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  جديد دون تجميد االستيطان" أنابوليس"واشنطن تدرس إطالق ": هآرتس" .1

 عن ديبلوماسـي     ذكرت نقالً   قد "هآرتس"صحيفة  ، أن   القدس المحتلة  من   17/7/2009الدستور،  نشرت  
وباما، تخطط لطرح سلسلة من الخطوات السياسية السـتئناف         أيركي باراك   ن إدارة الرئيس األم   أغربي  

 بجدول زمني ملزم للتوصـل إلـى        اًن يكون منوط   أ  والسلطة الفلسطينية، على   "إسرائيل"المفاوضات بين   
حل، وسيتم عرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو،         

صحيفة بنشر جزء من محضر االجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء اإلسـرائيلي الـسابق               فيما قامت ال  
ولمـرت إن   أ من    الماضي، رفض خالله عباس اقتراحاً     رسبتمب/  والرئيس عباس في أيلول    أولمرت إيهود

 أولمـرت تحصل السلطة على مساحة تساوي مساحة الضفة الغربية في إطار الحل النهائي، حيث اقترح               
  . من الضفة الغربية، ما رفضه الرئيس عباس%93,5ام الدولة الفلسطينية على إن تق

وأشارت الصحيفة أن اإلدارة األمريكية ستعلن عن مبادرتها بعد توصلها إلى اتفاق تسوية مع الحكومـة                
 باتت مستعدة للتوصـل لحـل وسـط،         أوباما إن إدارة    اإلسرائيلية حول البناء في المستوطنات، موضحاً     

 بمثابة مؤتمر شبيه    أوباما تكون خطة الرئيس     أنعت عن موقفها بخصوص تجميد االستيطان، على        وتراج
  .2007 رنوفمب/ الذي بادرت إليه إدارة الرئيس السابق جورج بوش في تشرين الثاني" نابوليسأ"بمؤتمر 

ضـوع   ستتوصل قبل إطالق الخطة إلى حـل حـول مو          أوباماوأشار المصدر الغربي إن إدارة الرئيس       
 لن توافق على تجميـد االسـتيطان        "إسرائيل"االستيطان في الضفة الغربية، بعد إن توصلت اإلدارة إن          

بصورة كاملة، وقد فهم األميركيون إن طلبهم غير عملي، وانه من اجل ذلك تفـضل اإلدارة األميركيـة                  
والعرب من جهة والفلسطينيين     "إسرائيل"القيام بوضع رزمة كاملة للحل، يتم خاللها إعادة بناء الثقة بين            

  .من جهة أخرى، ما قد يهمش موضوع االستيطان
إن القضية األساسية في األمر هو عدم ثقة الفلسطينيين بنوايا حكومة نتنياهو واليمـين              " هآرتس"وأشارت  

المتطرف، إذ إن العرب والفلسطينيين يعتقدون أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي سـيخدعهم وخاصـة فـي                
  .ستيطانمجال اال

عد خريطة للحدود المستقبلية للدولة الفلـسطينية       أولمرت، كان قد    أن  أوفي هذا السياق أبرزت الصحيفة      
 مـن مـساحة الـضفة    %93,5العتيدة، اقترح فيها على الرئيس عباس أن يقيم الفلسطينيون دولتهم على    

اقي يحصلون عليـه علـى      ، والب "إسرائيل" كمناطق بديلة في     %5,8الغربية، إضافة إلى حصولهم على      
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على أن تبقى الكتل االستيطانية الكبرى ضمن الـسيطرة         "من الضفة إلى قطاع غزة،      " ممر آمن "صورة  
  ".اإلسرائيلية

 علـى   "إسرائيل" ينص على تقاسم السيادة فيها،       أولمرتوفيما يتعلق بالقدس أشارت الصحيفة إن اقتراح        
اء العربية، فيما تبقى البلدة القديمة ومنطقة الحرم الـشريف          اإلحياء اليهودية والسلطة الوطنية على اإلحي     

  . وفلسطين والواليات المتحدة واألردن والسعودية"إسرائيل"تحت إشراف لجنة دولية بمشاركة من 
من رام اهللا، قول الدبلوماسي الغربي أن المبادرة األميركية لـن            17/7/2009الحياة الجديدة،   وأضافت  

ن تطرح حلوالً لقضايا الخالف الجوهرية، بل ستشكل إطاراً للمحادثات، وتحـدد            تخوض في التفاصيل ول   
  .طريقة إدارتها وآليات متابعتها

  
 "  التراث الثقافي لمدينة القدس: "ينظم مؤتمراً في بيروت تحت عنوان"  الزيتونةمركز" .2

س مـؤتمراً بحثيـاً     نظم أم  "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   " أن    17/7/2009المستقبل،  ذكرت  
 50 حـضره نحـو    في بيروت ، في فندق كراون بالزا ـ الحمراء، "التراث الثقافي لمدينة القدس"عن 

وامتدت أعمال  . مشاركاً جاؤوا من القدس واألردن وسوريا واالمارات العربية المتحدة والسعودية، ولبنان          
  .المؤتمر طوال اليوم

د، ثم تحدث المدير العام للمركز محسن صالح، الذي لفت إلى           ع، ترحيب من وائل س     المؤتمر بدايةوكانت  
 ورقة بأسلوب علمي، وهي تعكس االهتمام بالمدينة وتراثها وعماراتها وأوقافهـا،            11ستتم مناقشة   " أنه  

قـوة القـدس ومكانتهـا      "ورأى أن    ".والواقع الحقيقي لما تعانيه من االحتالل ومؤتمرات صهينة وتهويد        
  ".لى الحال الصحية للمدينةالحضارية مؤشر ع

المسيح اختار القدس محطته النهائية فـي االرض        " وألقى حسين ابو النمل كلمة أنيس الصايغ، معتبرا أن        
، واختارهـا الرسـول     "الذي في الـسموات   "الى ابيه   ) حسب الفهم المسيحي  (حينما قضت بعثته ان يعود      

يهود االوالن، داود وسليمان، تقربـا مـن اهللا عـن    العربي ليعرج منها الى السماء، وحتى ملكا ـ نبيا ال 
  ".اتخذها االول قاعدة لملكه واختارها الثاني مقرا لهيكله: طريق القدس، كما تقول الروايات الدينية

فـي االقتـراب    ) وهم ستون في المئة من البشر     (ال تكتفي القدس بتوحيد المسيحيين والمسلمين       :" اضاف
توحد الكون في قيمه واسمى فضائله، لتصبح بحق وجـدارة، مدينـة الـسالم              منها والتعبد فيها، بل انها      

ان القدس كانت طيلة التاريخ هدفا للقوى المتآمرة والطامعـة بهـا            "واشار الى    ".المنشود وعاصمة العالم  
وبفلسطين عموما، فالقدس هي المدينة الوحيدة في العالم التي دمرها اعداؤها وغزاتها ثماني عشرة مـرة                

  ".التاريخ ، لكنها كانت في كل مرة تنفض الغبار عن نفسها، وتنهض، وتعيد شبابها وحيويتهافي 
لقد اعتادت القدس ان تتحدى اعداءها، ولعل تحديها اليوم هو اقوى واصعب واشد تحدياتها              "وختم مؤكدا   

المـؤمنين  في التاريخ، وهي تنتظر من اهلها، من الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمـسيحيين وكـل               
 ".بفضائلها وقيمها، ان ينضموا الى الخندق الذي تتمترس فيه لحماية ارثها

وبعد  انقسمت الى ثالث جلساتأن أعمال المؤتمر  ،صقر ابو فخر عن 17/7/2009السفير، وأضافت 
 . اختتام حفل االفتتاح انعقدت، على الفور، الجلسات العلمية الثالث تباعاً

 شخصيات مقدسية 
أستاذ التاريخ في (ه الندوة النائب اللبناني عماد الحوت وتحدث فيها كل من محمد عيسى صالحية أدار هذ

عن بعض الشخصيات األدبية والتاريخية المقدسية أمثال خليل السكاكيني ) جامعة اليرموك األردنية
وحة ثم تحدث مهدي عبد الهادي عن الرؤى والمشاريع المطر. وعارف العارف وإسعاف النشاشيبي

عن العمارة والهوية في القدس فذكر ان الحفريات لم ) باحث في العمارة(لتقسيم القدس، وبديع العابد 
ثم .  التي ينسب بناء القدس في األزمنة القديمة الى هذه المدينة"يبوس"تبرهن حتى اآلن على وجود مدينة 

 . لى بعضهاقدم الدكتور محمد شندب قراءة في هذه األوراق وعقّب بالمالحظات ع
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 التاريخ الحضاري 
أدار هذه الجلسة األب الدكتور انطوان ضو الذي شدد على أهمية التاريخ الحضاري لمدينة القدس الذي 

وقال إن إسرائيل أرادت دائماً طمس هذا التاريخ، وإهالة الركام . يتشارك فيه المسيحيون والمسلمون معاً
ثم تحدث على التوالي كل من سالمة الهرفي البلوي . ربيةعليه من خالل التهويد وتغيير األسماء الع

عن المؤسسات التعليمية والمكتبات في القدس، ورياض ياسين ) رئيس قسم التاريخ في جامعة الشارقة(
عن التراث الثقافي لمدينة القدس في القوانين ) مسؤول قطاع الثقافة في اللجنة األردنية لليونسكو(

) رئيس تحرير مجلة األرض للدراسات الفلسطينية في دمشق(براهيم عبد الكريم واالتفاقات الدولية، وا
مستشار المعهد (عن الممارسات الصهيونية لتغيير الوجه الحضاري لمدينة القدس، وسامي الصالحات 

عن مؤسسات الوقف في القدس، وتولي التعقيب بالمالحظات على ) الدولي للوقف اإلسالمي في ماليزيا
 . لمقدمة زياد الحسناألوراق ا

 الحفاظ على التراث 
 الزميل طالل سلمان، "السفير"تولى الدكتور حافظ الكرمي إدارة هذه الجلسة التي تغيب عنها ناشر 

عن دور العلماء ) األمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج(وتحدث فيها كل من عبد الجبار سعيد 
) األمين العام للجنة الملكية األردنية لشؤون القدس(عبد اهللا كنعان واألكاديميين في الحفاظ على القدس، و

عن الدور العربي واإلسالمي في الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة القدس، ومحمد أكرم العدلوني 
عن دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية التراث الحضاري ) األمين العام لمؤسسة القدس الدولية(

وقد ناقش هذه األوراق جميعها الوزير والنائب السابق بشارة مرهج، وعرض . نة القدسوالثقافي لمدي
لفكرة العمل في المجال الدولي إلرغام إسرائيل على السماح للحجاج المسيحيين بزيارة القدس بال أي 
 عوائق، ألن من شأن ذلك إضعاف قبضة االحتالل على المدينة وسكانها، وإنعاش عملية التواصل بين

 . أهل القدس والعالم
 مالحظات 

تضمنت األوراق المعروضة على المؤتمر، والتي وضعت بين أيدي المشاركين، في معظمها، معلومات 
لكن، كان ثمة . وبعض هذه األوراق أحاط بالموضوع الذي تصدى لمعالجته إحاطة جيدة. ثرية ومهمة

غة اإلسالمية للقدس، وإغفال دور المسيحيين ميل عام لدى كثير من هذه األوراق الى التركيز على الصب
لكن السمة . في التاريخ الثقافي والحضاري لهذه المدينة، وهو إغفال غير مقصود على ما أحسب

وعلى سبيل المثال، فقد . اإلسالمية الغالبة على معظم الباحثين قادت أبحاثهم وأوراقهم على هذا النحو
ي كل سنة، الى إحياء ذكرى شخصية من الشخصيات اإلسالمية دعا الدكتور سالمة الهرفي البلوي، ف

؟ ما الضير في ان تكون "شخصية إسالمية"لماذا . التي ساهمت في خدمة الحركة الثقافية في القدس
الشخصية مقدسية وكفى؟ وهل يمكن ان يتجاهل الباحث الحصيف خليل السكاكيني مثالً، أو ادوارد سعيد 

الخ؟ وعلى هذا الغرار، وصف محمد عيسى صالحية ...  نبيه أمين فارسأو بندلي صليبا الجوزي أو
ولعل الباحث غير قادر على التفريق بين . وهذا غلط، فهو مسيحي. »النصراني«خليل السكاكيني بـ 

النصارى وهم فرقة مسيحية اندثرت منذ زمن بعيد، والمسيحيين الذين اكتسبوا هذا االسم في أنطاكيا 
انها مجرد مالحظات أولية وسريعة وال تنتقص من قيمة هذه األوراق أو اآلراء . حتى قبل اإلسالم

  . الواردة فيها أو خالصة أعمال هذا اللقاء، وهي خالصة مهمة في نهاية المطاف
 قد صار، بالتدريج، أحد مراكز صنع الثقافة في مدينة "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"لعل و

وهو، بهذا الجهد الملحوظ، يسد جانباً من . يدور منها في حقل الدراسات الفلسطينيةبيروت، وال سيما ما 
النقصان الذي أحدثه اندثار مركز االبحاث ومركز التخطيط التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وتضاؤل دور بقية المراكز االعالمية ومؤسسات البحث العلمي التي كانت وضاءة في بيروت في حقبة 

وال أجازف بالقول إن اإلدارة المتقنة للدكتور محسن صالح لها شأن كبير في . بعينيات القرن العشرينس
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 الى ان يتبوأ موقعاً محترماً بين شبكة مؤسسات البحث العلمي في لبنان، خصوصاً "مركز الزيتونة"دفع 
 . ان منشوراته في حقلي التوثيق والدراسات تمنحه، بجدارة، مكانة الئقة

 
  "حزب كاديما"حول " مركز الزيتونة"قرير جديد لـت .3

 الذي يسلط الضوء "حزب كاديما"ضمن سلسلة تقرير معلومات أصدر مركز الزيتونة الكتاب التاسع عن 
 .عليه، ويتحدث عن ظروف نشأة الحزب وأثر غياب شارون عن الساحة السياسية في كاديما

، وخوضه الحرب على 17 في انتخابات الكنيست  ثم يتعرض التقرير لرئاسة أولمرت للحزب، وفوزه
 .لبنان، وإدارته لملف التسوية، وقضايا الفساد التي أحاطت به

ثم يعرض التقرير لفترة رئاسة ليفني للحزب، واالنتخابات الداخلية في كاديما، ومساعي ليفني في تشكيل 
 18ض انتخابات الكنيست حكومة جديدة، ويتحدث عن دور كاديما في العدوان على غزة، ثم يستعر

 .وتداعياتها على الحزب
7/2009مجلة العودة،   

 
  حصار غزةونطالب أوباما بكسر  ...ال نعادي اليهود ولكننا ضد االحتالل: هنية .4

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني ليس  :وكاالت والفلسطين -  غزة
المنطلق من رؤية صهيونية ترفض الحقوق والثوابت "د االحتالل ضد اليهود كونهم يهوداً، لكنه ض

في مكتبه " 2شريان الحياة "وقال هنية خالل مؤتمر صحفي عقده أمس، برفقة أعضاء قافلة  ".الفلسطينية
بمدينة غزة بعد االجتماع معهم، حيث كان من ضمنهم حاخامات يهود يعارضون الحصار المفروض 

أمثال هؤالء الحاخامات الكرام الذين عبروا عن رفضهم للحصار والعدوان إن : "على غزة واالحتالل
إن قافلة شريان الحياة : "وأضاف ".ليس أمامنا إال أن نحترم هذه التوجهات ونقدر هذه الثقافة.. والجرائم

، مشيراً "تؤكد على أن الشعب األمريكي بدأ يعبر عن غضبه ورفض دعم بالده لالحتالل اإلسرائيلي) 2(
إلى أن المشاركة الشعبية األمريكية الكبيرة في هذه الزيارة تؤكد أن األمريكيين ليسوا مجمعين على 

تحمل داللة "وأكد أن القافلة  .الحصار وانتهاكات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة
، معبراً عن "ودخاصة كون المشاركين في معظمهم من الواليات المتحدة بمن فيهم من حاخامات يه

  . تقديره لمبادرة المشاركين بزيارة القطاع لرفض االحتالل ومحاولة كسر الحصار
لتحملهم عناء السفر وتمكنهم من دخول غزة " األبطال" المتضامنين المشاركين في القافلة بـ هنيةووصف

راء الفلسطيني واعتبر رئيس الوز. رغم كل الصعوبات وذلك في سبيل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني
جريمة العصر وطعنة في األخالقيات "الحصار اإلسرائيلي لمليون ونصف مليون إنسان في قطاع غزة 

رغم كل الظروف : "، قائالً"سيبقون صامدين في وجه االحتالل"وشدد على أن الفلسطينيين  ".اإلنسانية
وفود التضامنية في كسر الحصار ، مثمناً جهود ال"فإن إرادتنا لن تنكسر ولن نستسلم وسنزداد ثباتاً

  .ومؤازرة الشعب الفلسطيني
وأعرب هنية عن أمله في أن يتبنى الرئيس األمريكي باراك أوباما نهج المتضامنين مع قطاع غزة 
ويكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ ثالثة أعوام على مليون ونصف المليون فلسطيني، ودعاه إلى 

  .رض وكذلك تبني مبادرات كسر الحصارترجمة مواقف إدارته على األ
إن الشعب الفلسطيني ال يعادي : " أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي.من جانبه، قال د

الديانة اليهودية وإنما يعادي الصهيونية التي اغتصبت فلسطين وطردت سكانها وحرمتهم من حقوقهم 
نرحب بوفد شريان الحياة على : "فلة شريان الحياة الثانيةحر خالل استقباله وفد قابوأضاف  ".المشروعة

". أرض غزة وهم يحملون معاني اإلنسانية للشعب الفلسطيني إضافة إلى المساعدات للتخفيف من معاناته
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وأطلع الوفد على آثار الحصار والحرب اإلسرائيلية على مختلف قطاعات الحياة وما خلفاه من دمار في 
  . مار الذي تعرض له مبنى المجلس التشريعي نتيجة قصفه بثالثة صواريخالبنى التحتية والد

  17/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "األكاذيب والزوبعات"عن اتهاماته ويصفها بـ" عدم السكوت"عباس يهدد القدومي بـ .5
وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصريحات التي أطلقها رئيس : يوسف الشايب -رام اهللا 
السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي ضده حول ضلوعه في اغتيال عرفات الدائرة 

وقال عباس في تصريحات لتلفزيون فلسطين، أمس ". أكاذيب وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح السادس"بأنها 
 أن ما قضية القدومي ستتابع من كافة المستويات التنظيمية وغير التنظيمية، ولن نسكت عنها، مبينا"

حدث هو مجموعة من األكاذيب فبركت لتخرج في هذا الوقت بالذات، مع العلم أن القدومي يدعي أنها 
منذ خمس سنوات، فلماذا لم ينشر هذه القضايا قبل خمس سنوات، إذا كانت هذه القضايا والمعلومات 

اذيب ويعطل صحيحة ومؤكدة؟ وهو نفسه يفهم أنها غير صحيحة ولكن جاء اآلن ليروي هذه األك
  .المؤتمر السادس للحركة

وأكد الرئيس الفلسطيني أن فتح في طريقها إلى عقد المؤتمر العام السادس الذي أقرته في مدينة بيت لحم 
  .  المقبل، رغم كل األكاذيب والزوبعات التي أثارها القدوميأغسطس/ في الرابع من آب

الل السنتين الماضيتين كل القضايا للوصول إلى بحثنا خ"وحول الحوار الوطني الفلسطيني، قال عباس 
الوحدة، لكن مع األسف لم نصل إلى أي نتيجة، وطلبنا من حماس أن نشكل حكومة وحدة وطنية، هذه 

 مخاطبا أبناء شعبه عباسوقال  ".الحكومة تلتزم بالتزامات الشرعية الدولية وليس التنظيمات واألحزاب
هائية جميعها، والوصول إلى المصالحة الوطنية مع حماس وغيرها، نريد أن نصل إلى حل القضايا الن"

  ".إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ألن هذا األمر ال جدال وال نقاش فيه
ورأى عباس أن االحتكام للشعب وإجراء االنتخابات في موعدها هو الحل األمثل إلنهاء االنقسام، 

 إلى أن تكون االنتخابات القادمة برعاية ومراقبة من الدول العربية، على أن تكون نحن ندعو"وأضاف 
  ".في غزة والضفة الغربية

 بالتنصل من التزاماتها الموقعة مع الفلسطينيين برعاية دولية، معتبراً أن المبادرة "إسرائيل"واتهم عباس 
ن ال نقول إننا ال نريد أن نتعامل مع نح"وقال عباس  .العربية أصبحت قرارا من قرارات مجلس األمن

  ".نتنياهو، نحن نتعامل مع أي حكومة يختارها الشعب اإلسرائيلي، وهذا من حيث المبدأ ال نقاش فيه
  17/7/2009الغد، األردن، 

  
   شأن فصائلي داخلي لن نتدخل فيهفتحخالفات : الدويك .6

لدويك عن أسفه للخالفات التي تعيشها ا  عزيز. أعرب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:رام اهللا
حركة فتح عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق 
القدومي والتي اتهم فيها الرئيس محمود عباس ومستشاره السابق للشؤون األمنية محمد دحالن 

 وأكد أن المجلس التشريعي يتابع هذا الجدل في اغتيال الرئيس السابق ياسر عرفات،" التواطؤ"بـ
على أن " قدس برس"وشدد الدويك في تصريحات خاصة لـ .ويعتبره شأنا فصائلياً داخلياً لن يتدخل فيه

نحن في فلسطين في : "الهدف األسمى لجميع الفلسطينيين هو وحدة صفهم جميعاً ووحدة فصائلهم، وقال
  ".ئلنا التي تعيش خالفات هذه األيامأمس الحاجة إلى وحدة صفنا ووحدة فصا

من العمل في " الجزيرة"على صعيد آخر طالب الدويك الجهات المسؤولة على استصدار قرار منع قناة 
  .الضفة الغربية على مراجعة قرارها

  16/7/2009 قدس برس،
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   أن تكون لعباس عالقة بوفاة عرفاتيستبعد أبو شريف .7

 أن تكون ،لسياسي السابق للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتاستبعد بسام أبو شريف المستشار ا
وقال أبو شريف للجزيرة إن معلوماته . لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عالقة بوفاة عرفات

  .تجزم بأن رئيس الوزراء األسبق أرييل شارون وشاؤول موفاز اجتمعا واتفقا على قتل عرفات
ك بأن الكلمات المنسوبة لشارون في المحضر الذي كشف عنه رئيس لكن أبو شريف قال إنه ال يش

  . استخدمها شارون فعال،الدائرة السياسية في منظمة التحرير وأمين سر حركة فتح فاروق القدومي
 وقال إن جهة لم يسمها أبلغته ،واتهم أبو شريف جهات إسرائيلية قال إنها في الحكم اليوم بتسميم عرفات

 وأن الرئيس الراحل ،وروى أبو شريف للجزيرة أنه حذّر عرفات .غتيال الرئيس الراحلبوجود خطة ال
أصر عليه بأن يتحدث في هذا الشأن بحضور مسؤولين فلسطينيين في المقاطعة بينهم محمود عباس 

يقصد بالحاضرين عندما طلب منه أبو " أال تثق باإلخوة"ومحمد دحالن، مشيرا إلى أن عباس قال له 
  .يف الحديث على انفرادشر

 16/7/2009نت، .الجزيرة
  

   من التدخلحذر حماسوي" منظمةال"لـ القدومي لن يكون رئيساً للدائرة السياسية  يؤكد أنعمرو .8
عضو و اتهم سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية : نائل موسى- رام اهللا 

عمرو، الليلة قبل الماضية، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير  نبيل  لحركة فتح،المجلس الثوري
 ياسر عرفات بطريقة مهينة ومخجلة لخدمة تكتيكات ]الراحل[ بزج دم الرئيس ]القدوميفاروق [الحالي 

في الصراع الداخلي، واصفا السفير االتهامات التي ساقها القدومي بانها مفبركة وعارية تماما عن 
، "قنبلة دخانية "بأنهاووصف عمرو االتهامات للرئيس محمود عباس  .تحق الرد عليهاالصحة وال تس

و الحيلولة دون أفجرها  القدومي في توقيت ومغزى مريب بهدف التشويش على المؤتمر العام السادس، 
ي  تتوحد واستعادة دورها الطليعي والريادي فأن ودولية ال تريد لفتح إقليمية ألطرافانعقاده خدمة 

  .الحركة الوطنية والمؤثر في الساحة الفلسطينية
وأوضح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بصدد معالجة هذه المسألة في اجتماعها المقبل، ومن بعدها 
في المؤتمر المقبل لحركة فتح، وفي المجلس الوطني لدى انعقاده مؤكداً أن القدومي لن يكون رئيساً 

 كونه مسؤوال تاريخيا لن يعفيه من أنمة التحرير األسبوع المقبل، مشددا على للدائرة السياسية لمنظ
  .المساءلة والمحاسبة

بثته الليلة قبل الماضية أن اتهامات " العربية"على قناة " بانوراما"واعتبر عمرو في حديث لبرنامج 
  .القدومي تمس الوحدة الوطنية الفلسطينية وهي سابقة لم يجرؤ عليها أحد

 أو عمرو حركة حماس بعدم االنتظار على الرصيف بانتظار ما يسفر عنه الصراع المفبرك ونصح
 ال أن هذا ال يجدي وانه ينبغي على حماس إن التصيد في الماء العكر، قائال أوالديمقراطي داخل فتح 

  . الجاري25 اتفاق مع الكل الفلسطيني في إلىتضيع الفرصة السانحة في القاهرة للوصول 
هذه اتهامات تقليدية للسلطة من :  االتهامات والتأكيدات التي تكررها حماس للسلطة قال عمرووحول

 تتهم بان أنال يجوز .. .جانب حماس التي ألقت بكوادرنا من على أسطح البنايات على شاشات التلفزيون
  .هناك تآمر لالغتيال والقتل

 17/7/2009الحياة الجديدة، 
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  نقل تجربة غزة إلى الضفة عولن تستطي... فوضىخطط للت حماس: الضميري .9
قال الناطق باسم المؤسسة األمنية الفلسطينية العميد عدنان الضميري إن ما : عوض الرجوب - رام اهللا 

تخطط إليجاد حالة من الفوضى في الضفة "جرى في قلقيلية مؤخرا يشير إلى أن حركة حماس كانت 
وعما إذا كانت حماس  ".بة من طرفين هما إسرائيل وحماسمطلو"، مضيفا أن هذه الفوضى "الغربية

تسعى لنقل تجربة غزة إلى الضفة، قال إنها ال تستطيع ذلك ألنها تعرف أن قوى األمن الفلسطينية في 
  .وضع قانوني قوي ال يسمح بالتجاوزات، ووضع جغرافي وثقافي وعلمي متين

اس الذي ضبط في الضفة الغربية لم يضبط معه وقال الضميري في مقابلة مع الجزيرة نت إن سالح حم
بل ضبطنا وثائق تشير وتؤكد أنه موجه لألجهزة "أية وثيقة تشير إلى أن هذا السالح موجه لالحتالل، 

وقال إن المشكلة ليست مع قيادة حماس السياسية بل مع من يعمل على إيجاد تعددية  ".األمنية الفلسطينية
  .قق السكنية من أجل تشكيل جهاز أمني لحركة حماس في الضفة الغربيةأمنية، ومن أعد األموال والش

واتهم الضميري حماس بتخزين مالبس لألمن الوطني الفلسطيني في مدينتين مختلفتين، وغسيل ماليين 
 ماليين دوالر خالل الشهور 8.5الدوالرات عبر التجارة وشراء العقارات، وتحدث عن مصادرة نحو 

  .قط في الضفة الغربيةاألربعة الماضية ف
ورفض الضميري اتهامات حماس لألجهزة األمنية بالعمل تحت إمرة الجنرال األميركي كيت دايتون، 
مشيرا إلى أن دايتون ال يقوم إال بتدريب جهاز األمن الوطني الفلسطيني، وأراد بمحاضرته األخيرة 

  .تحسين شروط عمله لدى قيادته
، مشيرا 2001 عليها كما حدث عام "إسرائيل"الفلسطينية بعدم انقالب وقال إنه ال ضمانة لدى السلطة 

ونفى الضميري ما  .إلى عراقيل يمارسها االحتالل كمنع دخول المعدات غير القتالية لصالح السلطة
نشرته وسائل إعالم إسرائيلية عن دخول ألف قطعة سالح للسلطة، مضيفا أن هذه األخبار تنشر لصالح 

وقال إن االحتالل  .ائيلي، وتكون مادة هجومية لحماس وأعداء السلطة كي يهجموا عليهااالحتالل اإلسر
يمنع إدخال أدوات غير قتالية قدمت للسلطة من الكنديين مثل الستر الواقية والخوذ والمالبس وتحتجزها 

  .ينيةفي الميناء منذ ثمانية شهور أو سنة، كما تمنع دخول معدات قدمتها روسيا للسلطة الفلسط
، لكنه قال إنها "بعض التجاوزات"وحول انتهاكات حقوق اإلنسان في السجون، أقر الضميري بوجود 

 جنديا وضابطا العام 190وأشار إلى فصل  .فردية وال يوجد نهج وتوجه النتهاك وخرق القانون
لجزء األكبر  آخرين للجان تحقيق ومحاكم انضباطية في الشهور الستة األخيرة، ا500الماضي، وتقديم 

  .منهم بسبب سلوكهم وانتهاكهم حقوق المواطن
 16/7/2009نت، .الجزيرة

  
  الدويك يعتزم المباشرة بالدوام في المجلس التشريعي برام اهللا .10

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن عزمه المباشرة بدوامه في مكتبه .  أعلن د:رام اهللا
وقال الدويك في بيان  ).يوليو/  تموز22(  اهللا صباح يوم األربعاء القادم بمقر المجلس التشريعي في رام

نسخة عنه إن خطوته تأتي من باب الحرص على تفعيل دور المجلس وتفويت الفرصة على " معا"تلقت 
بعد أن أفرج : "وقال الدويك . في التدخل في التجربة الديمقراطية الفلسطينية الرائدة وتعطيلهااالحتالل

، " ولقائي الرئيس محمود عباس، عزمت المباشرة بالدوام في المجلس التشريعياالحتالل من سجون عني
مشيرا إلى أن ذلك جاء حرصا على عودة المجلس التشريعي لممارسة دوره في توحيد الصف الوطني 

  .ودعم جهود المصالحة
  16/7/2009وكالة معاً، 
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  شاليطسرى وملف الحكومة المقالة ترفض الربط بين زيارات األ .11
رفض وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة محمد فرج الغول ربط قضية زيارات  :غزة

، شاليطذوي المعتقلين ألبنائهم في سجون االحتالل بملف الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد 
 يستوجب وقفة شجاعة من الربط بين القضيتين"وأكد أن  ".هذا أمر غير عادل وغير مقبول: "وقال

 ".المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر لوقف االستمرار في هذه السياسة الظالمة
ليس من العدل "وقال خالل لقائه وفداً يمثل الصليب األحمر برئاسة مديره في غزة أنطوان جراند، أمس، 

، وفي نفس الوقت يطالب شاليطيب األحمر بزيارة أن نساوى بين الجالد والضحية، حيث يطالب الصل
".  أعوام3بخجل وبضعف بفتح برنامج زيارات أسرى قطاع غزة المحرومين منها منذ ما يزيد على 

والمالبس " الكانتين"وطالب بإعادة تقديم خدمات اللجنة بخصوص المقصف  .2006 عام شاليطعقب أسر 
  .غاية ويفتقدون لألمور األساسيةألسرى قطاع غزة، حيث إن أوضاعهم سيئة لل

  ".من جهته، أكد جراند أن اللجنة ستقوم بواجباتها وفق الصالحيات الممنوحة لها
  17/7/2009الخليج، 

   
  لقاء بين حماس وفتح السبت المقبل لتقييم المرحلة السابقة : طه أيمن .12

سيعقد غداً السبت   " فتح"و" اسحم"أيمن طه على أن لقاًء بين حركتي        " حماس"أكد القيادي في حركة      :غزة
في العاصمة المصرية القاهرة، لتقييم المرحلة السابقة والوقوف على قضية المعتقلين السياسيين            ) 18-7(

  .في الضفة الغربية المحتلة
سيضم كال من القياديين في الحركـة الـدكتور         " حماس"إن وفد   :" وقال طه في تصريحات صحفية أمس     

، مشدًدا على أن نجاح الحـوار رهـن         "الرشق بعد دعوة مصرية إلى عقد االجتماع      خليل الحية وعزت    
وعبر عن أمله فـي أن يكـون        ". التي تحاول استئصال المقاومة   "بإيقاف االعتقاالت السياسية في الضفة      

غبتها اللقاء مجدياً، مؤكداً أن حركته جاهزة لتقديم كل التسهيالت إلنجاح الحوار؛ انطالقًا من حرصها ور              
  .األكيدة في تحقيق المصالحة على أساسٍ من الثوابت الفلسطينية
إن الجانب المصري وجه دعوة للحركتين      " وفي ذات السياق قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد           

من أجل عقد لقاء مصغر في القاهرة، وذلك لتقييم التطورات في ملف الحوار على ضوء زيـارة الوفـد                   
  ". رام اهللا ودمشق األسبوع الماضيالمصري إلى

  17/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  األمريكيةحماس في سويسرا ال يمثل تغييرا في السياسة  -لقاء بيكرينغ ":  بوستواشنطن" .13
يرى مسؤولون امريكيون ان ما تراه حركة حماس انفراجا بعد الكشف عن لقـاءات تمـت بـين                  : لندن

في االدارة االمريكية في سويسرا ال يغير من حقيقة الموقـف           مسؤولين في حماس ومسؤول بارز سابق       
  .االمريكي

وقالت مصادر صحافية امريكية ان اللقاء الذي جمع كال من محمود الزهار وباسم نعيم من حركة حماس                 
والمسؤول االمريكي المساعد لوزير الخارجية السابق، وسفير واشنطن السابق لالمم المتحـدة تومـاس              

 لحماس انفراجا في عالقتها مع ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما مما سيؤدي لتخفيـف               بيكرينغ يمثل 
  . وتتعرض لحصار دولي2007عزلة الحركة التي تسيطر على غزة منذ عام 

بداية لمعالجـة   'عن باسم نعيم قوله انه يأمل ان يكون اللقاء مع بيكرينغ            ' واشنطن بوست 'ونقلت صحيفة   
وقال ان اللقاء هو االول من اجل فحص المواقف عبـر مفـاهيم             . 'الثالثة الماضية بعض اخطاء االعوام    

وتقول الصحيفة ان المسؤولين االمريكيين يتعاملون مع لقاء بيكرينغ         . عامة بدون التزام اي من الطرفين     
  .ولم يكشف عنه بطريقة مختلفة) يونيو(الذي تم في حزيران 
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نغ لم يكلف بالحديث مع حماس وهو نفسه اي بيكرينغ ال يمثـل             ويقول المسؤولون االمريكيون ان بيكري    
ويؤكـد المـسؤولون االمريكيـون ان       . فقد علمت االدارة االمريكية عن اللقاء في ما بعد        . موقفا رسميا 

السياسة تجاه الحركة االسالمية تظل كما هي، اي كما كانت في عهد الرئيس االمريكي الـسابق جـورج           
  . منظمة ارهابية لن توافق االدارة االمريكية على لقاء معهابوش مما يعني ان حماس 

 وعقد اللقاء في الفترة التي القى فيها الرئيس اوباما خطابه في القاهرة في الرابع مـن شـهر حزيـران                    
 من الشهر نفسه الذي     25الماضي وخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في           ) يونيو(

 للمنظمـة   اًويعمل بيكرينغ، مـدير   . ة من القضايا التي وردت في خطاب اوباما       اوضح فيه موقف الحرك   
  . 'مجموعة االزمات الدولية'غير الربحية 

  17/7/2009القدس العربي، 
  

   لحركة فتحتنظيم موازٍالقدومي يستعد إلعالن نشكيل ": الجريدة الكويتية" .14
وق القدومي للرئيس الفلسطيني محمود عباس      تعد تصريحات فار  :  الجريدة – أماني سعيد عمان     -رام اهللا   

وتشير مـصادر   . األقوى منذ بداية خالفاته مع عباس عقب وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات            
ـ  إلى أن توقيت تصريحات القدومي يثير أسئلة عديدة عن دوافعها وأهدافها، مـشيرة             ' الجريدة'فتحاوية ل

معلومات وتقارير مؤكدة أن إحدى الدول الخليجية هي التي دفعت          ' حفت'الى إن لدى الرئاسة الفلسطينية و     
  .القدومي إلى إعالنها

المصادر كشفت أيضاً أن القدومي حصل على ما أسماه محضر بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسـبق                
وتؤكد المـصادر   . وليس من طرف عرفات كما ادعى     ' حماس'ارييل شارون وعباس ودحالن من حركة       

لمحضر مفبرك وتم استنساخه عن محضر اجتماع أمني بين السلطة وإسرائيل، كانت السلطة تحتفظ              أن ا 
في قطاع غزة وسـيطرتها علـى       ' انقالب حماس 'بنسخة عنه في مقر األمن الوقائي في قطاع غزة، قبل           

  .المقرات األمنية ومصادرة محتوياتها
ومن معه من غزة والضفة والخـارج يـستعدون         وتشير التقديرات الداخلية في الحركة الى أن القدومي         

  .بدعم من الدولة الخليجية' فتح'إلعالن تشكيل تنظيم مواز لـ
ـ      ' فتح'وعن تأثير االتهامات على مؤتمر       نحن مـصممون   ':'الجريدة'قال القيادي الفتحاوي زياد أبو عين ل

، 'ين األشقاء فـي فـتح     على إجراء المؤتمر بعيداً عن كل ما طرح ويطرح من اتهامات وحرب تخوين ب             
هامش الديمقراطية الزائد على حده في األطـر التنظيميـة          'معتبرا أن المشكلة الكبرى داخل الحركة هي        

  .'وهو ما يدفع عناصرها وقادتها الى صب االنتقادات عليها دون وازع تنظيمي أو وازع وطني
  17/7/2009 الكويت ،الجريدة

  
 في الضفة" الجزيرة"تعليق عمل  الفلسطينية لسلطةقراطية تستنكر قرار اوالجبهة الديم .15

استنكر المكتب اإلعالمي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار السلطة الفلسطينية بتعليق : رام اهللا
انتهاكاً سافراً "ومنع طواقمه من العمل بالضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يمثل " الجزيرة"عمل مكتب قناة 
نسخة منه اليوم " قدس برس"وشددت الجبهة في بيان مكتوب، وصل  ".المي والصحفيلحرية العمل اإلع

احترام حرية الصحافة واإلعالم بغض النظر عن االعتبارات التي "، على ضرورة )16/7(الخميس 
احترام حرية الرأي والتعبير في غزة والضفة وتمكين "ودعت إلى  ".تستند إليها السلطة في قرار التعليق

الطواقم الصحفية واإلعالمية والقنوات الفضائية من ممارسة مهامها لما تقوم به من فضح جرائم كافة 
  ".االحتالل وعدوانه البشع على الشعب الفلسطيني

  16/7/2009قدس برس، 
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         فصائل تتحفظ على قرار السلطة إغالق مكاتب قناة الجزيرة بالضفة .16
جوء إلى العدالة واحترام سيادة القـانون قبـل أي إجـراءات            طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالل     

  .بحق قناة الجزيرة ، داعية إلى احترام الحريات العامة وعدم المساس بحرية الصحافة والتعبير تنفيذية
واعتبر حزب الشعب الفلسطيني قرار حكومة سالم فياض متسرعا، قائال إنه كان يفترض انتظار كلمـة                

تراجع عنه فورا، واصفا هذه الخطوة بأنها تندرج في إطار الضغوط والحـد مـن               القضاء أوال، وطلب ال   
  .الحريات اإلعالمية

كما استنكرت مؤسسات إعالمية ومسؤولون فلسطينيون إغالق المكتب، فقد أدان رئيس كتلـة الـصحفي               
علـى خلفيـة    "الفلسطيني ياسر أبو هين إقدام السلطة الفلسطينية في رام اهللا على إغالق مكتب الجزيرة               

  ".عملها الصحفي المهني
 16/7/2009نت، .الجزيرة

  
  ويرفض اتهامات القدومي " إمارة إسالمية"أبو العينين يعد الوضع في غزة محاولة إلقامة  .17

والقـى  .  النطالقتها في احتفال في مخيم شـاتيال 42الذكرى الـ" جبهة النضال الشعبي الفلسطيني    "أحيت
بو العبد تامر فدعا الفصائل الى التوحد حول خيار المقاومة المسلحة، الطريق            كلمة الجبهة عضو القيادة ا    

وتحـدث منـسق    . وطالب بتحسين ظروف الالجئين في لبنـان      . الوحيد لتحرير كامل االراضي المحتله    
  .الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق معن بشور، فدعا الى التوحد تحت سقف منظمة التحرير

ة التحرير امين سر حركة فتح في لبنان اللواء سلطان ابو العينيـين، فانتقـد الموقـف                 والقى كلمة منظم  
وندد بمحاوالت  . االميركي المتصلب والداعي الى مفاوضات دون قيد او شرط والرافض لعودة الالجئين           

". ةاقامة امارة اسالمية في غزة تكون تابعة لالخوان المسلمين وابعد ما تكون عن القـضية الفلـسطيني                "
وانتقد االتهام الذي وجهه فاروق القدومي الى الرئيس الفلسطيني ابو مازن ومبرئاً العدو االسرائيلي مـن                

ورفض اعتبار المخيمات في لبنان دولة ضمن دولة، داعيـاً          . جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات     
ـ . الى حوار فلسطيني ـ لبناني لمعالجة السالح خارج وداخل المخيمات  ي ختـام االحتفـال اضـاء    وف

 .الحضور شعلة االنطالقة
  17/7/2009المستقبل، 

 
 وعباس قد يعين نائباً له قبل انتهاء واليتهحراك داخلي في فتح لتأجيل االنتخابات ": البيان" .18

ان " البيان"لـ " فتح"قال قيادي في حركة :  ماهرابراهيم–رام اهللا ـ محمد ابراهيم والوكاالت غزة 
تشير إلى أن هناك نوايا داخلية للموافقة على تمديد والية المجلس " فتح" سائدة في حركةاألجواء ال

التشريعي حتى تتمكن الحركة من ترتيب وضعها الداخلي وكذلك هناك مساعي مؤكدة الختيار شخصية 
ض ولكن هناك معارضة قوية من قبل بع .فتحاوية تتمتع بالكفاءة لتولي منصب نائبا للرئيس أبو مازن

يجب أن يتم اختياره خالل المؤتمر السادس ويتم اإلجماع عليه "القيادات في الحركة والتي ترى بأنه 
 ". داخليا

في ظل األوضاع الداخلية التي تعيشها األراضي الفلسطينية من انقسام داخلي "وأضاف القيادي انه 
ن هناك انتخابات بالضفة وانفصال بين شطري الوطن فإنه من المستحيل إجراء انتخابات، ولن يكو

 ". الغربية دون قطاع غزة والشتات
اطلع قيادات في الحركة على أنه لن يستمر في منصبه كرئيس "وأشار القيادي إلى أن الرئيس عباس 

  ، " من يناير العام المقبل25للسلطة الوطنية وسينهي آخر يوم عمل له مع قرب انتهاء واليته بتاريخ 
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يرغب بتعيين نائب له قبل انتهاء واليته ألن هناك مؤشرات لتأجيل "س أكد أنه موضحا أن الرئيس عبا
 ".االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة

 16/7/2009البيان، 
  

   مفتوحا عن الطعام إضرابا المعتقلون في سجن الجنيد يخوضون األقصىمطاردو كتائب  .19
 األمنية األجهزة محتجزين لدى    األقصىتائب   مطاردين من ك   10 من   أكثر هناك   إن  مطلعة  مصادر قالت

 لقـضيتهم ومواصـلة     األنظـار  عن الطعام لفت     إضرابهمالفلسطينية في سجن جنيد يصرون من خالل        
 عنهم بعد قضائهم فترة     اإلسرائيلي الفلسطينية بهدف الحصول على العفو       األمنية األجهزةاحتجازهم لدى   

 شرعوا منـذ مـساء الثالثـاء        األقصىطاردين من كتائب    وحسب المصادر فان الم   . اعتقال لدى السلطة  
 مفتوحا عن الطعام بسبب ما وصفوه طيله فترة احتجازهم لدى االجهزة االمنية الفلسطينية التـى                إضرابا

ونقل عن محمد ملحم احد مطاردي شهداء االقصى أن خمسة          . وصلت لعدد منهم الى ثمانية عشر شهرا        
 االمنية فـي سـجن      األجهزة شهرا لدى    19ت فترة احتجازهم الى     اشخاص من المحتجزين العشرة وصل    

  .الجنيد بنابلس اختراقا لكافة االتفاقيات المبرمه النهاء ملف المطاردين مع الجانب االسرائيلي 
الخميس الـرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس والقيـادة           ] أحد المطاردين [ومن جهته ناشد هيثم طعمة      

اع المحتجزين وعمل زيارات دورية للسجن والنظر بجدية فـي قـضيتهم            الفلسطينية االطالع على أوض   
  . وتقديم تسهيالت لحياتهم و تحقيق مطالبهم

  17/7/2009القدس العربي، 
  

  من أنصارها في الضفة سبعةحماس تتهم السلطة باعتقال  .20
بية، بشن حملة الضفة الغرباتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية : رام اهللا

 منهم يوم أمس في محافظتي طولكرم 7اعتقاالت في صفوف أنصارها في الضفة، مشيرة إلى اعتقال 
  .ونابلس، بينهم أسيران محرران من سجون االحتالل، وعضو مجلس قرية عتيل

 16/7/2009قدس برس، 
  

   ر فتح  عشية مؤتممخيمات لبنانمخاوف من تصعيد أمني سوري في ":  الكويتيةالسياسة" .21
فـي  " فتح"تتجه األنظار إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان عشية انعقاد المؤتمر السادس لحركة              :بيروت

الرابع من أغسطس المقبل، خشية أن ينتقل صراع األجنحة في الحركة بالضفة الغربيـة وغـزة، إلـى                  
األمنية الفلسطينية مع الـدول     الشتات الفلسطيني وخصوصاً في لبنان، نظراً لتشابك المعطيات السياسية و         

  . المجاورة
وأثارت تصريحات رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق ألقـدومي، واتهاماتـه              

الزعيم الراحل ياسر عرفات، استياًء شديداً وقلقاً أشد        " اغتيال"لقيادات السلطة الوطنية بالضلوع في عملية       
  . لبنان، وخصوصاً في مخيمات الجنوب، وتحديداً في عين الحلوةفي المخيمات الفلسطينية في 

وتخوفت األوساط المتابعة أن يجري استغالل الخالف داخل الحركة من قبل حلفاء دمشق الفلسطينيين في               
لبنان، لتفجير األوضاع في هذه المخيمات، سيما أن المراقبين أجمعوا على أن النظام السوري يقف خلف                

مي، على خلفية الصراع السوري المصري داخل الساحة الفلسطينية، ورداً على مـا تعتبـره          القدو" قنبلة"
  .  السوري-لجهود االنفتاح السعودي " تعطيالً مصرياً"دمشق 

داخل لبنان لن يتحول إلى نزاع مسلح، ألن جميعها منضوية تحـت      " الفتحاوية"ورغم أن صراع األجنحة     
ود عباس، إال أن الخشية تتأتى من دخول طرف ثالث، علـى الخـط،              قيادة السلطة الوطنية برئاسة محم    

  . لتعطيل جهود المصالحة والتوفيق بين هذه األجنحة
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ويضيف مصدر سياسي لبناني مطلع سبباً آخر للقلق من احتمال تحرك الفـصائل الفلـسطينية المواليـة                 
 األكثريـة، وعلـى الـدول       لدمشق، باستخدام ساحة المخيمات للضغط على الحكم في لبنان وعلى قوى          

الراعية للوفاق اللبناني، مثل مصر والسعودية، في عملية تشكيل الحكومة، بعد أن تأكد أن التعطيل جـاء                 
  . من دمشق تحديداً

ويشير المصدر إلى أن المخيمات تختزن الكثير من عوامل التفجير، نظراً للتناقضات القائمـة داخلهـا،                
اإلرهابي، السوري المنشأ، مالذاً آمناً بعـد       " فتح اإلسالم "جد تنظيم   وخصوصا مخيم عين الحلوة، حيث و     

  .معركة مخيم نهر البارد
  17/7/2009السياسة، الكويت، 

  
  يزور نواب وسفراء في بيروت ويؤكد على حق العودةقراطية ووفد الديم .22

ن النائبين برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل على كل م" الجبهة الديموقراطية"جال وفد من 
ميشال موسى وهاني قبيسي والسفيرين الجزائري واليمني وعرض معهم آخر التطورات الفلسطينية 

 194وأكد الوفد تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة وفقاً للقرار  . وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان
لبنانية والفلسطينية تقتضي ورفض جميع مشاريع التهجير والتوطين، مشددا على أن المحصلة المشتركة ال

 .  التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تدعيم الصمود االجتماعي لالجئين وصيانة هويتهم الوطنية
 17/7/2009السفير، 

  
   ملفاً حول انتهاكات جنود إسرائيليين خالل حرب غزة19تقدم " بيتسيلم" .23

ية اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان فـي األراضـي        اليسار'' بتسيلم'' أكدت منظمة    : سمر خالد  -القدس المحتلة   
، الذي جاء فيـه اعترافـات لجنـود         ''كسر الصمت ''الفلسطينية المحتلة صحة ما جاء في تقرير منظمة         

االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب جرائم ضد المدنيين خالل حرب غزة، مشيرة إلى أنهـا أرسـلت لـوزير                 
ئل أرسـلتها للنائـب العـسكري العـام تثبـت اسـتخدام       الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك نسخاً عن رسا 

الفلسطينيين كدروع بشرية إلى جانب انتهاكات أخرى خالل الحرب على قطاع غزة قبـل نحـو سـبعة                  
  .أشهر

إن الرسائل تعتمد على شهادات مواطنين فلسطينيين مـن         '': وقالت المنظمة، في تقرير لها أصدرته أمس      
سكري العام قبل أسبوعين، وقبل ثالثة أسابيع لم يقم الجيش بأي تحقيـق             سكان غزة تم إرسالها للنائب الع     

  .''في الشهادات
في تقريرها شهادتين لمواطنين فلسطينيين، شبيهة بالشهادات التي جاءت فـي تقريـر             '' بتسيلم''وأرفقت  
ع ، الذي نشر أمس، وتورد الرسائل أسماء وتواريخ وساعات محددة وأماكن وقـو            )كسر الصمت (منظمة  

إن نفي الجهات السياسية والعسكرية لما جاء في شهادات منظمـة           '':وقالت المنظمة الحقوقية  . االنتهاكات
ادعاءات باطلة مثيرة للحنق، ألن الجـيش يـرفض فـتح           ''، والهجوم على المنظمة، هي      ''كسر الصمت ''

 نفـسها كوسـيلة     تحقيق جدي ومستقل في تلك األحداث، ويعتمد بشكل كلي على تحقيقات داخل الوحدات            
  . ''وحيدة لكشف الحقيقة

 ملفاً مختلفاً لسلطات القانون طالبت التحقيق       19إلى أنها قامت منذ انتهاء الحرب بتقديم        '' بتسيلم''وأشارت  
الظروف التي تمت فيها االنتهاكات تثير الشكوك بأن الجيش انتهك القوانين بشكل سافر             ''فيها، مؤكدة أن    

بيتسيلم أن التقارير تعتمد على تحقيقات ميدانية وشهادات فلسطينيين من قطاع           وأوضحت   .''خالل الحرب 
 مواطناً فلسطينياً، أكثر من     70ترصد أحداثاً أسفرت عن استشهاد      ''غزة، مشيرة إلى أن الملفات المذكورة       

ـ            . نصفهم أطفال  ة ومن بينها رسالتان خطيرتان تؤكدان استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في حي عزب
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، مشيرة إلى أنها حتى اآلن لم تحصل على رد على توجهاتها باسـتثناء تأكيـد تـسلم                  ''عبد ربة في غزة   
  .الرسائل

  17/7/2009الرأي، األردن،
  

  العنصرية بدأت تنتقل من الشارع إلى الكنيست والحكومة االسرائيلية: لطيبيا .24
 أكد العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي علـى أن وتيـرة              : سمر خالد  -القدس المحتلة   

  .العنصرية بدأت تنتقل من الشارع والشعب اإلسرائيلي إلى الكنيست والحكومة اإلسرائيلية
واستنكر الطيبي في خطاب ألقاه في الكنيست قرار وزير المواصالت اإلسرائيلي اسرائيل كاتس شـطب               

  .الفتات واستبدالها باألسماء العبريةاألسماء العربية عن ال
سيحررها من وجهة   ) القدس(وكأن محو كلمة    ''وقال مخاطبا أعضاء الكنيست ووزراء حكومة االحتالل        

نظر كاتس، من األجدر به أن يعمل على وقف حوادث الطرق بدالً من االنشغال بأسماء المدن التاريخية                 
  .'') إسرائيل(التي كانت قائمة قبل دولة 

انتقلت العنصرية من الشارع إلى الكنيست والى الحكومة، وإن كان كاتس يحاول أن يـشطب               '': أضافو
األسماء ويمحو الذاكرة ويلغي الرواية، فالحقيقة أنه يأتي وينصرف، أمـا الناصـرة فـستبقى الناصـرة            

  .''والقدس ستبقى القدس إلى األبد
ن ما دامت امرأة فلسطينية تضع مولودها على الحـاجز          لن تعيشوا أبداً بأما   ''وخاطب نواب اليمين قائالً     

وما دام رجل فلسطيني مسن يتلقى صفعة على وجهه في ذات الحاجز من ِقبل أحـد أبنـائكم األعـزاء،                    
  .''اخجلوا اخجلوا

االحتالل ال يستطيع التحكم بالناس، ولن يعيش الشعبان أبـداً كحـصان وفـارس             ''وأشار الطيبي إلى أن     
  .''حتل وآخر يرزح تحت االحتالليمتطيه كطرف ي

من األرض الفلسطينية ومن المدرسة الفلـسطينية ومـن البيـت           ) إسرائيل(وأكد على وجوب أن تخرج      
  .''تباً لهذا االحتالل، وتباً للفاشيين وللذين يريدون محو قرى كاملة'' : المهدم، وإزالة الحواجز، مضيفاً 

أشعر باحتقار كبير لكل الفاشيين وخاصة الفاشـيين        ''يلية قائالً   واختتم خطابه موجها كلمة لليمين اإلسرائ     
الصغار أمثالكم، أولئك الذين رقصوا على الدماء إبان الحرب على غزة، أولئك الذين ال يعترفون بمعاناة                

  .''اآلخر، لو تعرفون كم احتقركم أيها الفاشيون
الـذي  '' سـلكوم ''تف النقالة اإلسـرائيلية     وعلى صعيد آخر، استنكر الطيبي اإلعالن التجاري لشركة الها        

  .''يبين جنوداً إسرائيليين يركلون كرة قدم فوق الجدار العنصري الفاصل بمرح''
الجنود يلعبون بمرح دون حتى األخذ بعين االعتبار أنه في الجانب اآلخر لهذا الجدار يوجد شعب                '': وقال

 يمنعهم من الوصول إلـى المدرسـة والعيـادة          يعاني وأطفال ومسنون يعانون كل يوم من الجدار الذي        
  .واألقارب

  17/7/2009الرأي، األردن،
  

   تتبع التطهير العرقي في القدس المحتلة "إسرائيل": زحالقة .25
أكد العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة، رئـيس كتلـة التجمـع البرلمانيـة علـى أن                   :طولكرم

 تسوية فيها مستحيلة، ألن قيام دولة فلـسطينية بـدون           المخططات االستيطانية لتهويد القدس ستجعل أي     
إن الحكومـة   ":" فلـسطين " وقال زحالقة، فـي حـوار مـع        .القدس لن يؤدي إلى تسوية وسالم حقيقي      

اإلسرائيلية السابقة كانت تقر مخططات لتهويد القدس المحتلة سواًء في محيط البلدة القديمة أو في وسـط                 
إال أننا نشهد في الفترة األخيرة هجمة       (...) طرق والوسائل شرعية بنظرها   األحياء العربية، وكانت كل ال    

  ". جديدة أخطر من سابقاتها على القدس المحتلة 
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 في المائة من سـكان      72إن السلطات اإلسرائيلية وضعت معياراً ديمغرافيا تعمل وفقه، وهو أن           :" وقال
 فـي المائـة لـذا    32-31عرب تتراوح ما بين      في المائة هم عرب، وحالياً نسبة ال       28القدس هم يهود و   

قررت سلطات بلدية القدس المباشرة بتطهير عرقي للفلسطينيين حفاظاً على الميـزان الـديمغرافي مـن                
خالل عدم منحهم تراخيص البناء وهدم البيوت وتضييق الخناق علـيهم وسـحب هويـاتهم ليـضطروا                 

  ". من احتياجات السكان % 20بي لمغادرة المدينة، إذ إن نسبة التراخيص الصادرة تل
وسخر زحالقة من االدعاءات اإلسرائيلية، بأن المستوطنين يسيطرون على المنـازل العربيـة بادعـاء               

إذا كان األمر كذلك فلترد السلطات األمالك العربية فـي القـدس      :" استرداد ملكيتها اليهودية أصال، وقال    
  ". للعرب

  17/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  إسرائيل ال ترغب في تجديد القتال: ل زيارة لمستوطنة محاذية لقطاع غزةبيريز خال .26
ادعى الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز خالل زيارة لمـستوطنة كفـار عـزة             :  وكاالت -القدس المحتلة 

المحاذية لقطاع غزة أن إسرائيل ال ترغب مطلقاً في تجديد القتال في المنطقة وان هناك فرصة سـانحة                  
وفيما يتعلق بملف الجندي االسير غلعاد شاليت أكد بيريـز قناعتـه بـأن              . حقيق التسوية السلمية  حالياً لت 

وقـال إن أي تـصريح      ..الحكومة االسرائيلية تعمل كل ما في وسعها الستعادة الجندي شاليت الى أهله             
  . علني حول الخطوات الحساسة الجارية على هذا الصعيد مضر وال داع له

  17/7/2009الوطن، قطر، 
  

  لدعمها مشروط تستعد بحريا لتوجيه ضربة إليران واستعداد أوروبي"إسرائيل": "التايمز" .27
فسر عبور مدمرتين إسرائيليتين قناة السويس في طريقها إلى البحر األحمر، الذي أكده مسؤولون : لندن

ضربة إلى القدرة النووية إسرائيليون، قبل عشرة أيام، على أنه جزء من االستعدادات اإلسرائيلية لتوجيه 
البريطانية اليومية في عددها أمس، أن انتشار المدمرتين من » التايمز«واعتبرت صحيفة  .اإليرانية
وهما من حامالت الصورايخ، في البحر األحمر، بعد أيام من عبور غواصة من طراز » سآر«طراز 

 قدرة إسرائيل على تحريك ذات قدرات على إطالق صواريخ نووية، مؤشر واضح، على» دولفين«
 .قوتها الضاربة إلى مسافة قريبة من إيران في غضون وقت قصير

عن دبلوماسي إسرائيلي القول إن السفن اإلسرائيلية التي قد تستخدم لضرب إيران » التايمز«ونقلت 
ا وفي هذا السياق قال إن إسرائيل حسنت عالقاتها مع دول عربية ال سيم. ستمر عبر قناة السويس

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول دفاعي  .مصر، التي تشاطرها المخاوف إزاء السالح النووي اإليراني
فإسرائيل تستثمر الوقت . إن هذه التحضيرات يجب أن تأخذ على محمل الجد«إسرائيلي لم تسمه القول، 

ري إسرائيل ليس من قبيل الصدف أن تج«: وقال المسؤول. »في تحضير نفسها لتعقيدات الضربة إليران
هذه المناورات على العمليات ذات المدى البعيد، هذه ليست عمليات سرية، بل عمليات معلنة إلظهار 

 .»قدرات إسرائيل
إلى ذلك، قالت الصحيفة إن هذه التحركات تأتي في وقت يعرض فيه دبلوماسيون غربيون الدعم لضرب 

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول .  الفلسطينيةإيران، مقابل تنازالت إسرائيلية في موضوع قيام الدولة
 .بريطاني لم تسمه القول، إنه إذا ما وافقت إسرائيل فإن الضربة إليران قد تكون ممكنة في غضون العام

وقال دبلوماسيون للصحيفة، إن إسرائيل اقترحت تقديم تنازالت في ما يخص سياسة االستيطان والمطالب 
   متنازع عليها مع الدول العربية، لتمهيد الطريق أمام تلقي الدعم الفلسطينية بشأن أراض وقضايا أخرى
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وأضاف مسؤول أوروبي كبير أن إسرائيل اختارت وضع التعامل مع التهديد . في توجيه ضربة إليران
 .اإليراني على رأس سلم أولوياتها بدال من االستيطان

 17/7/2009الشرق األوسط، 
  

   أميركا ازاء اإلستيطان تلمس تغييراً في نبرة"إسرائيل" .28
» تراجع حدة االنتقادات األميركية«أبدت أوساط إسرائيلية ارتياحها لما وصفته :  أسعد تلحمي–الناصرة 

إلسرائيل على خلفية موقفها الرافض وقف النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة عالم 
: دات شديدة اللهجة إلى نقد ناعم في حدثين أساسيينوقالت إنها لمست تعديل النبرة وتحول االنتقا. 1967

األول، ما نقل عن الرئيس باراك أوباما في لقائه رؤساء المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة االثنين 
القادة العرب، وبينهم القادة الفلسطينيون، ال يتحلون بالجرأة لتطبيع العالقات مع «الماضي من ان 

في خطاب وزيرة الخارجية هيالري كلينتون في مجلس العالقات الخارجية أول من ، والثاني »إسرائيل
التي تواجهها الحكومة اإلسرائيلية في وقف االستيطان » تفهمها للصعوبات السياسية«أمس الذي أبدت فيه 

  .»ليست مفتوحة زمنياً«بالقول إن نافذة الحوار معها » اإلنذار الذي وجهته الى ايران«و
  17/7/2009الحياة، 

  
   "العلمانية" ل،إسرائي" يهددون "الحريديم" .29

تعكس المواجهات المستمرة لليوم الثالث على التوالي بين يهود أصوليين :  أسعد تلحمي-الناصرة 
 الديني في الدولة -في القدس الغربية وبين الشّرطة اإلسرائيلية، عمق الصراع العلماني ) حريديم(

وعدم الخوض فيه تفادياً لتأجيجه، مع إدراكهم أنه سينفجر يوماً، » إخفاءه«ابها العبرية، والتي يحاول أقط
المكلفين عبء ) دون الثامنة عشرة(خصوصاً ان التوقعات تشير الى ان الشباب العلمانيين في إسرائيل 

، »ما سيغير وجه إسرائيل في شكل دراماتيكي«الخدمة العسكرية سيصبحون أقلية بعد عقدين من الزمن، 
  . معفون من الخدمة ويتلقون مخصصات حكومية في مقابل االلتحاق بمدارس دينية» الحريديم«علماً بأن 

في القدس على قيام الشرطة اإلسرائيلية باعتقال سيدة منهم بشبهة » الحريديم«وتواصلت أمس احتجاجات 
ارة وأشعلوا النار في مئات وقذف المتظاهرون أفراد الشرطة بالحج. التنكيل بطفلها ابن السنوات الثالث

حاويات القمامة، ودمروا العديد من شارات المرور الضوئية، وأغلقوا طرقاً رئيسة وهم ينعتون أفراد 
وأدرجت التعليقات التظاهرات الحالية ضمن االحتجاجات الواسعة التي يقوم  . »النازيين«الشرطة بـ 

  .ه مس بعقيدتهم الدينية المتشددةمنذ مطلع العام ضد كل ما يرونه أن» الحريديم«بها 
والعلمانيين على رئاسة بلدية القدس التي » الحريديم«وتأتي هذه االحتجاجات في إطار صراع القوى بين 

في االنتخابات األخيرة أواخر العام الماضي لخالفات في صفوفهم استغلها الناشط » المتدينون«خسرها 
مخيراً الناخب بين رئيس علماني » العلمانية«د أن حمل لواء نير بركات ليفوز بالرئاسة بع» ليكود«في 

  . »حريدي«وآخر 
، في إشارة إلى »فك االرتباط«اليمينية العلمانية قلقاً مما وصفته » إسرائيل اليوم«وعكس عنوان صحيفة 

: ةوكتبت الصحيف. في ان تكون لهم حياتهم الخاصة التي تسيرها الشريعة اليهودية» الحريديم«رغبة 
  . »اتساع االنشقاق والقطيعة بين الحريديم ومؤسسات الدولة يهدد بانهيار النسيج الدقيق بين الطرفين«

  17/7/2009الحياة، 
  

   "إسرائيل" ألفا يهودي يغادرون فرنسا إلى ":الوكالة اليهودية" .30
 العام لالستقرار   أن نحو ألفين من يهود فرنسا سيهاجرون هذا       ' الوكالة اليهودية ' أعلنت   : أ ف ب   –باريس  

 يهوديـاً   1850في إسرائيل، أي أكثر بقليل من العام الماضي حين بلغ عدد المهاجرين إلـى إسـرائيل                 
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الحاخام األكبر لفرنسا جيـل بيـرنهيم       ' بركة' مهاجراً نالوا مساء أمس،      230وذكرت الوكالة أن    . فرنسياً
يغادر هؤالء المهاجرون معاً األراضي     وس. خالل حفل حضره السفير اإلسرائيلي في باريس دانيال شيك        

الفرنسية في الثالثاء المقبل، على متن طائرة محجوزة بالكامل لهم، وذلك بعد أشهر من التحضيرات التي                
تعليم اللغة العبرية ومساعدة المهاجرين على إيجاد عمـل ومدرسـة        (توالها أحد الفروع المتعددة للوكالة      

  ).خصوصا
  17/7/2009 الكويت ،الجريدة

  
  الئحة اتهام ضد مساعدة أولمرت في قضية فساد .31

، أمس، الئحة اتهام خطيرة ضد مساعدة لرئيس الوزراء "اإلسرائيلية" قدمت النيابة العامة :أي.بي.يو
التي يشتبه فيها بأن أولمرت قدم فواتير مزدوجة " ريشونتورز"السابق أيهود أولمرت في قضية 

وقدمت الئحة االتهام إلى المحكمة المركزية  ".إسرائيل"لى خارج لتمويل سفره إ" إسرائيلية"لمؤسسات 
 ريسبي بسبب ضلوعها في تقديم فواتير مزدوجة - ضد منسقة العالقات الخارجية ألولمرت، ريتشل راز

  .باسم أولمرت إلى أكثر من مؤسسة لتمويل سفرة واحدة له
  17/7/2009الخليج، 

  
  با لهجوم من حزب اهللا  تحس"كريات شمونة"مناورة في : "يديعوت" .32

قيام الجبهة الداخليـة اإلسـرائيلية بتنظـيم تـدريب          " يديعوت احرنوت "كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 
، أمس لمواجهة إمكانية قيام حـزب اهللا        " الخالصة"وتمرينات واسعة النطاق في مستوطنة كريات شمونة        

عسكرية التي قامت بها الجبهة الداخليـة،       وأشارت الصحيفة إلى إن المناورة ال      .بشن هجوم على إسرائيل   
اشتركت فيها جميع أجهزة األمن المعنية من وحدات الجيش اإلسرائيلي وأطقم إسعاف وسيارات الـدفاع               

وأوضحت الصحيفة إن هدف إجراء هذه المناورة هو التدريب علـى مواجهـة              .المدني وقوات الشرطة  
ذ تم تحذير السكان أن المنطقة ستشهد حركـة نـشطة    سقوط صورايخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل ، إ        

  .للمركبات
  17/7/2009الدستور، 

  
  البنتاجون باالنسحاب من المشاركة بتصنيع مقاتالت للهندتستجيب لطلب " إسرائيل" .33

اسـتجابت إسـرائيل لطلـب وزارة الـدفاع األمريكيـة           : د ب أ  , أحمد عبـدالهادي  : تل أبيب , واشنطن
من عقد مع شركة أوروبية كبيرة متخصصة في صنع الطائرات المقاتلة متعـددة             باالنسحاب  ) البنتاجون(

وأبلغت حكومـة رئـيس الـوزراء       ،  المهام لصناعة وتجهيز طائرات من هذا النوع لسالح الجو الهندي         
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو البنتاجون مطلع هذا األسبوع بأنها قررت سحب شركة الـصناعات الجويـة               

  .من العقد الهندي امتثاال لطلب واشنطن" إسرائيل آيروسبيس إندستري"سرائيلية والفضائية اإل
وكانت الشركة اإلسرائيلية قد شاركت في مناقصة عرضها سالح الجو الهندي لصنع تلك الطائرة وذلـك                

لكن لجنة مراقبة الصادرات العسكرية التابعة للبنتـاجون تلقـت أمـرا    , باالشتراك مع الشركة األوروبية  
ببحث كافة تفصيالت المناقصة لتحديد ما إذا كان اإلسرائيليون سيستخدمون تكنولوجيا أمريكية متطـورة              

  .حصلوا عليها من الواليات المتحدة في صنع الطائرة المقترحة
وقدمت اللجنة تقريرها في أبريل الماضي وجاء متضمنا نتيجة تشير إلى أن الشركة اإلسرائيلية ستستخدم               

  وأوضح التقريـر أن    . وجيا أمريكية سبق تصديرها بشرط حظر إعادة تصديرها إلى بلد آخر          بالفعل تكنول 
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االمتناع عن سحب الشركة اإلسرائيلية سيفضي إلى تطبيق قوانين تقضي بحظر تصدير أنظمة دفاعيـة               
  .متطورة إلى إسرائيل طبقا لما ينص عليه القانون

   17/7/2009الوطن،السعودية،
  

  "ل مستعدة للشروع في المفاوضات المباشرة مع سوريا دون شروط مسبقةإسرائي" ":ايالون .34
إسرائيل ''ارجية اإلسرائيلي داني ايالون يوم أمس إن        خقال نائب وزير ال   :   كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   

مع العلم أن المطلب الـسوري      . ''مستعدة للشروع في المفاوضات المباشرة مع سوريا دون شروط مسبقة         
  . لالنسحاب من الجوالن يعتبر إسرائيليا شرطا مسبقاالداعي

  17/7/2009الرأي،األردن،
  

 من المصانع اإلسرائيلية ال تلتزم بالمعايير البيئية % 50: معطيات رسمية .35
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة حماية البيئة اإلسرائيلية عن ارتفاع أعداد المصانع التي : الناصرة

التفتيش الحكومية، والتي يتم تنظيمها بهدف الكشف عن مخالفات التلوث البيئي أخفقت في اجتياز حمالت 
  .ورصد التجاوزات التي ترتكبها المصانع في هذا المجال

اإلسرائيلية، فإنه بالرغم / جيروزاليم بوست/وبحسب ما جاء في التقرير الذيُ نشرت نتائجه في صحيفة 
 -  والتي تنفذها وزارة حماية البيئة - ت التفتيش المفاجئة من انخفاض أعداد المصانع التي شملتها حمال

 كشفت عن مخالفات بيئية عند خمسين في المائة من المصانع التي  مقارنة مع األعوام السابقة، إال أنها
، مؤكداً أن "عالية التلوث"كما يبرز التقرير منطقة ميناء حيفا كأحد المواضع  .استهدفتها تلك الحمالت

العظمى من المصانع التي شملتها حمالت التفتيش البيئي في حيفا، فشلت في اجتياز فحوص الغالبية 
  .عمليات الكشف التي نفذتها الوزارة

 16/7/2009، قدس برس
  

 منذ بداية السنة % 20انخفاض عدد السياح : معطيات إسرائيلية .36
القادمين إلى فلسطين المحتلة أفادت معطيات إسرائيلية رسمية بانخفاض كبير في عدد السياح : الناصرة

، مشيرة إلى أن تلك الفترة جاءت في أعقاب الحرب )2006( منذ بداية السنة الجارية 1948سنة 
طرأ خالل النصف األول من العام "وقالت وزارة السياحة اإلسرائيلية إنه  .اإلسرائيلية على قطاع غزة

ن وصلوا إلى البالد، بحيث بلغ عددهم مليوناً  بالمائة على عدد السياح الذي20الحالي انخفاض بنسبة 
  .، حسب معطياتها"ومائتي ألف سائح وسائحة

 16/7/2009، قدس برس
  

  مقدسي آالف منزل ستةخطط لهدم نحو ت " اإلسرائيليةلقدسابلدية " .37
بدا إعالن رئيس البلدية اإلسرائيلية لمدينة القدس المحتلة نير بركات :  محمد يونس–القدس المحتلة 

 في المئة من البيوت غير المرخصة في الجزء الشرقي الفلسطيني من 30خيراً عن مشروع قرار لهدم أ
 في المئة األخرى وضعاً قانونياً جديداً، كأنه محاولة للبحث عن حل للمشكلة، لكن 70المدينة ومنح الـ

 ألف بيت، 20- 15 يكفي معرفة عدد البيوت غير المرخصة والذي يتراوح وفق التقديرات المختلفة بين
  . منزل في هذه المدينة6000 و4500حتى ينكشف ان نيته تتجه نحو هدم عدد هائل يتراوح بين 

وكان رئيس بلدية القدس اعلن مشروع القرار نهاية الشهر الماضي في ما بدا انه اعالن موجه الى 
وفي محاولة .  المدينةالجهات الغربية الضاغطة على اسرائيل لوقف سياسة هدم بيوت الفلسطينيين في



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1496:         العدد       17/7/2009الجمعة  :التاريخ

لكسب تأييد تلك الجهات او على األقل تحييدها او التخفيف من معارضتها لسياسة هدم بيوت الفلسطينيين 
في القدس، اعلن رئيس البلدية ان مشروع القرار يحدد البيوت التي سيجرى هدمها بتلك المقامة في 

  .، اي المخصصة للحدائق العامة"المناطق الخضراء"
  17/7/2009، الحياة

  
  إزالة ركام الحرب اإلسرائيلية على غزة تستمر ثمانية أشهر:األمم المتحدة .38

أعلن طاهر السني القائم بأعمال مدير مكتب برنامج األمم المتحدة  : أيمن الرفاتي ومحمد جمال- غزة 
خيرة  في محافظات غزة أن مشروع إزالة ركام المباني التي دمرت خالل الحرب األUNDPاإلنمائي 

على غزة سيستمر حتى شهر أبريل المقبل أي لثمانية أشهر أو ما يزيد متوقعاً في حال فتح معابر القطاع 
أمام دخول معدات وتجهيزات تستخدم في إزالة الركام االنتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد 

 . المذكور
 مليون دوالر تمولها عدة 12تبلغ وبين السني في تصريحات للصحفيين أن كلفة تنفيذ هذا المشروع 

 مليون 2.3 مليون دوالر والحكومة السويدية بقيمة 3.4جهات، منها الحكومة الكندية التي ساهمت بـ 
 . دوالر، ومن المتوقع قريباً أن ترصد اليابان تمويالً بقيمة نحو ستة ماليين دوالر

17/7/2009الشرق، قطر،   
  

 مياه المقررة لألسرىكمية ال  حقوقي يحذر من تقليصمركز .39
 الذي يعنى بالدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون ،حذر مركز األسرى للدراسات: غزة

اإلسرائيلية من تداعيات تصريحات نائب إسرائيلي يميني طالب فيها بتقليص كمية المياه في سجون 
 .االحتالل رغم شحها

 اتهم األسرى بترك "داني دنون" الحاكم "ليكودال"وكان عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب التكتل 
صنابير المياه مفتوحة طيلة ساعات الليل، زاعماً أنهم يحاولون من خالل ذلك اإلضرار باالقتصاد 

 .اإلسرائيلي
وأشار أن إدارة السجون ركبت عيوناً شحيحة لضخ المياه في مراحيض السجون، األمر الذي يؤثر على 

 . قلة المياه المقدمة لهم أصالًنظافة األسرى، فضالً عن
17/7/2009العرب، قطر،   

 
  في القدس الغربية تمهيدا لبناء متحف " مأمن اهللا" قبرا في مقبرة 350 يجرف االحتالل .40

أشار المكتب التنفيذي الحتفالية القـدس عاصـمة الثقافـة          :  سمر خالد  - كامل إبراهيم    -القدس المحتلة   
مس الخميس إلى أن جرافات دولة االحتالل أقـدمت فـي األسـبوع              في بيانه الصحفي ا    2009 العربية

وجمعـت هياكلهـا    في القدس الغربيـة،      قبرا في مقبرة مأمن اهللا التاريخية        350الماضي على تجريف    
علـى   ''للتـسامح '' العظمية ودفنتها في قبر جماعي تمهيدا لتجهيز البنية التحتية إلقامة متحف إسرائيلي             

ضم رفات العلماء وبعض التابعين وأمراء جيش صالح الدين األيوبي محرر القدس            أرض المقبرة التي ت   
  .م 1187في العام 

17/7/2009الرأي،األردن،  
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  "التوجيهي" أسير من التقدم المتحانات 2000منع قرابة ي االحتالل :قراقع .41
مة الفلسطينية، قال وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكو: )وكاالت(-  يوسف الشايب - رام اهللا 

نسخة منه أمس ، إن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ما " الغد"عيسى قراقع في بيان صحافي، تلقت 
  .لهذا العام) التوجيهي( طالبا أسيرا من تقديم امتحانات الثانوية العامة 1821تزال تماطل في السماح لـ

تحرير الفلسطينية، وهيئة الشؤون المدنية وقال إن وزارة األسرى خاطبت دائرة المفاوضات في منظمة ال
  .للتدخل السريع حتى يسمح لألسرى بتقديم االمتحانات

17/7/2009الغد، االردن،   
  

  احتجاجا على قمع مسلمي اإليغوريةرائد صالح يدعو إلى تهديد مصالح الصين االقتصادي .42
، 1948لسطيني المحتل عام دعا الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الف: الناصرة

العالم اإلسالمي بتهديد المصالح االقتصادية للصين والتلويح بقطع العالقات معها، احتجاجا على قمع 
 ).تركستان الشرقية(مسلمي إقليم شنغ يانغ اإليغوري 

وشدد صالح خالل مشاركته في تظاهرة صامته، شارك فيها المئات من فلسطيني الداخل الفلسطيني أمام 
يملك أوراق ضغط كبيرة على الصين، هناك "، على أن العالم اإلسالمي "تل ابيب"السفارة الصينية في 

مصالح اقتصادية كبيرة للصين في العالم اإلسالمي والعالم العربي، أضعف اإليمان أن يتم عملية تهديد 
ن شأن هذه الخطوة أن م: "وتابع ".المصالح االقتصادية في الصين والتهديد بقطع العالقات مع الصين

تشكل ضغطا قويا على القرار الصيني الدموي الذي يتعامل بدموية مع المسلمين، وأنا على يقين أن هذا 
 ".من شأنه أن يرفع المذابح عن المسلمين

17/7/2009السبيل، األردن،   
  

  االحتالل يناقش مشروع حرمان األسرى من الزيارات .43
ت اإلسرائيلي، األحد المقبل، مشروع قانون يحرم أسرى فلسطينيين تناقش لجنة وزارية في الكنيس :غزة

وذكرت اإلذاعة العبرية، أمس، أن مشروع القانون يستهدف في  .من الزيارات العائلية واألخرى
وأضافت أن إدارة ". إسرائيليين"إجراءاته األسرى الفلسطينيين المحسوبين على منظمات فلسطينية تأسر 

  .مال حدوث غليان في السجون في حالة المصادقة على مشروع هذا القانونالسجون حذرت من احت
17/7/2009الخليج،   

  
 أشجار الزيتون في الضفةمستوطنون يحرقون  .44

 دونما من أراضي قرية برقة، بالقرب من 25أحرق المستوطنون اليهود أكثر من : س ردينة فار-  غزة
  .مستوطنة حومش غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية

ممن تسميهم  ناحية أخرى اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس ثمانية مواطنين فلسطينيين من
  . بالمطلوبين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

17/7/2009عكاظ،   
  

  غير مقتنعين بأن فتح وحماس ستتفقانغالبية الفلسطينيين : استطالع .45
ة الشرق األدنى لالستشارات، أن أغلبية الفلسطينيين أظهرت نتائج االستطالع الشهري لشرك :رام اهللا

باتوا ال يثقون في كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية، حيث أشارت 
إلى عدم ثقتهم % 51لهنية في حين اشار% 12ونسبة % 37النتائج إلى نسبة تأييد ثابتة ألبي مازن بواقع 

حكومة فياض في (ال ينظرون إلى أي من اإلدارتين % 34رت النتائج إلى أن بأي من الزعيمين، كما اشا
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بأن حكومة فياض هي األكثر شرعية فيما % 46بشرعية، حيث يعتقد ) الضفة وحكومة هنية في غزة
ال ينظرون إلى أي من اإلدارتين % 34مع ذلك فان . بأن حكومة هنية هي األكثر شرعية% 20أعرب 
  .بشرعية

،  واظهر المسح أنه في حال عقدت %90ج فإن أغلبية ساحقة تؤيد إجراء االنتخابات بواقع وحسب النتائ
، "حماس"ل% 11، "فتح"سيصوتون ل% 46لن يشاركوا في االنتخابات، % 33االنتخابات هذه األيام فان

وأظهرت العينة أن المرشح األوفر حظا للفوز بالرئاسة هو محمود عباس . للفصائل األخرى% 10و 
لهنية، بينما تتضاءل فرص % 12و % 24المعتقل مروان البرغوثي ب " فتح"يليه أمين سر % 35نسبة ب

  %.2خالد مشعل في حال ترشحه لمنصب الرئاسة لنسبة 
فيما . ستتوصالن التفاق" حماس"و" فتح"من المستطلعة آراؤهم غير مقتنعين بان % 61ووفقا للنتائج فإن 

في الوجود " إسرائيل"خالد مشعل، قد اعترف بحق " حماس"سياسي ل بأن رئيس المكتب ال% 70اعتبر 
  .في خطابه األخير عندما أيد حل الدولتين

17/7/2009الخليج،   
  

 زيت الزيتون الفلسطيني يفوز في منافسة دولية .46
 ذو الطعم الفاكهي الخفيف "صنف الشامي" فاز زيت الزيتون الفلسطيني : عدنان حطاب-طولكرم

)Lightfruity( على مجموعة من أصناف زيت الزيتون المنتج من عدة دول وذلك في المنافسة الدولية 
 "Extravirgin"الحادية عشرة في ايطاليا للدول المنتجة لزيت الزيتون عالي الجودة 

من » نابلس«وقد جرت المسابقة في نهاية الشهر الماضي حيث فاز إنتاج الزيت المنتج في قرية بورين 
ن المزارعين الفلسطينيين المشاركين في برنامج تحسين جودة زيت الزيتون ممن طبقوا قبل مجموعة م

 معايير وشروط الجودة العالية
وقد استندت التجربة في إنتاج هذا الزيت إلى تطبيق ممارسات زراعية عملية على أساس علمي في 

لصحة و السالمة طرق جني الثمار السليمة وآلية استخالص الزيت وطرق تخزينه ضمن شروط ا
 الغذائية وغيرها من التقنيات الفنية

يذكر أن البرنامج المشرف على هذا المنتج قد تم تمويله من قبل االتحاد األوروبي وقامت المؤسسة 
 .الطوعية المدنية االيطالية واتحاد لجان العمل الزراعي بتنفيذه 

17/7/2009القدس، فلسطين،   
  

  رسومات ناجي العلي التزال في الذاكرة .. هفي الذكرى العشرين على اغتيال .47
تحل هذه االيام ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلـي            :  أحمد مصطفى   - لندن

  .في لندن على يد مجهول قبل اكثر من عقدين من الزمن
طالعوهـا فـي    ومع مضي هذه المدة الطويلة ال تزال رسومه في ذاكرة كثر من قرائه العـرب الـذين                  

  .الصحف والمجالت ابان حياته او عبر معارض كثيرة منذ وفاته
تحل هذا العام ايضا الذكرى الثالثين لشخصيته الكرتونية المبتكرة التي اصبحت عالمة ثابته في رسومه               

  .حنظلة: منذ نهاية ستينات القرن الماضي
به عبر رسومه فقط ان شخصية حنظلـة        يقول كثير من الفنانين والكتاب من اصدقاء العلي وممن عرفوا           

ورغـم مـرور الـسنين وتغيـر         .ستظل باقية النها تجاوزت قضية محدودة الى دالالت انسانية اوسع         
االوضاع، يظل هناك للطفل الفلسطيني الذي يعطي ظهره للجمهور في رسوم العلي ما يـشهده ويـشهد                 

تها الحـادة والالذعـة، لكـن بلغـة راقيـة           واشتهرت رسومات ناجي العلي الكاريكاتيرية بانتقادا      .عليه
ولم يقتصر هجومه وانتقاده على اسـرائيل وامريكـا          .ورسومات سلسة مشحونة وموحية في الوقت ذاته      
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مثال، لكنه طال العرب وحتى الفلسطينيين وكان معبرا الى حد كبير عن تيار غالب في العالم العربـي،                  
اذا اردت ان تعرف رأي العرب في امريكا فانظر فـي           "حتى ان صحيفة نيويورك تايمز قالت عنه يوما         

واحد من اعظم رسامي الكاريكاتير     "وقال عنه االتحاد العالمي لناشري الصحف انه         ".رسوم ناجي العلي  
  ".منذ نهاية القرن الثامن عشر

16/7/2009بي بي سي،   
  

  يه داخل أراض األردنية تطلب من القدومي عدم اإلدالء بأية تصريحاتالسلطات .48
طلبت الحكومة االردنية من القدومي عدم استخدام االراضي االردنية لتـصريحات     :  نبيل غيشان  -عمان  

وحسب مصدر ديبلوماسي فلسطيني في عمان، فإن وزيـر         . سياسية واعالمية مناوئه للرئيس الفلسطيني    
ت الـسياسية   وقـف النـشاطا   "الداخلية االردني نايف القاضي ابلغ القدومي بطلب الحكومـة االردنيـة            

  . "واالعالمية التي ال تصب في مصلحة القضية الفلسطينية
17/7/2009الحياة،   

  
   مع الضفة الغربية"فك االرتباط"وزير الداخلية األردني يؤكد أن ال تعديالت على  .49

أكد وزير الداخلية األردني نايف القاضي، أمس، أنه لم تطرأ أية تعديالت على التعليمات : )أي بي يو(
  .اصة بقرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربيةالخ

وقال في تصريح خالل لقاء عقده بأعضاء لجنة الحريات النيابية في مجلس النواب، إنه ال صحة على 
اإلطالق لما يتم تداوله من أنباء عن قيام وزارة الداخلية بسحب الجنسية األردنية ممن ال تنطبق عليهم 

  .الرتباطتعليمات فك ا
طلبنا لقاء وزير الداخلية للبحث في هذه القضية "وقال رئيس لجنة الحريات النيابية فخري اسكندر، 

فأبلغنا الوزير انه لم يطرأ أي تعديل على تعليمات فك االرتباط مع الضفة وان ما يتم تداوله بهذا الصدد 
  ". يحوي الكثير من المبالغات

17/7/2009الخليج،   
 

  على فلسطين "المتآمرين"بمنع دخول الدول العربية ردن يطالبون  األإسالميو .50
يثبت تورطهم "دعت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن امس، الدول العربية إلى منع من : )يو بي آي(

، من دخول أراضيها، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني "في جرائم اغتيال وتآمر على القضية الفلسطينية
 . وعدد من القيادات الفلسطينيةمحمود عباس 

ويأتي ذلك اثر إعالن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، فاروق قدومي، عن وثيقة قال إنها 
تثبت تورط عباس والرئيـس السابق لجهاز األمن الوقائي في غزة محمد دحالن، في اغتـيال الزعيم 

 . الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
لمحاسبة "الفلسطيني في الجماعة كاظم عايش، ان حركة فتح مدعوة للتحرك وقال مسؤول الملف 

ودعا . "يعيدها إلى تاريخها النضالي"، معتبرا أن محاسبة فتح لمثل هؤالء "المتورطين في هذه الجريمة
الملطخة "، عوضاً عن أولئك "أصحاب الصفحة البيضاء"الحكومة األردنية إلى فتح أبواب األردن لـ 

، مستهجنا استمرار الحكومة في الترحيب بقيادات فتح " بدماء قيادات وأفراد الشعب الفلسطينيأياديهم
 . واالمتناع عن استقبال قيادات حركة حماس

17/7/2009السفير،       
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  تطالب اليونفيل بالتعامل بصرامة ضد سالح حزب اهللا في جنوب لبنان "إسرائيل" .51
في جنوب لبنان العمل ) اليونفيل(المشاركة في قوات الطوارئ الدولية طالبت الخارجية اإلسرائيلية الدول 

بصرامة ضد سالح حزب اهللا في جنوب لبنان، كما طالبت القوات الدولية العاملة في لبنان بتسليمها نتائج 
 التحقيقات حول االنفجارات التي وقعت في جنوب لبنان

16/7/2009، 48عرب  
  

  دومي بحق أبو مازن تضر بالوحدة الفلسطينيةتصريحات الق: الخارجية المصرية .52
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي، تعليقاً على التصريحات الصادرة : شرم الشيخ

عن فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في حق الرئيس محمود 
وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات . وء توقيتهاعباس، إنها تدعو إلى االنزعاج خاصة في ض

، مشيراً إلى أنه "تضر بالوحدة الفلسطينية وال تنفعها"صحفية اليوم، في شرم الشيخ، أن تلك التصريحات 
كان األجدر واألوفق لجميع القيادات الفلسطينية، وبصفة خاصة التاريخية منها أن تسعى لتلبية مطالب 

البتعاد عن إثارة موضوعات ال تفيد سوى المصالح الضيقة دون اعتبار أو الوحدة ونبذ االنقسام وا
  .مراعاة لدقة المرحلة التي تمر بها مسيرة الكفاح الفلسطيني من أجل إنشاء الدولة

  17/7/2009وكالة سما، 
  

   مليون ريال من السعودية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية58 .53
في حساب )  مليون دوالر15.4( مليون ريال 58بية السعودية أودعت المملكة العر: الرياض، القاهرة

 الدائرة االقتصادية، تمثل قسطي شهري -وزارة المال الفلسطينية باسم منظمة التحرير الفلسطينية 
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير . مايو الماضيين/ أبريل وأيار/ نيسان

، أن الصندوق السعودي للتنمية اتخذ اإلجراءات الالزمة لتحويل القسطين، مجدداً أحمد عبدالعزيز قطان
  .التأكيد على استمرار دور بالده في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات القمم العربية

  17/7/2009الحياة، 
  

 الجامعة العربية ومصر ترفضان التطبيع المجاني  .54
جددت الجامعة العربية ومصر الموقف العربي من قضية التطبيع للعالقات : بيع أحمد ر- شرم الشيخ 
، فيما أشارت األمانة العامة للجامعة إلى أن هذا الموقف واضح وال ينطوي على "إسرائيل"بين العرب و

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، إن الموقف العربي من هذه القضية . أي لبس أو غموض
بالقاهرة، ) 24/6(تأكيد عليه خالل االجتماع االستثنائي لوزراء الخارجية العرب الشهر الماضي تم ال

مشيراً إلى أن الفقرة األخيرة بالقرار الصادر عن االجتماع حددت عناصر الموقف العربي، الذي يقوم 
لتي تتخذها للتحرك بقدر الخطوات ا" إسرائيل"على االستعداد للتقدم في التطبيع للعالقات بين العرب و

  .نحو السالم وتجميد وإنهاء كل خطط االستيطان
من جانب آخر، أكد رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن الدول العربية لن 

حوافز مجانية على حساب حقوقها، الفتاً إلى " إسرائيل"تتراجع عن موقفها ولن تقبل بأي ضغوط لمنح 
حكومة "من العرب التطبيع للعالقات عليه أن يتقدم بهذا الطلب إلى الطرف اآلخر أن من يطلب 

  .، مشيراً إلى أن العرب سيتبعون معها سياسة الخطوة بخطوة واإلجراء بإجراء"إسرائيل
  17/7/2009الشرق، قطر، 

  
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1496:         العدد       17/7/2009الجمعة  :التاريخ

  
  عمرو موسى ينفي طلب تعديل المبادرة العربية .55

لدول العربية، عمرو موسى، على مطالبة وزيرة الخارجية عقّب األمين العام لجامعة ا.): أ.ب.د(
إن "لالستيطان، بالقول، " إسرائيل"األمريكية هيالري كلينتون بتقديم تنازالت من العرب مقابل وقف 

مطلب وزيرة الخارجية األمريكية ليس بهذا المعنى وإنما المهم هو وقف االستيطان، وهو المؤشر 
لسنا في مجال تنازالت عربية "، وأضاف، " حركة تتم في إطار جهود السالماألساسي واألول بالنسبة ألي

ونفى مطالبة واشنطن الجانب العربي بإحداث تغييرات ". وإنما في مجال الوصول إلى وقف االستيطان
  .في المبادرة العربية، قائال إن المبادرة لن تعدل تحت أي ظرف

 الفلسطيني، قائالً إن موقف الجامعة من النزاع واضح، - سطيني كما أكد اهتمام الجامعة بإنهاء النزاع الفل
  ".على الفور"وطالب بإنهائه وبوقف الصدام 

وفي معرض رده على سؤال للصحافيين حول قيام الجامعة بدور في إنهاء الخالف الذي نشب مؤخرا 
لجامعة العربية تعمل داخل حركة فتح، أعرب موسى عن أمله في أن يتم احتواء هذا الخالف، مؤكداً أن ا

  .على احتوائه
  17/7/2009الخليج، 

  
   بالجوالن إلى خط الرابع من حزيرانالتمسكالمعلم يؤكد  .56

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بالده متمسكة باستعادة هضبة :  هدى سالمة- دمشق 
وشدد المعلم، . م بزيارة لسوريا، وذلك خالل لقائه مسؤوالً أمريكياً يقو"إسرائيل"الجوالن التي تحتلها 

خالل لقائه أمس فريدريك هوف المنسق الخاص للشؤون اإلقليمية ومساعد المبعوث الخاص للواليات 
تمسك سوريا باستعادة الجوالن السوري حتى خط الرابع من "المتحدة للسالم في الشرق األوسط، على 

قيق السالم العادل والشامل في المنطقة وفقا حرص سوريا على تح"وأكد المعلم ". 1967يونيو / حزيران
سعي "من جهته، أكد هوف . ، وفق المصدر نفسه"لمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم

الواليات المتحدة للعمل من أجل تحقيق السالم الشامل في المنطقة وعزمها على القيام بدورها الفاعل 
  ".على جميع المساراتوالمتوازن من أجل استئناف المفاوضات 

  17/7/2009الشرق، قطر، 
  

 الرؤساء العرب ال يتحلون بالشجاعة والقيادة الفلسطينية ال تظهر حساً قياديا: أوباما .57
الرئيس األميركي باراك أوباما حمـل مـسؤولية         أمس، أن    "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة    :رام اهللا 

ل لقاء مع ممثلي المنظمات اليهودية االثنين الماضـي         التعنت اإلسرائيلي للعرب والفلسطينيين، وقال خال     
توجهـت  "، وقال خالل اللقاء،     إن الزعامة الفلسطينية ال تبدي قيادة والرؤساء العرب ال يتحلون بالشجاعة          

برسائل لقادة الدول العربية ودعوتهم إلى دعم السالم والتعبير عن ذلك عن طريق تقديم بـوادر حـسنة                  
ألسف، وجدت لديهم نقصاً في الشجاعة، ووجدت أن الزعامة الفلسطينية ال تظهـر             ولكن ل ". إسرائيل"لـ

  . "حسا قياديا
17/7/2009الحياة الجديدة،   

  
 بريطانيا تؤيد دعوة لتجميد البناء في مستوطنات يهودية .58

قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم الخميس أن تجميد البنـاء فـي المـستوطنات                : لندن
وقال براون للجنة   . ائيلية في الضفة الغربية يمكن أن يساعد على استئناف عملية السالم في المنطقة            اإلسر
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أنني اشـعر انـه إذا كـان        " وقال   ".يجب كسر الجمود بطريقة ما    "من أعضاء مجلس العموم البريطاني      
  ". العربياإلسرائيليون مستعدون لتجميد البناء في المستوطنات سيكون هناك استجابة في العالم

علـى  " إسرائيل"ونقر بالطبع بأنه يجب أن تحصل       ") إسرائيل"على  (جميعنا نمارس ضغطا    "وقال براون   
ضمانات بشأن أمنها ونقر بأن الدولة الفلسطينية ال يمكن أن تكون قابلة للبقاء إذا لم تكن اقتصاديا قابلـة                   

. أن تقوم بدور رئيسي في محاولة تحقيق تقـدم         وقال براون انه يعتقد أن الواليات المتحدة يمكنها          ".للبقاء
أعتقد أن المحادثات التي دعا إليها الرئيس أوباما في واشنطن مهمة وأعتقد أن ذلك يمكن أن يصبح                 "وقال  

  . الخطوة التالية لألمام
16/7/2009وكالة رويترز،   

  
  روسيا لن تسمح بتسوية في الشرق األوسط على حساب لبنان: سلطانوف .59

ار الموفد الخاص لرئيس روسيا االتحادية إلى الشرق األوسط نائب وزير الخارجية ألكـسندر               أش :بيروت
تفهم موقف بالده بالنسبة    "، في لبنان، إلى    ميشال سليمان   اللبنانية  رئيس الجمهورية  ، خالل لقائه  سلطانوف

ن الـصادر عـن     وأشار سلطانوف بحسب البيا   ". إلى حق الفلسطينيين في العودة ومنع توطينهم في لبنان        
سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما وإدارته الجديـدة        "المكتب اإلعالمي في رئاسة الجمهورية إلى أن        

المنطلقة من تفهم جديد للوضع في المنطقة وكيفية العمل على إيجاد حل لها، تشكل عامالً مساعداً جـداً                  
  ".في البحث الجدي في دفع عملية السالم إلى األمام

17/7/2009 الحياة،  
  

 قرارات صعبة بعد خطة السالم االمريكية.. االردن .60
 فهد الخيطان

يشعر المسؤولون االردنيون اكثر من اي وقت مضى بالحاجة الى مقاربات داخلية جديدة لمواجهة 
 . االسرائيلي- التحديات المرتبطة بخطة السالم االمريكية للصراع الفلسطيني 

واجراءات استباقية « قرارات صعبة»أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ ويسود اعتقاد لدى صناع القرار ب
 .لتفادي الضغوط الخارجية والوصفات الجاهزة

التحدي المقبل وفق تصور مسؤولين يرقى الى مستوى استراتيجي ويستدعي من مؤسسات الدولة ونخبها 
 في تقديم تصورات مستقبلية ازاء السياسية الترفع عن المناكفات الداخلية والقضايا االجرائية والشروع

طريقة التعاطي مع ملفات الحل النهائي المرتبطة بالمصالح االردنية وفي المقدمة منها ملف الالجئين 
 .والنازحين

يتوقع سياسيون رسميون ان خطة اوباما لحل الدولتين سترتب على االردن دورا محددا فيما يخص 
الدولة الى خطط جاهزة ومفروضة بشكل مسبق تتجه النية الى كي ال تؤخذ , قضية الالجئين والنازحين

 .تشكيل ما يشبه خلية عمل تضم اركان الدولة وقادة اجهزتها ومؤسساتها
المهمة االولى لعمل هذه الخلية هي رسم خارطة الوضاع الالجئين والنازحين في االردن وصوال الى 

 .توصيف سياسي واجتماعي لهم
ستباقية ايضا جرى االتفاق مع االدارة االمريكية على ابالغ االردن بالخطوط وفي سياق االجراءات اال

« السلطة»العامة لخطة السالم قبل االعالن عنها رسميا وتم ذلك بالتنسيق مع الجانبين الفلسطيني 
 .واسرائيل

الجرائي غير ينطلق النقاش في اروقة الدولة من قناعة مفادها ان حق العودة لالجئين بالمعنى القانوني وا
وكون االردن اكبر دولة مستضيفة لالجئين فإن . وارد في االفكار االمريكية للسالم في الشرق االوسط
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المقبولة « التوطين»بمعنى آخر ما هي حدود , عليها منذ اآلن ان تحدد ما الذي يمكن ان تقبله وترفضه
  .اردنيا

ويرى هؤالء ان الحاجة ملحة للشروع في , لهاثمة حقائق في هذا االطار برأي المسؤولين ال يمكن تجاه
دمج فئات في الدولة االردنية بشكل كامل ورفع التمييز الحاصل في الوظائف خاصة في المؤسسات 

وفي الوقت ذاته يبدي العديد من المسؤولين الحرص على الوصول , االمنية والعسكرية والدرجات العليا
وفي هذا . ال تمس بأي شكل هوية الدولة ومؤسساتها, ياسيةفيما يخص الحقوق الس, الى مقاربة جديدة

 .«ال يمكن اجراء االنتخابات النيابية المقبلة وفق القانون الحالي»الصدد يقول مسؤول رفيع المستوى 
ولهذا يسعون للتوصل الى تفاهمات داخلية , اكثر ما يخشاه المسؤولون اليوم الضغوط الخارجية وتبعاتها

ففي مقابل القوى الخارجية هناك قوى , لكن الطريق الى ذلك وعرة من دون شك, تجنبهم المواجهة
 .داخلية مستنفرة ولديها حساسية عالية تجاه اي خطوة يمكن ان تخطوها الدولة في هذا االتجاه

واذا كان في وارد الدولة ان تقاوم الحلول المفروضة من الخارج فعليها ان ال تكتفي باجراءات ادارية 
ذريعة التمييز وانما استنهاض كل القوى السياسية واالجتماعية الرافضة لحل مشكلة اسرائيل على لنزع 

  .حساب االردن وتوظيف هذه الورقة في المواجهة مع الخارج
  15/7/2009العرب، اليوم، 

 
  إال إذا... أهالً بالتوطين .61

  داود الشريان
لفلسطينيين في محاجر موحشة تسمى ا» تحتجز«قضية التوطين باتت تؤرق الدول العربية التي 

، وعلى رغم ان ال أحد، حتى اآلن، في العالم العربي يدعو إلى »مخيمات الالجئين الفلسطينيين«
التوطين، إال ان القضية أصبحت حاضرة هذه األيام على الساحة السياسية واإلعالمية في سورية ولبنان 

للبنانية المقبلة، ما يعني أن مشروع السالم موعود واألردن، وصارت جزءاً من مشكلة تشكيل الحكومة ا
  .بعرقلة عربية خالل المرحلة المقبلة

العرب قبلوا بالسالم على رغم . مجرد شعار غير واقعي. رفض التوطين ال يختلف عن رفض السالم
اره مسألة إدراكهم ان ال سالم بال توطين، لكنهم يتجاهلون هذه الحقيقة، ويتعاملون مع ملف التوطين باعتب

لكن الخوف من حزمة شعارات النضال والمقاومة، . مختلفة، على رغم انه لب مشروع السالم ومفتاحه
ورمي إسرائيل في البحر، التي رفعت مع بداية طرح مشروع السالم مع إسرائيل، وارتباط الموضوع 

  . لهذه القضيةبإشكاالت طائفية وسياسية في بعض الدول، وقفت عائقاً أمام طرح صريح وواقعي 
العرب الذين يرفضون مشروع التوطين يدعون انهم يفعلون هذا حماسة لحق العودة، لكنهم ال يفعلون 

الفلسطينيين في مخيمات الهوان، والنتيجة ان » المعتقلين«شيئاً من اجل إبقاء هذا الحق حياً في وجدان 
فلسطيني يتطلع إلى الهجرة الى أميركا هذه الحماسة المغشوشة خلقت رد فعل مضادة، وأصبح المواطن ال

. وأوروبا وكندا واستراليا، هرباً من جحيم المخيمات الفلسطينية، التي ساهمت في قتل رغبته في الحياة
والمحصلة ان فعل التوطين في طريقه الى التنفيذ رغماً عن شعارات حق العودة التي أصبحت جزءاً من 

  .خطب السياسيين في هذه الدول
وإذا كانت دول الطوق . في أن معركتنا القادمة هي الدفاع عن مشروع التوطين، والمطالبة بتنفيذهال شك 

تريد دعم رفضها لمشروع التوطين، فعليها ان تتذكر ان صفة الطوق أصبحت تمارس ضد الفلسطينيين 
 بحياة هؤالء وليس ضد إسرائيل، وعليها ان تفتح هذه المخيمات التي ال تليق بالبشر، وتمنع المتاجرة

البشر باسم األمن تارة واإلرهاب تارة أخرى، وتسمح للفلسطيني بالعمل، وتمنحه فرصة لتعليم أطفاله في 
الفلسطينيين، فإن » حجر«مدارسها، وكسب رزقه بال شروط وقيود، وبغير تغير حقيقي في سلوك دول 
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 بهذه الطريقة كلمة حق يراد بها إن رفض التوطين. عدد المطالبين بضرورة التوطين سيزداد مع األيام
  .اهالً بالتوطين إال إذا تغيرت الحال. باطل، وقتل بطيء لإلنسان الفلسطيني

  16/7/2009الحياة، 
  

   لبنان خارج الضوء لكنّها مليئة بالتطورات السياسية واألمنيةمخيمات .62
  ابراهيم األمين

ألضواء مشكلة أخرى قيـد المتابعـة الـسياسية         االنهماك اللبناني بالنقاش في مصير الحكومة يبعد عن ا        
واألمنية، تتعلق بالواقع السياسي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخصوصاً مـع اقتـراب موعـد                

بحـسب التعريـف    » الساحة اللبنانية «الذي سيكون له انعكاسه الكبير على       » فتح«المؤتمر العام لحركة    
، هو االتجـاه  »حماس«علق بقرار هو األول من نوعه لدى حركة     الفلسطيني، باإلضافة إلى تطور آخر يت     

نحو تشكيل تنظيمي لها في لبنان، ما يعني االنتقال من مرحلة الحالة العامـة والـشعبية إلـى التركيبـة                    
  .التنظيمية مع ما تتطلبه من خطوات على مستوى الهيكلية والمؤسسات

 خاصاً وحذراً، بسبب االنقـسامات الحـادة فـي          يأخذ شكالً » فتح«وبحسب المتابعين، فإن الحديث عن      
صفوفها، وهو أمر ال يخص منطقة أو ساحة دون بقية الساحات، وكان لبنان على الدوام مركزاً للنـشاط                  
السياسي والعسكري للحركة قبل االنتقال إلى فلسطين المحتلة، وأدت مخيمات لبنـان دوراً فـي تظهيـر       

يخي، رغم أن نفوذه بالمعنى السياسي والشعبي لم يعد كما كان عليـه             بعض المشكالت داخل التنظيم التار    
  .سابقاً

ومع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عمل خالل العامين الماضيين على محاولة ضـبط الخالفـات                
في لبنان، إال أنه لم يصل إلى خالصة تفيده في توحيد جميع األجنحة تحت رايته، بل                » فتح«داخل قيادة   

أن تكـون كلهـا بيـد    » فتح«، لكنهم ال يريدون لـ»حماس«لى ذلك قادة يعدون خصوماً لحركة نافسه ع 
عباس، وفي مقدم هؤالء محمد دحالن الذي يتمتع بنفوذ متنوع، سياسي وأمني وشخصي ومالي، يتيح له                

ـ                  ا يخـص   أداء دور كبير، وهو استفاد أيضاً من عالقات عربية ولبنانية في هذا المجال، وال سيما في م
، ومع ذلك فإن دحالن لم ينجح في السيطرة أو الحصول على نفـوذ كبيـر،                »المستقبل«عالقته مع تيار    

وكذلك فإن الكالم عن دور سوري في السعي إلى الحصول على نفوذ في قسم من الحركة لم يعد دقيقـاً،                    
م عالقات ود مع سوريا، وهم      بدليل أن معظم الكوادر المؤثرين في التنظيم على الساحة اللبنانية ال تربطه           

استفادوا من خروج الجيش السوري من لبنان النتزاع المساحات اإلضافية، األمر الذي انعكـس عـودة                
  .إلى مخيمات بيروت والشمال والبقاع» فتح«النشاط والنفوذ التابع لـ

توجه لدى عباس   وبانتظار ما ستؤول إليه نتائج المؤتمر، فإن النقاش المركزي يتصل بالخشية من وجود              
وآخرين من دائرته لتهميش دور مخيمات لبنان، في مقدمة لترك هؤالء لمصيرهم ضمن خطـة تهـدف                 
أوالً وأخيراً إلى دفعهم نحو إيجاد المخرج األفضل لتوطينهم في لبنان أو هجرة من يريـد مـنهم إلـى                    

 تؤدي إلى انفجار أمنـي      الخارج، فيما يخشى أمنيون وسياسيون في لبنان أن ينعكس ذلك خالفات كبيرة           
  .في المخيمات

من جانب حماس، فإن المؤتمر األخير للحركة الذي عقد على أثر عدوان غزة، انتهى إلى مجموعة مـن                  
المقررات التي تضمنت العمل على تنظيم العمل السياسي والتنظيمي المباشر في أماكن انتـشار الـشتات    

  .الفلسطيني، ولبنان من ضمن هذه الساحات
غم أن التغييرات تقود إلى إعفاء ممثّل الحركة في لبنان أسامة حمدان من مـسؤوليته هـذه وإسـناد                   ور

مسؤولية العالقات الدولية على مستوى الحركة إليه، فإن المرجح أن يبقى حمدان في بيروت ويدير منها                
طوير العمل التنظيمي على    ملفه الجديد، بينما يصار إلى اختيار آخرين لقيادة تنظيم لبنان وفق آلية تتيح ت             

مستوى المخيمات وخارجها، من دون أن يكون هناك توجه للصدام مع اآلخرين من التنظيمات األخـرى                
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لكن هذا النشاط سيولد دينامية معينة قد يرى البعض فيها منافسة، وخـصوصاً أن              . الوطنية أو اإلسالمية  
 ترى أن أي نـشاط إضـافي لحمـاس فـي            جماعة محمود عباس، كما حلفاؤها اللبنانيون والمصريون،      

  .مخيمات لبنان هو مركز نفوذ إضافي لسوريا وإيران في الساحة الفلسطينية
  17/7/2009األخبار، 
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  غي بخور
كلما تقدمت إسرائيل في اتفاق اوسلو، هكذا اعتبرت في المنطقة بانهـا            : في التسعينيات تعاظمت المسيرة   

وكلما غرقت أكثر في الوحل الشيعي في لبنان، هكذا اعتبـرت اكثـر ضـعفا               . ازالت وخضوعا اكثر تن 
الـشرق االوسـط    "كنا غارقين في احتفـال      . جملة اوسلو ولبنان كانت فتاكة، ولكننا لم نر ذلك        . وبؤسا
  ". الجديد

لم تكـف عـن     منظمات االرهاب   : وبالتدريج نشأ لدى اعدائنا االحساس بان في وسعهم هزيمة اسرائيل         
ولكننا لم نفهم بان هناك صلة بـين بـؤر          . الهجوم، واالف االسرائيليين من جنود ومدنيين، قضوا نحبهم       

أدرنا سياسة مختلفة تجاه كل واحدة منها، تفكير منفصل،         . يهودا والسامرة، لبنان وغزة   : االرهاب الثالثة 
  .شخصيات مختلفة لمعالجة كل جبهة

، كانت في واقع    )السور الواقي، لبنان الثانية ورصاص مصهور     (الث حروب   في العقد االخير كانت لنا ث     
لو فهمنا ان هذه في واقع االمر هـي         . حرب الصالح اضرار سنوات اوسلو ولبنان     : االمر حربا واحدة  

على مدى السنين عـذبنا أنفـسنا   . ذات الحرب، لكان بوسعنا أن نعالج هذه الموجة بشكل أشمل وأقل ألما      
قية وبلجان تحقيق غريبة، حين كان الحديث يدور في واقع االمر عن حرب واحدة مـع                بمعضالت اخال 

  .القوة والضعف: ذات االسباب واالدوات
فتح، حمـاس وحـزب اهللا      . قوة الردع االسرائيلية ترممت   . وفقط قبيل نهاية العقد الحالي اصلح الضرر      

الهـواء  .  تعد تعتبر كمستسلمة ومتنازلـة     اسرائيل لم . ليسوا معنيين بحرب جديدة مع الجيش االسرائيلي      
حماس، حزب اهللا وفـتح تقلـصت       . خرج تماما من البالونات التي نفخت هنا في العشرين سنة االخيرة          

ولمـا  . منظمات ليست مهمة جدا، انتفخت بسبب الصراع مـع اسـرائيل    : وعادت الى حجومها الطبيعية   
الواقع الصعب من ناحيتها، فـرت الـى الكـذب          كانت تجد صعوبة في جسر الفجوة بين ما تريده وبين           

ولكـن  . كذبة المذبحة في جنين، انتصار حزب اهللا الذي لم يكن وانتصارات حماس الموهومة            . والهذيان
وقد ثبت هذا في ثالث حروب، أي فـي         . الجميع في الشرق االوسط يعرفون االن من هو الطرف القوي         

  . حرب واحدة
في سنوات التهديد والخطر احتفلنا بالشرق االوسط الجديد، كنـا       : ريبكم هو غ  . الجميع، ولكن ليس نحن   

رد فعلنا لم يتناسب علـى      . في حالة نشوى، وفي سنوات الدرس لمنظمات االرهاب كنا في حالة اكتئاب           
في التسعينيات اعتقدنا اننا متينون، وعمليـا، بثينـا ضـعفا           . االطالق مع الواقع المحيط بل كان معاكسا      

  .لردع، في سنوات االلفين اعتقدنا اننا ضعفاء، وعمليا بثينا ردعا هائالوانعداما ل
مفاوضات سياسية تعرضنا كضعفاء، كخانعين وتستدعي ضربة، وذلك النه في هذه           : االن تعود المعضلة  

حـسنا تعـالوا    : غير اننا نصمد، ننتصر، وعندها يقول العالم العربي       . المنطقة يتعرض الضعيف للهجوم   
إذن ما العمل للخروج من هـذه       . ونحن نجريها، ومرة اخرى نبدو كخانعين، كضعفاء      . اتنجري مفاوض 

  الدائرة الشيطانية؟
ليس لنا مصلحة فـي     . عدم االقتراب من المفاوضات او المواجهة والحرب      . االبتعاد عن االطراف  : الحل

ن، هذا ينجح فـي غـزة       هذا نجح في لبنا   . السبيل الوحيد الذي سينجح هو سبيل فك االرتباط       . أي منهما 
المفاوضات لن تنجح، إذ ان الفلـسطينيين سـيغرقوننا عنـدها           . وهذا يجب أن ينجح في يهودا والسامرة      
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فقـط فـك    . بمسائل القدس، الالجئين وماذا ال، وسيربطوننا ويربطون مستقبل ابنائنا بمعاضلهم الوجودية          
  . االرتباط سينقذنا منهم ومن عالمهم المعنى

مثال، فك االرتباط عن االحياء العربية للقـدس،        .  لمبادرة دراماتيكية من حكومة اسرائيل     هذا هو المكان  
ربع مليون فلسطيني يعتبرون لسبب ما ضمن عرب اسـرائيل، سـيعودون الـى              . باستثناء البلدة القديمة  

ـ . سيهتفون، ونحن سنوزع البطاقات   : بالعكس. احد في العالم لن يعارض ذلك     . السلطة الفلسطينية  نوفر س
  .فقط فك ارتباط. مليارات الشواكل للتأمين الوطني ونصل الى انجاز ليس فيه ال مفاوضات وال حرب

  "يديعوت"
 17/7/2009صحيفة فلسطين، 
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17/7/2009الشرق األوسط،   


