعترف المؤسسات الدينية اليهوديـة المتـشددة                

 40 أكثر من    1991واستقدمت إسرائيل منذ العام     . بيهوديتهم ، ويجري تهويدهم بعد قدومهم إلى إسرائيل       
  . ألفًا منهم من مجموعة الفالشا26ألف أثيوبي ، 

  15/7/2009لدستور، ا
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  المتمردون في حزب العمل يوجهون صفعة جديدة إلى باراك .32
وما نريده هو بالفعل إضعاف . أجل، نحن ال نخجل من طرح موقفنا«: »الشرق األوسط«تل أبيب ـ 

، بهذه الكلمات فسر عضو الكنيست اإلسرائيلي »إيهود باراك في هذه الحكومة حتى نتخلص منه ومنها
 األمين العام السابق لحزب العمل، تصويته وأربعة من زمالئه المتمردين على باراك، ضد إيتان كابل،

وحاولوا تفسير هذا التصويت بأنه مبدئي، يتخذونه من باب االعتراض على سياسة . مشروع الموازنة
ى باراك ولكنهم لم يخفوا أن دافعهم األول هو التمرد عل. الحكومة االقتصادية والسياسية واالستيطانية

واستعراض عضالت في مواجهة سيطرته وسطوته على الحزب بشكل دكتاتوري، علما بأنهم كانوا قد 
  .اختلفوا مع باراك بسبب قراره االنضمام إلى االئتالف برئاسة الليكود

  15/7/2009الشرق األوسط، 
  

 ل واالحتيالهناك أدلة تتيح تقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم غسل األموا: الشرطة اإلسرائيلية .33
أكدت مصادر مطلعة على سير التحقيق الجاري في الشبهات المنسوبة الى وزير الخارجية : الناصرة

اليميني المتطرف، أن الشرطة حصلت على " يسرائيل بيتنا"اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب 
ونقلت الصحف  ". األئتمانغسل األموال واالحتيال واساءة"أدلة تسمح بتقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم 

عن هذه المصادر قولها إن طاقم التحقيق لم يقرر بعد ما إذا ) 15/7(العبرية الصادرة اليوم األربعاء 
  .كانت األدلة المتوفرة ستسمح أيضاً بتقديم الوزير ليبرمان للقضاء بتهمة تلقي الرشوة

  15/7/2009، قدس برس
  

  تجارب أمريكية في المحيط الهادي في منطقة "أرو" تختبر صاروخ "إسرائيل" .34
 قال جنرال أمريكي كبير الثالثاء ان إسرائيل ستختبر قريبا صاروخا اعتراضيا من طراز ارو               :واشنطن

في منطقة التجارب الصاروخية األمريكية في المحيط الهادي في تدريب مشترك سيشمل أيضا ثالثة نظم               
دير وكالة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع األمريكيـة        وقال اللفتنانت اوريلي م    .دفاع صاروخي أمريكية  

 1000ان االختبار سيسمح إلسرائيل بتجربة نظام ارو المتقدم ضد هدف يزيد مـداه علـى                ) البنتاجون(
  .كيلومتر وهو مدى طويل للغاية بالنسبة إلى مواقع اختبار صاروخ ارو السابقة في شرق البحر المتوسط

 ينشر اسمه ان هذا سيكون ثالث اختبار لصاروخ ارو اإلسـرائيلي فـي              وقال مسؤول أمريكي طلب اال    
وأضاف ان االختبار سيجري على األرجح خالل االيام القليلة القادمة قبالة ساحل وسط             . الواليات المتحدة 

وقال المسؤول إن إدارة الطيران االتحادية أصدرت إشـعارا          .كاليفورنيا بين سانتا باربرا وبوينت موجو     
  .الطائرات لتجنب المنطقةإلى 

 االعتراضي في ابريل نيسان واسقط هدفا صمم        2وأجرت إسرائيل اختبارا ناجحا إلطالق صاروخ ارو        
وقال راديو إسرائيل ان تدريب ابريل نيسان هـو          .ليحاكي صاروخ شهاب اإليراني فوق البحر المتوسط      

 في المئـة مـن      90ي إسرائيل ان    وقال مصدر دفاعي ف   . تجربة اإلطالق السادسة عشرة لصاروخ ارو     
  .التجارب كانت ناجحة

  15/7/2009القدس العربي، 
  

   تعلن اضراباً شامالً"سرائيلإ"السلطات المحلية العربية في  .35
 اليوم اضراباً شامالً بعـد أن أعلنـت         48تشهد السلطات المحلية في اراضي      :  الدستور –القدس المحتلة   

لية عن سلسلة من الخطوات االحتجاجية في أعقاب األزمة الماليـة           اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المح    
الخانقة التي تعاني منها السلطات المحلية ، في ظل عدم تجاوب حكومي وتصعيد فـي عمليـات الهـدم                   

   .خاصة في المثلث والنقب
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ت المحلية  وقد حدد المجلس العام للجنة القطرية المطالب األساسية ، والخطوط العريضة لمطالب السلطا            
العربية ، والتي تتمحور في عدد من القضايا ، من بينها جدولة ديـون الـسلطات المحليـة العربيـة ،                     
وعجزها المتراكم ، بما يخرجها لألمد الفوري والبعيد من أزماتها الحادة والمتكررة ، وتأمين القـروض                

إطار خطط اإلشـفاء ، وتـأمين الهبـات         التي تحصل عليها السلطات المحلية العربية من البنوك ، في           
  .الخاصة للسلطات العربية ضمن خطط اإلشفاء

  15/7/2009الدستور، 
  

 عائلة شارون تسعى إلحياء اسمه بإطالقه على مستعمرة في شمال الضفة .36
تسعى عائلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق آرائيل شارون إحياء اسمه، بعد أن خرج من : الناصرة
سياسي في الدولة العبرية، إثر إصابته بجلطة دماغية حادة طرحته في الفراش منذ أكثر من المشهد ال

اليهودية، " أريئيل"رئيس مستعمرة  فقد أعلن رون نحمان .ثالث سنوات ونص السنة، في غيبوبة كاملة
ئيل التي تعد كبرى المستعمرات في شمال الضفة الغربية، عن إطالق اسم رئيس الوزراء األسبق أري

واستجاب مجلس المستعمرة بذلك لطلب عائلة شارون، حيث سيقام في مستعمرة  .شارون على المستعمرة
  .مركز جماهيري على اسم رئيس الوزراء األسبق" آرائيل"

  15/7/2009، قدس برس
  

 حاخامات اميركيون يطلقون مبادرة صوم يهودي من اجل إنهاء الحصار على غزة .37
 حاخاما اميركيا من انحاء الطيف اليهودي الديني مبادرة 13 مؤلفة من  اطلقت مجموعة- -تل ابيب 

، وتعتزم تنظيم صوم جماهيري يتم اثناءه شرب " صوم يهودي من اجل غزة-تعانيت تسيدك "تدعى 
ومن المقرر . الماء فقط في يوم الخميس الثالث من كل شهر، يستمر من طلوع الشمس وحتى غروبها

 . من الشهر الجاري16وم الخميس المقبل المصادف البدء بأول صوم كهذا ي
" تعانيت تسيدك"لصادر اليوم الثالثاء عن منظمي مبادرة في عددها ا" جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 

قولهم انهم يسعون النهاء صمت الجالية اليهودية حيال العقوبة االسرائيلية الجماعية بحق الفلسطينيين في 
وهذه المبادرة غير مرتبطة بأية منظمة او مؤسسة، وانما تضم في صفوفها حاخامات اصالحيين . غزة

نحن نعارض الحصار االسرائيلي على غزة : "وقال الحاخام روزين .ومحافظينومجددين وتقليديين 
 ان هذا ليس -وندرك انه ليس من العادل حرمان شخص من الحصول على ما يكفي من الطعام لالكل 

وتوضح المجموعة على الموقع االليكتروني للحملة الدوافع ". من ابسط مبادىء الكرامة االنسانية
 .لتحركها

حاخامات يهود واشخاص من اصحاب الضمائر "موقع االليكتروني المجموعة بأنها مجموعة ويصف ال
الذين التزموا بالقيام بصوم يومي كل شهر لدعوة اسرائيل والواليات المتحدة والمجتمع الدولي للدخول 

 من - ومن بينها حماس-في مفاوضات من دون شروط مسبقة مع جميع االحزاب الفلسطينية المعنية 
التي ال " حماس"وبرر الحاخام روزين اعتقاده بأن اسرائيل يجب ان تتفاوض مع  ".أجل انهاء الحصار

لماذا تحتاج اسرائيل الى موافقة دول : "تعترف بحق الدولة العبرية في الوجود، بطرح السؤال التالي
 ".لماذا يجب على أطراف اخرى ان تؤكد يهودية اسرائيل؟. أخرى على طبيعة وجودها

المؤسسة "وفي محاولة لاللتفاف على هذه المبادرة اعلن الجيش االسرالئيلي على لسان الناطق باسمه انه 
العسكرية تود التأكيد على ان اية مؤسسة او دولة ترغب في نقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة، 

  ".ع غزة بتنسيق مسبقيمكنها ان تفعل ذلك بصورة قانونية من خالل المعابر القائمة بين اسرائيل وقطا
 15/7/2009القبس، 
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   مهاجرون روس وإثيوبيون"إسرائيل"ثلث المنتحرين في  .38
 أظهر تقرير نشرته وزارة الصحة اإلسرائيلية، أمس، ارتفاع نسبة االنتحار بين المهـاجرين              :يو بي آي  

طيـات وزارة الـصحة   وبحسب مع. حديثاً من الجمهوريات السوفياتية السابقة وإثيوبيا إلى الدولة العبرية 
، فإن نسبة الروس بلغت ضـعف مـا هـي عليـه بـين        2006التي تناولت حاالت االنتحار خالل عام       

  .اإلسرائيليين اآلخرين، بينما نسبة المنتحرين اإلثيوبيين أعلى بسبعة أضعاف
 في المئة منهم من المهـاجرين حـديثاً إلـى دولـة             30،  2006 شخصاً في    365وبلغ عدد المنتحرين    

 في المئة من    23 في المئة، في مقابل      73كذلك وصلت نسبة المهاجرين الروس المنتحرين إلى        . حتاللاال
  .اإلثيوبيين، والبقية هم مهاجرون من دول أخرى

وأوضح التقرير أنه، خالل السنوات األخيرة، تراجعت حاالت االنتحار بين المهاجرين الروس في مقابل              
 ألف مهاجر روسي على االنتحـار،       100 شخصاً من بين كل      12إقدام  وسجل  . ارتفاعها بين اإلثيوبيين  

  . ألف مهاجر إثيوبي100 شخصاً من بين كل 46في مقابل 
  15/7/2009األخبار، 

  
  واحد من كل عشرة مراهقين إسرائيليين يتعاطى المخدرات  .39

درة بين كشف مسؤول في الحكومة اإلسرائيلية عن ارتفاع معدالت تعاطي المواد المخ: الناصرة
المراهقين اإلسرائيليين وتلك التي يتوجب أن يخضع استخدامها للرقابة، مشيراً إلى أن اإلسرائيليين 
عموماً يستهلكون عشرين مليون جرعة من الحبوب المخدرة وتسعين طناً من الحشيش والماريجوانا كل 

  .عام
نجليزية، نقالً عن الوزير في اإلسرائيلية التي تصدر باللغة اإل" جيروزاليم بوست"وبحسب صحيفة 

 ألف إسرائيلي يتعاطون مواد  يحظر استخدامها 320الحكومة اإلسرائيلية يتسحاق أهرانوفيتش؛ فإن نحو 
دون رقابة، كالهيروين والحشيش والحبوب المهلوسة، األمر الذي يكبد االقتصاد اإلسرائيلي خسائر 

  . مليار دوالر1.6ا يعادل نحو سنوية تقدر قيمتها بسبعة مليارات شيكل، أي م
كما أكد المصدر ارتفاع نسب استهالك تلك المواد بين المراهقين اإلسرائيليين؛ حيث يتعاطى شخص 
واحد من كل عشرة مراهقين تلك المواد، مشيرة إلى أن اإلسرائيليين يستهلكون خمسة أطنان من 

حجم استهالكهم السنوي للحشيش والماريغوانا الهيروين وأربعة أطنان من الكوكايين كل عام، فيما يبلغ 
المهلوسة؛ فيقدر حجم استهالك المراهقين " إل إس دي"أما فيما يتعلق بحبوب . تسعين طناً سنوياً

  . اإلسرائيليين بنحو عشرين مليون جرعة سنوياً، طبقاً للصحيفة
  14/7/2009، قدس برس

  
  ضاع المعيشية والسكنية في القدستحذر من تفاقم األو "الهيئة اإلسالمية المسيحية" .40

حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية من تفاقم األوضاع المعيشية والـسكنية للمـواطنين             :وكاالت -القدس
  . المقدسيين في ظل استمرار ضعف المواقف العربية واإلسالمية المعنية بشؤون المدينة المقدسة

دكتور حسن خاطر، أن نسبة الفقر في أوساط المقدسـيين          وأكد األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية، ال      
إن سلطات االحتالل نجحت في تخريب اقتـصاد        : "وقال . في المائة وهي في تزايد مستمر      69تجاوزت  

المقدسيين وتدمير أسواق البلدة القديمة، األمر الذي أدى إلى إغالق معظم محالها التجارية وتحويل قـسم                
 مهجورة وشوارع خالية، باستثناء تلك التي يرتادها المـستوطنون وأفـواج            كبير من أسواقها إلى أماكن    

وبين خاطر، في بيان أمـس، أن إغـالق          !". السواح القادمين إلى المدينة من خالل االحتالل ومؤسساته       
المدينة في وجه المسلمين والمسيحيين على مدار السنوات الماضية أدى إلى تراجـع اقتـصادي كبيـر                 

   .  في هذا التقلص الهائل في أعداد المتسوقين والمستهلكين لخدمات المدينة بصورة عامةوخطير، تمثل
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مما زاد الطين بلة، هو الهجوم الكبير والمتواصل الذي تشنه سلطات االحتالل على هـذا  " :وأضاف قائالً
ة ضريبة مالية   االقتصاد المنهك، والمتمثل في مالحقة المواطنين المقدسيين من خالل أكثر من أربع عشر            

وأكد خاطر أن قسماً كبيراً من المـواطنين بـدأ بالفعـل             ".تتوزع على الدخل واالستهالك ونقل األمالك     
وأشار إلى   .بالخروج الجزئي من حدود المدينة والسكن في الضواحي التابعة في معظمها للسلطة الوطنية            

لعقارات والمساكن العربيـة فـي القـدس    أن االحتالل يشن في الوقت نفسه هجوماً كبيراً وخطيراً على ا         
ويهدد بشكل جدي بهدم أكثر من عشرة آالف مسكن فلسطيني يزعم أنها بنيت مـن غيـر تـراخيص                   "

  ".إسرائيلية، إضافة إلى الشروع في إزالة أحياء عربية كاملة تحت نفس الذرائع
نظمة المؤتمر اإلسالمي باإلسراع    وطالب األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية جامعة الدول العربية وم         

إلى بلورة خطة طوارئ عاجلة وجادة تضمن تعزيز صمود المقدسيين على كل المستويات، بما في ذلـك          
المستوى االقتصادي وكذلك مستوى البناء واإلسكان، واتخاذ اإلجراءات والمواقـف التـي مـن شـأنها                

الوقـت لـم   " ة الخطرة على المدينة المقدسة، مؤكداً التخفيف الفعلي من آثار السياسة اإلسرائيلية العدواني    
  ".يعد في صالح القدس وال أهلها وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته قبل فوات األوان

15/7/2009صحيفة فلسطين،    
  

   تجمعا فلسطينيا2500تنشر خالل أيام قائمة بتغيير أسماء " وزارة المواصالت اإلسرائيلية" .41
سرائيلي، يسرائيل كاتس أنه مصمم على المضي قدماً في مخططه الهادف إلى أكد وزير المواصالت اإل

تهويد األسماء في الفتات الطرق واستبدال األسماء العربية للقرى والمدن العربية باألسماء كما تلفظ بها 
 بالعبرية أو بكنيتها العبرية المزعومة، متجاهال الرفض العربي واالنتقادات الشديدة لهذه الخطوة

 . العنصرية
؛ فإن وزارة المواصالت ستنشر خالل أيام )14/7(وبحسب ما نُشر في الصحف العبرية صباح الثالثاء 

 تجمعاً سكنياً أقر كاتس 2500 القائمة المعدلة ألسماء ما ال يقل عن -في موقعها على شبكة االنترنت 
 .استبدالها باسماء عبرية بالحروف العربية

14/7/2009، 48عرب  
  

  2007جدار الفصل يشهد جموداً وعمالً بطيئاً في تشييده منذ العام : "رتسهآ" .42
بعد سبع سنوات من بـدء      و هاإلسرائيلية أمس إن  " هآرتس"قالت صحيفة   :  رامي منصور  -لقدس المحتلة   ا

 بـسبب الـضغط     2007بناء جدار الفصل العنصري فإنه يشهد جموداً وعمل بطيئا في تشييده منذ العام              
وذكرت . راض فلسطيينة ألدولي وااللتماسات الفلسطينية إلى العليا االسرائيلية ضد مصادرة         األميركي وا 

  .الصحيفة أن الدولة العبرية استثمرت نحو عشرة مليارات شيكل في بناء ستين في المئة من الجدار
لجدار الذي  وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الحالي للجدار، القائم وقيد البناء، يختلف بشكل كبير عن ا              

 في المئة مـن أراضـي الـضفة         20، الذي كان من المخطط ضم       2002اراده أرييل شارون في العام      
وبعد التماسات عديدة للمحكمة وضغوطات دولية قررت الحكومة االسرائيلية تغيير          . الغربية إلى اسرائيل  

 4,5 ضم الجدار نحـو      مخطط الجدار االصلي ليضم تسعة في المئة من أراضي الضفة الغربية ، وحاليا            
  .في المئة من أراضي الضفة الغربية، فيما بقيت المستوطنات خارج الجدار

 انخفضت وتيرة البناء عدا عن البناء في قريتي بلعين ونعلين وشمالي            2007وحسب الصحيفة فمنذ العام     
ت المخصـصة   وأدعت الصحيفة أن السبب لذلك يعود إلى التباطؤ في تحويل الميزانيـا           . القدس المحتلة 

  للجدار وتصل إلى ستة مليارات شيكل ، إلى جانب ما أسمته نجاحات الجيش االسرائيلي وجهاز األمـن                 
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ما حدا بالسياسيين والرأي العام من تخفيف الضغوطات علـى          " عمليات عدائية " في إحباط    )شاباك(العام  
  .الحكومة إلتمام الجدار

  15/7/2009الدستور، 
  

  راضي محرمان شرعاوطن البديل وتبادل األال: الشيخ عكرمة صبري .43
اصدر الدكتور عكرمة سعيد صبري خطيب المسجد االقصى المبـارك فتـوى شـرعية              : القدس المحتلة 

بتحريم القبول بالوطن البديل، وبتحريم تبادل االراضي وانهما مرفوضان شرعاً الن فكرة الوطن البـديل      
دسة، كما ان تبادل االراضي يمثل صورة مـن صـور           تعني التنازل عن اراضي فلسطين المباركة المق      

التنازل، والتنازل كما هو معلوم محرم وغير شرعي، وبخاصة فيما يتعلق بأرض فلسطين التـي هـي                 
ارض اسالمية وقفية ال يجوز التنازل عنها او المقايضة عليها، فان االوطان ليست محل مفاوضـات او                 

  .راج هي لسدنتها المسلمين اعدل من حكم العالمينتنازالت او تبادالت، فارض االسراء والمع
15/7/2009لحياة الجديدة،   

  
  شددها على القطاع يل عمل معابر الضفة وسهي االحتالل": بال تريد"تقرير لـ .44

قال تقرير فلسطيني أمس إن إسرائيل أدخلت تسهيالت محـدودة علـى عمـل المعـابر                :  د ب أ   -غزة  
 شهر حزيران ، مقارنة مع شهر أيار الماضي ، فيما لم تشهد معـابر               التجارية مع الضفة الغربية خالل    

وأظهر التقرير أن حركة الصادرات والواردات عبر معابر الـضفة الغربيـة            . قطاع غزة أي تحسينات   
من حيث كمية البضائع الواردة     % 8شهدت زيادة بنسبة نحو     " ، بيتونيا وترقوميا   الطيبة ، الجلمة  "األربعة  

وبين التقرير الصادر عن مشروع متابعة أداء المعابر الذي ينفذه          . ها خالل شهر حزيران   والصادرة عبر 
أن معابر الضفة عملت خالل الشهر الماضي على مدار أيام الـشهر            " بال تريد "مركز التجارة الفلسطيني    

  ).يوما( 26
 النـسب   ، فيمـا وزعـت     23% ، ومن الحجر والرخام      25%وشكلت الصادرات من الفواكه والخضار      

المتبقية على أصناف أخرى من الصادرات منها األثاث واألخـشاب والمالبـس واألحذيـة ومنتجـات                
إلى ذلك ، أوضح التقرير أن معابر قطاع غزة لم تشهد تحسنا يذكر على              . الصناعات الدوائية والكيمائية  

شاحنات الواردة عبـر    وعلى العكس ، تراجعت أعداد ال     . مستوى نوعية وكمية السلع الواردة إلى القطاع      
 شاحنة خـالل الـشهر      2665 شاحنة الشهر الماضي ، في حين بلغ العدد نحو           2450معابر القطاع إلى    

  %.8الذي سبقه ما يشكل نسبة انخفاض 
15/7/2009الدستور،   

  
 إلى فك الحصار دول عدم االنحياز تدعو " حصارالاللجنة الشعبية لمواجهة " .45

ت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار زعماء دول حركة عدم االنحياز دع: ألفت حداد ورأفت الكيالني
المقرر اجتماعهم في القمة الخامسة عشر يوم األربعاء بالقاهرة، إلى اتخاذ قرار ملزم لدولة االحتالل 

وفيما أشار النائب جمال الخضري  .اإلسرائيلي يقضي بفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة
عبية لمواجهة الحصار إلى تنوع وتعدد المؤتمرات والفعاليات واالجتماعات في دول رئيس اللجنة الش

العالم المناصرة للشعوب الفقيرة والرافضة للظلم، إال أنه أشار إلى أن غزة المحاصرة تغيب بشكل فعلي 
 .عن قرارات تلك األنشطة

  شعب الفلسطيني، على أن وشدد الخضري، الذي عاد مؤخراً من جولة خارجية هدفت لتعزيز صمود ال
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اكتفاء العالم بالتعامل مع غزة، بالبيانات والتنديد والمطالبات الخجولة ال يسمن وال يغني من جوع، 
 .ويجب أن تنتقل هذه المطالبات لممارسات فعلية على أرض الواقع

15/7/2009، 48عرب  
 

  قوات االحتالل تتوغل وتجرف أراضي شمال بيت حانون .46
بشكل محدود شمال بيت حانون وقامت ) 14/7(ت االحتالل ظهر اليوم الثالثاء توغلت قوا: غزة

أن عدة آليات ودبابات إسرائيلية توغلت " قدس برس"وأفاد شهود عيان لوكالة . بتجريف أرضي زراعية
شمال بلدة بيت حانون وسط إطالق نار " كلية الزارعة"بشكل مفاجئ ظهر اليوم الثالثاء في منطقة 

  .لية تجريف في أراضي المواطنين الفلسطينيين هناكوشرعت بعم
كما أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، مساء اليوم الثالثاء، قذيفة متفجرة تجاه قوارب الصيادين 

  .الفلسطينيين من قطاع غزة، في عرض البحر
14/7/2009قدس برس،   

  
  االحتالل يعتقل عشرة فلسطينيين في الضفة .47

الثالثاء في مناطق مختلفة من / عشرة فلسطينيين ليلة االثنين اإلسرائيليوات االحتالل اعتقلت ق):وكاالت(
  . الضفة الغربية

15/7/2009الخليج،   
  

  "هدرايم" في سجن %31االحتالل يقلص كمية الخبز المقدم لألسرى  .48
نـسبة  وسالمة مرعي، أن مصلحة السجون قامت بتقليل        ،  ذكر األسيران صدقي تميمي   : وائل بنات : غزة

  %.31الخبز في سجن هداريم بحوالي 
 طالب مركز األسرى للدراسات بالنظر في مئات القضايا والملفات وخاصـة مـن ذوي               ،في الوقت نفسه  

األحكام العالية واألسرى القدامى، موضحا أن نصف األسرى القدامى في السجون لـو تمـت مراجعـة                 
  .اج عنهم وتعويضهمأحكامهم في محاكم مدنية نزيهة غير ردعية لتم اإلفر

  15/7/2009الوطن، السعودية، 
  

  االحتالل يستمع إلفادة فلسطينيين استخدمهم كدروع بشرية خالل الحرب األخيرة على غزة .49
بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي باالستماع إلى إفادات فلسطينيين من قطاع في إطار تحقيقه حول : غزة

ب األخيرة على غزة، وذلك بعد رفع دعوة عليه من قبل استخدام جنوده لهم كدروع بشرية خالل الحر
  .مؤسسة حقوقية

من اإلدالء بإفادته هو وثالثة ) 13/7(من جباليا أنه تمكن أمس االثنين )  عاما38(وقال مجدي عبد ربه 
آخرين حول استخدام قوات االحتالل لهم كدروعه بشرية خالل الحرب على غزة وذلك في معبر بيت 

  .شمال قطاع غزة" ايرز"حانون 
وكانت جمعية عادلة لحقوق اإلنسان في داخل الخط األخضر قد رفعت دعوة ضد الجيش اإلسرائيلي 
حول استخدام المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية وهو ما نفاه الجيش ولكن بعد تأكيد عدالة وتقديمها 

مر وطلب االستماع إلى بعض إفادات دقيقة ووثائق وافق الجيش اإلسرائيلي على فتح تحقيق في األ
  .أصحاب هذه اإلفادات بالتنسيق مع مركز الميزان لحقوق اإلنسان

14/7/2009قدس برس،   
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  حل الدولتين يعني عدم عودة الالجئين وهو اليخلصنا من الصهيونية:  مؤتمر حيفاخالل .50
 الذي عقد تحت عنوان "مؤتمر حيفا"اعتبر عدد من الباحثين الفلسطينيين واليهود خالل  :القدس المحتلة

؟ أن حل الدولتين يعني عدم عودة الالجئين وال ينجي من الصهيونية باعتبارها "هل مات حل الدولتين"
حركة كولينيالية تتضمن العنف، السيطرة، التهجير، االستعالء، الغطرسة، الفصل، اإلنكار والخوف، 

وأوضح مدير مركز  . وصمودا وأخالقيةودعا هؤالء إلى تبني تسوية الدولة الواحدة كحل أكثر عدال
البروفيسور نديم روحانا أن اعتبار فكرة الدولة الواحدة مسألة " مدى الكرمل للدراسات االجتماعية"

لقبول حل الدولتين خطأ، مؤكداً أنه ال يوجد حل عادل للصراع " إسرائيل"تكتيكية بهدف الضغط على 
  .ميعتمد على التقسي" اإلسرائيلي"الفلسطيني  

اعتبر الدكتور أسعد غانم رئيس مركز ابن خلدون لألبحاث " لماذا الدولة الواحدة"وضمن جلسة بعنوان 
والتطوير أن طرح الدولتين في حالة تالشٍ، وأنه حان الوقت لمناقشة حلول أخرى بما فيها حل الدولة 

ويضمن لهما حالً عادالً الواحدة بحثا عن مخرج من األزمة الحالية يحفظ المكانة السياسية للطرفين 
   .وأخالقياً

ميرون بنفنستي ان حل الدولتين وحل الدولة الواحدة ال يتناقضان بل " اإلسرائيلي"ورأى الباحث والمؤرخ 
واستعرضت  .وقال إن حل الدولة الواحدة لن يغير الوضع القائم قريبا جداً. هما امتداد لنفس المحور

لى فرسخ المقيمة في الواليات المتحدة تاريخ والدة فكرة الدولة الواحدة الباحثة الفلسطينية البروفيسور لي
وقالت إن طرح الدولة الديمقراطية الواحدة جاء في سياق . مركزة على جذورها الفلسطينية منذ الستينات

تحويل القضية الفلسطينية من قضية إنسانية تتلخص بمشكلة الالجئين إلى قضية سياسية وحق تقرير 
ثم توقفت عند مقررات المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر الذي تبنى فكرة الصراع . مصير

المرحلي وأقر إقامة دولة فلسطينية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره، محدثاً بذلك تحوالً في فكرة 
 عن الفكرة عام الدولة الواحدة مقدمة تنازال تاريخيا، قبل ضمنيا بقرار التقسيم، إلى أن تم التنازل نهائيا

  .قبل أن تهمشه اتفاقات أوسلو" إسرائيل"ف ب.ت. باعتراف م1988
  15/7/2009الخليج، 

  
    تنظم حفل زفاف جماعي للمكفوفين في غزة في أغسطس القادم" جمعية فلسطينية" .51

تشهد مدينة غزة في بداية شهر أغسطس القـادم أول حفـل زفـاف جمـاعي لمكفـوفين                   :صفا - غزة
الذي تنظمه مؤسسة أهلية تعنى بمساعدة ذوي االحتياجات الخاصـة والـشباب محـدودي              فلسطينيين، و 

  .الدخل
ـ          إن ثمانية وثالثين عريساً    :" أمس،   "صفا" وقال رئيس جمعية التيسير للزواج وائل الزرد في تصريح ل

وسـط،  مكفوفاً سجلوا لدى الجمعية للمشاركة في حفل الزفاف الجماعي األول من نوعه في الـشرق األ               
  ".منهم سبعة عشر جريحاً من الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة

15/7/2009صحيفة فلسطين،   
  

  "اإلرهابي"فلسطيني يدعي على كوميدي بريطاني وصفه بـ  .52
قرر فلسطيني اللجوء إلى القضاء بعد أن وصفه الممثل الكوميدي البريطـاني ساشـا              :  يو بي آي   -لندن  

وقالت صحيفة المترو الصادرة امس الثالثاء إن        ).برونو( في فيلمه الجديد     "رهابياإل"بارون كوهين بـ    
عثر على ارهابي حقيقي واستجره إلى مقابلة سيعرضها فـي فيلمـه            "ساشا ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه       

  ."الجديد برونو



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1494:         العدد       15/7/2009األربعاء  :التاريخ

 فـي فيلمـه     واضافت الصحيفة أن أيمن أبو عيطة وصف المزاعم التي ساقها ضده الممثل البريطـاني             
واشارت المترو إلى أن أبو عيطة يخطط اآلن لمقاضاة الممثل الكوميـدي             .بالكاذبة، ونعت ساشا بالدجال   

  . في كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح"عضو خطير"البريطاني لوصفه له بأنه 
15/7/2009القدس العربي،   

  
  ع غزة من تفاقم أزمة المياه في قطايحذر"  حقوقيمركز" .53

حذر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أمس، من تداعيات تأخير إعادة إعمار القطاع لما : )ا ب د(
  .دمره العدوان اإلسرائيلي للبنية التحتية على قطاع المياه والصرف الصحي

إن قطاع المياه والصرف الصحي يعاني نتيجة عدم التمكن من إدخال المعدات "وقال المركز في بيان 
، وشدد على أن سكان "ألجهزة التي يحتاجها لغرض اإلصالح والتطوير جراء الحصار المتواصلوا

القطاع يعانون نقصاً شديداً في إمدادات المياه نتيجة عدم إصالح الدمار الواسع الذي لحق بالعديد من 
  .المنشآت

15/7/2009الخليج،   
  

 ردنية وثائقي يتناول العالقة التاريخية الفلسطينية األفيلم .54
 انتهى مركز العرب والعالم للدراسات واإلعالم من وضع اللمسات األخيرة على فيلم وثائقي يحمل :عمان
الذي يؤكد على العالقة التاريخية التي تربط بين " الضفتان توأمان.. غرب النهر.. شرق النهر"اسم 

 .الشعبين الفلسطيني واألردني
، "لم يسلط الضوء على جذور العالقة األردنية الفلسطينيةالفي"وأوضح منتج الفيلم رامي الخطيب أن 

 ".األول من نوعه الذي يوثق دور الجيش العربي األردني في الدفاع عن أرض فلسطين"معتبراً أنه 
15/7/2009الغد، األردن،   

 
  "آخر أيام ياسر عرفات" وثائقي بعنوان فيلم .55

حول آخر مقابلة أجراها الرئيس الفلسطيني في سرد لتفاصيل وجزئيات كثيرة :  محمد الكيالي–عمان
آخر أيام ياسر "الراحل ياسر عرفات، دارت قصة فيلم المخرجة شيرين سالمة الذي حمل عنوان 

 ".عرفات
 دقيقة الفصل األخير في حياة عرفات، 77الفيلم الوثائقي الذي عرض في الهيئة الملكية لألفالم، سرد في 

اته وهو محاصر من خالل محاوالتها المتعددة للحصول على مقابلة حيث توثق مخرجة الفيلم دقائق حي
  .خاصة مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

قضت المخرجة ثالثة أشهر وهي تحاول مقابلة عرفات، ولكنها فشلت، بسبب انشغال الرئيس الدائم كما و
تحمل أغراضها وتسلك طريق كان دائما المحيطون به من أمن المقاطعة ومرافقوه المقربون يبلغونها، ل

 .العودة إلى أستراليا مكان إقامتها
15/7/2009الغد، األردن،   

  
 "فتح"يختلف جذرياً عن برنامج " اإلخوان المسلمون"و" حماس"برنامج : همام سعيد .56

 المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن الدكتور همام سعيد في شدد: مؤيد أبو صبيح: عمان
حركة حماس ال تتبع لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، وهي مستقلة " على أن "القبس"ة مع مقابل

 بتبني برنامج الجهاد والمقاومة، ال سيما أن األردن نطالب الحكومة األردنية: ، وقال"بقرارها وقيادتها



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1494:         العدد       15/7/2009األربعاء  :التاريخ

ية الفلسطينية خارج يقع اآلن في قلب األطماع اليهودية إلقامة وطن بديل على أرضه وترحيل ذيول القض
  : وفي مايلي جزء من الحوار. فلسطين

أين تقفون في الجدل الدائر حالياً بين فتح وحماس، وهل كان لكم دور وساطة لرأب الصدع سعيا الى 
 اعادة وحدة الصف الفلسطيني؟

ل عن اي لتحرير فلسطين وعدم التناز» الجهاد والمقاومة« الجميع يعلم أن جماعة اإلخوان تتبنى خيار -
، في )حماس(شبر من أرضها الطهور، وهذا الموقف يتطابق تماماً مع موقف حركة المقاومة اإلسالمية 

، )فتح( حين أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس
نتهاء بالمبادرة العربية للسالم يقوم على خيار القبول بعملية التسوية ابتداء من أوسلو وخارطة الطريق، وا

 .2002التي تبنتها قمة بيروت في عام 
 يختلف جذرياً عن برنامج الجماعة وحماس، فإن الجماعة تقف مع البرنامج المقاوم، "فتح"ولكون برنامج 

 .ولكننا نحرص أبلغ الحرص على توحيد الصف الفلسطيني على برنامج المقاومة
م الحاضنة األساس لحركة حماس التي ولدت من رحم جماعتكم؟ هل انها حقا هناك اتهامات لكم بأنكم أنت

 تابعة لكم؟
 حركة حماس جزء ال يتجزأ من حركة اإلخوان المسلمين، وبرنامجها هو امتداد لبرنامج اإلخوان الذي -

و كان دائماً يتبنى الجهاد على أرض فلسطين لتحريرها، والعالقة مع الحركة ليست تهمة، بل هذا ه
أشرف االنتساب واالنتماء لكل حركة مجاهدة، وحماس اليوم مستقلة بقرارها وقيادتها وليست تابعة في 

 .ذلك ألي جهة وال حتى لنا في األردن
15/7/2009القبس،   

  
 كبير الحاخامات يطالب العاهل األردني السماح لليهود بممارسة طقوسهم في األردن  .57

، بطلب إلى )14/7( في الدولة العبرية يونا ميتسغير، اليوم الثالثاء توجه كبير حاخامات اليهود: الناصرة
 .العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، للسماح لليهود بممارسة طقوسهم الدينية بأماكن أثرية في األردن

وطالب الحاخام ميتسغير العاهل األردني باإليعاز إلى رجال األمن األردنيين العاملين في المعابر 
وكشف  ".أدوات العبادة اليهودية"لحدودية بالسماح لليهود المتشددين بدخول األراضي األردنية حاملين ا

، أن شرطة السياحة واآلثار، ضبطت غير مرة، "قدس برس"مسؤولون أردنيون، في وقت سابق لـ 
سياحية أردنية، سياحاً إسرائيليين، كانوا يحاولون دس قطع أثرية مزورة، تحمل هوية يهودية، في أماكن 

  .لغرض منح تلك اآلثار هوية يهودية مزعومة
  14/7/2009، قدس برس

  
  الواليات المتحدة تسعى حاليا إلعادة المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: طبو الغيأ .58

أعلن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن الواليات المتحددة تسعي حالياً إلعادة المفاوضات بين 
نيين واإلسرائيليين، موضحاً انه منذ ان قام الرئيس األمريكي باراك أوباما بتعيين السيناتور الفلسطي

جورج ميتشل مبعوثا للسالم في الشرق األوسط قبل عدة شهور تؤكد اإلدارة األمريكية علي ضرورة 
إطالق هذه المفاوضات من جديد مع التصميم علي ضرورة االلتزام بوقف االستيطان من جانب 

بحيث يكون وقفا كامال لألنشطة االستيطانية بما يتيحه ذلك للفلسطينيين والعرب للتجاوب مع " إسرائيل"
جاء ذلك ردا علي سؤال صحفي لوزير الخارجية . هذا الموقف في إطار المفاوضات التي ستبدأ عندئذ

ئيلي بالضفة في مقابل وقف االستيطان اإلسرا" إسرائيل"حول محاوالت فرض التطبيع العربي مع 
 1998 إلى 1995وأوضح ابو الغيط انه ال يجب ان نخفي علي أحد انه خالل الفترة من عام . الغربية

في دول عربية كما كانت هناك " اسرائيل"أدت الفتتاح مكاتب لـ" اسرائيل"كانت هناك مواقف لـ
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بأن " إسرائيل"ين القناع اتصاالت وزيارات ولقاءات متبادلة وزخم يتحرك فيه العرب لمساعدة الفلسطيني
يدها عن االراضي المحتلة تنفيذا إلتفاق أوسلو الموقع " إسرائيل"العرب لديهم حسن نوايا مقابل أن ترفع 

ورداً علي سؤال حول ما طرحه رئيس الوفد الفلسطيني بشأن مطالبته دول الحركة باعادة . 1993عام 
الستيطانية وغيرها من االنتهاكات، قال وزير بسبب سياساتها ا" إسرائيل"النظر في عالقاتها مع 

فيجب أن " إسرائيل"الخارجية ان الوزير الفلسطيني تحدث بذلك أمام لجنة فلسطين وأنه اذا لم تتجاوب 
والقمة أعضاؤها لهم مواقف مختلفة واذا ما وصلنا لهذه النقطة ستقدم . تفكروا كقمة في نهج هذا التوجه
 بعدد من الدول العربية ويتم تناول األمر على مستوى اجتماع وزاري قادم فلسطين هذا االقتراح مدعوما

  .ونرى كيف تدور المسائل
  15/7/2009األهرام، 

  
  الجامعة العربية تدين قرار تهويد أسماء المدن الفلسطينية .59

 العربية انتقدت جامعة الدول العربية بشدة قرار وزارة النقل االسرائيلية بمحو االسماء:  د ب أ-القاهرة 
للبلدات والمدن الفلسطينية من لوحات اتجاهات السير على الطرق واالبقاء علي االسماء العبرية فقط في 

وأكد االمين . اطار سياسة التهويد والتأكيد علي يهودية الدولة التي تتبعها الحكومة االسرائيلية الحالية
ير محمد صبيح، ان وزير النقل االسرائيلي العام المساعد للشؤون الفلسطينية بالجامعة العربية السف

، مشيراً إلى ان هذا االجراء ال "من غالة المتعصبين والعنصريين على مستوى العالم"يسرائيل كاتس 
  ". حقاً او تاريخاً بل يؤسس لجرائم عنصرية"يؤسس 

لمن هجروا "تعود وكشف صبيح عن قيام السلطات االسرائيلية ببيع العديد من الممتلكات الفلسطينية التي 
 مخالفة بذلك جميع القوانين الدولية، مشيراً الى أن أهل القدس يتعرضون 1948وطردوا من قراهم عام 

وأكد أن ما تتعرض له القدس، خاصة، يتطلب تحركاً جماعياً من الدول . ألبشع أنواع التنكيل واالضطهاد
عربية عن سداد التزاماتها في الصندوق العربي العربية واالسالمية بال استثناء، منتقداً تقاعس الدول ال

لن "وقال صبيح أنه .  مليون دوالر150 براسمال 2000لدعم القدس الذي اقرته القمة العربية منذ عام 
  ".يقوم سالم بالشرق االوسط في ظل السياسة االسرائيلية الحالية

  15/7/2009الدستور، 
  

  لمرور في قناة السويس وفقا التفاقية القسطنطينيةالحربية لها حق ا" إسرائيل"سفن : أبو الغيط .60
" اسرائيل"قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، إن سفن :  حسام ابو طالب-القاهرة 

وأوضح أبو الغيط، في تصريح . الحربية لها الحق في عبور قناة السويس وفقاً التفاقية القسطنطينية
لساحلية على البحر االحمر حيث تعقد قمة دول عدم االنحياز، أن للصحافيين من مدينة شرم الشيخ ا

وأضاف أبو الغيط، . 1888عبور الوحدات البحرية لقناه السويس انما تحكمه اتفاقية القسطنطينية لعام 
وفقاً "معقباً على ما تردد عن عبور وحدات بحرية اسرائيلية قناه السويس خالل األيام القليلة الماضية، أنه 

فاقية القسطنطينية فإنه يتم السماح للسفن المدنية والعسكرية بالمرور في القناة طالما أنها تراعي ما الت
فلها حق المرور البريء في "واشار الى أنه في حال مرور السفن الحربية ". يعرف بحق المرور البريء

  ". هي مصر، و"عدوانية تجاه الدولة مالكة القناة"القناة طالما أنه ليس لها توجهات 
  15/7/2009القدس العربي، 

  
  الجامعة ترسل تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن غزة للمحكمة الجنائية .61

كشف السفير محمد صبيح، االمين العام المساعد للشؤون الفلسطينية بالجامعة العربية، :  د ب أ-القاهرة 
 بشأن قطاع غزة للمدعي العام عن قيام الجامعة العربية بإرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية
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للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو التخاذ االجراءات االزمة ضد مرتكبي جرائم الحرب 
االسرائيلية في غزة، مشيراً الى أن هناك اتصاالت مستمرة بين االمين العام للجامعة المدع اوكامبو 

واوضح أن وفدا . ائق واوكامبو بهذا الخصوصاضافة التصاالت اخرى بين اعضاء لجنة تقصي الحق
من المحكمة الجنائية الدولية التقى خالل االيام الماضية مع عدد من المسؤولين في الجامعة لمناقشة 

  .الخطوات التالية التي سيقوم بها الطرفين في هذا الشأن
  15/7/2009الدستور، 

 
  جيل وترفض التأالفلسطيني القاهرة تثبت موعد جلسة الحوار .62

 فلسطينياً -كشف مسؤول مصري مطّلع على ملف الحوار الفلسطيني، أمس، أن لقاء مصرياً : القاهرة
سيعقد مطلع األسبوع المقبل في إطار المشاورات المتواصلة التي تجريها مصر مع جميع الفصائل 

لمصري على أن وشدد المسؤول ا. والتنظيمات من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية
اللقاء األخير الذي جمع الرئيسين حسني مبارك ومحمود عباس ورئيس جهاز االستخبارات المصرية 
اللواء عمر سليمان، مساء أمس في شرم الشيخ، انتهى بتثبيت موعد الجلسة السابعة من الحوار المقررة 

بداعي انشغال الفتحاويين  من الشهر الجاري، وذلك رغم طلب أبو مازن تأجيل الموعد 30 و28بين 
  .بموعد المؤتمر السادس لحركتهم

  15/7/2009األخبار، 
  

   مليون درهم36الهالل اإلماراتي يبدأ تجهيز مستشفى سالمة في نابلس بتكلفة  .63
أعلنت هيئة الهالل األحمر البدء بتنفيذ مشروع تجهيز مستشفى الشيخة :  حسين الصمادي-ابوظبى 

 ألف درهم وتوفير جهاز تشخيصي ألمراض 600 ماليين و3تكلفة أكثر من سالمة بنت بطي في نابلس ب
القلب لصالح مستشفى الشفاء بغزة دعماً للجهود الرامية لتعزيز مستويات الرعاية الصحية والخدمات 

وتأتي تلك الجهود بالتنسيق والتعاون مع وزارة . العالجية والتشخيصية للحاالت المرضية داخل القطاع
جتماعية الفلسطينية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، حيث بدأت الهيئة الخطوات التمهيدية الشؤون اال

  .لتنفيذ المشروع وتوفير االحتياجات الضرورية من األجهزة والمعدات الطبية
  15/7/2009الخليج، 

 
  بالتوصل إلى سالم مع الفلسطينيين" إسرائيل" يفكر بزيارة تل أبيب وإقناع أوباما .64

اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة :  زهير أندراوس-رة الناص
الثالثاء، أن الرئيس األمريكي، باراك أوباما، قال خالل لقاء مع عدد من كبار القادة اليهود في واشنطن 

جها لوجه، في محاولة يوم أمس، أنه يفكر جديا بالقيام بزيارة إلى الدولة العبرية لمخاطبة اإلسرائيليين و
إلقناعهم بالضغط على حكومتهم لتقديم التنازالت من أجل التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين، الفتة إلى 
ان أوباما يريد إلقاء خطاب موجه لإلسرائيليين، على نسق خطاب القاهرة الذي وجهه إلى ما يسمى 

  . أمريكيا بالعالم اإلسالمي
15/7/2009القدس العربي،   

  
  تعمل على دفع المسارات األمنية واالقتصادية لتحقيق حل الدولتين" الرباعية: "بلير .65

أكد توني بلير ممثل اللجنة الرباعية أن اللجنة تعمل على دفع كافة المسارات األمنية ): وكاالت(
 ودعا ،"إسرائيلية"واالقتصادية قدما مع العملية السياسية إلقامة دولتين إحداهما فلسطينية واألخرى 

  .إلى تقديم مزيد من التسهيالت للفلسطينيين في الضفة الغربية" إسرائيل"
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في " اإلسرائيلية"إن المعيقات "وقال بلير في مؤتمر صحافي عقده في مدينة نابلس  شمال الضفة 
عن تسهيالت لتخفيف القيود " اإلسرائيلية"، وذلك بعد إعالن الحكومة "األراضي الفلسطينية يجب أن تزال

إن رسالته بسيطة وهي أنه عندما يعطى الشعب الفلسطيني مزيداً من الحرية ويسمح له "وقال . في الضفة
، مشددا على "بالعمل ستكون أمامه فرصة كبيره للعيش برخاء وهو األمر الذي يدعم الحل السياسي

  . وجوب مواصلة دعم المفاوضات السياسية
15/7/2009الخليج،   

 
  "إسرائيل"ريطانيا ترفض الملصق الذي ضم غزة لخريطة رقابة اإلعالنات في ب .66

رفضت هيئة رقابة اإلعالنات في بريطانيا ملصقا إعالنيا إسرائيليا تظهر فيه الضفة العربية وقطاع غزة 
أننا نفهم أن الحدود ووضع األراضي المحتلة في الضفة "وقالت الهيئة ". إسرائيل"داخل خريطة دولة 

وبالتالي اعتبرنا اإلعالن " إسرائيل"ع في حين أن الملصق افترض أنها داخل وغزة والجوالن محل نزا
  ". مضلال ومن ثم ال يجب عرضه ثانية بنفس الطريقة

15/7/2009بي بي سي   
  

   تريليون دوالر العجز المتوقع في الموازنة األميركية1،8 .67
كية تريليون دوالر قبل انتهاء أثار تجاوز عجز الموازنة األمير:  اإللكتروني"بي بي سي" موقع –لندن 

الجهات األجنبية » قلق«السنة المالية في الواليات المتحدة بثالثة شهور، بحسب بيانات وزارة الخزانة، 
ويرجح أن تضطر الحكومة . المستثمرة أمواالً ضخمة في سندات الخزينة األميركية، في مقدمها الصين

  .ية لهذه السنداتإلى رفع نسبة الفائدة لجذب الجهات المشتر
وكانت الحكومة األميركية زادت النفقات العامة، بهدف تخفيف آثار األزمة االقتصادية والركود اللذين 

كما قدمت مساعدات مالية ضخمة للمؤسسات المالية المتعثرة، ما أدى . تشهدهما الواليات المتحدة حالياً
فاض حجم اإليرادات الضريبية وزيادة إعانات وساهم انخ. إلى تراجع كبير في حجم الموازنة الحكومية

  .البطالة في تفاقم العجز
ومن شأن تفاقم العجز أن يؤدي .  بليون دوالر في السنة المالية الماضية455يذكر أن العجز المالي بلغ 

  .إلى مشاكل في تأمين األرصدة المالية الضرورية لبرامج الصحة والتعليم
 بليون 700ة إنقاذ مالي للمؤسسات المالية والصناعية األميركية كلفته ويذكر أن مجلس الشيوخ أقر خط
  . بليونا787ًدوالر، وخطة إنعاش اقتصادي بـ

وكان عضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل الحزب الديموقراطي أكد األسبوع الماضي، أن على 
  .»الكونغرس النظر في إمكان إقرار برنامج إنعاش اقتصادي آخر«

نة األميركية تسجل عجزاً حتى قبل نشوء أزمة المال، نتيجة اإلعفاءات الضريبية الكبيرة وكانت المواز
  .التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش والنفقات الضخمة لحربي العراق وأفغانستان

15/7/2009الحياة،   
  

  122م  والفح60 سنة والغاز 42 احتياطات النفط تكفي":  بي بي النفظية العالميةشركة" .68
أن «: النفطية العالمية طوني هايوارد» بي بي«أكد المدير التنفيذي لشركة :  شفيق األسدي-أبوظبي 

. »مركز ثقل أسواق الطاقة العالمية مال بشدة ميالً ال رجعة فيه نحو دول العالم الناشئة وباألخص الصين
، وسط 2008ه لالقتصاد العالمي في تبعت أسواقُ الطاقة العالمية عموماً نمط التغير الحاد ذات: وأضاف

مناخ يشوبه اضطراب فارتفعت أسعار الطاقة قياسياً مع ازدهار النمو االقتصادي في النصف األول من 
  .السنة ثم انهارت مع التراجع المفاجئ لالقتصاد العالمي ودخوله طور ركود عقب األزمة المالية
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طاقة العالمية، وزعه مكتبها في أبوظبي، إلى أنه اإلحصائي لل» بي بي«ولفت هايوارد بحسب تقرير 
 تجاوز استهالك الطاقة األولية في الدول النامية، بخاصة الصين، استهالك دول 2009للمرة األولى في 

  .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
، حاملة معها ليست هذه ظاهرةً موقتة، بل ستتفاقم مع الوقت، وتستمر في التأثير على األسعار«: وأضاف

  ».تحديات جديدة للنمو االقتصادي وأمن الطاقة والتغير المناخي
لكن التنوع والمرونة التي تتحلى «: وحذر من أن هذا التحول يؤدي إلى تقلبات على المدى القصير، وقال

 دون بهما أسواق الطاقة العالمية يضمنان استمرار إمدادات الطاقة إلى المستهلكين في شكٍل فعال ومن
  .»انقطاع

 بليون برميل، باستثناء الرمال النفطية الكندية، 1258ويشير التقرير إلى أن احتياطات النفط المثبتة تبلغ 
، واستناداً إلى المعدالت ذاتها تكفي احتياطات الغاز لـ 2008 سنة بمعدالت إنتاج 42ما يكفي استهالك 

  . سنة122 سنة والفحم الحجري لـ 60
 من نموٍ قوي تبعه – 2008 التحوالت القصوى التي شهدها االقتصاد العالمي في وفي معرِض بيان

 في المئة 1,4 رصد التقرير أن االستهالك العام لمصادر الطاقة األولية ارتفع بمعدل -انخفاض حاد 
 وأن الصين استهلكت وحدها ثالثة أرباع الزيادة بينما استهلكت 2001فقط، وهو االرتفاع األدنى منذ 

 في المئة مع 1,3دول آسيا باسيفيك ما تبقى منها، فيما انخفض االستهالك في الدول المتقدمة بمعدل 
  . في المئة2,8 في الواليات المتحدة بمعدل 1982تسجيل أشد هبوط سنوي للطلب منذ 

  ارتفاع استهالك الغاز
وسط السنوات العشر  في المئة، أي دون مت2,5وسجل التقرير ارتفاعاً في استهالك الغاز بمعدل 

 في المئة، وبقيت األسعار المعروضة أدنى بكثير 0,6األخيرة، فارتفع االستهالك في الواليات المتحدة 
  .وانفرد الشرق األوسط بتسجيل نموٍ فوق المتوسط، مدفوعاً بطلبٍ محليٍ كبير. من أسعار النفط

نفط في الدول األوروبية ودول آسيا ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الغاز المعتمدة على مؤشر ال
الباسيفيك ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، في سرعة أكبر، ما يعني أن نمو االستهالك كان 

  .دون المتوسط، إذا أخذ في االعتبار تأثير الركود
وارتفع .  في المئة15,8وأتت أكبر زيادة في نمو الطلب على الغاز من الصين، فارتفع استهالكها 

 في المئة من احتياجات المملكة 39,9 في المئة، وبات يعادل 3استهالك الغاز في المملكة المتحدة 
  . في المئة24,1لمصادر الطاقة األولية، ما يفوق المتوسط العالمي البالغ 

  الفحم الحجري
السنوات العشر  في المئة جاء دون المعدل في 3,1ولفت التقرير، إلى أن نمو استهالك الفحم الحجري 

 في المئة من الطلب العالمي على 43وتشكل الصين . األخيرة، لكن بقي الوقود األسرع نمواً في العالم
  .الفحم

  مصادر الطاقة األخرى
 10 في المئة للسنة الثانية على التوالي متأثراً بانخفاض قدره 0,7أكد التقرير تراجع إنتاج الطاقة النووية 

 الياباني نتيجة استمرار إقفال أكبر محطة كهربائية نووية في اليابان بعد زلزال في المئة في اإلنتاج
 في المئة ما يفوق 2,8وواصل اإلنتاج الكهرمائي أداءه القوي في اآلونة األخيرة، مرتفعاً . 2007

و ويعود االرتفاع العالمي إلى نم. متوسط السنوات العشر، للمرة الرابعة في السنوات الخمس األخيرة
 في المئة، ما يعادل ضعفي متوسط معدله السنوي في السنوات العشر 20,3استهالك الصين بمعدل 

  . في المئة0,4األخيرة بينما انخفض اإلنتاج خارج الصين 
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ونمت مصادر الطاقة المتجددة بحسب التقرير، بقوة فارتفعت قدرة توليد الطاقة من الرياح والشمس 
، على التوالي متخطيةً، في الحالتين المتوسط السنوي للسنوات العشر  في المئة69 في المئة و29,9
 في المئة في الواليات المتحدة متقدمة على ألمانيا 49,5وارتفعت قدرة توليد الطاقة من . األخيرة

  .والمملكة المتحدة
15/7/2009الحياة،   

  
  عربدة اسرائيلية بقناة السويس .69

  عبد الباري عطوان
 المصرية على مدى عقود، وحتى بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من              ظلت وزارة الخارجية  

المؤسسات الوطنية المصرية الملتزمة بالثوابت العربية واالسالمية، وهذا ما يفسر اسـتقالة اثنـين مـن                
احتجاجاً على معاهدات كامب ديفيـد وزيـارة الـرئيس          ) اسماعيل فهمي ومحمد ابراهيم كامل    (وزرائها  

حل محمد انور السادات الى القدس المحتلة، ولكن يبدو ان هذه الوزارة بدأت تتخلى عن دورها هـذا                  الرا
منذ ان توالها السيد احمد ابوالغيط، وتنحدر الى مستويات متدنية ال تليق باسمها وال تاريخها، ناهيك عن                 

  .مكانة مصر وارث شعبها الوطني العريق على مر العصور
غريبة تحلل مـرور الغواصـات النوويـة والبـوارج الحربيـة            ' فتوى'بو الغيط   باالمس اصدر السيد ا   

 1888االسرائيلية عبر قناة السويس عندما قال ان هذا العبور تحكمه اتفاقية القسطنطينية الموقعـة عـام       
 والتي تتيح للسفن الحربية حق العبور في القناة طالما انها ال تحمل توجهات عدوانية تجاه الدولـة التـي                  

  .تملك القناة
فهذه االتفاقية التي يتحدث عنها السيد ابو الغيط        . فعالً انها فتوى غريبة، ومضحكة مبكية في الوقت نفسه        

وقعت في زمن الخديوي واثناء خضوع مصر لالحتالل االنكليزي، وقبل قيام اسرائيل بأكثر من سـتين                
الذي حرم على االسرائيليين االقتراب مـن       عاماً، وفي عهد الصدر العثماني االعظم السلطان عبد الحميد          

االراضي الفلسطينية، ورفض اقامة دولتهم عليها رغم عشرات الماليين من الدنانير التي عرضت عليـه               
  .في حينها

فإذا كانت االتفاقية هذه ملزمة لمصر فعالً، فلماذا لم تلتزم بها الحكومات المصرية المتعاقبة طوال تلـك                 
 حكومة الملك فاروق، بل وحتى حكومة الرئيس الراحل محمد انور السادات الـذي              االعوام، بما في ذلك   

  وقع اتفاقات كامب ديفيد؟
وحتى لو وجدت هذه االتفاقية التي جرى توقيعها مع الشركة المالكة للقناة، وهـي بريطانيـة فرنـسية                  

 واعادة ملكيتها للـشعب     مشتركة، فانها سقطت بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأمين القناة           
المصري كاملة، اللهم اال اذا كان السيد ابو الغيط ما زال يعتقد بأنه يعيش في القرن التاسع عشر ولـيس                    

  .في القرن الحادي والعشرين
' ' '  

السفن الحربية االسرائيلية تعبر القناة ليس بناء على اتفاقية القسطنطينية، وانما علـى تفاهمـات سـرية                 
 اسرائيلي لـضرب ايـران، ومـرور الـسفن          -ومة المصرية الحالية بعقد تحالف مصري       وقعتها الحك 

  .والغواصات االسرائيلية بكثافة عبر قناة السويس، هو اول تطبيق علني لهذه التفاهمات
يوم الـسبت الماضـي     ' بي بي سي  'فالحكومة المصرية نفت على لسان متحدث باسمها لمحطة تلفزيون          

  .ت اسرائيلية عبر القناة، وقال ان مصر تعارض مثل هذه الخطوةمرور اي سفن او غواصا
وتصدر هذا النفي النشرات االخبارية لهذه المحطة الناطقة بالعربية، االمر الذي يعكس حالـة االرتبـاك                
التي تعيشها هذه الحكومة والمتحدثون باسمها، بسبب عمليات التضليل المكشوفة التي يمارسونها لحجـب              

  .عبهم الصابر المكافح واالكثر وطنية منها في الوقت نفسهالحقائق عن ش
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ولعل ابرز مظاهر هذا االرتباك قول السيد ابو الغيط ان حق العبور مكفول للسفن الحربية طالما انهـا ال     
فهل مرور حامالت الطائرات االمريكية عبـر القنـاة         . تملك نوايا عدوانية تجاه الدولة المالكة لهذه القناة       

 ال يشكل نوايا عدوانية بالنسبة لمصر على معاهدات الدفاع العربـي  2003راق واحتالله عام   لضرب الع 
  .المشترك؟

' ' '  
السيد ابو الغيط اصبح يشكل وحكومته عبئاً اخالقياً ودينياً وانسانياً على مصر وشعبها، بسبب الدور الذي                

لشعب المصري قبل غيـره مـن شـعوب         يلعبه، والتصريحات التي يطلقها، وغالباً ما تشكل استفزازاً ل        
  .المنطقة، لما تتسم به من الرعونة والجهل

أي ' سيكسر رجل 'نحن ال يمكن ان ننسى التصريحات المفوهة التي أطلقها السيد ابو الغيط، وقال فيها انه                
فلسطيني جائع يعبر الحدود الى مصر بحثاً عن لقمة خبز، ألن هذا يـشكل انتهاكـاً لمـصر وسـيادتها                    

  .امتها الوطنيةوكر
ان يعبر فلسطيني عربي مسلم، ربما تكون نصف عائلته مصرية، الحدود الى مصر، بحثاً عـن علبـة                  
حليب الرضاع اطفاله بعد ان كاد يقتلهم الحصار جوعاً، فهذا انتهاك للسيادة والكرامة المصرية، امـا ان            

بحر األحمر والخليج فـي منـاورات       تعربد غواصات نووية اسرائيلية في قناة السويس في طريقها الى ال          
عسكرية تمهيداً لالعتداء على دولة مسلمة، فهذا ال يشكل اي انتهاك لهذه السيادة، بل هو امر مـشروع                  

  .ومحكوم باتفاقات تعود الى العصر العثماني قبل قرنين من الزمن
ـ                   ن األعـراف   هذا هو منطق الحكومة التي تحكم مصر حالياً، وهو منطق اعوج ال يـستقيم مـع أي م

والقوانين الوضعية واإللهية، ولذلك تتراجع مكانة هذا البلد العريق، ويتقـزم دورهـا ويتطـاول عليهـا                 
  .الكثيرون، بمن في ذلك االسرائيليون

' ' '  
ان هذه العربدة االسرائيلية في قناة السويس ليست سوى انهيار جديد في منظومة االمن القومي المصري                

فاسرائيل اصبحت تعتبر منذئذ قـصف الحـدود المـصرية          . ان االخير على غزة   الذي تسارع منذ العدو   
، وان ادى الستـشهاد وجـرح العديـد مـن المـصريين             'حقا مكتسبا لها  'الفلسطينية بحجة هدم االنفاق     

يتمثل اليوم في   ' توحش اسرائيلي 'والفلسطينيين، وادى سكوت نظام مبارك عن هذا االنتهاك الخطير الى           
المتواتر للقطع الحربية االسرائيلية في قناة السويس، في تحد وتهديد مباشر لمصر قبل اي بلد               هذا العبور   

  .آخر
اي مهانة، واي عار، واي خطر اصبح يمثله هذا النظام على مصر وامنها القومي، الذي هو امن العرب                  

  !جميعا؟
  15/7/2009القدس العربي، 

  
  انية الجديدة الالجئين الفلسطينيين مع الحكومة اللبنوضع .70

  علي بدوان
بعد أن نجح لبنان في عبور استحقاق االنتخابات التّشريعية ومرحلة انتخاب رئيس للبرلمان، وتكليف 
السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، ينتظر الالجئون الفلسطينيون في لبنان من الحكومة القادمة 

الغالبية منهم تئن تحت أوجاع التشريعات اللبنانية التي اهتماماً خاصاً بأوضاعهم المعقدة، حيث ما زالت 
، والتي قيدت حركة وحرية وعمل المواطن الفلسطيني 1948صدرت بشأن أوضاعهم تباعاً منذ العام 

المقيم في لبنان منذ عام النكبة، وأسست لبقاء واستمرار حالة الحرمان التي ما زالت تعاني منها مخيمات 
  . في لبنانالالجئين الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1494:         العدد       15/7/2009األربعاء  :التاريخ

فما زال الفلسطينيون في لبنان ممنوعين من العمل في حوالي ثالث وسبعين مهنة، ومحرومين من حمل 
، وهو الشعار الذي ولد نتائج عكسية سلبية مباشرة "محاربة التوطين"بطاقة العمل، وكل هذا تحت شعار 

الف من أفراد العمالة الوافدة في وقت يحظى به عشرات اآل.. دفعت باآلالف من فلسطينيي لبنان للهجرة
من سريالنكا وبنغالدش وعدد من الدول األفريقية ودول الكتلة الشرقية سابقاً بحقوق العمل واإلقامة 

  .الكاملة
وترافق هجرة الفلسطينيين عمليات تشطيب في قيود وسجالت من يغادر األراضي اللبنانية من الالجئين 

 ألف فلسطيني من أبناء 25 وأستراليا وغيرهما، بينما يفتقد أكثر من نحو بلدان المهاجر البعيدة في كندا
ألية أوراق ثبوتية أوسجالت نفوس ) نتيجة ظروف معينة(الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين في لبنان 

  .عائلية
فقد قدم وعلى هذا األساس لم يعد باستطاعة أحد أن يتنبأ بأعداد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، 

 ألف الجئ فلسطيني من مناطق الجليل وعكا والشمال 120 حوالي 1948إلى لبنان عام النكبة 
  . ألف نسمة اآلن عند حساب الزيادة الطبيعية600الفلسطيني، ويفترض أن تكون أعدادهم قد قاربت الـ

نية الرسمية ال تصل في لكن كل المعطيات تقول إن أعداد الالجئين الفلسطينيين المسجلة في القيود اللبنا
 ألف نسمة بعد أن غادرت أعداد كبيرة منهم األرض اللبنانية نحو أصقاع العالم 220أفضل األحوال إلى 

تحت وطأة المعاناة والحرمان من أبسط الحقوق، خصوصاً حق العمل والتنقل واألمن، هذا بعد إسقاط 
  . ألسباب معلومة1958لتجنيس عام  ألف نسمة ممن شملهم ا70 إلى 50أعداد منهم تتراوح بين 

وعلى رغم التخفيف البسيط على القيود المفروضة على المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل عام منذ 
سنوات عدة، إال أنه ما زال ممنوعاً إدخال أية مواد بناء ألغراض الترميم وإصالح ما هدمته جوالت 

يين، وتحولت عملية إدخال المواد األولية إلى تجارة الحروب الدموية السابقة التي استهدفت الفلسطين
رائجة ورابحة لدى بعض أصحاب السطوة من القوات الرسمية وأجهزة األمن الموجودة على مداخل 

  .المخيمات خصوصاً مخيمات الجنوب في مدينتي صور وصيدا
فة الجزر األمنية، وفوق كل االوضاع المشار إليها، ال تكل العديد من األصوات عن الحديث عن معزو

في ظل مأساة االنتشار الفوضوي لبعض المظاهر المسلحة من قبل أطراف ليست فلسطينية بالمطلق وال 
الجبهة الشعبية لتحرير «وصوالً إلى » فتح«عالقة لها بمنظمة التحرير، أو أي من فصائلها من حركة 

  .»القيادة العامة/ فلسطين 
س جائزاً أن ترتفع األصوات التي تتحدث عن السالح الفلسطيني، ومهما كانت األسباب والمبررات فلي

في وقت ما زالت فيه المخيمات الفلسطينية بعيدة عن حماية الشرعية اللبنانية، بل تغرق في البؤس الذي 
حيث ال يليق بلبنان، البلد الحضاري أن يبدو غير معني بهذا . رافق نشوءها، وأصبح القهر سمتها الغالبة

  .لكل ما هو حضاري وإنساني على أرضهالتحدي 
أولهما توفير األمن المجتمعي : ان معضلة السالح الفلسطيني في لبنان مترابطة مع عنوانين آخرين

وثانيهما توفير كل أشكال الرعاية والحقوق المدنية وانهاء . للفلسطينيين في غياب دور الشرعية اللبنانية
نيين، وهو منطق كان تاريخياً هو المنطق السائد في التعاطي سيادة المنطق االضطهادي تجاه الفلسطي

  .الرسمي اللبناني مع شعب شقيق لجأ إلى لبنان موقتاً بفعل ظروف قسرية
إن الالجئين الفلسطينيين في لبنان ينظرون بجدية وتفاؤل إلى التحسن العام في مناخات األوضاع اللبنانية 

م بشكل ايجابي من جهة إعادة النظر بالتشريعات المجحفة التي الداخلية، مستبشرين بأنها ستنعكس عليه
صدرت تباعاً بشأن حقوقهم المدنية، في وقت بات الجميع يدرك أن الفلسطينيين في لبنان يرفضون 

فهم في الوقت الحالي أشد وعياً وأكثر تصميماً على التمسك بحقهم . مشاريع التوطين التي تحاك ضدهم
  . طال الزمن أم قصرفي العودة إلى فلسطين

  15/7/2009الحياة، 
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  بعد سبع سنوات على بدء العمل به لـماذا لم يتم استكمال جدار الفصل؟ .71

  عاموس هرئيل
 2007منذ تشرين الثـاني     . بعد سبع سنوات من بدء بناء جدار الفصل يبدو ان المشروع تجمد في مكانه             

 مليار  9ر5د أن استثمرت الدولة في الجدار نحو        اليوم، بع . قّل حجم االشغال في مسار الجدار بشكل كبير       
وعقب المعارضة الحازمة مـن     .  في المائة من المسار المعدل والمقلص له       60شيكل، استكمل ما يقارب     

، وهي جيوب شـرق الخـط االخـضر         "االصابع"الواليات المتحدة تمتنع إسرائيل مواصلة االشغال في        
طانية كبرى مثل اريئيل وكدوميم، كارنيـه ـــ شـمرون           يفترض بها أن تضم داخل الجدار كتال استي       

الـى  ". االصـابع "عملياً أغلق جهاز األمن الثغرات التي يفترض بها أن تؤدي الى هذه             . ومعاليه ادوميم 
جانب ذلك بقيت ثغرات هائلة في القسم الجنوبي من الجدار، وال سيما في المداخل الجنوبية للقدس، فـي                  

  .غوش عتصيون وصحراء يهودا
، اجتـاز المـسار عـدة تعـديالت         2002منذ قرار حكومة شارون االول باقامة الجدار، في حزيـران           

المسار االصلي، الذي وضعت خطته بإلهام من ارئيل شارون، كان يفترض ان يضم عمليـا               . دراماتيكية
لى تقلـيص   ولكن قرارين اديا ا   .  في المائة من اراضي الضفة الغربية      20الى االراضي االسرائيلية نحو     

 في التماس سكان قرية بيت سوريك، والـذي الـزم           2004قرار محكمة العدل العليا من تموز       : المساحة
الدولة بتعديل المسار للتخفيف من الضرر الذي يلحقه الجدار بحياة الفلسطينيين، وفتوى المحكمة الدوليـة   

  .من اسرائيل إزالتهفي الهاي، بعد تسعة أيام والتي قضت بأن الجدار ليس شرعيا، وطلبت 
 9 بحيث يضم    2005عقب توبيخ محكمة العدل العليا واالنتقاد الدولي، غيرت الحكومة المسار في شباط             

ولكـن  .  في المائة من قبل حكومة اولمرت 1 تم تخفيض    2006في نيسان   . في المائة من اراضي الضفة    
االربعـة، التـي انـدرجت      " االصابع. " في المائة فقط من اراضي الضفة      4ر5عمليا، يضم اليوم الجدار     

ال فـي اريئيـل     : ، لم تبن ابـداً    )الذي عرضته اسرائيل في مؤتمر انابوليس ايضا      (ضمن المسار االخير    
، ال في كرنيه شمرون وعمانويل،      )ــ جدار قصير شرق منازل اريئيل     " أظفر"حيث بني فقط    (وكدوميم  

وكبديل، وبمستوى اهتمام منخفض، بنيـت      . ادوميمال في بيت آريه وال في الجنوب منها، ال في معاليه            
جدران أغلقت الثغرات بمحاذاة أكبر من الخط االخضر، هكذا في الفيه مينشه بدال من كدوميم، في الكنا                 

  .بدال من اريئيل وفي منطقة رنتيس بدال من بيت آريه
ليه ادوميم، الذي بني    يسد السور، غرب معا   .  ألف نسمة في هذه المستوطنات بقوا خارج الجدار        50نحو  

 الف نسمة من سـكان المـستوطنات        35 من الشرق الثغرة في الجدار ويخرج        1على جانب طريق رقم     
حقيقـة أن   . خارج الجدار، بشكل يلزمهم المرور عبر حاجز حرس الحدود من اجل الدخول الى القـدس              

الدولة امتنعـت عـن اقامـة       لم تبن ابدا تمس ايضا بأمن سكان هذه المستوطنات، وذلك ألن            " االصابع"
ـ        في بعض الحاالت، مثلما في     ". ارض أمنية خاصة  "جدران محيطية حولها واالعالن عن القرب منها ك

الطرق التي شقت حول مسار الجدار الذي جمد في جيب بيت آريه، بذرت مئات ماليين الشواكل علـى                  
  .ي المستوطناتبنى تحتية بقيت دون استخدام، ومن المشكوك فيه جداً أن تستكمل ف

بقيت ثغرات كبرى في القسم الجنوبي من الجدار، حيث غيلو في جنـوب القـدس               " االصابع"فضال عن   
وحتى غوش عصيون توجد عشرات الكيلومترات المجمدة عقب التماسين؛ واحد من سكان بيـت جـاال                

 بيت لحم سهل    والمعنى هو أن الوصول الى القدس من جهة       . واآلخر لسكان قرى بتير، حوسان ونحالين     
  .نسبيا حتى لمنفذي العمليات

في الثاني، تـؤخر محكمـة      . في االلتماس االول، الدولة هي التي تؤخر على مدى شهور طويلة الجواب           
بعض الخالف يتطرق الى اقامة الجدار الشرقي من أصل         . العدل العليا قرارها منذ سنتين ونصف السنة      

، التي حتى الفلسطينيون يبدون أنهـم سـيوافقون علـى           حاليا، الغوش . جدارين يحيطان بغوش عصيون   
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في االراضي االسرائيلية في التسوية الدائمة، بقيت دون جدار منـذ           ) او ابقاء بعضها على االقل    (ابقائها  
في الغـرب   ) بتير(ثغرة اخرى، لنحو ثالثين كيلو مترا، بقيت مفتوحة من متسودات يهودا            . سبع سنوات 

واثناء البحث في التماس البدو من المنطقة امام محكمـة العـدل العليـا              . رقوحتى البحر الميت في الش    
  .أعلنت الدولة مؤخرا بأن المسار هناك مجمد

منذ أربع سنوات، على    . التأخير في بناء الجدار في معاليه ادوميم هو حالة نموذجية، تعكس سلوك الدولة            
ية السواحرة الذين يمثلهم المحامي شلومو لكر       التوالي، بحثت محكمة العدل العليا بكسل التماس سكان قر        

جمد . ضد المسار الذي يفترض أن يضم أيضا مستوطنة كيدار جنوب معاليه ادوميم ويبنى على أراضيهم             
ولكن في المداوالت االخيـرة     . البناء، ومؤخرا عرضت الدولة مسارا جديدا، يضم قدراً أقل من االرض          

وز، قال ممثلو الدولة ان االشغال لن تستأنف فـي هـذه المرحلـة،              في محكمة العدل العليا، في بداية تم      
جمدت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش،      ). االسم السري للفيتو االميركي   " (السباب الميزانية وغيرها  "

يخيـل لـي أن هـذا       ". االنشغال بامور صـورية   "القرار في ضوء جواب الدولة، بدعوى أنها ال تعتزم          
  . بالنسبة للجدار كلهالوصف صحيح اآلن

تؤكّد قضية معاليه أدوميم، خالفا لالدعاءات التي تسرب بين الحين واآلخر من جهاز االمن، أن العـائق                 
فقد توقف البنـاء لجملـة مـن        . محكمة العدل العليا  " يسروية"االساس امام استمرار البناء ال يتعلق بـ        

دارة بوش وبالتأكيد ستكون أكثر تصميما لدى ادارة        المعارضة األميركية، التي بدأت في فترة إ      . االسباب
وتضاف ذلك قيود الميزانية، الـى جانـب انعـدام االحـساس            . اوباما، هي على ما يبدو السبب الرئيس      

  .بااللحاح الستكمال الجدار، والذي ينبع أساسا من الوضع االمني المحسن
، مـع   )في المنطقة التي سبق أن بني فيها      (كلما استمر اندماج عنصر العائق المادي الذي يفرضه الجدار          

والتحسن في عمل اجهزة االمن الفلـسطينية       " االرهاب"نجاعة الجيش االسرائيلي والمخابرات في احباط       
فإن الضغط الجماهيري في موضوع الجدار تخف حدته والسياسيون ال يرون سببا للمس حبات البطاطـا                

  .كثر فأكثرالساخنة، والتي من شأنها ان تغضب واشنطن أ
 توقفت معظم االشغال في االدارة، باستثناء منطقة بلعين ـــ نعلـين شـرق               2007منذ تشرين الثاني    

وقـد  . موديعين، وفي جيب بيرنباال شمال القدس، باستثناء استكمال طرق معدة السـتخدام الفلـسطينيين             
ـ               ه، حـسب المـسار     حصل هذا بالتوازي مع ابطاء تدفق االموال الى المشروع والذي كان يفتـرض ب

هكذا أيضا، ستكون الدولة مطالبة بأن تنفق اكثر        .  مليارات شيكل اخرى   6االصلي، أن يخصص له نحو      
من مليار شيكل آخر لتطبيق تعليمات محكمة العدل العليا لتعديل الجدار الذي سبق أن بني، ضمن امـور                  

  .اخرى في منطقة الفيه مينشه وفي منطقة تسوفيم
 ميزانية االمن، أدرجت في تقريرها انتقادا فتاكا ضـد ادارة           2007فحصت في العام    لجنة برودت، التي    

اللجنة لم تقتنع   . السلوك في بناء الجدار مثال آخر على التفكير والسلوك المختل والمبذر          . "ميزانية الجدار 
لـم تـر   . بأن عملية بناء الجدار جرت في ظل تفكير عميق، وأخذ كل االعتبارات االمنية واالقتـصادية   

وال يـرى فـي     .. رأى الجيش نفسه مقاوال ثانويـا     . اللجنة أي تحليل للكلفة والجدوى والفحص الجذري      
  .، كما ورد في التقرير"الجدار مشروعا له

العقيد احتياط شاؤول ارئيلي، الخبير في شؤون الجدار ممثال عن مجلس الـسالم واالمـن، قـال لــ                   
اكبر من االرض مما يمكن عمليـا تـؤدي الـى بقـاء الكتـل               الرغبة في ضم قدر     "معقبا ان   " هآرتس"

اضافة الى ذلك دفع بمبالغ     . االستيطانية خارج الجدار، فيما كتل اخرى ال تزال سائبة وال تحظى بالحماية           
  ".طائلة العداد بنى تحتية وجدران حسب مسار ال يمكن استكماله
مصمم على انهـاء اقامـة الجـدار        "باراك  وعقّب مكتب وزير الدفاع، اول من امس، ان الوزير ايهود           

". الوزير وجهاز االمن يعمالن على حل المشاكل التي تؤخر اسـتخدام الجـدار            . االمني، رغم العراقيل  
من أوائل المؤيدين القامة الجدار، وعمل كثيرا من اجـل          "وأشار مكتب باراك الى أن وزير الدفاع كان         
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تقدم في المشروع منوطة بحل المشاكل القانونية العالقـة بـه،           وادعت مصادر أمنية بأن وتيرة ال     ". اقامته
وتباهت في أنه حتى اآلن اقيم جدار متواصل من تيرات ــ تسفي في غور بيـسان وحتـى المـدخل                    

  .الجنوبي من القدس، وفي السياق من جنوب غوش عصيون وحتى متسودات يهودا
  "هآرتس"عن 

 15/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  والتسوية اإلقليمية المزعومة.. "ئيلاسرا"أمريكا و .72
  زلمان شوفال

بالرغم من أن زوارا لواشنطن انطبع في نفوسهم في االسابيع االخيرة أنه قد حدث لين ما فـي موقـف                    
. ال توجد عالمات محددة حتى اآلن تصدق ذلـك        " الخط االخضر "االدارة الصارم في قضية البناء وراء       

الذي لم يتضح بعـد     (، كما يبدو من محادثة االميركي جورج ميتشل         فضال عن ان ايهود باراك لم يسمع      
أفكارا محسوسة للمـصالحة، اهتمـت      ) متى سيأتي للقاء شخصي مع رئيس الحكومة ان عاجال او آجال          

  .واشنطن ايضا بأن يكرر متحدثون اوروبيون مختلفون التحذيرات بصوت أعلى
ة بأن البناء في المستوطنات ليس سوى تعلـل كمـا           يوجد في االدارة حقا من يعترفون في أحاديث مغلق        

يقولون في اميركا، لكن يبدو ان مقرري السياسات هناك يظنون ان الضغط على اسرائيل سيمكن الرئيس                
بين اليهود والعرب، وهو ما سيضطرــ كما يرون ــ الدول العربيـة            " توجه اكثر اتزانا  "من اظهار   

  . الثقة تجاه اسرائيلوالفلسطينيين الى البدء بخطوات تبني
فكلما زادت قوة الضغط االميركي على اسرائيل زاد لدى الجانب العربي           : النتيجة عكسية في هذه االثناء    

والنتيجة انه حتى لـو     . االحساس بأنه ال يطلب منهم تنازالت وأن االميركيين سيقومون بالعمل من أجلهم           
لة المستوطنات لمنع مواجهة مع الواليات المتحـدة،        اقتنعت اسرائيل بأن عليها ان تزيد مرونتها في مسأ        

  ".منزلقا دحضا"فإن عليها ان تتذكر ان االمر قد يصبح 
واذا . فهم يعتقدون انه يمكن هناك التوصل الى انجـازات        . ما بقي، اذاً، هو النزاع االسرائيلي الفلسطيني      

رغـم  ! همات االدارة السابقة فليكن ذلك    كان االمر مصحوباً بادارة كتف بارد الى اسرائيل بل بالتنكر لتفا          
وينبغـي  . انه ينبغي ان نذكر ان واشنطن من اجل معادلة ذلك تكرر على نحو دائم التزامها أمن اسرائيل                

  .ان نفترض انها صادقة في ذلك
ما يصعب فهمه على حكومة اسرائيل الثانية هو أنه ال يوجد عند الفلسطينيين، في اثر الـسبيل البائـسة                   

فمن يريد االخذ يجب    . لكتها الحكومة السابقة، أي وعي ضئيل بأن المصالحة طريق ثنائي االتجاه          التي س 
لكن لنفترض للحظة ان يوجد لدى االميركيين حل على نحو مـا لقـضية البنـاء فـي                  . ان يعطي أيضا  

 واضحاً  ، لكن ليس  "تسوية اقليمية "المستوطنات، فماذا سيكون بعد ذلك؟ ان واشنطن والقدس تتحدثان عن           
  .هل يقصدان المضمون نفسه حقا؟

الحديث بالنسبة السرائيل عن حل مشكلة الالجئين، مثال، يدور حول دمج جزء منهم في البلـدان التـي                  
يعيشون فيها منذ نحو ثالثة اجيال وتعويض اآلخرين تعويضا ماليا؛ في المقابل االعتراف باسرائيل على               

ان نعترف نحن بالدولة الفلسطينية علـى أنهـا دولـة الـشعب             أنها دولة الشعب اليهودي، كما يفترض       
كذلك يجب أن توجد صيغة متفق عليها للدولة الفلسطينية التي ستقوم في المـستقبل وتحديـد                . الفلسطيني
اقليمية، يكون التطوير االقتـصادي العاجـل للمنـاطق       " خطة مارشال "يمكن الحديث ايضا عن     . سيادتها

وقد تثار ايضا فكرة حلف دفاع اقليمي، وينبغي التأكيد بطبيعة االمر على التـزام              الفلسطينية جزءاً منها؛    
على اية حال تستطيع اسرائيل في اطار التسوية أيضا أن تزن فكـرة             ". انهاء النزاع "عربي منذ البدء في     

  .اعطاء عدد من الدول العربية دوراً في االماكن المقدسة للمسلمين في القدس
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يات المتحدة يبدو ان للتسوية االقليمية وجوها اخرى؛ فـاالميركيون يتحـدثون عـن              لكن من جهة الوال   
محفزات كان يسمح لطائرات مدنية اسرائيلة بأن تطير فوق دول عربيـة، وافتتـاح مفوضـيات شـبه                  

  .دبلوماسية السرائيل في الدول العربية، ومفوضيات لها في اسرائيل وما شابه
 بذلك، لكن يجب عدم تجاهل ان اسرائيل سيطلب اليها ان تقـدم تنـازالت               في الحقيقة ال ينبغي االستهانة    

بالمناسبة يتبين في هذه االثناء ان االدارة لم تنجح في الحصول           . محددة تجاه محفزات رمزية في اكثرها     
. على موافقة السعودية، التي هي االسد او ربما الضبع في المجموعة، حتى على تلك المحفزات الرمزية               

ال يفاجئنا ذلك في الحقيقة ألن الوهابية السعودية يهمها مصير الفلسطينيين اقل مما يهمها الفـرض                يجب أ 
الديني الذي يرفض أي حق في تقرير المصير الديني او القومي لجماعات عرقية غير عربيـة ومـسلمة     

 الـصين  في الشرق االوسط فقط، حيث يبدو أن دوائر سعودية تقف وراء أحداث الشغب العرقيـة فـي    (
ليس الخوف، اذاً، من عدم وجود خطة لدى االميركيين، كما كتب فـي احـدى الـصحف، بـل             ). أيضا
  .الخوف من أن يصوغوا خطة دون أن تكون السرائيل مكاسب حقيقية في صياغتها: العكس

اقليمي، لكن المضي الى مؤتمر دون أن يكون السرائيل التزامـات           " مؤتمر سالم "يثار ايضا امكان عقد     
لهذا يجب على رئيس الحكومة     . اميركية واضحة، كما حصلنا قبيل مؤتمر مدريد، قد يدخلنا مأزقا حرجا          

ان يتابع البحث عن سبل لتسوية األمر مع واشنطن، لكن ال بأي شرط، حتى لـو أفـضى ذلـك الـى                      
الذين يحسن أن يتذكروا ان أولئك      . مصادمات مع أعضاء كنيست مبتدئين متحمسين ويبحثون عن الشهرة        

سلكوا في حينه سبيال مشابهة تجاه اسحاق شامير وبنيامين نتنياهو أتوا بحماقتهم باليسار الـى الـسلطة                 
  .والنتائج معلومة

  "إسرائيل اليوم"عن 
  15/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  وكالة الغوث في دائرة التصفية .73

  رشيد حسن
ز المالي ، والمقدر بتسعة ماليين دينار       يأتي إجراء وكالة الغوث بخفض خدماتها في األردن ، بسبب العج          

، ليكشف حجم المؤامرة ، التي تعرضت ، وتتعرض لها منذ إنشائها ، وإلى اليوم ، وبالذات علـى يـد                     
أميركا ، والعدو الصهيوني لتصفيتها ، كونها تشكل أمام العالم كله الشاهد الوحيد على جريمة إسرائيل ،                 

يني من وطنه ، ليعيش مشردا منفيا في أربعة أرجاء المعمورة ،             من الشعب الفلسط   70%بطرد أكثر من    
وفي مخيمات الشتات ، وشاهدا على تآمر القوى االستعمارية ، وشاهدا على موت الـضمير اإلنـساني                 

  .وشاهدا على التمييز والنزعة العنصرية
ة التي تعرض لهـا     وفي هذا الصدد فال بد من مالحظة هامة ، ال يعرفها كثيرون ، وتؤكد حجم المؤامر               

الشعب الفلسطيني ، وتتعرض لها القضية الفلسطينية ، هم الوحيدون من بين كافة الجئي العالم ، غيـر                  
 ، فالجئو رواندا ، وكوسفو ، وكـشمير ،          1951مشمولين بنظام اللجوء ، التي أقرته األمم المتحدة عام          

الخ ، مشمولون بهذا النظام ، وهذا       .. لكونغووبنغالدش ، والعراق ، والسودان ، والبانا ، والصومال ، وا          
يعني حقهم في العودة إلى أوطانهم ، بعد انتهاء الظروف غير الطبيعية ، التـي أدت إلـى هجـرتهم ،                     
وبخاصة الحروب والصراع ، وهذا ما حصل بالفعل ، في حين رفضت الدول الغربية ، وعلى رأسـها                  

الصهيوني ، شمول الفلسطينيين بهذا النظام ، واإلصرار فقط         بريطانيا وفرنسا وأميركا ، إلى جانب العدو        
بتقديم المساعدات اإلنسانية ، وخدمات التعليم والصحة ، ومن هنا جـاء اسـمها              " األونروا"على أن تقوم    

  .وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين
 حيكت ضد الشعب الفلـسطيني ، وتكـشف         هذه الحقيقة الخطيرة جدا ، تكشف جانب من المؤامرة التي         

 ، وهذا ما يجري العمل على شطبه        194اإلصرار على عدم عودة الالجئين إلى وطنهم ، بموجب القرار           
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في الوقت الحاضر ، مستغلين األوضاع العربية المتردية ، وجر القيادة الفلسطينية إلى مرحلة اليـأس ،                 
، التي وقعها ياسر عبدربـه ، ويوسـي         " وثيقة بيلين "فضحتها  وإمالء الشروط اإلسرائيلية عليها ، والتي       

، وجاءت المبادرة العربية ، لتكشف التراخي في تنفيذ القـرار  ، وتدور حول تصفية قضية الالجئين   بيلين  
  . ، وليس تنفيذ القرار المذكور194الدولي حيث نصت على التفاوض على حق العودة بموجب القرار 

 وحتى  1948معية العامة لألمم المتحدة قد نصت في قراراتها المتالحقة ، منذ عام             والجدير بالذكر أن الج   
اليوم ، على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم ، التي طردوا منها ، أكثر من مائة مرة ، ما                    

  .يؤكد أن هناك إصرارا دوليا على العودة
خفيض خدماتها في األردن ، حيث أن هذه الخدمات قـد      بت" األونروا"ومن هنا لم يكن مفاجئا قرار رئاسة        

تراجعت كثيرا ، منذ مؤتمر مدريد ، ولم يبق سوى التعليم وأشكال هزيلة من الخدمات الصحية ، بعد أن                   
  .تم إلغاء توزيع المواد التموينية منذ فترة طويلة

 واالنتصار لمبادئ حقوق    لو كانت الدول الكبرى وخاصة واشنطن جادة في إغاثة الالجئين ،          .. باختصار
اإلنسان ، لعملت ليس على تجفيف موارد الوكالة ، تمهيدا إللغائها ، كونها الشاهد على جريمة العصر ،                  

  . ، وطي صفحة النكبة194وإنما لعملت على تنفيذ القرار 
شطب وكالة الغوث جزء من المؤامرة لشطب حق العودة ، ما يـستدعي تحركـا فلـسطينيا         .. باختصار

  .ربيا عاجال إلفشال المؤامرةوع
 15/7/2009الدستور، 
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15/7/2009االتحاد، االمارات،   


