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  إلى خوفه من بوشتأخير كشفها  ويرجع صحيحة ودحالن  وثيقة اتهام عباس يؤكد أنالقدومي .1

اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي أكد أمين سر أن  15/7/2009نت، .الجزيرةنشر موقع 
ية الغتيال سرائيلصحة الوثيقة التي تحدثت عن تواطؤ محمود عباس ومحمد دحالن مع السلطات اإل

وقال القدومي في حديث للجزيرة إن الوثيقة التي كشفها قبل أيام أصلية  .الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
حيحة، وإنه لم يتهم أحدا بالتورط في اغتيال عرفات بل اكتفى بعرض وإن كل المعلومات الواردة فيها ص

وأضاف  .الوثيقة المذكورة، ودعا من يشك في صحة تلك المعلومات أن يثبت عكس مضمون الوثيقة
، وتبين له الحقا من خالل تصرفات الرئيس محمود 2004القدومي أنه حصل على الوثيقة في عام 

وأشار القدومي إلى  .من الوقائي محمد دحالن أن مضمون الوثيقة صحيحعباس والمسؤول السابق في األ
أنه كان يعتزم طرح الوثيقة خالل المؤتمر العام لحركة فتح في حال انعقاده في الخارج، لكنه اضطر إلى 

عقد المؤتمر في الضفة " بشكل انفرادي"الكشف عنها عن طريق وسائل اإلعالم عندما قرر عباس 
  .يسرائيل االحتالل اإلالغربية في ظل

وبشأن تكذيب اللجنة المركزية لما جاء في تلك الوثيقة من خالل بيان صحفي، قال القدومي إن ذلك 
وحسب القدومي فإن  .البيان كاذب ومضلل ألن معظم أعضاء اللجنة المركزية يوجدون في الخارج
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قاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مضمون الوثيقة ال يهم حركة فتح لوحدها بل كافة قيادات فصائل الم
  .بعض قياداتها طالهم االغتيال في وقت الحق كما تم التخطيط له حسب ما جاء في الوثيقة

 التقاهم  ييناألردنبلغ نخبة من الصحافيين     أالقدومي   أن   عمانمن   16/7/2009القدس العربي،   وأضافت  
ت الماضية عن الكشف عن محضر االجتمـاع         طوال السنوا  أحجم انه   يةاألردن في العاصمة    أيامقبل عدة   

الذي قال انه يوضح مالبسات خطة تسميم واغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات خوفا من انتقام الرئيس                
وقال  . اآلن األمر المصلحة الوطنية تطلبت الكشف عن هذا        أن إلى آنذاك جورج بوش، مشيرا      األمريكي

 عن سبب تأخره في الكشف      األخيرء القدومي انه سأل      رياض منصور الذي حضر لقا     ياألردنالصحافي  
ونقـل   . من الرئيس بوش في ذلك الوقت       القدومي كان خائفاً   أن إلىعن الموضوع وانه تلقى جوابا يشير       

 صوت لصالح الرئيس محمود عباس في انتخابات        بأنه عن القدومي قوله ردا على تذكيره        أيضامنصور  
  .ن الجميع فعل ذلكأ إلىس مشيرا  صوت فعال لصالح عبابأنهالرئاسة 

  
 هنية يدعو إلى فتح تحقيق في اغتيال عرفات في أعقاب اتهامات القدومي .2

 حث إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة، فتح تحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني :غزة
مة التحرير فاروق الراحل ياسر عرفات، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الدائرة السياسية لمنظ

وقال هنية  .القدومي واتهامه لرئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحالن بالمسؤولية عن اغتياله
بغزة يوم " حق األرملة في حياة كريمة"في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في مؤتمر 

داخلية، ولكن كون األمر يتعلق هي فتحاوية ) اغتيال الرئيس عرفات(إن هذه القضية ): "15/7 (األربعاء
  ".بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، فيجب إجراء تحقيق فيها

  15/7/2009 قدس برس،
  

   ولم تقف أمام تصريحات القدومي...اللجنة التنفيذية لم تجتمع منذ أسبوعين: ملوح .3
 اللجنة التنفيذية لم أنوح كد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملأ: عمان

ال شأن لي  :وقال. تجتمع منذ حوالي أسبوعين، وبالتالي لم تقف أمام تصريحات فاروق القدومي األخيرة
.  وقف هذه التصريحات باسم اللجنة التنفيذيةإلى القائمين عليه وأدعوبالبيان الصادر باسمها بهذا الصدد، 

لحة الوطنية أن يزج باللجنة التنفيذية لتكون طرفا في  انه ليس من المصأمسوقال في تصريح صحفي 
خالفات داخلية في تنظيم قائد وأساسي وعضو مؤسس في منظمة التحرير في الوقت الذي نأمل ونعمل 

وتصريحات القدومي أطلقها بصفته . لمعالجة تناقضات فتح وعقد مؤتمرها بنجاح كامل وفي وقته المحدد
وقال إن هذا ال يعني االتفاق مع .  وليس بصفته عضوا في اللجنة التنفيذيةأمين سر الحركية العليا لفتح

وندعو الجميع وفي المقدمة . تصريحات القدومي بحق فتح وبحق الرئيس محمود عباس أو بحق غيره
 بذل الجهود لتهيئة البيئة واألجواء، إلنجاح المؤتمر سياسيا وتنظيميا والتحلي إلىقيادة فتح وكوادرها 

فالمصلحة الوطنية العليا وموقع ودور فتح . ؤولية الوطنية والسياسية في معالجة التناقضات الداخليةبالمس
  . فيها، له األولوية على الحسابات الخاصة

 البيان الذي صدر باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة أن" الدستور" ذكرت مصادر فلسطينية لـأخرىمن جهة 
  . خلطت بين الجهتيناإلعالمة المركزية لفتح وان بعض وسائل  صادر عن اللجنباألصلالتحرير هو 

  16/7/2009الدستور، 
  

  القدومي عن توجه في منظمة التحرير لسحب الدائرة السياسية من أنباء": القدس العربي" .4
 المحتلة بعد تصريحات فاروق األراضي في األزمةتفاعلت  : وليد عوض وأشرف الهور- غزة ،رام اهللا

 عن وجود توجه داخل "القدس العربي" كشف مسؤول فلسطيني كبير في منظمة التحرير لـالقدومي حيث
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 عليه بعد اتهامه للرئيس "عقوبات قاسية"مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، يدفع باتجاه إيقاع 
وبحسب المسؤول وهو  .محمود عباس ومحمد دحالن بالمشاركة في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات

 أعضاء اللجنة التنفيذية ينتظرون أنفي اللجنة التنفيذية ومقرب من صنع القرار الفلسطيني فقد أكد عضو 
عودة عباس من قمة دول عدم االنحياز المنعقدة في مصر، لعقد اجتماع عاجل لبحث األزمة التي سببتها 

   .تصريحات القدومي، مشيرا إلى أن حركة فتح ستعقد هي األخرى اجتماعا مماثال
، على أبو اللطف، لكنه أشار إلى عدم "عقوبات قاسية" قوية تنادي بإيقاع وأشار إلى أن هناك أصواتاً

وأوضح أن المجلس الوطني الذي انتخب القدومي هو فقط  .إمكانية اللجنة التنفيذية في اتخاذ قرار فصله
تبديل مهمات "نته من حقه التصويت على فصله من المنظمة، لكن عضو التنفيذية أكد أن من حق لج

  ."ستصل لحد سحب ملف الدائرة السياسية من بين يديه" ه، موضحاً أن العقوبات المحتملة ضد"أعضائها
  16/7/2009القدس العربي، 

 
  ة تبدي استغرابهاقنا وال"...التحريض" وتقاضيها وتتهمها بـ"الجزيرة"السلطة تعلّق عمل مكتب  .5

علّقت  السلطة الفلسطينية أن  محمد يونس،رام اهللا سلها فينقالً عن مرا 16/7/2009الحياة،  نشرت 
 الفضائية في رام اهللا، وأعلنت رفع دعوى قضائية ضدها على خلفية ما "الجزيرة"س عمل مكتب قناة أم

ن القرار الذي صدر عن أ "الحياة"وذكرت مصادر مطلعة لـ. "التحريض وترويج أنباء كاذبة"سمته 
 والتي "ما وراء الخبر"ثاء من برنامج عالم، جاء بعد حلقة مساء الثاله وزارة اإلالرئاسة الفلسطينية ونفذت

خصصت للتعليق على تصريحات لرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي هاجم فيها 
احل  الرئيس الر"مؤامرة اغتيال"الرئيس محمود عباس وعدداً من معاونيه واتهمهم بالتواطؤ في ما سماها 

واستضافت الحلقة الكتّاب شاكر الجوهري وبالل الحسن وخليل شاهين، وتخللتها انتقادات  .ياسر عرفات
ن البرنامج تضمن اتهامات إ "الحياة"وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ. واتهامات حادة للرئيس الفلسطيني

لى اتخاذ إالقيادة ودفعها للرئيس عباس بالتآمر على حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهذا ما أثار 
  . قرار بإغالق مكتب القناة

إن قناة الجزيرة دأبت، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة ": أمسوقالت وزارة اإلعالم في بيان لها 
وعلى رغم ": وأضافت. "واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية

ية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما دعوتها مراراً وتكراراً للحياد
يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، إال أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة 

من تحريض ) األربعاء – ءالثالثاليل (التحرير والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به يوم أمس 
تنتظر من المنابر اإلعالمية العاملة في فلسطين " السلطة إنوقالت . "لفتنة وترويج أنباء كاذبةونشر ل

  ."ممارسة عملها بما ال يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون
  ."الشأن حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا إلىمنع طواقم القناة من القيام بأي أعمال "وشمل القرار 

 عن االستغراب من صدور القرار، وقال مسؤولون في "الجزيرة"وفي ردها على القرار، عبرت قناة 
ن فريق مراسلي القناة في الضفة الغربية سيواصل العمل من مكتب القناة في مدينة إ "الحياة"القناة لـ

القناة في بيان عن وأعربت . القدس، وان فريقها العامل في قطاع غزة سيواصل العمل من القطاع
، مؤكدة " العربية والعالمية للخبر ذاتهاإلعالمدهشتها من استهدافها بالقرار في ظل تناول غالبية وسائل "

 أمام بدورها وواجبها إيمانهاماضية في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من منطلق " أنها
هنية التي تمت بها معالجة الخبر، ليعكس ضيق صدور القرار رغماً لطريقة الم"واعتبرت . "المشاهد

  ."عالمصدر باالستماع للرأي اآلخر وتوجهاً للتضييق على حرية اإل
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مدير مكتب قناة الجزيرة في القدس وليد  أن رام اهللا من 15/7/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 
تهاكا لحرية الرأي والتعبير، العمري، اعتبر قرار السلطة الفلسطينية بتعليق عملها في الضفة الغربية، ان

  .نافيا االتهامات الموجهة للقناة بالتحريض
بأنه سلوك سياسي وحزبي بامتياز وال يعبر "واعتبرت وزارة اإلعالم في غزة، تعليق عمل قناة الجزيرة 

وأكدت الوزارة في بيان صحفي ". عن الكل الفلسطيني وتنقصه الحكمة والمصلحة الوطنية الفلسطينية
أمس، نسخة عنه، عدم مسئوليتها عن القرار الذي صدر باسم الوزارة في الضفة والذي " فلسطين"تلقت 

  .يحظر بموجبه عمل قناة الجزيرة في األراضي الفلسطينية
" القدس العربي " إلى أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 16/7/2009القدس العربي، وأشارت 

فرض على حكومة فياض من " الجزيرة"ة بان قرار تعليق عمل مكتب علمت من مصادر فلسطينية مطلع
 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة أمين الرسمي ياسر عبد ربه اإلعالمقبل مكتب الرئيس عباس ومن مسؤول 

 إال وتوزيعه من قبل رئاسة الوزراء ما هو اإلعالم قرار التعليق من قبل وزارة إصدارالتحرير، وان 
  .رة االختصاص هي المسؤولة عن القرار بأن وزالإلشارة

الناطق  أن وكاالت واليوسف الشايب، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 16/7/2009، األردنالغد، وجاء في 
قناة الجزيرة تمادت في عملها الالأخالقي وغير "باسم وزارة الداخلية الفلسطينية عدنان الضميري قال إن 

 التحريض على الفتنة واالنقسام الفلسطيني وآخر عمليات إلىيرة الموضوعي والحيادي وانحازت الجز
 أيالتحريض والفتنة وعدم الموضوعية هو ما قامت به الجزيرة من تغطية لتصريحات القدومي بدون 

 موضوعية وتدخلت بالشأن الفلسطيني بشكل تحريضي هدفه المس بسمعة الرئيس محمود أوحيادية 
مجلس الوزراء اتخذ لذلك قرارا بتعليق عمل مكتب  "إنوأضاف  ".عباس دون دالئل في الموضوع

 حين البت قضائيا بالدعوى المرفوعة من إلىالجزيرة ومقاضاتها ومنع طواقمها من العمل في فلسطين 
  ". لحماية مصالح الشعب الفلسطيني العليااإلجراءهذا "وأكد أن  ".السلطة الفلسطينية ضدهم

  
  قرار متسرع وخاطئ وال ينسجم مع حرية التعبير" الجزيرة"ـة لمقاطعة السلط: الخطيبغسان  .6

 الناطق الرسمي باسم  أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 16/7/2009القدس العربي، نشرت 
في " الجزيرة" لقرار السلطة بتعليق عمل مكتب قناة  غسان الخطيب وجه انتقاداً.الحكومة الفلسطينية د

خاطئ " الجزيرة"قرار تعليق عمل مكتب قناة  "األربعاء" القدس العربي"وقال لـ .نية الفلسطياألراضي
ال " الفلسطينية اإلعالم قرار وزارة أنوشدد على  ".ومتسرع وال ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي

  ". نظر في القرارإعادة يكون هناك أنآمل "واختتم حديثه قائال  ".يخدم مصلحة السلطة الفلسطينية
غسان الخطيب نفى في تصريحات خاصة  أن رام اهللامن  15/7/2009قدس برس، وأضافت وكالة 

قرار " الجزيرة"قرار إغالق مكاتب : "مسؤوليته على قرار بإغالق مكاتب الجزيرة، وقال" قدس برس"لـ
  . تم اتخاذه بعيدا عني ولست جزءا منه ولم أكن مطلعا عليه ألنني لم أستلم عملي بعد

  
   والمهم هو التزام فتح بالقرارات الناتجة عنه... ليس لدينا مشكلة في تأجيل الحوار:هنية .7

إن حركة حماس " : رئيس الوزراء إسماعيل هنية قال أنغزةمن  16/7/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
وأضاف هنية ".  من الشهر الجاري25ـليست لديها مشكلة في تأجيل جلسة الحوار القادمة المقررة في ال

ي تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته جمعية الشموع المضيئة بالتعاون مع وزارة شؤون ف
  ". المهم هو التزام فتح بمقررات الحوار الوطني" :المرأة في مدينة غزة أمس

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء على أن المصريين لم يتوانوا في تقديم التسهيالت لقافلة شريان 
  ".ادمة إلى غزة برئاسة النائب البريطاني جورج جاالوي الق2الحياة 
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، )15/7( إسماعيل هنية، التقى مساء أمس األربعاء  أنغزةمن  16/7/2009 قدس برس،وأضافت 
النائب جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبة الشعبية لتحرير فلسطين، وقال مكتب هنية في خبر 

نسخة منه، إنه دار النقاش خالل االجتماع حول آخر " برسقدس "وزعه على وسائل اإلعالم، وصل 
 الفلسطيني والجهود من أجل إنهاء االنقسام -المستجدات السياسية وخاصة فيما يتعلق بالحوار الفلسطيني 

وأضاف أنه  .وتحقيق المصالحة الوطنية، والمحاوالت المستمرة إلنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني
من أجل "لقاء على ضرورة إنجاح الحوار الوطني والعمل على تحشيد كل الطاقات جرى التأكيد خالل ال

استعادة الحقوق الفلسطينية وترسيخ الثوابت الوطنية ورفض الشروط الظالمة التي تحاول بعض 
  ".األطراف في المجتمع الدولي فرضها على الشعب الفلسطيني مثل شروط الرباعية

  
   تعني أبدا التنازل عن ثوابتنا الوطنيةالمرونة في المفاوضات ال: عباس .8

 قال الرئيس محمود عباس في كلمة له أمام القمة الخامسة عشرة : وفا– الحياة الجديدة -شرم الشيخ 
إننا لم نلمس حتى اآلن أي " :أمس أعمالهاالتي بدأت  ولدول حركة عدم االنحياز المنعقدة في شرم الشيخ،

ية، بل إن هناك مطالب جديدة تعجيزية ال يمكننا قبولها، أو سرائيلتجاوب حقيقي من قبل الحكومة اإل
إننا مع مفاوضات جادة، "وأضاف . "القفز عن مقومات وقضايا الحل السياسي المطلوب إلنهاء الصراع

نعلم إنها ستكون صعبة ومعقدة، سنحتاج خاللها إلى دعمكم وتأييدكم، والمرونة من جانبنا ال تعني أبدا 
  ." ثوابتنا الوطنية، فال حل بدون قضايا القدس والالجئين وغيرها من قضايا الحل النهائيالتنازل عن

نأمل بإذن اهللا أن نصل إلى اتفاق يعيد الوحدة واللحمة بين "وحول الحوار الفلسطيني، قال الرئيس عباس، 
 إسرائيلتخدمها شطري وطننا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذلك ننتزع أيضا إحدى الذرائع التي تس

  ."للتهرب من تنفيذ االلتزامات المترتبة عليها
 16/7/2009الحياة الجديدة، 

  
  عباس وسليمان يناقشان االقتراحات المصرية الجديدة لدفع الحوار الفلسطيني .9

 أمس، جلسة محادثات موسعة مع مدير جهاز  محمود عباسعقد الرئيس الفلسطيني: شرم الشيخ
العامة الوزير عمر سليمان في مدينة شرم الشيخ على هامش قمة دول حركة عدم االستخبارات المصرية 

االنحياز، تناولت بشكل خاص الرؤية المصرية والمقترحات الجديدة التي نقلها الوفد األمني المصري إلى 
الفصائل الفلسطينية في جو  القيادات الفلسطينية في دمشق والضفة الغربية حول سبل مواصلة حوار

وقال مصدر مصري مسؤول إن الرئيس الفلسطيني عبر عن تمسكه  .ده المصالحة أكثر من التربصيسو
بمواصلة الحوار خالل األيام المقبلة، وذلك بعد أن ترددت أنباء أنه سيطالب المصريين بتأجيل جلسة 

  .الحوار المقرر عقدها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري
  16/7/2009 الكويت ،الجريدة

  
   إلى إنهاء الحصار"مؤتمر دول عدم االنحياز"الحكومة المقالة في غزة تدعو  .10

 مؤتمر دول عدم األسبوعيدعت الحكومة المقالة في بيان لها عقب اجتماعها :  اشرف الهور-غزة 
نهاء الحصار على غزة إ تجاه "قرارات واضحة" اتخاذ إلىاالنحياز المنعقد في شرم الشيخ في مصر 

  ."وعدم االكتفاء بالبيانات والعبارات"ليات الالزمة لذلك واتخاذ اآل
  16/7/2009القدس العربي، 
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   هنية تحذر من ضياع األموال التي سلمها البنك الدولي للسلطة إلعادة إعمار عزةحكومة .11
حذرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة من ضياع األموال التي سلمها البنك الدولي لسلطة رام اهللا : غزة

واعتبرت الحكومة في بيان لها صدر في ختام اجتماعها األسبوعي . من أجل إعادة إعمار قطاع غزة
في مدينة غزة أن هذه األموال وصلت إلى أياد غير أمينة وال تصل إلى ) 14/7(الذي عقد يوم الثالثاء 

 هذه األموال قطاع غزة وتساهم في تعزيز االنقسام، وداعية الشعب الفلسطيني إلى متابعة طرق صرف
  . قبل فوات األوان

  15/7/2009قدس برس، 
  

  عد إلنشاء إذاعة خاصة بها الداخلية الفلسطينية تُوزارة .12
كشف سعيد أبو علي وزير الداخلية الفلسطيني عن نية الوزارة تأسيس إذاعة خاصة باألمن خالل : لندن

 حلقة الوصل ما بين الشارع صوت األمن للمواطن، وكذلك"األشهر القليلة المقبلة، على أن تكون 
جاء هذا اإلعالن خالل االجتماع الذي عقده أبو علي في اللجنة العليا للعالقات العامة  ."والمؤسسة األمنية

 .واإلعالم لألجهزة األمنية في مكتبه برام اهللا
 16/7/2009الشرق األوسط، 

  
  "القنابل الدخانية"لحركة فتح سينعقد رغم   السادسالمؤتمر: عباس .13

 حركة فتح القوية المتجددة تثير مخاوف البعض، وقـال فـي            أن الرئيس محمود عباس     أكد: شرم الشيخ 
ـ   ان المؤتمر  : "األخيرةرداً على سؤال حول تصريحات فاروق القدومي        " الحياة الجديدة "تصريح خاص ل

قيها الـبعض فـي     السادس لحركة فتح سينعقد في مكانه وموعده المحددين، رغم القنابل الدخانية التي يل            
 تصريحات القدومي التي تأتي في سياق عرقلة انعقاد المؤتمر السادس لحركة فـتح وخدمـة                إلى إشارة

ـ     وأشاد .أخرىألطراف   في مؤتمر عدم االنحياز المنعقد في شرم       " الحياة الجديدة " الرئيس في تصريحه ل
 كانت دوما داعمة ومؤيـدة      ألنها  نحافظ عليها  أن هذه الحركة يجب     إنالشيخ بحركة عدم االنحياز وقال      

 اسـتنهاض هـذه   إلـى  تولي مصر رئاستها سيؤدي   أن إلىللشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وأشار      
 . الحركة

 16/7/2009الحياة الجديدة، 
  

   إلنهاء حصار غزة  دول عدم االنحيازقمةحماس تدعو  .14
كين في القمة الخامـسة عـشرة        قادة وزعماء العالم المشار    أمس دعت حركة حماس     : د ب أ   -عواصم  

لحركة عدم االنحياز إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع               
إلنهـاء  ( الالزمـة    اإلجـراءات وقالت حماس في بيان لها إنه يتعين على الوفود أن تتحمل كـل               .غزة

في بيـان أرسـلته      وأشارت حماس    .طانة السياسية بدال من االكتفاء بإصدار بيانات مليئة بالر      ) الحصار
حتاجه هو عمل حقيقي على األرض لتشجيع صمود الشعب الفلسطيني فـي            نللصحفيين ذكرت فيه ان ما      

 .مواجهة االحتالل الصهيوني ودعم الحقوق السياسية القانونية للشعب الفلسطيني
  16/7/2009الرأي، األردن، 

  ة للقدوم السبت المقبل إلجراء محادثات مع فتححماس استلمت دعوة مصري: محمد نصر .15
ـ        :  جيهان الحسيني  –القاهرة   استلمنا اليوم  ": "الحياة"قال عضو المكتب السياسي في حماس محمد نصر ل

، مشيراً إلى أن الهدف من عقـد        "دعوة من المصريين للقدوم السبت المقبل إلجراء محادثات مع وفد فتح          
ترحته مصر خالل زيارة الوفد األمني المصري لدمشق األسبوع الماضـي           هذا االجتماع الثنائي الذي اق    
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عدم معالجـة هـذا     : "، وأضاف "هو البحث في العقبة األساسية التي تواجه الحوار وهي ملف المعتقلين          "
وتـابع  ". الملف تسبب في تعطيل الحوار وعدم إحراز التقدم الكافي والمطلوب من أجل إنجاز المصالحة             

 المقبل سيتناول بقية أعمال لجنة المعتقلين، إضافة إلى إجراء تقويم عام وشامل لمجريـات        ان لقاء السبت  
الحوار من أجل تمهيد الطريق إلنجاح الجولة المقبلة، خصوصاً أن مصر تتطلع إلى أن تكـون الجولـة                  

  .نهائية
 16/7/2009الحياة، 

  
  لية المحكمة الدوإلىحماس تطالب بتقديم المسؤولين اإلسرائيليين  .16

قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في بيان صحافي : ، وكاالت"الخليج "-القدس المحتلة 
هي دليل حاسم على ارتكاب االحتالل جرائم حرب " اإلسرائيليون"إن االعترافات التي أدلى بها الجنود "

الل لالستمرار في أن هذه االعترافات قطعت الطريق أمام االحت"واعتبر ". أثناء الحرب على غزة
أن مصداقية المنظمات الدولية وخاصة : "وأضاف". التنصل من مسؤولياته عن جرائم الحرب في غزة

المحكمة الدولية باتت أمام اختبار حقيقي إذ إنه لم يعد من المقبول االستمرار في تجاهل هذه الجرائم 
  ". والمسؤولين عنهم إلى المحاكمة الدوليةواعتراف مرتكبيها بها مما يجعل من الالزم تقديم هؤالء القتلة

  16/7/2009الخليج، 
 

   " رخيصإسفاف" و"تخريف" و"تخريب"تصريحات القدومي  :أمناء سر فتح في الضفة .17
أصدر أمناء سر حركة فتح أقاليم الضفة الغربية اليوم، بيانا استهجنوا فيه تصريحات : وفا - رام اهللا

 "الكاذبة" واألقاويل "التخريفات" و"بالسموم"لقدومي، ووصفوها الرجل الثاني في حركة فتح فاروق ا
، التي تأتي تنفيذا ألجندات خارجية تالقت تاريخيا على هدف هدم البيت "المفبركة" واالدعاءات "العبثية"و

 .الفلسطيني الوطني الديمقراطي ومصادرة قراره الوطني الفلسطيني المستقل
  15/7/2009القدس، فلسطين، 

  
   الوطنيتأجيل الحوارمن  ال مانع :حماس .18

في الـضفة   " الجزيرة"عمل  " تعليق"دان المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري،        :  قيس صفدي  -غزة  
هذه الممارسات دليل إضافي على حجم الجرائم التي تتعرَّض لها وسائل اإلعالم على             "ورأى أن   . الغربية

ة رام اهللا بهذه الطريقة دليل إضافي على صدق المعلومات          رد فعل سلط  "، الفتاً إلى أن     "يد سلطة رام اهللا   
  ".التي نشرها القدومي

16/7/2009األخبار،   
  

  على قيادييهاتأشيرة دخولحماس تنفي فرض الجزائر  .19
نفت حركة حماس الفلسطينية، أن تكون الجزائر فرضت التأشيرة على قادتها :  حسين بوجمعة-الجزائر 

 حماس قياداتال أبو أحمد عامر مدير مركز دراسات األقصى وأحد لدخول التراب الجزائري، وق
إن الجزائر لم يسبق لها أن تعاملت بخشونة أو بنوع من ": العرب"المقيمين بالجزائر في تصريح لـ

البيروقراطية مع الفلسطينيين سواء المنضوون تحت حركة حماس أو غيرها من الفصائل، بل العكس من 
لة جدا مع تسوية كل مشاكل المقيمين الفلسطينيين بالجزائر، أو أولئك الذين يأتون ذلك تماما، فهي متساه

 ".إليها زائرين أو في مهام محددة 
 16/7/2009العرب، قطر، 
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  دحالن بدأ يصدِّر فتنته إلى الشارع األردني بعد فشله في فلسطين: "الفلسطيني لإلعالم" .20
ـ   : عمان في عمان أن هناك حالةً من التذمر واالستياء        " ني لإلعالم المركز الفلسطي "أكدت مصادر مطلعة ل

تسود األوساط العشائرية والحزبية في األردن؛ نتيجة النشاط المكثَّف لزعيم التيار الخياني في حركة فتح               
خالل -محمد دحالن في العاصمة األردنية عمَّان؛ حيث دأب عدد من الكتَّاب المحسوبين على هذا التيار                

 على الترويج للوطن البديل في األردن تحت مسميات الوحـدة الوطنيـة والحقـوق               -سبوعيةصحفهم األ 
  .المنقوصة وغيره

ـ  -فضَّل عدم نشر اسمه   -وقال مصدر حزبي يساري أردني مطلع        " المركـز الفلـسطيني لإلعـالم     " لـ
ألردني، بعد فشلها فـي     إن الحالة الدحالنية بدأت تحاول تصدير فتنتها إلى الشارع ا         ): "7-15(األربعاء  
، مؤكدا أن دحالن يقوم بتمويل عدد من الكتَّاب في بعض الصحف األسـبوعية األردنيـة، بـل             "فلسطين

وصل األمر إلى أن محمد دحالن ذاته يكتب مقاالت، وينشرها في صحيفة أسبوعية أردنية بأسماء كتَّاب                
 االجتماعي اليساري الـذي يـرفض الـوطن         محسوبين عليه، يهاجم فيها التيار الوطني األردني والتيار       

  .البديل، بحسب المصدر
إن أوساطًا حزبيةً أردنيةً تداولت مؤخرا موضوع الخيارات الصهيونية تجاه حق           : "وأوضح المصدر قائالً  

، "العودة في أحد الصالونات السياسية؛ ففوجئت بأحد الحزبيين اليساريين يشن هجوما كاسحا على دحالن             
لى أن دحالن يحرض ضد العشائر األردنية بوصفها صمام األمان ضد الوطن البـديل وضـمان     مشيرا إ 

  .حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في األردن
وأكَّدت أن عددا من الرموز الحزبية األردنية بدأت تنقل رسائل إلى الجهات الرسمية األردنية؛ تستغرب                

راق دحالن عددا من الصحف األردنية؛ لتأليب المواطنين ضـد رافـضي            فيها الصمت الرسمي تجاه اخت    
  .الوطن البديل وحق العودة

  15/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   يطالب بمحاسبة القدوميالفتحاويةالمكتب الحركي للمرأة  .21
لمركزية للحركة   غرب غزة اللجنة ا    بإقليمطالب المكتب الحركي للمرأة الفتحاوية      :  وليد عوض  -رام اهللا   

 يتخلـف عـن     أوبمحاسبة فاروق القدومي واتخاذ القرار الحاسم والحازم بحقه ولكل من يسيء للحركة             
 للحركـة لمحاكمتـه علـى       األساسينظامها العام، وتقديمه للمحكمة الحركية التي تعتبر الناظم والحاكم          

 . حول وفاة ياسر عرفاتتصريحاته
  16/7/2009القدس العربي، 

  
  في قرار إقفال مكاتب قناة الجزيرة بالضفة" إعادة النظر" تدعو عباس إلى الجهاد .22

 إلـى الـرئيس عبـاس     " اإلسالميالجهاد  " النقابي لحركة    اإلطاردعا التجمع اإلعالمي الفلسطيني،     : غزة
واعتبـر أن   ". تضييق على الحريات الـصحافية واإلعالميـة      "الذي وصفه بأنه    " إعادة النظر في القرار   "
ى بوزارة اإلعالم أن تكرم طواقم قناة الجزيرة التي تقوم بفضح الجـرائم اإلسـرائيلية فـي كـل                   األول"

األراضي الفلسطينية وتقف إلى جانبها، ال أن تالحق مكاتبها وطواقمها كمـا فعلـت مـن قبـل دولـة                    
 ".سياسي ليست له عالقة بمهنية الجزيرة وطواقمها"وشدد على أن القرار ". االحتالل

  16/7/2009الحياة، 
  

  ومؤتمرها في بيت لحم في موعده ... فتح لم تقاطع الجزيرة: عزام األحمد .23
أن " قدس برس"نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ: رام اهللا

لنقاب الفضائية منسحباً على حركة فتح، وكشف ا" الجزيرة"يكون قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة قناة 
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عن أن االستعدادات السياسية لعقد مؤتمر فتح جارية على قدم وساق وأنه ال توجد أي نية لتغيير موعد 
  . أغسطس المقبل أو مكان انعقاد المؤتمر/الرابع من آب

 التعليق على االتهامات التي وجهها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي  األحمدورفض
هنالك لجنة تعمل بالليل والنهار استعدادا للمؤتمر، : " تأجيل مؤتمر فتح، وقالإمكانيةا وبين أو الربط بينه

 أغسطس الجاري الزال هو موعد المؤتمر ومكانه /كما لو أن المؤتمر سيعقد غدا، وموعد الرابع من آب
  ".في بيت لحم

اصر فتح من السفر إلى لكن األحمد أشار إلى وجود مخاوف من أن تعمد حماس في غزة إلى منع عن
بيت لحم للمشاركة في المؤتمر أو أن ال تسمح إسرائيل لبعض عناصر فتح في الخارج بالدخول إلى بيت 

  .لحم، كما قال
 15/7/2009قدس برس، 

  
  حماس والجهاد والقيادة العامة يطالبون بفتح تحقيق جدي في حادثة وفاة عرفات .24

كة حماس إسماعيل رضوان إلى فتح تحقيق جدي وحقيقـي          دعا القيادي في حر   : ضياء الكحلوت  -غزة  
يتبين الشعب الفلسطيني من حقيقة وفاته التي غيبهـا         "في حادثة وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات حتى         

بضرورة إعالن نتائج هذا التحقيق للتعـرف علـى         "وفي تصريحات للجزيرة، طالب رضوان       ".البعض
كما طالب بمحاكمة وطنية وعلنية لكل المـدانين فـي          ". ل أبو عمار  دوافع القتلة الذين ساهموا في اغتيا     

  .جرائم ضد المقاومة الفلسطينية واإلدالل على قادتها وتوجيه العدو الصهيوني ألماكنهم
من جانبه طالب خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد بفتح ملف تحقيق إلنهاء التحقيقات حـول ملـف                  

  .لفات مفتوحة ويجب أن تغلق بتحقيق جدي ووطني وحقيقيعرفات، معتبراً أن الم" اغتيال"
يجب أن تغلق هذه الملفات بعد انتهاء التحقيق فيهـا وتحميـل المتـورطين              "وأضاف حبيب للجزيرة نت     

مشدداً على أن المحاسبة مطلوبة لكل من تورط        " المسؤولية ومحاسبتهم أمام الشعب الفلسطيني كي نرتاح      
  .داف فصائل المقاومة وقادتهافي استهداف أبو عمار واسته

 تؤكـد   ]التي أصدرها فاروق القـدومي    [وقال مسؤول اإلعالم في القيادة العامة أنور رجا إن االتهامات           
وجود أمر خطير يستوجب إعادة قراءة كل األوضاع الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه االتهامات تعيد خلط                

ـ  ". هوية الذين نحاورهم   من نحاور وما  "األوراق وتطرح سؤاال مشروعا حول       تـشكيل لجنـة    "وطالب ب
، موضحا أن حالة الغموض التي رافقت وفاة عرفات أثارت          "تحقيق فلسطينية ومحايدة تحت مظلة عربية     

  .الريبة منذ البداية
 15/7/2009 -16نت، .الجزيرة

  
  الشعبية تتساءل عن توقيت تصريح القدومي حول وفاة عرفات .25

لقيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر عدة تساؤالت عن مغزى اإلعالن           وجه ا : ضياء الكحلوت  -غزة  
وقال مزهر   .وتوقيته وأهدافه، ومبرراته في هذا الوقت بعد وفاة الرئيس عرفات بخمس سنوات أو أكثر             

هذه التصريحات تأتي في ظل الصراع الداخلي في حركة فتح، ونحن ال نستطيع أن نكثـر                "للجزيرة نت   
  ".ر، وال يجب أن نوظف هذا األمر لزيادة الصراعات في حركة فتحالحديث عن األم

 16/7/2009نت، .الجزيرة
  

   تسعى لبلورة مبادرة سالم بوساطة مصرية"إسرائيل" .26
ية تعمـل   سـرائيل  أن الحكومة اإل   أمسي  سرائيلذكرت إذاعة الجيش اإل   :  رامي منصور  -القدس المحتلة   

وأضـافت  . إسـرائيل ي مبادرة أمريكية قد تفرض على        على أ  لاللتفافلطرح مبادرة بوساطة مصرية     
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ستناداً لمصادر سياسية أن الفكرة طرحها مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة فـي أعقـاب               ااإلذاعة  
خشيتهم من أن يفضي اإلعالن المتوقع للرئيس األمريكي، باراك أوباما، عن مبادرة سالم إلى أن تبـدو                 

وأضافت أن إحدى األفكار المطروحة هي بلورة محـور مـشترك           . رة كدولة مقودة وليست مباد    إسرائيل
على أمل أن تشكل مشاركة الرئيس المصري في المبادرة ضمانا لقبول المبادرة فـي              .  مبارك -نتنياهو  

وأشارت إلى أن المسؤولين السياسيين يأملون بأن تسهم تلك المبادرة، التي تـسمى حتـى                .العالم العربي 
  ". وبذلك يتم تحييد األصوات المعارضة في العالم العربي"صول على مساندة مصر، اآلن فكرة، في الح

وتوقعت اإلذاعة أن تحمل المبادرة الجديدة األفكار التي طرحها رئيس الوزراء، بنيامين نتنيـاهو، فـي                
ن ، والتي تتحدث عن كيان فلسطيني من دون القدس ومن دون عودة الالجئي            "بار إيالن "خطابه في جامعة    

ومن دون االنسحاب من المستوطنات، ودون سيادة جوية أو سيادة على المعابر الحدودية، وكـل ذلـك                 
  . كدولة يهوديةإسرائيلبشرط أن يعترف العرب والفلسطينيون بوجود 

  16/7/2009الدستور، 
  

   غاضبة من استقبال سويسرا وفدا من حماس "إسرائيل" .27
" غـضب "ية أمـس عـن      سرائيل باسم وزارة الخارجية اإل    أعرب المتحدث .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة   

 إننـا "وقال المتحـدث يغـال بـالمور        .  اثر استقبال رسمي لوفد من حركة حماس في سويسرا         إسرائيل
حتى وان لم تكن سويسرا     ) إرهابية( ال يزال يعتبر حماس بمثابة منظمة        األوروبيغاضبون الن االتحاد    

  ".األوروبيعضوا في االتحاد 
".  الذين ينـادون باالعتـدال     أولئك جانب   إلى سويسرا باستقبالها وفد حماس رسميا ال تقف         إن"د  واستطر

 العديد من الدول العربيـة خـصوصا المغـرب          إن"ي كبير طلب عدم كشف اسمه       إسرائيلوقال مسؤول   
 سـيطرت   أن لقادة حماس منذ     أراضيها إلى دخول   تأشيراتوالجزائر ومختلف دول الخليج ترفض منح       

  ".حركة على قطاع غزةال
  16/7/2009الدستور، 

  
   جندياً يروون فظائع العدوان على غزة30 جيش االحتالل وباراك يرفضان شهادات .28

وزير الجـيش   ، أن   وكاالتال ونقالً عن رام اهللا   والقدس المحتلة    من 16/7/2009 الحياة الجديدة،    ذكرت
ية سـرائيل اإل" لنكسر الـصمت  " نشرتها منظمة    ياإسرائيل جنديا   30 باراك رفض إفادات     إيهودي  سرائيلاإل

ي سـرائيل ية خالل الحرب على قطاع غزة، واعتبر أن الجيش اإل         سرائيل بشأن ممارسات القوات اإل    أمس
رد فعل غاضبا مـن الجـيش الـذي         " لنكسر الصمت "وأثار تقرير   ". أخالقية"هو أحد أكثر جيوش العالم      

جانب المنظمات الدولية في بيان يقع في ثالث صفحات         رفض بالفعل اتهامات بارتكاب جرائم حرب من        
ونقلت  .يدحض المزاعم ويصفها بأنها مزيج من الشائعات والتقوالت التي تعكس االفتراء وتشويه السمعة            

ي ليـست   سرائيلانتقادات هذه المنظمة أو تلك تجاه الجيش اإل       "ية عن باراك قوله إن      إسرائيلوسائل إعالم   
ي هو أحد أكثر الجيوش أخالقية في العـالم        سرائيلا الى العنوان الخطأ، والجيش اإل     في مكانها وتم توجيهه   

إذا كان لدى أحد مـا انتقـادات أو معلومـات أو            "وتابع باراك أنه     ".ويعمل وفقا لكود أخالقي عال جدا     
إلى  و إسرائيلي، فإن عليه أن يوجهها إلى وزير الجيش في دولة           سرائيلتحفظات على عمليات الجيش اإل    

  ".إسرائيلي بإعادة الهدوء إلى بلدات جنوب سرائيل التي أصدرت تعليمات للجيش اإلإسرائيلحكومة 
 لقوا تـشجيعا    إنهميين الذين شاركوا في غزو قطاع غزة في كانون الثاني           سرائيلويقول بعض الجنود اإل   

لوا غزة وهم يطلقون نيران      دخ وإنهم النار أوال ثم القلق في وقت الحق بشأن المدنيين           إلطالقمن قادتهم   
 أمـس ونـشرتها   " الرصاص المصبوب " جنديا شاركوا في عملية      30 بها   أدلىوالشهادات التي    .أسلحتهم
 تعطي مصداقية لالتهامـات التـي       اإلنسانوهي جماعة تنشط في مجال حقوق       " لنكسر الصمت "جماعة  
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 لألممووكاالت تابعة   " ن رايتس ووتش  هيوما "اإلنسانوجهتها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق        
 قتلى بين المدنيين وسببت دمارا للمنشآت المدنية علـى نطـاق ال             أوقعتية  سرائيلالمتحدة بأن القوات اإل   

  .يمكن تبريره
 أسـماءهم  جنديا لم تـذكر      30قال  " لنكسر الصمت " مطبوعة ومصورة بالفيديو نشرتها جماعة       إفادةوفي  

 أقل حد ممكن لـضمان      إلى كان تقليل خسائره     األولي  سرائيل هم الجيش اإل   أنوتم التمويه على وجوههم     
  .ي للعمليةسرائيلتأييد الرأي العام اإل

 والعـالم   سرائيل تقدم إل  اإلنسان منظمة أخرى لحقوق     أنيأسف لحقيقة   "وأصدر الجيش بيانا يقول فيه انه       
 إليـه بأن ترسـل    " للياقة   األدنىالحد  "مع حرمانه من    "  شهادات لشهود مجهولين وعامة    إلىتقريرا يستند   

كل هذا تم بينما كان جـرى تـشويه          "إنوقال البيان   . نسخة مسبقة من التقرير للسماح للجيش بالتحقيق      
  ".ي وقادتها واالفتراء عليهاسرائيلسمعة قوات الدفاع اإل

عسكرية خالل جنود االحتالل شاركوا في العمليات ال، أن حيفا من 16/7/2009 العرب، قطر، وأضافت
 أن الجيش استخدم مواطنين فلسطينيين كدروع بشرية، وتحدثوا عن هدم مئات واالحرب على غزة كشف

البيوت وعدد كبير من المساجد دون أن تكون هناك حاجة إلى ذلك، وإطالق قنابل فوسفورية على 
وأصدرت منظمة  .مناطق مأهولة، وتشجيع ضباط الجيش الجنود على إطالق النار في جميع االتجاهات

 إفادة لثالثين جنديا في صفوف قوات االحتياط والقوات النظامية، 54، كراسة تضمنت "نكسر الصمت"
ي أخفى معلومات حول ممارسات سرائيلالذين شاركوا في العمليات العسكرية، تدل على أن الجيش اإل

 .ليةي والدولي وقرارات المحكمة العليا المحسرائيلتتنافى مع القانون اإل
يين من سرائيل، الذي يحول الجنود اإل"نظام الجار"وبحسب إفادات الجنود، فقد استخدم جيش االحتالل 

ية سرائيلخالله مواطنا فلسطينيا إلى درع بشرية من أجل تفتيش بيوت، علما أن المحكمة العليا اإل
 .شكل مطلق ب"نظام الجار"، منعت من خالله الجيش من استخدام 2005أصدرت قرارا عام 

ال أحد تقريبا ": وروى جنود كثيرون في إفاداتهم أنهم لم يصادفوا مقاتلي حماس تقريبا، وقال أحدهم
صادف مقاتلين من حماس، وعلى األقل في المنطقة التي تواجدت فيه وحدة المظليين، أنا أعرف عن 

لجنود لم يتلقوا تعليمات حول كما تبين من اإلفادات أن ا ."اشتباكين فقط طوال العملية العسكرية كلها
أهداف العمليات العسكرية خالل الحرب، وبحسب أحد الجنود فإنه لم يتم التطرق مسألة المدنيين 

 .األبرياء
، التي سمحت للجنود بإطالق النار بحرية "روح القائد"وكرر الجنود طوال إفادتهم الحديث عما يسمى بـ

حدثت أمور كثيرة جعلتني أشمئز، وأولها التسبب بالدمار "وقتل أو إصابة مدنيين، وقال أحدهم إنه 
، "وأظهر أصدقائي كراهية ومتعة بالقتل، ويصعب استيعاب هذا األمر. وإطالق النار على األبرياء

 فلن يلجم الجنود أنفسهم بعد ذلك، فهم "أطلق النار.. هيا"عندما يقول قائد سريتك أو كتيبتك "وأضاف أنه 
 ."ينتظرون هذا اليوم

اإلفادات تثبت أن سلوكا غير أخالقي يسود " إن "نكسر الصمت"وقال ميخائيل مانكين من منظمة 
 باألمس أصبح "استثنائي"المؤسسة العسكرية وليس بمستوى الجندي الفرد، وما عرفه الجيش على أنه 

ي سرائيلإلاعتياديا اآلن، وهذا األمر يحتم إجراء بحث عميق وصارم، وهذه دعوة طارئة للمجتمع ا
 ."وقيادته إلعادة التدقيق في تبعات أفعالنا

التقرير هو تجريح " بالقول إن "نكسر الصمت"ي على تقرير منظمة سرائيلوعقَّب الناطق العسكري اإل
بحق الجيش وضباطه وينطوي على التشهير بهم، ألن الحديث يدور عن إفادات خالية من التفاصيل 

 . تستند إلى شائعاتالشخصية لمن أدلى بها ومعظمها
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   جريمة ضد الفلسطينيين4000 بارتكاب أكثر من  قاموانويسرائيل الجنود اإل:بركة .29
يين بارتكـاب   سرائيلي محمد بركة، النقاب عن قيام الجنود اإل       سرائيلكشف النائب العربي في الكنيست اإل     

 منها، ولم تفتح    3838جاهلت   جريمة ضد الفلسطينيين، الفتاً إلى أن السلطات القضائية ت         4000أكثر من   
إن سياسة النيابـة العـسكرية فـي        :"وقال بركة، خالل كلمة له أمام الكنيست         .  ملف تحقيق  162سوى  

التعتيم على جرائم جنود االحتالل حين تكون الضحية من الفلسطينيين، هي سياسة رسـمية ومنهجيـة،                
 حكومة نتنياهو يعقـوب نئمـان، بتقـديم         وطالب بركة وزير القضاء في    ". والمعطيات تؤكد هذه الحقيقة   

معطيات رسمية حول جرائم قتل الفلسطينيين، وعدد الحاالت التي قدمت لوائح اتهام بها، على أن يكـون                
  .تقريره مقروناً بالئحة اسمية

  15/7/2009الدستور، 
  

  ية تنهي التحقيق مع ليبرمان بالتوصية بمحاكمته بتهمة الفسادسرائيلالشرطة اإل .30
ية تحقيقاتها مع وزير سرائيل في الشرطة اإل"جرائم االحتيال والنصب الخطيرة"أنهت دائرة : بتل أبي

دور ليبرمان، بتوصية بتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة ج، أفي" بيتناإسرائيل"الخارجية رئيس حزب 
عدة شهور حتى ومع أن هذه التوصية ليست رسمية بعد وتحتاج إلى . وممارسة االحتيال وغسل األموال

يقرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تقديم الئحة اتهام رسمية ضده، فإن الحلبة الحزبية في 
 . بدأت النقاش حول عهد ما بعد ليبرمان، والسؤال عمن سيخلفه في المنصبإسرائيل

تنافس على  في االئتالف الحكومي، وعندها ي" بيتناإسرائيل"وترجح مصادر سياسية أن يبقى حزب 
ووزير التطوير . ي السابق في واشنطنسرائيلمنصب وزير الخارجية نائبه داني أيلون، السفير اإل

لكن هناك من . اإلقليمي من حزب الليكود، سلفان شالوم الذي شغل المنصب في عهد أرييل شارون
عارض، فيأخذ  الم"اكاديم"يرجح أن ينسحب حزب ليبرمان من الحكومة وينضم إليها بدال منه حزب 

 ."اكاديم"وزارت ليبرمان الخمس، بما فيها الخارجية لتعود إليها تسيبي ليفني، رئيسة 
 16/7/2009الشرق األوسط، 

  
  "القبة الحديدية"تجري تجربة ناجحة لنظام  "إسرائيل" .31

ن للمرة   نظاما دفاعيا طورته الدولة العبرية تمك      أنية  سرائيل وزارة الدفاع اإل   أعلنت.): ب.ف.ا( –القدس  
.  جنوب لبنان، خالل تحليقهـا     أو من تدمير صواريخ مماثلة لتلك التي كانت تطلق من قطاع غزة             األولى

 العامـة   "رافاييل" والذي طورته مجموعة     "القبة الفوالذية " هذا النظام المسمى     إنوقالت الوزارة في بيان     
  . تحدد عدد هذه الصواريخأنون  اعتراض صواريخ عدة تم تدميرها خالل تحليقها، من دأتاحللتسلح، 

 الـذي   "إسرائيل" في جنوب    "القبة الفوالذية " المقبلة بهدف نشر     األشهر خالل   أخرىوستجرى اختبارات   
 المعلق العسكري في القناة العاشرة الخاصة       وأوضح. تعرض لهجمات صاروخية انطالقا من قطاع غزة      

 بطارية من هذا النظـام قـرب مدينـة    أولن نشر  هدف وزارة الدفاع التمكن م     أني  سرائيلللتلفزيون اإل 
 يـتمكن مـن اعتـراض       أنوحين يدخل حيز العمل، يفترض      . مع بداية العام المقبل   ) جنوب(سديروت  

  . كيلومترات وسبعين كيلومتراأربعةصواريخ يراوح مداها بين 
  16/7/2009الحياة، 

  
  الل يتعاطى المخدرات جنود في جيش االحتعشرة واحد من بين :يةإسرائيلمصادر أمنية  .32

ية أن واحدا مـن     سرائيلأفصحت معطيات جديدة صادرة عن المصادر األمنية اإل       :   ردينة فارس   - غزة
 جنود في جميع وحدات جيش االحتالل يتعاطى المخدرات، وأشارت تلك المصادر إلى أن معظم               10بين  

 منوهة إلى أن هنـاك متعـاطين   ..المتعاطين يخدمون في وحدات داخل المعسكرات وفي الجبهة الداخلية  
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من وحدات قتالية، ولفتت إلى أنهم في سالح الجو والجيش يعانون حتى اللحظة وغير قادرين على منـع                  
تعاطي المخدرات داخل صفوفهم بالرغم من الوسائل والخطوات العقابية التي تتبع في الجيش، وأفـادت               

ة لجنة تم تشكيلها من هيئة األركان لمعالجة        صحيفة معاريف أنه ومن أجل هذا الغرض ستعقد وألول مر         
ظاهرة تعاطي المخدرات في الجيش، وسيشارك فيها ضابط التعليم في الجيش والنائب العسكري العـام،               

  . ومسؤولو الصحة العسكرية والخدمات الطبية وقادة الشرطة العسكرية
لكحول وبكميات كبيرة جـدا     وستناقش اللجنة ظاهرة أخرى بدأت تنتشر وبقوة في الجيش، وهي شرب ا           

وبأنواع مختلفة، وجاء في التقرير الذي أعدته سلطة مكافحة المخدرات أن التعاطي من قبـل الجنـود ال                  
وأقرت صحيفة معاريف أن    . يكون فقط في أيام اإلجازات، وإنما داخل المواقع والقواعد العسكرية أيضا          

وحدات المميـزة والقتاليـة فـي الجـيش         ظاهرة تعاطي المخدرات انتشرت بشكل واضح في صفوف ال        
  .ي، ومنهم من يخدم في سالح الجو والذراع البري للجيشسرائيلاإل

  16/7/2009عكاظ، 
  

   قومي وجغرافيأساس يتم على "إسرائيل " المخدرات فيتفشي :بركة .33
ية، النائـب   سـرائيل صرح رئيس لجنة مكافحة المخدرات في الكنيـست اإل        .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة   

لـى  إ أشـار ، لكنه " قومي وجغرافيأساس يتم على   إسرائيلتفشي المخدرات في     "أنالعربي محمد بركة    
، وكـذلك بـين العـرب فـي المـدن      واألثيوبيينبين المهاجرين الروس    "ارتفاع تعاطيها خصوصا بين     

ختلطة  هناك هجوما على العرب في المدن الم       أنواضح  "وتابع   .التي يعيش فيها عرب ويهود    " المختلطة
".  المختصة في كبح جماح هذه الظاهرة بـين العـرب          األجهزةلتفريغها منهم، وبالتالي هناك تساهل من       

ية، ونحن ال نعترف بهذه السيادة عليـه،        سرائيل يخضع للسيادة اإل   آخر مكان   أيضاوهناك  " بركة   وأضاف
ا، وهذا من شـأنه ضعـضعة       وهي مدينة القدس الشرقية العربية، فنسبة التعاطي واالتجار فيها عالية جد          

  ".أهلهابناء المجتمع الفلسطيني هناك، وتفريغ هذه المدينة من 
 ألـف  18 شخص يتعاطى المخدرات، من العرب واليهود، وبينهم         ألف 320 إسرائيلفي   "أن إلى وأشار
وتابع بركة  ".  من القاصرين في البالد    10% نسبة   أي قاصر يتعاطون المخدرات،     ألف 58وهناك  . مدمن
، والميزانيـة التـي     ) مليـار دوالر   2نحـو   (خسائر الدولة من المخدرات تقدر بسبعة مليار شـاقل           "إن

 خمسة طن هيرويين    إسرائيلتستهلك   "وأوضح".  مليون شاقل  10تخصصها الحكومة لمحاربة المخدرات     
  ". المختلفة بكميات كبيرة جدابأنواعهاطن حشيش، وحبوبا مخدرة  90 طن كوكايين و وأربعة

  15/7/2009الدستور، 
  

 ي يعين قائداً جديداً لقواته على حدود غزة ويجري سلسلة تغييراتسرائيلالجيش اإل .34
ية المنتشرة على الحدود سرائيلي استبدال قائد القوات اإلسرائيلقررت قيادة جيش االحتالل اإل :الناصرة

جراها الجيش لكبار ضباطه وفي مع قطاع غزة، بقائد جديد، وذلك في إطار سلسلة من التعيينات التي أ
وقالت اإلذاعة العبرية إنه تم تعيين البريغادير يوسي باخار قائداً لقوات الجيش  .مناصب حساسة

ي المنتشرة بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة، مشيرة إلى أن باخار كان قد أشغل حتى اآلن منصب سرائيلاإل
  .كبير ضباط قوات المظليين والمشاة

ته؛ سيعين رئيس المدرسة العسكرية للقيادة واألركان البريغادير أفي أشكنازي قائداً لقاعدة وفي السياق ذا
التدريب المركزية للقوات البرية، مع اإلشارة هنا إلى أن أفي أشكنازي هو شقيق رئيس أركان الجيش 

  .ي الجنرال غابي أشكنازيسرائيلاإل
  15/7/2009، قدس برس
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   الستئناف تشريع االستفتاء حول الجوالن األخضرالضوءنتنياهو يعطي  .35
ي، بنيامين نتنياهو، الضوء األخـضر لكتلتـه        سرائيلأعطى رئيس الوزراء اإل   :   نظير مجلي   -تل أبيب   

البرلمانية االستمرار في اإلجراءات القديمة لسن قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي حـول االنـسحاب               
ومع أن القانون المقترح يكبل أيدي الحكومة ويفـرض         . تلةي من هضبة الجوالن السورية المح     سرائيلاإل

من الجمهور حتى يصبح شرعيا، والمبادرون إليه يؤكـدون         % 50 نائبا في البرلمان وأكثر من       61تأييد  
أنه جاء لكي يمنع عمليا االنسحاب من الجوالن، إال أن مراقبين سياسيين يعتبرون ذلك إشارة إيجابية من                 

  .  ي السوريسرائيل ودمشق تقول إنه مستعد للتفاوض حول السالم اإلنتنياهو إلى واشنطن
  16/7/2009الشرق األوسط، 

  
   طفال440 إمرأة و 65بينهم  ألف أسير 11عدد األسرى تخطى : "األسرىوزارة " .36

 11قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين في غزة إن عدد األسرى في سجون االحتالل تخطى                :غزة
  . طفال440ً أسيرة، ونحو 65ي وعربي، بينهم ألف أسير فلسطين

نسخة عنه أمس، عن استغرابها لإلحصائيات واألرقام       " فلسطين"وأعربت الوزارة في بيان صحفي وصل       
التي يصدرها بعض المهتمين بقضية األسرى، دون توثيق أو مرجع يستندون إليـه كملفـات األسـرى                 

عدد األسرى في السجون على عـدد األسـرى الـذين           إن من يستندون في تقدير      " وأضافت  . وبياناتهم
 شـهور  6يتقاضون رواتب من الحكومة الفلسطينية خاطئون في التقدير ألن األسير ال يتقاضى راتباً قبل  

وأشارت إلى أن ذلك يعني أن من اعتقلوا خالل تلك الفترة لم يتم إدراجهـم ضـمن هـذه                    ".من اعتقاله 
ـ      أسيرة يعانين من االنتهاكات اليوميـة       65وبينت أن   .  أسير 1500 اإلحصائيات، وهؤالء يقدر عددهم ب

لحقوقهن ويمارس االحتالل بحقهن كل أساليب التضييق واالستفزاز، خالفاً لما يقول البعض بأن عددهن              
وهذا ما أكدته أسيرات محررات مؤخراً وكذلك جمعيات حقوقية تعنى بـشئون األسـيرات              " أسيرة،   58

  ".48داخل أراضى 
16/7/2009فة فلسطين، صحي  

 
   ألف طفل فلسطيني في سوق العمل57أكثر من ": وزارة العمل" .37

 األطفالعدد  "إن في وزارة العمل الفلسطينية مأمون العودة األحداثقال مدير دائرة عمل : )ب.ف.أ(
 وصل عددهم 2004في  "وأضاف". الذين يدخلون سوق العمل يزداد بشكل كبير في األراضي الفلسطينية

 جديدة في هذا إحصائية أيلم تجر "، موضحا انه " طفلألف 57 إلى 2006 طفل وفي ألف 41 إلى
 عاماً ودون ذلك 18 و15عمر الحدث محدد بين  "إنوتابع  ". يكون العدد زاد كثيراأنالشأن لكننا نتوقع 

 إمكاناتضعف  "إلىوعزا العودة رواج هذه الظاهرة  ".يعدون أطفاال وعملهم ممنوع حسب القانون
  ".السلطة الفلسطينية ووزاراتها وكل الجهات الحكومية عن مواجهة هذه المشكلة

16/7/2009الخليج،   
  

  الخليلفي  طفال 53  فلسطينيا بينهم442 خالل ستة أشهر لاعتقاالحتالل ": نادي األسير" .38
ون االحـتالل،   ذكر نادي األسير بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية أن عدد أسرى المحافظة في سج             

 طفـالً تقـلُّ   53 أسيرا، من بينهم خمس فتيات و     442خالل النصف األول من العام الحالي فقط بلغ نحو          
  .أعمارهم عن ثمانية عشر عاما
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 ، أسيرا يعانون أمراضا مختلفةً    79ولفت إلى أن من بين الذين اعتُقلوا في مواقع متفرقة بمحافظة الخليل             
كما بلغ   .لكون العالج الطبي في السجون الصهيونية معدوما نهائيا       :  حياتهم وفي ذلك خطورة بالغة على    

    ، طالبا115عدد الطالب المعتقلين من المراحل اإلعدادية والثانوية والجامعية 
  16/7/2009الدستور، 

  
 جامعات غزة تعاني أزمة في المال والكوادر األكاديمية": بكدار"دراسة لـ .39

بكدار في "أوضح المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار " :محمد جمال - أيمن الرفاتي - غزة
دراسة نوعية حول تطوير وإصالح التعليم العالي في فلسطين أن التعليم العالي يعاني من مشكلتين 

% 44أساسيتين مرتبطتين ببعضهما تتعلق األولى بالتمويل واألخرى بنوعية التعليم العالي موضحا أن 
وأشارت الدراسة إلى  .  عاما ملتحقون بالتعليم العالي24 - 18الفلسطينيين في الفترة العمرية مابين من 

أن مؤسسات التعليم العالي تواجه عجزا في ميزانياتها، لكنها ال تستطيع زيادة إيراداتها من خالل رفع 
ا في أقساط التعليم، األمر الذي األقساط على الطلبة كون المجتمع الفلسطيني مجتمع فقير ال يتحمل ارتفاع

يؤدي إلى بقاء رواتب الهيئة التدريسية متدنية، وينتج عن ذلك هجرة الكفاءات من المؤسسات التعليمية 
إلى وظائف تؤمن إغراءات مادية أكبر، وبالتالي يؤثر هذا سلبا على نوعية التعليم العالي ويؤدي إلى 

   . لكفاءة العاليةفقدان الجامعات للطواقم التدريسية ذات ا
 776 ماليين و7 بلغ 2008/2009 جامعات فلسطينية في العام الدراسي 8وبينت الدراسة أن العجز في 

من إيرادات هذه الجامعات يأتي من رسوم الطلبة، في % 79ألف دوالر تقريباً، وحسب الدراسة فإن 
.  شكل تبرعات محددة أو نقديةمنها، وتتوزع النسب المتبقية على% 10.2حين تمثل مساعدات السلطة 

المتبقية % 29من مصروفات هذه الجامعات فيذهب على شكل رواتب للموظفين، وتذهب % 71أما 
وترجع الدراسة ذلك إلى عدم وجود سياسة تمويل واضحة للتعليم العالي منذ  . للمصاريف التشغيلية

ت بعدما تعرضت المنظمة ألزمة مالية نشأته، فاعتمد في بداياته على مساعدات منظمة التحرير التي قل
 .نتيجة حرب الخليج وحرب العراق

 16/7/2009الشرق، قطر، 
 

   بتوريد كميات من اللحوم إلى قطاع غزةيسمحاالحتالل  .40
 على إدخال كميات من اللحوم إلـى      ،أمسي إيهود باراك    سرائيل وافق وزير الدفاع اإل    : )د ب أ  (تل أبيب   

ية العامة إن باراك أعطى الضوء األخضر لنقل ألفين وستمائة رأس           سرائيلوقالت اإلذاعة اإل   .قطاع غزة 
وأوضحت أن هذا القرار جاء باالتفاق      .  إلى قطاع غزة توطئة لشهر رمضان المبارك       إسرائيلعجل من   

ي شالوم سيمحون، مشيرة إلى أن منسق األعمـال فـي المنـاطق             سرائيلبين باراك ووزير الزراعة اإل    
 في موعد سابق عدم السماح بنقل العجول األمر الذي أثار انتقادا شديدا من قبل اتحاد                عاموس جلعاد قرر  

وقال رئيس االتحاد إن هذا القرار من شأنه أن يلحق خسائر مادية بمربي البقر              . إسرائيلمربي البقر في    
  .تقدر بماليين الشواقل

16/7/2009، األردنالرأي،   
  

  لسطينياف تبرئ يهوديا قتل إسرائيليةمحكمة  .41
، برأت أمس، إسرائيلمحكمة العدل العليا في أن تل أبيب  من 16/7/2009الشرق األوسط، ذكرت 

وقال . ، ادعى أنه جاء لسرقة أبقار من مزرعته48مزارعا يهوديا من تهمة قتل عربي من فلسطينيي 
  . القاضي إن المتهم شاي درومي كان يدافع عن نفسه أمام لص خطير
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رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي النائب جمال زحالقة اعتبر أن  16/7/2009الحياة، وأضافت 
، "هدر دم للعرب حيث قانون الغاب هو الحكم حين يتعلق األمر بالمواطن العربي وحياته"قرار المحكمة 

ي سرائيلتدمغ الجهاز القضائي اإل«مضيفاً إنه تراكمت في الفترة األخيرة سلسلة من قرارات المحاكم 
قانوناً للعرب "وتابع أن في الدولة العبرية . "بالعنصرية مثله مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

لذا المطلوب فوراً القيام بحملة .  بديموقراطيتها وعدالة محاكمهاإسرائيلوقانوناً لليهود، ومع ذلك تتبجح 
 لم تعد قادرة على التستر إسرائيل نأية، خصوصاً سرائيلمحلية ودولية لفضح ومواجهة العنصرية اإل

  . "على عنصريتها وتضليل الرأي العام كما فعلت في العقود الماضية
هو ترخيص قضائي ": بدوره، قال رئيس الجبهة الديموقراطية النائب محمد بركة معقباً إن قرار المحكمة

إثبات آخر على العنصرية "ر وأضاف ان القرا. "لقتل العرب، وهذه التبرئة هي فقط لكون القتيل عربياً
ية، وهي عنصرية مثبتة بدراسات وأبحاث سرائيلي والنيابة اإلسرائيلالمتغلغلة في جهاز القضاء اإل

  ."أكاديمية أبرزت الفوارق في إطالق األحكام بين العرب واليهود حين يكون األمر متعلقاً بالجنحة نفسها
  

 االحتاللون  في سجاألسيرات تندد بإساءة معاملة "الضمير" .42
 للدفاع عن حقوق في تقرير لها أمس، ظروف اعتقال الفلسطينيات في "الضمير"نددت منظمة : )ب.ف.أ(

 إلى الحوامل الالتي على وشك ان يلدن يتم تكبيل أيديهن لنقلهن أنية، كاشفة سرائيلالسجون اإل
 النظام الغذائي ومساحة الحوامل ال يحظين بمعاملة خاصة على صعيد"جاء في التقريران و. المستشفى
 التقرير الذي صادق أفادكما . " المستشفيات، حيث تكبل أيديهن باألصفادإلى خالل نقلهن أواالحتجاز 

 يدخلن قاعة أن إلى السرير إلىتكبيلهن "انه يتم ) يونيفيم( المتحدة اإلنمائي للمرأة األممعليه صندوق 
النظام الغذائي غير المتوازن، "وبحسب الوثيقة، فان  ."دة مجددا بعد الوالاألصفادالوالدة، ثم توضع لهن 

، والتهوئة السيئة والرطوبة، جميعها تساهم في وتفاقم مشكالت صحية األطعمةوالكمية غير الكافية من 
  . " الجلدية والربو وآالم المفاصل والظهركاألمراض

كالضرب والتهديد "تعذيب  الضغط المعنوي والأشكالتعرضن لشكل من " معظم المعتقالت أنكما 
 . ، بحسب التقرير" والمضايقات الجنسيةواإلهانة

 16/7/2009البيان،  
  

  لحفل زفاف شمال قطاع غزة"الشرطة المقالة" يدين اقتحام "حقوقيمركز " .43
 اقتحام الشرطة التابعة للحكومة المقالة األربعاء اإلنساندان المركز الفلسطيني لحقوق : )ا ف ب (- غزة

 عائلتهم من أفرادة لحفل زفاف الثالثاء في بلدة بيت الهيا على خلفية رفع المشاركين لصورة احد في غز
 االقتتال بين الحركتين منتصف العام أثناءنشطاء حركة فتح والذي قتل على يد عناصر من حركة حماس 

 المدهون في يدين اعتداء الشرطة على حفل زفاف لعائلة"وقال المركز في بيان صحفي انه   .2007
، )الثالثاء (أمس النار واالعتداء على المدعوين بالضرب بشكل عشوائي، يوم وإطالقبلدة بيت الهيا، 

 البيان الذي تسلمت وكالة فرانس وأوضح ".على خلفية رفع المشاركين في الحفل صورة لسميح المدهون
هواء وبشكل عشوائي باتجاه  النار في البإطالقشرعوا " عناصر الشرطة المقالة أنبرس نسخة منه 

 ".امرأتان مواطنين، بينهم أربعة إصابة عن أسفرمنزل والد العريس عبد الحكيم المدهون، مما 
15/7/2009القدس، فلسطين،   

  
  قذائف االحتالل تتسبب باندالع حرائق في المحاصيل الزراعية شرق جباليا .44

دلعت في المحاصيل الزراعية شرق بلدة قال شهود عيان ومواطنون محليون إن حرائق هائلة ان: غزة
قدس "وأضاف الشهود لوكالة  .ية في تلك المنطقةإسرائيلجباليا بشمال قطاع غزة بعد سقوط قذائف 
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ي، الذي نفّذ مساء األربعاء، لتلك المنطقة تزامن مع تحليق مكثف لطائرات سرائيلإن القصف اإل" برس
  .االحتالل في تلك المنطقة

16/7/2009قدس برس،   
  

  في المثلث الشمالي  ثالثة مبان زراعية تهدماالحتالل جرافات  .45
اقتحمت جرافات الهدم التابعة للجنة التنظيم اللوائية، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، األراضي الزراعية              

 الروحة وتحديـدا فـي قريـة        في. في معاوية، وهدمت ثالثة مبان زراعية بحجة البناء غير المرخص         
  . المثلث الشماليلتي تقع فيوا. معاوية

 بعض التجمعات العربية فـي      األخيرةوتأتي عملية الهدم في ظل اإلضراب العام التي تشهدها في اآلونة            
  .  احتجاجا على أعمال الهدم في السوق التجاري في أم الفحم والمباني الزراعية في كفرقرع،المنطقة

  16/7/2009الدستور، 
  

 "إسرائيلمقر رؤساء " عسكرياً قرب زياًرتدي  يا فلسطينييعتقلاالحتالل  .46
، مواطناً فلسطينياً من )15/7(ية أنها اعتقلت، قبل ظهر اليوم األربعاء سرائيلأعلنت الشرطة اإل: الناصرة

ي، وذلك سرائيل، كما يبدو، يرتدي زياً عسكرياً تابعاً للجيش اإل1948سكان األراضي المحتلة سنة 
ي سرائيل، في مدينة القدس المحتلة، حيث منزل الرئيس اإل"إسرائيلساء مقر رؤ"بالقرب من ما يسمى 

  .شمعون بيريز
  15/7/2009قدس برس، 

  
  مؤسسات إعالمية فلسطينية تدين إغالق مكتب قناة الجزيرة في الضفة .47

 استنكرت مؤسسات إعالمية ومسؤولون فلسطينيون ما أقدمت عليه حكومة تسيير األعمال بالضفة             :نابلس
ة التي يرأسها سالم فياض من إغالق مكتب قناة الجزيرة بالضفة وتعليق عمله ومقاضاته بسبب ما                الغربي

وأدان رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني ياسر أبو هين إقدام الـسلطة            .وصفته الحكومة بالتحريض ضدها   
ومن ناحيته   ."على خلفية عملها الصحفي المهني    "الفلسطينية في رام اهللا على تعليق عمل مكتب الجزيرة          

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين نعيم الطوباسي إنه اجتمع ومجلس النقابة التخذا موقف معين، وأنهم في               
  .انتظار إصدار هذا القرار حال وصولهم البيان الرسمي من مجلس الوزراء

تـسرع  وبدوره قال مدير مركز اإلعالم الحكومي غسان الخطيب إن قرار إغالق وتعليق عمل القنـاة م               
وكان من األفضل أن يتم انتظار رأي القضاء في الموضوع، وإبقاء القناة مفتوحة إلى حين               "وغير حكيم،   

عن قلقه  ) مدى(كما أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية         ".أن يبت القرار في هذا األمر     
لك القرار انتهاكا خطيرا على حرية      واعتبر المركز ذ  . من قرار تعليق عمل قناة الجزيرة بالضفة الغربية       
  .التعبير وطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عنه

  15/7/2009نت، .الجزيرة
  

  "حق األرملة في حياة كريمة"مؤتمر في غزة يؤكد على حقوق األرامل تحت عنوان  .48
سطينية المؤتمر األول من نوعه في األراضي الفل) 15/7(عقد في مدينة غزة اليوم األربعاء : غزة

بعنوان حق األرملة في حياة كريمة بحضور ورعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية 
وإشراف وزارة شئون المرأة بغزة وتنفيذ جمعية الشموع المضيئة، وبمشاركة كبيرة من النواب 

بها المؤتمر في ظل تزايد المسئولين والشخصيات الوطنية واالجتماعية والعلماء وذلك لألهمية التي يتمتع 
  . شهيدا1500عدد األرامل في القطاع السيما بعد الحرب األخيرة على قطاع غزة والتي خلفت أكثر من 
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وقد اشتمل المؤتمر علي عدة محاور من شانها خدمة هؤالء النساء وتسليط الضوء على مشاكلهن 
سينه، إضافة إلى الوضع االقتصادي بين الحياتية والوضع االجتماعي النفسي للنساء األرامل وآليات تح

اإلغاثة والتنمية ووضع األرملة في الشرع والقانون وحاجات النساء األرامل للتوعية والتثقيف قدمت من 
خالل أوراق عمل ألصحاب االختصاص من القضاء والمختصين في مجال الشريعة والقانون 

  .واألخصائيين النفسيين االجتماعيين وكذلك إعالميين
15/7/2009قدس برس،   

 
  إحياء ذكرى رحيل فيصل الحسيني في عكا .49

 بمشاركة قوى وطنية 48عكا داخل األراضي المحتلة عام في أقيم في حفل خاص : القدس المحتلة
وأكد الشيخ رائد صالح أن فيصل الحسيني . وإسالمية لتكريم فيصل الحسيني في الذكرى السنوية لرحيله

كبير وله قناعات، مستذكرا مواقفه وتجاربهما المشتركة في قضايا عديدة منها رجل عند الشدائد وله دور 
وانتقد النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة في  .ما يتعلق باألقصى وحمايته

 التي نظمتها مؤسسة األسوار في عكا 2009كلمته ضمن احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربي لعام 
توى االهتمام الفلسطيني بالقدس وغياب مشروعها، وقال إن هناك خطرا على البشر ال على الحجر مس

  فحسب في القدس، 
في الليلة الظلماء يفتقد البدر ونحن نفتقد للشهيد المناضل "واستهل المطران عطا اهللا حنا كلمته بالقول 

جالدو القدس يرتكبون أبشع الجرائم المعلم في هذه األيام العصيبة ونحن نحاط بأسوار العنصرية و
  ". ويعتدون على البشر والحجر وكل شيء فيها صار مستهدفا

16/7/2009الخليج،   
  

    يةسرائيلاجتماع في بيروت لتنسيق المالحقات القانونية لجرائم الحرب اإل .50
لتحركات ، اجتماع لتنسيق ا)19/7(ينعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم األحد المقبل : بيروت

وتشارك  .ية بحق الشعب الفلسطينيسرائيلوالجهود الرامية للمالحقة القانونية لمرتكبي جرائم الحرب اإل
في اجتماع بيروت، الجهات التي بادرت إلى إعداد ملفات الدعاوى القانونية، ومنظمات حقوقية ومحامون 

ويهدف االجتماع،  .لمتحدة األمريكيةدوليون من دول عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية ومن الواليات ا
حسب الجهات الداعية إليه، إلى دراسة الخطوات العملية القانونية التي ينبغي اتخاذها، وصياغة خطة 

ي في سرائيلعمل للتحرك في مجال المالحقة الجنائية والمدنية للجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل اإل
  . لة بتنسيق جهود مختلف العاملين في هذا المجالحق الشعب الفلسطيني، واآلليات الكفي

ية على غزة، قبل ستة شهور، العديد من المبادرات والمساعي القانونية، سرائيلوتنشط منذ الحرب اإل
ية للمحاكم الدولية، أو لمحاكم وطنية تسمح سرائيلالرامية لمالحقة المسؤولين عن جرائم الحرب اإل

  .اوىأنظمتها بمعالجة مثل هذه الدع
15/7/2009قدس برس،   

  
  ية سرائيلالظروف االقتصادية في الضفة تحسنت بعد تخفيف القيود اإل": الدوليصندوق النقد " .51

دعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في ختام            : إبراهيم كامل   -القدس المحتلة   
قيود على التجارة ما بين األراضـي الفلـسطينية          إزالة ال  إلى إسرائيل األراضي الفلسطينية و   إلىزيارتها  

 كنعان رئيس البعثة والممثل المقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة ان من             أسامةوقال الدكتور   . إسرائيلو
 البعثة تحسن الظروف االقتصادية على المـستوى الكلـي فـي الـضفة              إليهااالستنتاجات التي توصلت    

ية المفروضة على التجارة الداخلية، كما يعكس تحـسنا         سرائيلللقيود اإل الغربية، األمر الذي يعكس تخفيفا      
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ومن الممكن أن يؤدي استمرار تخفيف القيود إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي فـي              . في الظروف األمنية  
 هذا سيكون هذا بمثابة التحسن المهم      أن إلىمشيرا  .  بشكل عام  2009في عام    % 7الضفة الغربية بنسبة    

ومع ذلك حذر كنعان انه إذا لـم يـستمر          . 2006 في مستوى المعيشة في الضفة الغربية منذ عام          األول
ية فيما تبقى من هذا العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إضافي في الناتج المحلـي                سرائيلتخفيف القيود اإل  

  .2006 وفق المنحى نفسه الذي بدأ عام 2009اإلجمالي للفرد في عام 
لرغم من تخفيف الحصار على قطاع غزة نوعا ما، مقارنة بوضع ما قبل الحـرب فـي                 وقال انه على ا   

كانون الثاني الماضي، بما في ذلك تحويل العملة النقدية إلى المصارف، إال أن القيود علـى مجموعـة                  
فـي الـضفة    % 20موضحا ان نسبة البطالة ما زالت عالية، حيث بلغت    . واسعة من السلع ظلت شديدة    

  . في قطاع غزة % 34و الغربية 
16/7/2009، األردنالرأي،   

  
   لدى األطفال في غزة أمراض سوء التغذية تسبب بتفاقم الحصار: أطباء غزيون .52

 عدنان الوحيدي المدير الطبي لدى جمعية أرض اإلنسان الخيرية التـي تعنـى              أكد:  أحمد فياض  - غزة
راض سوء التغذية لدى الكثير من األطفال الذين        برعاية األطفال، أن استمرار الحصار تسبب في تفاقم أم        
وأضاف، أن أعداد األطفال المصابين بالنحول       .باتوا يعانون من نقص كبير في العناصر الغذائية الدقيقة        

وسوء التغذية في تزايد ملحوظ، الفتًا إلى أن كل األبحاث والدراسات واإلحصائيات التي أجرتها جهـات                
  . إلى ازدياد ظاهرة انتكاس النمو لدى األطفال نتيجة سوء التغذيةمحلية ودولية محايدة تشير

% 4.1من أطفال غزة دون سن الخامسة مصابون بنقص التغذية و         % 11وذكر الوحيدي للجزيرة نت أن      
مصابون بتلين العظام، مرجعا ذلك إلى التغير في العادات الغذائية لألسر الغزيـة التـي تعـاني الفقـر                   

ي تناولها للغذاء على المساعدات الغذائية اإلغاثية التي تفتقر إلـى العناصـر الغذائيـة             والبطالة وتعتمد ف  
  .السليمة

كما اعتبر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة محمود ظاهر أن أمراض سوء التغذيـة تتفـاوت           
نذ مدة طويلة   بين حالة مزمنة وأخرى حادة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن غزة تعاني من سوء التغذية م                

وأشار ظـاهر    .ولم يطرأ عليها أي تحسن منذ سنوات، لكنه أكد تفاقمه في المدة األخيرة بسبب الحصار              
من أطفال قطاع غزة يعانون من أمراض سـوء التغذيـة المزمنـة        %10في حديث للجزيرة نت إلى أن       

من األطفال مـن    % 1.2يعانون من سوء التغذية الحاد، ونصف األطفال يعانون من فقر الدم، و           % 2.4و
من النساء في سن اإلنجاب يعانين مـن        % 40 شهرا يعانون من نقص الوزن، وحوالي        12 إلى   9عمر  

  .فقر في عنصر الحديد
من ناحيته حذر الطبيب يونس عوض اهللا مدير دائرة صحة الطفل في وزارة الـصحة مـن التـأثيرات                   

  .لى األطفالالسلبية المستقبلة التي تتركها أمراض سوء التغذية ع
15/7/2009نت، .الجزيرة   

  
  ية األخيرة على غزةسرائيل شاعراً يتناول الحرب اإل170 لـ شعريديوان  .53

ديوان جديد يحوى بين دفتيه مشاعر شعراء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، تجاه ): وكاالت(
وجاءت فكرة جمعها   .م2008الحرب الهمجية التي شنتها آلة الحرب الصهيونية على غزة أواخر عام 

األشعار بين دفتي ديوان واحد من قبل األستاذ المشارك في النقد األدبي الحديث والمقارن في جامعة 
 والذي رأى أنها تمثل حالة غضب تستحق التسجيل ألدباء الوطن - موسى أبو دقة .األقصى بغزة د

تصفية والتنقيح، واستثناء الكثير مما لم العربي وشعرائه، فهذا الكم الهائل من األشعار التي خضعت لل
  .يتالءم مع شروط النشر والصحة اللغوية، يستحق الدراسة من قبل النقاد والباحثين
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 وسبعين شاعرا وسبع عشرة شاعرة ةلمائ صفحة من القطع الكبير، وحوى قصائد 653وجاء الكتاب في 
والكتاب من منشورات . ن في دول أخرىمن جميع أقطار الوطن العربي وحتى الشعراء العرب المغتربي

  .منتدى أمجاد الثقافي بغزة
16/7/2009، األردنالسبيل،   

  
  يني قصصية وأشعار لكتاب فلسطينمجموعةوزارة الثقافة تعتزم إصدار : اإلمارات .54

في اإلمارات، أعلنت باسمة يونس، رئيس قسم التأليف والنشر في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 
 عزم الوزارة إصدار مجموعة شعرية وأخرى قصصية للكتّاب والشعراء الفلسطينيين المقيمين في عن

  .2009اإلمارات تزامناً مع االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية للعام 
16/7/2009الخليج،   

  
 من عمانالسلطة ورئيسها  القدومي تصريحاته ضد إلطالق يأسف األردن .55

 واالتصال الناطق الرسمي باسم اإلعالم نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون  أعرب:)د ب أ( -عمان 
 تصريحاته بإطالق سر اللجنة المركزية لحركة فتح أمين لقيام فاروق القدومي أسفهية عن األردنالحكومة 

 بهذه لألردن ال عالقة أنوأكد الشريف  .ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس من عمان
 األشخاص جاءت خالل لقاء خاص جمع القدومي بعدد من أنها إلى بعيد مشيرا أو من قريب التصريحات

 الفلسطينيين توحيد كلمتهم وجمع األشقاءالوقت يحتم على  "إنوقال الشريف  .األردن إلىخالل زيارته 
 ".فوفهم لمواجهة التحدياتص

طة الفلسطينية ورئيسها محمود لسخ للس الثابت والرااألردنكما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة دعم 
في بناء دولته ...لألردن الكامل اإليمان"عباس مؤكدا متانة واستمرارية هذا الدعم الذي يأتي انطالقا من 

 ".المستقلة على ترابه الوطني
16/7/2009القدس، فلسطين،   

  
  يةالفلسطين تغيير أسماء البلدات "إسرائيل" تستنكر قرار "الحركة اإلسالمية" .56

، "الحكومة الصهيونية تغيير أسماء البلدات العربية إلى عبرية"استنكرت الحركة اإلسالمية قرار : عمان
 ".على عنصرية الكيان الصهيوني واستمراره في مسلسل تهويد األرض العربية"معتبرة أن القرار يدلل 

 المسلمين جميل أبو بكر خواناإلورأت الحركة في بيانين منفصلين، األول للناطق اإلعالمي باسم جماعة 
، إذ "غير مفاجئ"ي سرائيلوالثاني ألمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي اسحق الفرحان، أن القرار اإل

  ".اتخاذ خطوات عدوانية تهدف إلى ابتالع األرض وطرد أبنائها"درج على " العنصري"إن الكيان 
الجتماع عاجالً لوقف برنامج المفاوضات التي أدت با" الفصائل الفلسطينية المقاومة"طالب الفرحان كما و

 شطب كل ما له عالقة بالعرب على أرض إلىإلى تغول الصهاينة واستمرار إجرامهم وخطواتهم الهادفة 
  .فلسطين المحتلة، واستبداله بمخطط للمقاومة والصمود

16/7/2009، األردنالغد،   
  

   تُقرر قريبا وفقاً لخطة السالم األمريكية آلية تخص ملف الالجئين قد: ردنيةأأوساط صحفية  .57
مس عن مسئولين كبار في الدولة القول بان قرارات         أردنية  أ صحافية   أوساطنقلت  : طارق الفايد  -عمان  

 وفقا لقياسـات    واإلقليمية الداخلية   أوضاعه التخاذها في المرحلة المقبلة لترتيب       األردنصعبة قد يضطر    
 انها قد تعلن في غضون      أيام صرح وزير الخارجية ناصر جوده قبل عشرة          للسالم التي  األمريكيةالخطة  
  .أسابيع أربعة
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 خطة متكاملة لحـل الـصراع       أعدت واشنطن   أنوكان جوده قد ابلغ نخبة من الكتاب الصحافيين سابقا          
على  من عواصم المنطقة لم تطلع       أيان  أ إلى الفلسطيني واحتواء القضية الفلسطينية مشيرا       -ي  سرائيلاإل

 أمـس لكن مصادر صحافية محلية نقلت      . أوباماتفاصيل الخطة التي يشرف عليها مركزيا الرئيس باراك         
ي القول بأن آلية جديدة تخص ملف الالجئين وفئات اجتماعيـة           األردن في القرار االستراتيجي     أوساطعن  

ية األردن القرار   أوساط في    وسط قناعة  األمريكيةوحقوق سياسية لها قد تقرر قريبا استعدادا لخطة السالم          
  .بان الحاجة ملحة لتنفيذ بعض الخطوات والتصويبات بدال من انتظار فرضها من الخارج

16/7/2009القدس العربي،   
  

  قافلة مساعدات أردنية إلى غزة  .58
عبرت أمس جسر الملك حسين قافلة مساعدات إنسانية في طريقهـا إلـى             ): بترا (-جسر الملك حسين    

 شاحنة  15وتضم القافلة   . اهللا الثاني بإرسال المساعدات إلى القطاع      يذا لتوجيهات الملك عبد   قطاع غزة تنف  
مـستلزمات طبيـة وطحـين      " طنا من المواد االغاثية المتنوعة والمواد التموينية المختلفـة           246تحمل  

 حتـى اآلن    بلغ عدد القوافل التي تم تـسييرها      وقد  . إسعاف ثالث سيارات    إلى إضافةومولدات كهربائية   
  .  قافلة315

16/7/2009الدستور،   
  

  على أراضيهن يؤكد رفض لبنان ألي شكل من أشكال توطين الفلسطينييسليمانالرئيس  .59
مؤتمرها في  دول عدم االنحياز  في كلمته أمام اجتماعميشال سليماناللبناني  رئيس الجمهورية أشار

ية المتكررة ضد سرائيلل عرضةً للتهديدات اإلإلى أن لبنان ما زا"الخامس عشر في شرم الشيخ بمصر 
أرضه وشعبه ومؤسساته الشرعية وبناه التحتية، وللخروقات اليومية لسيادته وحرمة أراضيه، وألعمال 

 لتالل كفرشوبا إسرائيلذلك، مع استمرار احتالل . 1701التجسس العدائية المناقضة لمستلزمات القرار 
الجزء الشمالي من قرية الغجر، إضافةً لرفضها االلتزام بحقّ الالجئين ومزارع شبعا اللبنانية و

الفلسطينيين الطبيعي في العودة إلى أرضهم وديارهم في فلسطين، وسعيها الدائم لتوطينهم في الدول التي 
منحتهم حق اللجوء المؤقت بانتظار إيجاد حل نهائي وعادل لقضيتهم وفقاً لما نصت عليه قرارات األمم 

 . المتحدة
وقد تقدم لبنان من هذه القمة بمطالب محددة في هذا المجال، تدعو بصورة رئيسية لتنفيذ القرار : وقال
 بكامل مندرجاته ومن دون أية شروط، ولرفض أي شكل من أشكال توطين الالجئين 1701رقم 

ير ما تبقى من أراضيه ذلك، مع االحتفاظ بحقّه في الدفاع عن نفسه وتحر. الفلسطينيين على أراضيه
 . المحتلة بالوسائل المتاحة والمشروعة كافة

 برفض المستلزمات البديهية للسالم وحقّ الشعب الفلسطيني في إسرائيلوفي الوقت الذي تستمر فيه 
إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، واإلمعان في ممارساتها التعسفية، تبقى الحاجة ماسة كي نعمل 

زم وثبات من أجل تعزيز فرص السالم العادل والشامل في الشرق األوسط واستكمال شروط معاً بع
  ي، سرائيلانعقاد مؤتمر دولي يعالج جميع أوجه النزاع العربي اإل

16/7/2009السفير،   
  

 يتين وقاحة ما بعدها وقاحة  سرائيلسماح مصر بعبور السفينتين اإل: الحص .60
منذ : "ية قناة السويس وقال في تصريح امسإسرائيلر بعبور بوارج انتقد الرئيس سليم الحص سماح مص

ية قناة السويس مصحوبة بسفن مصرية، واليوم صدمنا خبر عبور إسرائيل صدمنا خبر عبور بارجة أيام
 مصر التي نعهدها رائدة للموقف العربي أين:  نتساءل مع من يتساءلإننا. يتين القناةإسرائيلبارجتين 
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هي مصر التي كانت جميع البلدان العربية تسترشد بمواقفها؟ اين هي مصر التي كانت  أينوالقومي؟ 
 مصر انخرطت في اتفاق كمب ديفيد الذي سجلت فيه أنمواقفها معياراً للتوجه العربي الرشيد؟ صحيح 

 أنها إال، إسرائيلالشقيقة الكبرى منتهى الخروج على الموقف العربي المعهود من العدو الصهيوني 
فما بالها اليوم تتحدى الموقف العربي العام من العدو الصهيوني . التزمت على الموقف العربي العام

هذا تحد صارخ للمسلمات التي  .ية قناة السويس بوقاحة ما بعدها وقاحةإسرائيلفتسمح بعبور بوارج 
 . يتميز بها موقفها التاريخي من فلسطين

16/7/2009النهار،   
 

 "إسرائيل"عمالء لصالح اماً لثالثة  ع15 السجن: لبنان .61
 في األشغال الشاقة مدة ثالثة أشخاص حكماً غيابياً قضى بوضع  اللبنانيةأصدرت المحكمة العسكرية

 . وتجريد كّل منهم من الحقوق المدنية، يسرائيلخمسة عشر عاماً بعد إدانتهم بجرم التعامل مع العدو اإل
16/7/2009السفير،   

  
  ة تدعو إلزالة جدار الفصل في األراضي الفلسطينيةالجامعة العربي .62

طالب السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين :  قنا–القاهرة 
باالنصياع للقرارات " إسرائيل"واألراضي العربية المحتلة، مجلس األمن واللجنة الرباعية الدولية بإلزام 

معية العامة لألمم المتحدة والمبني على فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الدولية وبخاصة قرار الج
بإنهاء الوضع غير القانوني الذي أقامته على " إسرائيل"الجدار العازل وضرورة إزالة ما تم بناؤه وإلزام 

 الفاصل ودعا صبيح المجتمع الدولي إلى عدم االعتراف بشرعية الجدار. األراضي الفلسطينية المحتلة
. وكافة النتائج المرتبة عليه على إقامته وعدم تقديم أي دعم أو عون من شأنه تعزيز وجود هذا الجدار

وقال محمد صبيح أنه بالرغم من الرفض الواضح لمحكمة العدل الدولية لوجود الجدار ومطالبتها 
إلجراءات والتدابير االحتاللية بإزالته نهائياً باإلضافة إلى تأكيد المحكمة على عدم شرعية ا" إسرائيل"
ية في األراضي الفلسطينية المحتلة من هدم للمنازل ومصادرة لألراضي والتضييق على السكان سرائيلاإل

مازالت مستمرة في بناء الجدار الفاصل العنصري " إسرائيل"الفلسطينيين والحد من تحركاتهم، إال أن 
من الطول الكلي للجدار % 55.2تمثل (يلومترا من الجدار  ك425حيث تم االنتهاء حالياً من بناء نحو 

 555 قرية وتجمعا فلسطينيا ما يزيد على 138وأضاف، أنه وفقاً لذلك فقدت ).  كيلومترا770ًالبالغ نحو 
 قرية فلسطينية معزولة 29ي وراء الجدار كما أصبحت سرائيلكيلومتراً مربعاً أصبحت في الجانب اإل

  .تها األربع بالجدار الفاصلكلياً ومحاطة من جها
  16/7/2009الوطن، قطر، 

  
 دول عدم االنحياز تتبنى مواقف إيجابية للقضية الفلسطينية: فيصل المقداد .63

، على "الشرق" نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في حوار لـأكد:  أحمد ربيع-شرم الشيخ 
 حول موقف حركة عدم االنحياز من بعض هامش مشاركته في قمة دول عدم االنحياز بشرم الشيخ،

القضايا العربية، أكد أن الحركة تتبنى مواقف ايجابية مؤيدة خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية وللبنان 
ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع . ولنضالنا في سوريا ولبنان وفلسطين لتحرير األراضي المحتلة

إننا نعتقد انه اذا لم نكن نحن كعرب موحدين "، قال "سرائيلإ"بلورة استراتيجية معينة للضغط على 
وقادرين على تحقيق مثل هذه الضغوط فلن يأتي اآلخرون بذلك وبالتالي فإن علينا أوالً ان نصلح بيتنا 

  ".العربي وبعدها سنجد أن كل العالم يقف إلى جانبنا
  16/7/2009الشرق، قطر، 
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   تواجه أبشع أنواع العنف فـي ظّل االحتاللالمرأة الفلسطينية: العربيالبرلمان  .64

قال البرلمان العربي، أن المرأة الفلسطينية تواجه أبشع أنواع العنف في ظّل االحتالل :  بترا-القاهرة 
ي، األمر الذي يستدعي وضع استراتيجية دولية لتطويق العنف ضد المرأة بشكل عام وضد سرائيلاإل

اف البرلمان، في بيان أصدرته رئيسته الدكتورة هدى عامر في وأض. المرأة الفلسطينية بشكل خاص
القاهرة امس، أن هناك ضرورة ملحة لمتابعة الجهود الدولية لوضع هذه االستراتيجية الفاعلة لتطويق 
العنف ضد المرأة في مختلف أنحاء العالم وخاصة في األراضي التي ال زالت تحت االحتالل في فلسطين 

وبين أن هناك . خالل التوصل إلى تشريعات مانعة ورادعة لهذه الظاهرة الخطيرةوالعراق، وذلك من 
ي يواجهن التعذيب وشتى أنواع وحشية االحتالل ومع ذلك سرائيلنساء سبايا في سجون االحتالل اإل

وحمل البيان على اإلعالم الدولي بما فيه . وقفت الجهود الدولية عاجزة حتى عن إرسال لجان للتحقيق
م األمم المتحدة متهما إياه بالتقصير في هذا الصدد، مطالبا األمم المتحدة بوضع خطة إعالمية تأخذ إعال

في االعتبار خصوصية المجتمعات وضرورة أن تشارك البرلمانات الدولية بما فيها البرلمان العربي 
  .بالعمل على تنفيذ هذه الخطة

  16/7/2009، األردنالرأي، 
  

  من الدفاع عن فلسطين" إسرائيل"لدول التي وقعت اتفاقيات مع لم أستثن ا: القرضاوي .65
نفى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما جاء في أحد عناوين : لندن

من واجب الدفاع " إسرائيل"صحيفة مصرية من أنه استثنى الدول الموقعة على اتفاقيات ومعاهدات مع 
هذا كالم عار عن "وقال القرضاوي بلهجة حازمة ". فقه الجهاد"رضها لكتابه عن فلسطين في إطار ع

الذي عرضته الصحيفة، بل وينسف فكرة الكتاب " فقه الجهاد"الصحة، ومناقض لكل ما ورد في كتاب 
إسالم أون "جاء ذلك في حوار أجراه موقع ". من األساس، فأنا لم أستثن أحداً من الدفاع عن فلسطين

  .العالمة القرضاوي سينشر األسبوع القادممع " الين
  16/7/2009القدس العربي، 

  
  أيامثالثة تغادر القاهرة وتتجه إلى غزة بعد تعطيلها جاالويقافلة  .66

تحيا " أيام، سمحت السلطات المصرية للقافلة األهلية األميركية 3بعد تعطيلها :  محمد المتولي-القاهرة 
يطاني جورج جاالوي عضو مجلس العموم البريطاني، باالنطالق من التي يقودها الناشط البر" فلسطين

القاهرة والتوجه مباشرة إلى معبر رفح ودخول غزة فور وصولها المعبر، إلدخال المعونات الطبية التي 
واشترطت السلطات المصرية على مسؤولي . حملتها القافلة ألهالي غزة ثم العودة مباشرة في اليوم نفسه

  . ساعة من ساعة االنطالق من القاهرة24اثية أن تتم الرحلة ذهاباً وإياباً في مدة ال تزيد على القافلة اإلغ
  16/7/2009العرب، قطر، 

 
  "إسرائيل" مع اًلتطبيع فورل العرب كلينتون تشدد على وقف االستيطان وتدعو .67

خارجية األميركية  وزيرة ال ، أن   واشنطن جويس كرم  نقالً عن مراسلتها من      16/7/2009الحياة،  ذكرت  
 الخطـوط   ، أمـس  ،الخطاب الذي ألقته في مجلس العالقات الخارجيـة         في رسمت ، قد هيالري كلينتون 

 لهكـذا   "دراك الصعوبات السياسية  إ" مع   "وقف االستيطان "لى  إ "إسرائيل"العريضة للمرحلة المقبلة، داعية     
تون على عملية السالم    وركزت كلين ،  "الظروف المناسبة للمفاوضات  "خطوة، وأكدت سعي واشنطن لتهيئة      

ع الوقت في النزاع    يلم نض "دارة  ثاني لإل دارة األميركية، وأكدت أنه وبتعيين ميتشل في اليوم ال        كأولوية لإل 
، كما على   "الفلسطينيين لديهم واجبات، مثل وقف التحريض     " وأكدت في المقابل أن      .يسرائيلالفلسطيني اإل 
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كخطوة ايجابية ينبغي ضرورة    " و 2002 في العام    "بادرة العربية للسالم  بالم"العرب أيضا واجبات، منوهة     
. "وأملت في الوصول الى اتفاق من دون تحديد سـقف زمنـي           . ""إسرائيل"باالنفتاح على   ... البناء عليها 

  . زاء حماس كشرط أساسي لالنفتاح عليهاإوأعادت شروط الرباعية 
 وزيـرة الخارجيـة     ، حنان البدري، أن     واشنطن ا في نقالً عن مراسلته   16/7/2009الخليج،   وأضافت

باتخـاذ تـدابير    " اآلن"لى المبـادرة    إ، الدول العربية    )األربعاء(دعت أمس    األمريكية هيالري كلينتون،  
ن أمام مجلس العالقات الخارجية،     أ، وقالت كلينتون في كلمة      "إسرائيل"ملموسة باتجاه تطبيع عالقاتها مع      

عداد الرأي العام لديها لتقبل     إ و "إسرائيل" مسؤولية اتخاذ تدابير لتحسين العالقات مع        الدول العربية لديها  "
  ".  في المنطقة"إسرائيل"السالم وتقبل مكانة 

  
  "إسرائيل" من السياسة األمريكية تجاه المخاوفلقاء أوباما لم يبدد : زعماء يهود .68

 عن عدد من الزعماء اليهود األمـريكيين        "جيروزاليم بوست "نسبت  صحيفة    : وكاالت  -القدس المحتلة   
وباما االثنين الماضي أنه على الرغم من ترحيبهم باللقاء المباشـر           أالذين التقوا الرئيس األمريكي باراك      

مع أوباما في البيت األبيض وإقراره بالقلق الذي تشعر به بعض الجالية اليهودية، فإن الرئيس األمريكي                
 وأبدى مسؤول يهـودي      ".إسرائيل"يد شكوكهم حيال السياسة األمريكية تجاه       لم ينجح في طمأنتهم أو تبد     

مسؤولية كل  " إسرائيل"وقوع إدارة أوباما في فخ تحميل       "شارك في اللقاء وطلب عدم ذكر اسمه، قلقه من          
لى قول الرئيس األمريكي انه ال بد من وجود اختالفات في           إ، في إشارة    "مشاكل عملية التسوية والمنطقة   

وجهات النظر بين تل أبيب وواشنطن وأن التقارب بينهما في عهد الرئيس السابق جورج بوش لم يفض                 
  . إلى الكثير

16/7/2009الخليج،   
  

  أمريكا الجئاً فلسطينياً من العراق في 1350نبحث إعادة توطين نحو: األميركيةالخارجية  .69
ـ         نه يجري حالياً  أميركية،  قالت وزارة الخارجية األ   : القدس  1350النظر في إعادة توطين عدد يقـدر بـ

الجئا فلسطينيا من المقيمين بالعراق في الواليات المتحدة بعد أن تمت إحالة قضيتهم على برنامج قبـول                 
 وتقـول وزارة    .الالجئين بالواليات المتحدة من قبل المفوضية العليا لألمم المتحـدة لـشؤون الالجئـين             

ن معظم الذين تبين أنهم مؤهلون للدخول سوف يصلون إلى الواليـات            إنها تتوقع أ  : ميركيةالخارجية األ 
  .2010المتحدة في أوائل العام 

16/7/2009األيام، فلسطين،   
  

  قنبلة القدومي ومؤتمر بيت لحم .70
  علي بدوان

في الوقت الذي ما زالت فيه أمور البيت الفتحاوي تشهد مزيدا من التعقيدات الداخلية، وقبيل التئام أعمال                 
آب القادم في بيت لحم، أطلـق عـضو         / أغسطس 4مؤتمر العام السادس لحركة فتح المقرر عقده يوم         ال

، قنبلته المدوية التي    )أبو اللطف (اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر لجنتها المركزية فاروق القدومي           
عرفات بتـسعة   كشف فيها ما أسماه وثيقة هي عبارة عن محضر اجتماع عقد قبيل رحيل الرئيس ياسر                

  .أشهر وتسعة أيام
وقد ضم ذلك االجتماع كالً من الرئيس الحالي محمود عباس ومحمد دحالن وأرييـل شـارون ووليـام                  
بيرنز، وذكر القدومي أن محضره وصله من الرئيس الراحل ياسر عرفات وأودعه لديه كأمانة تاريخيـة          

اقفه التي تلت قمة كامب ديفد الثانيـة فـي          أوال، وثانيا كوثيقة تؤشر على ما كان يحاك ضد عرفات ومو          
  . وصوالً إلى محاصرته في مقر إقامته وقيادته في المقاطعة وسط مدينة رام اهللا2000تموز /يوليو
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هذا وإن جاء كشف فاروق القدومي عن الوثيقة متأخرا قليالً كما يـشير صـف واسـع مـن الكـوادر                     
دمه من معلومات، فإنها ستترك آثارها علـى أعمـال   الفتحاوية، وبغض النظر عن مدى دقتها ودقة ما تق   

المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم، ولن تقف تفاعالتها عند حدود ضيقة بل قد تتسبب في اشتعال                  
  .كبير للنار داخل البيت الفتحاوي

 فما هي المقدمات التي أوصلت إلى الحالة الراهنة في البيت الفتحاوي لجهة عقد المـؤتمر؟ ومـا هـي                  
التقديرات المتوقعة قبيل أقل من ثالثة أسابيع من انعقاد مؤتمر فتح السادس مع إطالق القـدومي لقنبلتـه                  

  اإلعالمية األخيرة؟
  اللجنة التحضيرية وعصا المارشالية

من المعلوم والمعروف لدى المتابعين من داخل البيت الفلسطيني أن الحراك الذي رافق أعمـال اللجنـة                 
ة إعداد أعمال مؤتمر فتح السادس كان قاسيا، ورافقته صراعات طالت كـل العنـاوين              التحضيرية المكلف 

  .الخالفية داخل حركة فتح، وهي خالفات سياسية وتنظيمية وحتى شخصية بين أقطاب القرار الفتحاوي
ووصلت تلك الخالفات في لحظات معينة إلى التراشق السياسي عبر المنابر اإلعالمية، كما وصلت إلـى                

راشق الشخصي وتبادل االتهامات والشتائم، وحتى استخدام األيدي والعصي كما حصل حين ضـرب              الت
الفريق نصر يوسف داخل قاعة اجتماعات اللجنة التحضيرية في عمان قبل شهرين مـن الـزمن، أحـد                 
أعضاء اللجنة التحضيرية بعصا المارشالية التي يحملها باستمرار، في تعبير واضح عكس مدى الهـوة               

  .لواسعة بين فرقاء حركة فتح، والحالة الصعبة التي مرت أثناء أعمال اللجنة التحضيريةا
وعلى هذا األساس باتت المحاضر الرسمية ألعمال اللجنة التحضيرية طوال الفترات الماضية بين أيـدي               

على عمق  وسائل اإلعالم والناس نتيجة التسريبات المتعمدة من قبل عدد من أعضائها، في داللة واضحة               
التباين الذي ضرب أعمال اللجنة في اجتماعاتها التي تواصلت على امتداد الـسنوات األربـع األخيـرة                 

  .وتكثفت خالل األشهر الماضية
ومن نافلة القول إن التباين الذي سيطر لفترات طويلة على أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم يكن وليد                 

ا نتج بعد عقدين ونيف من انعقاد مؤتمر فتح الخامس في العاصـمة             لحظات معينة، بل كان تباينا تراكمي     
، وزاد من منسوبه ما تعرضت له الحركة من تحديات جسام مـع رحيـل قائـدها                 1989التونسية عام   

  .ومؤسسها وجامع تياراتها الراحل ياسر عرفات
  اتجاهات اللجنة المركزية

يـة عمـان،    األردنترت في اجتماعاتها بالعاصـمة      وفي قراءة لمسيرة أعمال اللجنة التحضيرية التي توا       
  :برزت ثالثة اتجاهات

اتجاه أول كان وما زال يريد عقد مؤتمر حقيقي ومتكامل لحركة فتح خارج فلسطين، يجمع كل مقومات                 
وشروط النجاح بالنسبة لمؤتمر حركة أو حزب سياسي، ويعيد تقييم المرحلة الماضية بروح نقدية بنـاءة                

على استخالص الدروس والعبر والبناء عليها، ومن ثم إعادة انتخاب الهيئـات القياديـة              وشجاعة قادرة   
  .األولى لفتح، وتحديداً اللجنة المركزية والمجلس الثوري

ويقف على رأس االتجاه المذكور عدد من أعضاء اللجنة المركزية وهم فاروق القدومي واللواء محمـد                
والفريق نصر يوسـف،    ) أبو األديب (غا ونسبياً سليم الزعنون     جهاد العامودي وهاني الحسن وزكريا اآل     

أمـين  ) يحيى(وحمدان عاشور   ) أبو ماهر (وفي فترات سابقة مفوض التعبئة والتنظيم محمد راتب غنيم          
سر المجلس الثوري ونائبه عدنان سمارة واللواء خالد مسمار واللواء عثمان أبو غربية والعميد محمـود                

مد ونبيل رمالوي وأسامة العلي، وجميعهم من أعضاء اللجنة التحضيرية للمـؤتمر،            العالول وعزام األح  
إضافة إلى بعض أعضاء المجلس الثوري ومعهم مئات الكوادر من الضباط المحـالين علـى التقاعـد                 

  . وسوريااألردنوالموجودين بشكل رئيسي في الشتات في لبنان و
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مصغر بديل كمـا    " كونفرنس"سلقه أو حتى تحويله     (سطيني  واتجاه ثان يريد عقد المؤتمر في الداخل الفل       
وكيفما كان باعتباره واجباً واستحقاقاً تنظيمياً ال أكثر وال أقل، وإعادة انتخاب لجنـة              ) يقول المعارضون 

مركزية جديدة ومجلس ثوري جديد ضمن رؤية تضمن إعادة تركيب هيئات فتح القيادية وفق مقاسات لها             
  .ياسية الجارية ومناخ تسوية أوسلو واشتقاقاتهاعالقة بالعملية الس

ومن أبرز رموز هذا االتجاه مجموعة الرئاسة في السلطة الفلسطينية ومعها مجموعة محمـد دحـالن،                
إضافة إلى بعض أعضاء اللجنة المركزية مثل الحكم بلعاوي وعبد اهللا اإلفرنجي واآلخرين من المترددين               

 المركزية ومعهم غالبية اإلطارات العسكرية واألمنية في قيـادة أجهـزة   والمعومين في قيادة فتح واللجنة   
  .السلطة

  اتجاه الصابرين
فإنه كـان ومـا     " اتجاه الصابرين من أبناء حركة فتح     "أما االتجاه الثالث وهو ما يطلق عليه البعض اسم          

كل جذور اإلشـكاالت    زال يدعو إلى مؤتمر عام يعقد خارج فلسطين بشروطه التامة والكاملة، بعد إزالة              
والتباين السياسي، وخصوصاً بالنسبة لمسيرة التسوية المنهارة، وبشكل يعيد لحركة فتح بريقهـا وألقهـا               

  .الكفاحي، ويمنع أي تصدعات أو انشقاقات قد تليه
ويفضل أصحاب هذا االتجاه عدم عقد المؤتمر إن كان سيسبب انقساماً بالحركة، وعدم عقده في الـداخل                 

ال مندوحة من عقده في الداخل، حتى ال يتم شطب حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحـتالل                 إن كان   
  .من وثائق الحركة

ويضم االتجاه الثالث خيرة مناضلي فتح في الشتات والداخل الفلسطيني، وجميعهم تقريباً مـن الكـوادر                
م خضر ابـن مخـيم      حسا) الفتحاوي المشاغب (الوسطى وبعض أعضاء المجلس الثوري وعلى رأسهم        

  .عسكر قرب نابلس
ونقلت بعض المصادر الفتحاوية الداخلية أن مروان البرغوثي من أنصار هذا االتجاه رغم االتـصاالت               

  .اليومية التي تجرى معه في المعتقل بهدف دفعه لمباركة عقد المؤتمر القادم في بيت لحم
رغم حرصه على االبتعاد عـن التمحـورات        كما يقال إن الدكتور نبيل شعث من أنصار االتجاه الثالث           

والتكتالت الظاهرة في حركة فتح، وهو المعروف أيضاً بتأييده لمسار المفاوضات مع الدولـة العبريـة                
  .الصهيونية

  حيثيات عقد المؤتمر ببيت لحم
في المحصلة، فإن قرار عقد المؤتمر العام السادس في بيت لحم جاء نتيجة اقتراح تقـدم بـه وفرضـه                    

الذي لم يجد بلداً عربياً يوافق علـى انعقـاده فـوق            "ئيس محمود عباس الذي يقوم مقام قائد الحركة         الر
وفق ما قاله عباس أكثر من مرة، ومن موقع أن المؤتمر يجب أن يعقد فوق األرض الفلسطينية                 " أراضيه

 فتح وتحفظاته على    ما دام األمر ممكناً، رغم معارضة كتل كبيرة من الجسم القيادي والقاعدي في حركة             
  .مكان االنعقاد

غير أن سطوة قرار عباس جعلت القرار نافذا، على ضوء التحضيرات النهائية الجارية اآلن على قـدم                 
وساق لعقد المؤتمر، بما في ذلك الحصول على موافقات دولة االحتالل لدخول أعـضاء المـؤتمر مـن                  

  .مختلف الساحات
يطالبون بعقده في دولة عربية من دول الشتات الفلسطيني، يرون أن           فالمعارضون لعقده في الداخل الذين      

ي فتفقد  سرائيلحركة فتح ما دامت حركة تحرر وطني ال يجوز أن تعقد مؤتمرها في حضن االحتالل اإل               
طبيعتها التحررية واالستقاللية والصفة الشمولية بتمثيل الشعب الفلسطيني، كما أنها صـاحبة المـشروع              

سعى الشعب الفلسطيني بنضاله اليومي لتحقيقه، فكيف تنحصر في ظل سيطرة االحـتالل             الوطني الذي ي  
  وتسلطه، وتناقش قضاياها السياسية وأمورها التحررية تحت سمع االحتالل وبصره؟
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كما طرحوا عدة تساؤالت تتعلق بعدم وجود ضمانة أصالً لسالمة المؤتمرين، حيث يلفتون إلى أن هناك                
ؤتمر ال يستطيعون دخول األراضي الفلسطينية في ظل االحتالل، ويوردون بعـض            أعضاء كثرا في الم   

رئيس لجنة الرقابة الحركية وعضو المجلس الثوري والمقيم في         ) أبو داود (األسماء مثل محمد داود عودة      
الذي كان المرافق الشخصي للرئيس الراحل      ) المعروف باسم فتحي البحرية   (سوريا، واللواء فتحي سلبت     

سر عرفات طوال ربع قرن من الزمن ويقيم اآلن في مخيم اليرموك، كذلك اللواء منير مقدح وهو من                  يا
  .إلخ.. يةسرائيلالمطلوبين لألجهزة األمنية اإل

فمعارضي الرئيس محمود عباس يخلصون من ذلك إلى وجوب نقل مكان انعقاد المؤتمر خارج فلسطين،               
ية بعدم التعرض ألحد من أعضاء المـؤتمر،        إسرائيلانات  في حين أن عباس الذي يؤكد علنا وجود ضم        

 بوجوب استبدال األعضاء الذين يمكن أن تختطفهم        -حسب مصادر من فتح   -يقول وراء األبواب المغلقة     
، أي بمعنى تغيير تركيبة المؤتمر لـصالح منـاخ سياسـي            إسرائيل بآخرين غير مطلوبين لدى      إسرائيل
  .معين

  االحتماالت المتوقعة
ذلك، فإن خيار عقد مؤتمر حركة فتح في بيت لحم وفقاً لقرار الرئيس عباس سيضع مصير الحركة                 إلى  

أمام احتماالت عدة، منها أن اللجنة المركزية في الخارج وتحديدا فاروق القدومي ومن معه سـينظرون                
 مـضيفاً أن  كما قال أبو اللطف في تصريحات أخيرة له،" أهل أوسلو"إلى المؤتمر على أنه عقد بحضور     

  .الذين سيشاركون في أعمال المؤتمر ببيت لحم سيعزلون في نهاية األمر ويسقطون
وهناك احتماالت قوية لعودة انفجار األوضاع الداخلية وبشكل غير معتاد هذه المرة، وتحديدا بعدما أطلق               

  .القدومي الوثيقة األخيرة المشار إليها في متن المادة
ة في الهيئات القيادية بين هيئات سيعاد انتخابها وبين هيئات مقاطعة موجودة            ومنها احتمال خلق ازدواجي   

  .في الخارج والداخل على حد سواء
ومنها احتمال اندالع اضطرابات في الداخل بين األجنحة العسكرية لفتح وأجهزة أمن السلطة، حيث لوح               

نشقاق عن قيـادة محمـود عبـاس        عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لكتائب شهداء األقصى بإمكانية اال         
لحركة فتح، وتشكيل لجنة مركزية ومجلس ثوري وأطر حركية كاملة عائدة لتنظيمهم، في حـال عقـد                 

  .مؤتمر فتح في بيت لحم المحتلة
 15/7/2009نت، .الجزيرة

  
  سيناريوهات ما بعد قنبلة القدومي .71

  شاكر الجوهري
 الخطير الذي جمع محمـود      االجتماعمي نص محضر    نتيجتان يتوقع، أن تترتبا على إعالن فاروق القدو       

 برئاسة وليم بينز وكيل وزارة الخارجيـة        أميركيعباس ومحمد دحالن مع ارئيل شارون، بحضور وفد         
  : األميركية المساعد السابق لشؤون الشرق األوسط

  .للحوار مع ممثلي عباس وسلطته" حماس"وقف حركة : النتيجة األولى
محاورة ممثلي عباس في وقـت، تأكـد فيـه، أن           " حماس"عقل أن تواصل حركة     هل ي : يتساءل مراقبون 

، وذلك بعد أن اتفق مـع       االحتاللعباس يواصل اعتقال وقتل مجاهديها، وتسليم بعضهم اآلخر لسلطات          
شارون على قتل قياداتها السياسية والعسكرية، وفي المقدمة منهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين، وخليفته على               

  ؟..ادة الحركة في قطاع غزة الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسيرأس قي
، فيما تم قتل الشيخ أحمـد ياسـين بتـاريخ           2/3/2004 أنه عقد بتاريخ     االجتماعتقول ترويسة محضر    

وعمـوم  " حمـاس " الذي ناقش ضرورة قتل قادة       االجتماعأي بعد فقط عشرين يوما من       ..22/3/2004
 من أجل أن يكون الطريق سالكا أمام عباس لتولي السلطة بسالسة فور قتـل               فصائل المقاومة الفلسطينية  
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 يوما من تاريخ ذلك     25أي بعد فقط    .. 17/4/2004ياسر عرفات، فيما تم قتل الدكتور الرنتيسي بتاريخ         
  .  االجتماع

 تمت في   وقد تكشف األيام المقبلة عن أن محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة التي              
، حدثت بعلم وموافقة ومشاركة من قبل سـلطة رام اهللا، وربمـا             25/9/1997ية بتاريخ   األردنالعاصمة  

 معنيـة   إسـرائيل خاصة وأن السلطة الفلسطينية كانت معنية بمقدار ما كانـت           .. األردنامتداداتها داخل   
 مـن   إخـراجهم ف باتجاه   ، وهي التي دفعت في نهاية المطا      األردنفي  " حماس"بالتخلص من وجود قادة     

  .ية وإغالق مكاتبهم في عماناألردناألراضي 
  :إلى جانب ذلك، يدفع باتجاه وقف الحوار مع ممثلي عباس

  ".فتح"عدم منطقية تقديم غطاء له في معركته الراهنة مع تيار المقاومة داخل حركة  .1
  . لمحاوره الحمساويشيءعدم تقديمه أي  .2

، وتؤدي ذات األدوار التي سبق أن أدتها الجبهة         "حماس"ن تلعب حركة    ثم إنه غير منتظر، وال متوقع، أ      
 المواقف الجذرية داخل حركـة      أصحاب، والجبهة الشعبية بقدر أقل، لجهة التخلي عن         أساساالديمقراطية  

  . في مقايضة المواقف بالمواقع والموازنات والمخصصات الماليةاالستمرار، لصالح سياسة "فتح"
 فيه كال من فاروق القدومي وخالد مشعل يمارسان فيه عملية انتظار سلبي إلمكانيـة               لقد مضى زمن كان   

  . حدوث تغيير ايجابي في مواقف رئيس السلطة الفلسطينية
 المعاكس لعباس،   االتجاه اتخاذ القدومي موقفا جذريا وعمليا، في        إمكانيةتتشكك في   " حماس"كانت حركة   

أما وأنه قد فعل، وعلى نحو يحال       .. رة معاوية مع رئيس السلطة    وعلى نحو يدفعها لمواصلة التمسك بشع     
التراجع عنه، إن ليس من قبله، فألن عباس ال يمكن أن يضيع مثل هذه الفرصة الثمينـة للتخفـف مـن                     
ضغط القدومي الدائم عليه، وألنه تعود أال يغفر لآلخرين مواقفهم المعارضة له، فإنه لم تبق من حجة أو                  

لتواصل التردد لجهة ضرورة التجاوب مع مشروع إعادة بناء وتفعيل منظمـة            " حماس"سبب لدى حركة    
  .التحرير الفلسطينية بدون محمود عباس

في حال انعقاده في بيت لحم حتـى يـتم        " فتح"تعطل أعمال المؤتمر العام السادس لحركة       : النتيجة الثانية 
  .لياسر عرفات" الفلسطيني"تحديد وكشف القاتل 

ـ         لقد كانت ا   ، وهـو   "القنبلة الهيدروجينيـة  "لمالحظة األولية التي رصدت منذ إطالق القدومي ما اسماه ب
 شارون بالغ الخطورة، هـي امتنـاع جميـع          - الكودي لعملية الكشف عن محضر اجتماع عباس         االسم

ينية  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسط      أعضاء، وكذلك جميع    "فتح"اعضاء اللجنة المركزية لحركة     
  ..! حكم بلعاوي وياسر عبد ربهءباستثنا، أفواههمعن فتح 

، وعبد ربه تحدث باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير         "فتح"بلعاوي تحدث باسم اللجنة المركزية لحركة       
  .الفلسطينية

 أعـضاء إذا كان هذا هو موقف اللجنتين المركزية والتنفيذية، فلـم يـصمت جميـع               : ويتساءل مراقبون 
  !؟..لجنتين، ويمتنعون عن تلبية دعوات مختلف الفضائيات للتحدث والتعليق على األمرال

 إلى حين انتهاء المواجهة بين القدومي وعباس،        االنتظارتفضيل  : تكمن اإلجابة في السبب الرئيس التالي     
  ..!وانقشاع غبارها

  ..!واجهة ستكون لصالح عباسوهو ما يعني أن جميع أعضاء اللجنتين غير واثقين من أن نتيجة هذه الم
ولعلها مفارقة مدوية أن يكمن سر من أسرار قوة القدومي حاليا في التاريخ الذي يقترب أجلـه النعقـاد                   

  ..!المؤتمر العام السادس للحركة الذي يرفض القدومي انعقاده في بيت لحم
ل عاقـل، أن حركـة       المجلس الثوري للحركة يدركون، كما يدرك ك       وأعضاء اللجنة المركزية،    أعضاء

دحالن بالكاد كـان    -، وأن تحالف عباس     وأعضائهاتعج بالمناضلين الشرفاء، وهم غالبية كوادرها       " فتح"
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 1550 المؤتمر البالغ عـددهم      أعضاء عضوا من أصل     350- 300بإمكانه الحصول على تأييد ما بين       
  .عضوا، في حال انعقاد المؤتمر قبل تفجير قنبلة القدومي

  .جير هذه القنبلة، فإن العدد يتراجع كثيرا، وربما حد إلى حد أقرب إلى التبخرأما بعد تف
وعليه، فإن الطامحين في البقاء على مقاعد اللجنة المركزية، أو مقاعد المجلس الثوري، أو الصعود فـي           
اتجاهها، يدركون استحالة تحقق هذا الحلم في حال تحدي مواقف وعقول وعواطف اعـضاء المـؤتمر،                

، "الفلـسطيني "ي يفترضون أن يكون موقفه حاسما، ومنحازا لصالح ضرورة معرفة من هو القاتـل               الذ
  ..!لعرفات

 في أي من    -في حالة انعقاده     - المؤتمر سيرفضون البحث     أعضاء من   ةبالمائالتقديرات تؤكد أن سبعين     
حركوه وحرضوه علـى     هذا القاتل، وأسماء الذين      اسمبنود جدول األعمال قبل تعيين وتشخيص وإعالن        

فعلته، وذلك لضرورة وأهمية ذلك، وخشية أن يصبح عضوا في اللجنة المركزية المقبلـة التـي سـيتم                  
  ..!انتخابها من قبل المؤتمر

في ضوء هذه التوقعات، فإنه بات شبه مؤكد أن يعمد عباس إلى تأجيل عقد المؤتمر، تهربـا مـن دفـع          
تباشيره من بين ثنايا تصريح بلعاوي الذي يقول فيه إن القدومي           استحقاقات قنبلة القدومي، وهذا ما تطل       

، دون أن يكـرر  "السادس في وقت قريـب ) فتح(عقد مؤتمرها "أمام ) هكذا(عمل على زرع بذور الفتنة     
  ..!الزمة تحديد التاريخ الذي سبق أن قرره عباس منفردا في الرابع من الشهر المقبل

 تقديم التبريرات لمثل هذه الخطوة، التي يرى مراقبون أنها يجـب أن             بالطبع، لن يفقد عباس القدرة على     
 نحو إعادة بناء وتفعيل منظمة التحريـر  االنطالقتوظف أمثل توظيف من قبل القدومي ومشعل من أجل   
  .الفلسطينية، بعيدا عمن يواصل المماطلة والتآمر عليها

  15/7/2009، المستقبل العربيصحيفة 
  

  !!"يةاألردنلساحة ا"في .. الفتحاويون .72
   طيرأبوماهر 

، في الخالفات الفلسطينية الداخلية، فيفجر فاروق القدومي قنبلته في عمان،           األردنب يزج   أنيريد البعض   
، األردنعلنـا فـي     " فـتح "من عمان، ويتم الحديث عن تنظيم       " الجزيرة"ويخرج عباس زكي ليرد عبر      

  .فارة الفلسطينيةوتجتمع رموز الحركة في عمان في منازل وفي الس
يـون  األردن يتم استدعاء صور قديمـة، ال يريـدها    أن،  األحوال، بأي حال من     األردنليس من مصلحة    

 أحـداث  الشديد دور سلبي في      لألسفوالفلسطينيون، معا، فقد شهدنا في السبعينات كيف كان لحركة فتح           
المنافسة والقطيعة، يعود الفتحاويون،    تلك الفترة، حين تم رفع السالح، على الدولة والناس، وبعد سنوات            

 حماس منبوذة، هنا، وال بد من االستيالء على الفراغ الـذي  أن المشهد بطريقة غير مباشرة، باعتبار   إلى
 إلى،  وأمنيينسببته القطيعة مع حركة حماس، فيتدفق مسؤولو السلطة الوطنية وحركة فتح، من سياسيين              

 ان يبرر ويفسر ويقـول انـه لـيس    األردناقل تداعياتها اضطرار    ، جالبين معهم مشاكل كثيرة،      األردن
 عباس ودحالن اغتاال الـرئيس      أنطرفا في تصريحات القدومي، التي فجرها في منزله في عمان، حول            

  .األمريكية والموساد والمخابرات المركزية إسرائيلعرفات، بتنسيق مع 
، باعتبـاره   األردنفصيل فلسطيني بالعمـل فـي        ألينسمح    ال إننالماذا نؤسس مواقف متناقضة فنقول      

ساحة، فيتم اتخاذ موقف سلبي جدا من حركة حماس، فيما يتم السماح لنشاطات حركة فتح ورموزهـا،                 
 حركة فتح لها تاريخ يختلط فيه الرصاص بالدم، وبالقفز عـن المحرمـات فـي                أنهذا على الرغم من     

، التي يتم تدليلها، فيمـا      أيضا ال ينطبق على حركة فتح،       ، فلماذا األردن كان هذا هو موقف      وإذا،  األردن
، في اتون الخالفات الفلسطينية، فنـرى       األردن درجة الزج ب   إلىتتوسع هي يوما بعد يوم، في مساحتها،        



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1495:         العدد       16/7/2009الخميس  :التاريخ

بـدال  " الساحة" لمفهوم   إحياء، وكأننا نشهد    األردن القنبلة القدومية والرد عليها، يجري في        أن أسلفتكما  
  .ولةمن البلد والد

 فصائلية تصول وتجول في عمان، وفلل عمان، وفنادق عمان، ومزارع           وأمنيةحين ترى رموزا سياسية     
لالستيالء على  " الشبق" هؤالء هم حلفاء اليوم، وتناسينا       أن لهذا كلفة، حتى لو ظننا       أنالضواحي، تعرف   

 كل  أنه التحركات، خصوصا،     هذ إيقاعهي القدرة الممكنة لضبط      تعرف ما  الدولة والبلد، قبل عقود، وال    
 يقف على مسافة متساوية من كل الفـصائل         األردنشيء متوقع، وقد قيل على لسان مسؤولين مرارا ان          

، مـسببة حرجـا     األردن إلى فتح تتغطى بعباءة السلطة الوطنية، وتعود لتتسلل         أنالفلسطينية، لكننا نرى    
 عجـز العـالمين     أن يكون طرفا فيها، بعد      أنريد  ، وال ي  األردنكبيرا، واستدراجا نحو خانات ال يحبها       

  .، عن رأب الصدع الفلسطينيواإلسالميالعربي 
، وهي تعرف عدوها، وتعرف ميدانه، فيما الخطـر         األردن وعلى   األردنخطر لها في     حركة حماس ال  

 لحظة،  أي  القديمة في عيونهم، وقد تستفيق في      األحالم اليوم، ممن تنام     أصدقاء األمس أعداءالحقيقي في   
 أن حماس، لنضمن التوازن، ونضمن      باتجاه كان ال بد من العبين فصائليين، فلنفتح خطوط عالقاتنا           وإذا

 أن، وبغير ذلك فأن علينا      أوسلو صفقة سرية، على طريقة      أيال يتم بيع حقوق الالجئين والنازحين، في        
  .فات الفتحاويين وتراشقاتهم منصة لخالإلى تحول عمان تدريجيا أمام، وأكثر وأكثر أكثرنتوقع 

 ينزلـوا   أن وكالء الحركة عليهم     أني، غير   سرائيل، والرضى اإل  األمريكيةفتح تستفيد اليوم، من الرعاية      
 أن لـألردن نريد   ، ال األدنى في الحد    وألننا نعرف الفرق بينهم وبين حماس من جهة،         ألنناعن ظهورنا،   

  ".االبوات"، ومحاولة زجه في خالفات األجندات يستدرج نحو خانات التناحر الفصائلي، وتأجير
. ؟آنـذاك  أي خطر على حياته في عمان، من جانب مجهول، فمن سيتحمل الكلفة      إلىلو تعرض القدومي    

  .اإلجابةسؤال برسم 
  16/7/2009الدستور، 

  
  الفلسطينية" ِحْسبة برما"ي وسرائيلإشكالية وقف االستيطان اإل .73

  حسن أبو طالب. د
 والتحركات والتّصريحات البراقة أحيانا، والمتشائمة غالبا، تُواجه مساعي التسوية السياسية           رغم الوعود 

مأزقا مضاعفا يعيد األمور إلى ما قبل نقطة الصفر، وكأن قَدر المنطقة أن تُعيد إنتاج أزماتها واحدة تلو                  
  . األماماألخرى، بعد أن تزيدها تعقيدا وتشبيكا، دون أن تحقّق أي خطوة إلى

هذا التّقييم ليس إفراطا في التشاؤم بقدر ما هو تعبير عن وضعٍ عام تعيشه المنطقة منذ فترة طويلة، ولم                   
تُفلح كل التحركات والجهود في أن تُحول مصير المنطقة من كبوتها المتفاقمة إلى مجرد بدء لحالة تعافي                 

  .يمكن البناء عليها بتدرج وثقة
  م طوياللم َيد.. تفاؤل

ي، ومنهم من اعتقد أن هذا      سرائيللقد تفاءل الكثيرون بموقف الرئيس األمريكي أوباما تُجاه االستيطان اإل         
الموقف األمريكي سيكون بداية عملية سلمية تتّسم بالجدية واالنضباط وااللتزام بالقرارات الدولية، وأيضا             

صل إليها في السنوات الخمس الماضية، وأشهرها بالطّبع خطـة          بالخُطط واالتِّفاقات العديدة، التي تم التو     
  ".خارطة الطريق"

ية تحت حجج وذرائع مختلفة، هدفـه       سرائيلمبعث التفاؤل أن االستيطان الذي تلتزم به كل الحكومات اإل         
لـدات  الوحيد هو تهويد كّل األراضي الفلسطينية، ومن ثَم قطْع السبل واألواصـر الجغرافيـة بـين الب                

والتجمعات السكنية الفلسطينية، وبِما يجعل هدف إقامة دولة فلسطينية قابِلة للحياة، ضرباً من المـستحيل،     
  .وبالتالي، يقضي على أي عملية تسوية قبل أن تبدأ
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ي، رغـم إعالنهـا     سـرائيل معروف أن إدارة الرئيس بوش السابقة لم تفعل أي شيء تُجاه االستيطان اإل            
  .الدولتين، بل كانت عمليا داعمة لالستيطان والتّهويد بكل أشكاله، المعلَنة والمستترة معاااللتزام بحّل 

وحين أعلن أوباما موقفه بضرورة وقف االستيطان، بدا األمر نوعاً من القطيعة مع سلوك اإلدارة السابقة                
يا إلنجـاح أي عمليـة تـسوية        واقترابا نسبيا، ليس من الحق الفلسطيني بوجه عام، بل من الشروط الدن           

 بات شعارا محّل توافُق بين العرب في عمومهم، وإدارة أوباما تحديدا،            الذيتستهدف إنجاز حّل الدولتين،     
  .ومن ورائها قوى الغرب النافذة
يا، وخطاب رئيس الوزراء نتنياهو الشهير في جامعة بار إيالن، أكّد           إسرائيللكن هذا الشعار ليس مقبوال      

ف أو تجميد االستيطان وِفقا لما تُطالب به إدارة أوباما، وأوضح أن الهدف ليس إقامـة دولـة                  رفض وقْ 
، وإنما تكريس االحتالل وإعادة جدولة األمور المطلوبة، بحيث يستبعد الشقّ الـسياسي تمامـا               فلسطينية

االقتـصادية فـي   ويقتصر األمر على إجراء بعض التّغييرات الشكلية المحدودة في حيـاة الفلـسطينيين    
الضفة، باعتبارهم مجرد تجمعات سكانية، وليسوا أصحاب قضية قومية مشروعة، مع تجاهٍل تام للوضع              

  .في غزة
خالل مظاهرة قـرب    "  عاما من االحتالل   42أوباما أنطر إلى    : "الفتة كتب عليها الفلسطينيون باإلنجليزية    

   وجهه الرئيس األمريكي إلى العالم اإلسالمي بمناسبة الخطاب الذي2009 يونيو 4رام اهللا يوم 
  الضغط األمريكي الغائب

ي على االستمرار في االستيطان، واجهته تصريحات أمريكية قوية رافـضة، سـواء             سرائيلاإلصرار اإل 
على لسان الرئيس نفسه أو وزيرة الخارجية هيالرى كلينتون أو المتحدث الرسمي للبيت األبيض، غيـر                

 لـم   إسـرائيل تغير على األرض، وكّل ما تملكه الواليات المتحدة من أوراق للضغط على             أن األمر لم ي   
متى يمكن أن تُستخدم هذه األوراق طالما أن حّل الدولتين يخدم           : يستخدم بعد، فيما يظّل التساؤل مشروعا     

فقـا للتّـصريحات    المصلحة اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة وفي عموم العالم اإلسـالمي أيـضا، وِ            
  الرئاسية المعلنة؟

فجهود المبعوث األمريكي الخاص بعملية التسوية، تبدو متعثِّرة فـي         . جديد األمر يثير القلق إلى حد كبير      
  .مسألة وقْف االستيطان وفي غيرها، بل ربما نلمح تراجعا أمريكيا في هذا السياق

 بأن وقْـف    إسرائيل أولهما، بداية قبول أمريكي لحجة       :ية تتحدث عن أمرين   سرائيلوبعض التسريبات اإل  
االستيطان يجب أن ال يشمل البناء لمواجهة الزيادة الطبيعية للمستوطنين وال يشمل أيـضا المـشروعات    

 3الجاري العمل بها، وتلك المعلن عنها بالفعل، والتي يصل عدد الوحدات المقرر بناؤها إلـى حـوالي                  
وثانيهما، أن الواليات المتحدة قـد تُطالـب العـرب          . وطنات مختلفة بالضفة الغربية   آالف وِحدة في مست   

بخُطوة تطبيعٍ جماعية مع تل أبيب، مقابِل أي قرار جزئي وظاهري تقدم عليـه بـشأن تجميـد مؤقّـت                 
  .ومحدود لالستيطان، وهو أمر يصعب قبوله عربيا

ية، ولكنه  سرائيل عن صحة ما سربته الصحافة اإل      صحيح أن المتحدث الرسمي للبيت األبيض نفى ما قيل        
ية بشأن الـسماح الجزئـي لخُطـط االسـتيطان          سرائيللم ينف قُرب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اإل        

  .ي المستقبليسرائيلاإل
ـ                 ا النفي إذن غير مكتمل األركان وال يقدم اطمئنانا كامال للفلسطينيين أو للعرب، خاصة وأن رؤية أوبام

للتسوية السياسية الشاملة في المنطقة لم تُعلن بعد، وال أحد يعرف بالضبط ما هي أفُق هذه الرؤية وكيف                  
  .يمكن تطبيقها، وأسئلة أخرى كثيرة ما زالت بال إجابات

  "حسبة برما"
نياهو ناهيك عن تلميحات أخيرة للرئيس أوباما نفسه، تتحدث عن تطور إيجابي في االتفاق مع حكومة نت               

، وهي فكـرة قيـد      إسرائيلبشأن االستيطان، ولكنه لم يحدد طبيعته، وربما يعلن عنه في خطاب له في              
  .الدرس
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 في شأن يخص الفلسطينيين ومصيرهم،      إسرائيلفإذا حدث مثل هذا االتِّفاق بين أمريكا و       . وهنا تجب وقْفة  
اتها، أي اتفاق يحقِّق المـصاِلح األمريكيـة        وهو أمر مرجح، فهذا معناه عودة مرة أخرى إلى الصيغة ذ          

ية، بعيدا عن أي مشاركة فلسطينية، ثم يفرض على الفلسطينيين، فإن قبلوه، ال توجد ضمانات               سرائيلواإل
لهم للحصول على ما يفيد موقفهم الراهن أو المستقبلي، وإن رفضوه، يصبحون خارج المعادلة بإرادتهم               

بأنهم يضيعون الفرصة تلو األخرى وأنهم رافضون للسالم، رغم أنـه غيـر             ويصبح من السهل اتهامهم     
  .موجود أصال

، ")التحرير.. "عبارة دارجة مصرية تُقال عندما يحتار المرء في حساب شيء ما          " (حسبة برما "هكذا هي   
 التباسـا مـع     ويزداد األمر . التي تتبدى مالمحها بشأن االستيطان والتسوية والمواقف األمريكية الملتبسة        

ذلك الموقف الذي ألزم به الرئيس محمود عباس نفسه بعدم العودة إلى االتِّصاالت السياسية مع الحكومة                
ية، ما لم تلتزم بحّل الدولتين بصراحة وشفافية، وأن يتم وقف االستيطان تماما وِفقا لمقتـضيات                سرائيلاإل

دِئية، ولكنه ال يخلو مـن تحـديات وصـعاب،          خطة خارطة الطريق، وهو موقف سليم من الناحية المب        
ما هي أوراق الضغط الفعلية التي يملكها الفلسطينيون لفرض هـذين الـشرطين             : والسؤال المطروح هنا  

على الطّرف اآلخر؟ وحتى ولو كانت هناك أوراق ضغط، فهل يمكن أن تُصبح فاعلة في ظـل وجـود                   
   الساحة الفلسطينية؟االنقسام وتضارب الرؤى السائدين في

  أْيقونة فلسطينية عِصية وسالبة.. االنقسام
لقد أصبح االنقسام الفلسطيني أيقُونة جديدة يصعب فك طالسمها، ليس فقط على المصريين الذين يبذلون               
جهدا كبيرا ومستمرا منذ تسعة أشهر، وإنما على أصحاب القضية أنفسهم، دون إغفال أن النّصيب األكبر                

حمله كلُّ من حركتَي فتح وحماس، ومن ورائهما السلطة الفلسطينية وحكومة سالم فياض في جانـب،                تت
  .وحكومة إسماعيل هنية في غزة في جانب آخر

فبعد ستّة جوالت من الحوار المكثّف، والسابعة في األفُق، وزيارات لوفود مصرية لدمـشق والـضفة،                
الـشكوك هـي    .  القاهرة، ما زالت األمور في مربَّعها األول       ورسائل مع غزة، واستقبال لخالد مشعل في      

 تلـو األفكـار ويقـوم       األفكارالسائدة والمطاِلب التعجيزية هي المتبادلة والوسيط المصري حائر يطرح          
بالمبادرات ويدعو القادة والكوادر، ولكنه يصطدم في كّل خطوة بمشكلة جديدة ما أن يبحث لها عن حـّل             

كلة أخرى تفرِض نفسها بقوة، تبدأ صغيرة ثم تكبر ككُرة الثلج، وتطيح بكـّل مـا سـبق                  توافقي إال ومش  
إنجازه، هكذا مثال قضية االعتقال الذي تقوم بها الحكومتان في الضفة وغزة ألبنـاء وكـوادر الطـرف                  

  .اآلخر
 الضفة، ولذا   حماس ترى أن اعتقال كوادرها يتم ألسباب سياسية تتعلّق بقرار السلطة تصفية وجودها في             

والسلطة من جانبها، تعتبر االعتقـال قـضية        . فال اتِّفاق إال بعد تحرير المعتقَلين بالجملة، وليس فرادى        
أمنية لها أساس قانوني يتعلّق بضرورة نزع سالح الفصائل والتزامات محددة على السلطة الوفاء بهـا،                

 وحسب رؤية السلطة، فليس هناك عالقة مباشـرة        عنه، وبالتالي،  لإلفراجوأن من يثبت براءته فال جناح       
  .بين هؤالء وبين التوصل إلى اتفاق فلسطيني مطلوب بشدة اليوم قبل غدا

وما بين السياسي والقانوني، تضيع القضية األم، وهي التوافق الفلسطيني المنشود، ويبقى االنقسام معززا              
  .سطينية إلى مدى غير معلوممكرما وسيدا للموقف، وتستمر حسبة برما الفل

  15/7/2009موقع سويس انفو، 
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  16/7/2009الدستور، 


