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  29  :كاريكاتير
***  

  
  الزهار يعلن عن إفشال مخطط الغتيال قادة حماس ووأد الحوار .1

أفشلت مخططاً  "أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن أجهزة األمن في قطاع غزة               :النصيرات
طبة الجمعة أمس، بمسجد القـسام فـي         خ خاللوقال الزهار    ".الغتيال قادة حماس وقلب طاولة الحوار     

  ".علمنا بوجود مخطط الغتيال قادتنا وقلب طاولة الحوار: "مخيم النصيرات بمحافظة الوسطى
ورفض عضو لجنة الحوار في القاهرة عودة جهاز األمن الوقائي للعمل في قطاع غزة تحت أي ظـرف                  

  ".حت أي ظروف أو اتفاقاتلن نقبل بعودة األمن الوقائي ت" :سياسي أو اتفاقات، قائالً
 ألف عنصر أمني جديد للعمل في صفوف أجهزة أمن          15وجدد القيادي في حماس رفض حركته إلدخال        

موقفنا كان مع   : "وذهب إلى القول   .السلطة، وهو مطلب طرحته حركة فتح في مباحثات القاهرة األخيرة         
الزهار بوجود تجاوزات على     عترفوا!". دخول تدريجي، فمن الذي أمرهم أصال باإلضراب عن العمل؟        

  .صعيد إدارة العمل في قطاع غزة، واعداً بمتابعة وإصالح أي تجاوزات
ـ       ، مشيراً إلى أن حركته ستواصل عملها فـي         "المؤلمة"ووصف الزهار، جوالت الحوار الست الماضية ب

 ويعيد األمور إلـى     القطاع المحاصر منذ نحو ثالث سنوات إلى حين التوصل التفاق ينهي حالة االنقسام            
  .نصابها

دول "نراقب وجود تغييرات في مواقف الدول من حولنا مثـل االتحـاد األوروبـي و              : "وأضاف الزهار 
  ".ولهجة الواليات المتحدة األمريكية ونعلم أن األمور لن تبقى على حالها" الثماني

  18/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حة وثيقة القدوميمالحقة المقاومة في الضفة مؤشٌر على ص: هنية .2
رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل  أن )آي.بي.يو ( نقالً عن وكالة18/7/2009الخليج، نشرت 

هنية، اعتبر أمس، أن ما تقوم السلطة من مالحقة للمقاومة في الضفة الغربية يؤشر إلى مصداقية الوثيقة 
فاروق القدومي، حول دور مزعوم للرئيس التي عرضها رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، 

وقال هنية خالل خطبة الجمعة التي  .الفلسطيني محمود عباس في تصفية سلفه الراحل ياسر عرفات
معطيات كثيرة على "ألقاها في مسجد فلسطين بغزة، ونقلتها مواقع إخبارية تابعة لحركة حماس إن هناك 

اطلع شخصياً على وثيقة مشابهة وأخرى "وأضاف أنه ، "األرض تدل على صحة ما تقدم به أبو اللطف
  ".كتبت بخط اليد ألحد المشاركين في هذه االجتماعات األمنية السرية

عدم اكتراث السلطة وحركة فتح والحاشية المحيطة بعرفات بحادث وفاته واغتياله "واعتبر هنية أن 
 أن تكون لجنة تحقيق في هذه وكذلك مرور ما يقارب خمس سنوات على رحيل مؤسس فتح األول دون

  .مؤشر إلى تورط هذه الجهات" الحادثة ومالبساتها والجهات التي تقف خلفها
التنسيق األمني الخطير "ورأى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أن الواقع األمني في الضفة بما في ذلك 

، وانتقد ما يتعرض له "موزهاوغير المسبوق هو ذاته الذي كشفت عنه خطة تصفية المقاومة واغتيال ر
  .القدومي من هجوم من قبل مسؤولين في حركة فتح

 إسماعيل هنية استنكر إغالق مكاتب  أنغزةمن  17/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
في الضفة الغربية، واعتبر إغالقها دليالً على الحالة الصعبة التي تعيشها الكلمة الحرة في " الجزيرة"

تستحق كل التقدير ) الجزيرة: "(قائال" الجزيرة" المحتلة، ومحاولة طمسها وإسكاتها، وأشاد بقناة الضفة
، "والشكر؛ لما قدَّمته إلى الشعب الفلسطيني في الحرب األخيرة على غزة، وخالل سنوات االنتفاضة

  ".الصوت اإلعالمي الحر الذي فضح المحتل وممارساته اإلجرامية"مشددا على أنها 
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  وعباس قد يقاضيه شخصياً. ..تنفيذية المنظمة تبحث اتخاذ إجراءات ضد القدومي .3

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعا، برئاسة : كفاح زبون -  لندن ،رام اهللا
نظمة، محمود عباس، تبحث فيه اإلجراءات التي يمكن اتخاذها، بحق، رئيس الدائرة السياسية في الم

وقالت مصادر في  .، بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفاتعباسفاروق القدومي، بعد اتهامه 
، إن الرئيس سيدرس مع اللجنة التنفيذية، سحب الدائرة السياسية من "الشرق األوسط"حركة فتح، لـ

لذي يشغل منصب أمين القدومي، ومن ثم سيتباحث مع مركزية فتح عما إذا كان يمكن تجميد القدومي ا
  ."فإن قيادة فتح تناقش هذا األمر اآلن"وبحسب المصادر، . سر الحركة

ويمكن للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ببساطة سحب الدائرة السياسية من القدومي، أما مركزية فتح فهي 
جنة ورجحت المصادر أن يتساوق أعضاء الل. بحاجة إلى ثلثي األصوات من أجل تجميد عضويته

، خصوصا أنه ذاهب بقوة نحو تقوية فتح في الداخل والقضاء عليها في عباسالمركزية مع رغبات 
 قد أحدثت صدمة في القدوميوكانت تصريحات  ).أي على معارضيه في اللجنة المركزية(الخارج، 

ن أوساط فتح، ورفض كثيرون من مسؤولي الحركة ومن منظمة التحرير ومستشاري الرئيس اإلجابة ع
لكن مصدرا مسؤوال مقربا من .  حول الخطوات المنتظرة بحقه"الشرق األوسط"أسئلة وجهتها إليهم 

 عباس قال إن الرئيس سيبحث أيضا إمكانية رفع دعوى ضد القدومي، لكن مصدرا آخر قال إن عباس
حب من أصال كل شيء س"وتابع المصدر . سيكتفي باإلجراءات التنظيمية التي ستتخذها المنظمة وفتح

  .")القدومي(القدومي ولم يبق إال أن يسحبوا لسانه، ومع عقد المؤتمر في الداخل ستنتهي حكايته 
  18/7/2009الشرق األوسط، 

  
  بيد القضاء" الجزيرة" وملف ...ومرفوضةتصريحات القدومي غير مسؤولة : عمرونبيل  .4

ة االتهامات التي أثارها القيادي البارز  قلّل السفير الفلسطيني في القاهرة، نبيل عمرو من أهمي:رام اهللا
انتقد عمرو عمرو، وفي حركة فتح، فاروق القدومي، بشأن مالبسات وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

أعتقد أن تصريحات فاروق القدومي "تصريحات القدومي، وقال  "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ
 سعيدة بما سمعت ألنها ستجد سنداً إسرائيلية كلّها، و الساحة الفلسطينإرباكغير مسؤولة، الهدف منها 

، على حد "لها، وهي تصريحات مرفوضة وال لزوم لها، إضافة إلى ذلك فهي ملفقة بطريقة غير مقنعة
هنالك عالقات "واستبعد عمرو أن تكون تصريحات القدومي معزولة عن الدعم الخارجي، وقال  .وصفه

 وهذا مما ال شك فيه يلقي بعض الظالل على تصريحات القدومي معلنة بين القدومي واإليرانيين،
  .، على حد تعبيره"األخيرة

وأشار  .الفضائية أصبح اآلن في عهدة القضاء الفلسطيني" الجزيرة"وأشار عمرو إلى أن ملف قناة 
  .في الضفة الغربية" الجزيرة"عمرو، إلى وجود جهود لحلحلة ملف قناة 

  17/7/2009 قدس برس،
  

  ومساعد له ينفي تلقي طلب رسمي.. .انبمغادرة عمالقدومي بار غير مؤكدة عن مطالبة أخ .5
قالت مصادر فلسطينية، إن الحكومة األردنية طلبت من رئيس الدائرة  :كفاح زبون -  لندن ،رام اهللا

رئيس السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي مغادرة أراضيها بسبب االتهامات ل
 شخصاً"وقالت المصادر إن الطلب األردني لم يصل إلى حد اعتباره . السلطة الفلسطينية محمود عباس

  ."غير مرغوب فيه
الشرق "ورفض أنور عبد الهادي أحد كبار مساعدي القدومي الخوض في أي تفاصيل، لكنه قال لـ

أبو اللطف ال يزال في إننا لم نتلق أي شيء رسمي من الحكومة األردنية حتى اآلن وإن " "األوسط
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 إلى أن تنجلي عباسوشدد عبد الهادي على أن أبو اللطف يرفض الحديث في موضوع اتهاماته ل ."عمان
لكن الخبر المؤكد أن . فهو كما قال عبد الهادي قال كل شيء عنده في المؤتمر الصحافي. تداعياتها

شأنه أن يسيء للسلطة الفلسطينية والرئيس الحكومة األردنية طلبت من القدومي عدم القيام بأي نشاط من 
  .عباس

  18/7/2009الشرق األوسط، 
  

  تحقيق المصالحة الفلسطينية أهم خطوة من أجل البدء في إعمار غزة وإجراء االنتخابات: عباس .6
الرئيس مع  أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقب مباحثاتهما في أنقرة:  أحمد ياسين-  أنقرة

هو أهم خطوة من أجل البدء في إعمار غزة "د اهللا جول أن تحقيق المصالحة الفلسطينية التركي عب
وأضاف أن مباحثاته ". هذا ما تعمل عليه مصر اآلن"وأشار إلى أن ". وإجراء االنتخابات الديموقراطية

  .منيمع الرئيس التركي تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون االقتصادي والتعاون األ
أغسطس المقبل، وهو أمر يتطلب مراجعة / آب 4وقال عباس إن المؤتمر العام لحركة فتح سيعقد في 

العديد من األمور وإجراء جملة من اإلصالحات والمراجعات التي البد منها خاصة وأن هذا هو أول 
ة طوال هذه وأضاف أن هناك العديد من الموضوعات المتراكم.  عاما20مؤتمر تعقده حركة فتح منذ 

  .الفترة مؤكدا أن هناك مفاوضات مستمرة وستجرى انتخابات اللجنة المركزية بشفافية كاملة
وردا على سؤال بشأن ما نشرته الصحف اليونانية والقبرصية عن تأكيده دعمه لموقف القبارصة 

هنا باختصار أن إن ما يمكن أن أقوله "اليونانيين خالل زيارته لقبرص مؤخرا، قال الرئيس الفلسطيني 
أننا نتعرض دائما لمثل هذه "وأضاف ". ما نشر ال أساس له من الصحة وهو مجرد ادعاءات كاذبة

االدعاءات الكاذبة، والتي كان آخرها االدعاء الذي طرح قبل قدومي من شرم الشيخ إلى أنقرة مباشرة، 
يقة موجودة على موقع مقرب حيث اتهمني البعض بقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولألسف هذه الوث

بأن مشادة وقعت بيني وبين الرئيس حسني "وتابع أن هناك ادعاء كاذب أيضاً  ".يسرائيلمن الموساد اإل
مبارك أثناء مشاركتي في قمة عدم االنحياز في شرم الشيخ، وأن صوتي ارتفع أثناء الحديث معه، وهو 

 ".أمر لم يحدث على اإلطالق وال يمكن أن يحدث
  18/7/2009ن،السعودية،الوط

  
   حول االستيطان"إسرائيل"مخاوف فلسطينية من صفقة توافقية بين واشنطن و .7

عن خشيتها من إمكانية أن تلجأ " األيام"أعربت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف 
ة بشأن وقف النشاطات يسرائيلاإلدارة األميركية إلى محاولة التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة اإل

ية على إسرائيلية في األراضي الفلسطينية؛ بعد أن أخفقت في الحصول على موافقة سرائيلاالستيطانية اإل
طلب الرئيس األميركي باراك أوباما وقفَ جميع األنشطة االستيطانية بما فيها النمو الطبيعي في 

أس جدول أعمال القضايا التي سيتم وأكدت المصادر أن هذا الموضوع سيكون على ر .المستوطنات
بحثها مع المبعوث األميركي لعملية السالم السيناتور جورج ميتشل، خالل زيارته المنطقةَ األسبوع 

 أن تنفذ جميع "إسرائيل"المقبل، مشددةً على أنه ليس ثمة أنصاف حلول في هذا الشأن؛ إذ يتوجب على 
 .أسها وقف االستيطان بما فيه النمو الطبيعيالتزاماتها الواردة في خارطة الطريق وعلى ر

 18/7/2009األيام، فلسطين، 
  

   الجميع للتعاون معهاودعوت ...تستغرب نشر البعض إلحصائيات خاطئةالمقالة  األسرى وزارة .8
ون األسرى والمحررين إصرار بعض المتابعين لقضية األسرى بشكل فردي، ؤاستغربت وزارة ش :غزة

خاطئة تقلل من حجم المشكلة التي يعاني منها األسرى الموجودون في السجون على إصدار إحصائيات 
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وأوضحت الدائرة اإلعالمية بالوزارة أنها تتابع كل المستجدات فيما  .ية وتقلص من أعدادهمسرائيلاإل
يتعلق بأوضاع األسرى وإحصائياتهم واالنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات االحتالل 

وإدارات السجون، مضيفةً أنها توثق كل االنتهاكات في ملفات خاصة، وتصدر تقارير شهرية ي سرائيلاإل
 .حول حمالت االختطاف التي ينفذها االحتالل بشكل يومي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

وأشارت الوزارة إلى أنها تقدر كل الجهود المخلصة التي تعمل من اجل قضية األسرى، والتي تحتاج 
الفعل إلى جهد من الجميع، مبينةً أنها ال تريد لهذه القضية أن تصبح مركزاً للمزايدات وان يستغلها ب

ودعت الوزارة كل الغيورين والمخلصين والحريصين على هذه  .البعض إلظهار اسم هنا أو هناك
ة، دون النظر إلى القضية، أن يبدوا تعاوناً كامالً معها من اجل توحيد الجهود لخدمة هذه القضية الهام

  .انتماءات سياسية أو حزبية أو خوف من قطع رواتبهم
  18/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
   في آن واحدلقطاع زائر أجنبي ل1200 وفرنا الحماية لـ: بغزة"  وحماية األجانبأمن"مدير  .9

قطاع ب" األمن والحماية" أكد النقيب عدنان صرصور، مدير إدارة أمن وحماية األجانب بجهاز :غزة
غزة، على أن أمن وحماية األجانب تشكل أولوية أمنية كبيرة للحكومة الفلسطينية بغزة وأجهزتها األمنية، 
مشيراً إلى أن هذا األمر يحظى باهتمام خاص لدى حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية، 

، "قدس برس" في حوار خاص مع ولفت صرصور. مروراً بكل األجهزة األمنية والشخصيات المسؤولة
النظر إلى أن إدارته تبذل جهداً كبيراً في المتابعة والتنسيق لتسهيل المهمات اإلنسانية والصحفية للزوار 

  .األجانب
وأشار المسؤول األمني الفلسطيني إلى أن إدارة أمن وحماية األجانب، التي ُأنشئت مع تشكيل الحكومة 

بأي تنسيق على مستوى الوكاالت األجنبية والمكاتب الرسمية والمؤسسات الفلسطينية العاشرة، ترحب 
ال ترمي إلى أي أبعاد سياسية أو "الخاصة لتأمين وحماية الوفود والشخصيات القادمة إلى غزة، والتي 

  . ، كما قال"استخبارية ضد المواطن الفلسطيني أو الحكومة في غزة
شادات من قبل العديد من المسؤولين األمنيين والشخصيات وذكر المسؤول األمني أن إدارته تلقت إ

الرسمية على األداء والكفاءة التي يتمتع بها العاملون في الجهاز، وتفانيهم في توفير األمن بصدق 
وإخالص، منوهاً إلى أن أولئك باتوا يثقون بشكل كبير في اإلدارة والجهاز وأن التنسيق مع الجميع 

 زائر 1200  الحماية لـتوفر إدارته وأشار صرصور إلى أن .ستويات األمنيةيجري على أعلى الم
  .  في الشهر الذي تال الحرب مباشرة،أجنبي لغزة في آن واحد

  17/7/2009 قدس برس،
  

  األسبق ينعى رئيس وزراء ليبيا عباس .10
لمغربي، الذي  محمد سليمان ا. نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزراء ليبيا األسبق د:عمان

  . عاما اثر مرض عضال74توفي صباح أمس في العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 
وولد الفقيد في حيفا  .يشار إلى أن الفقيد المغربي كان زميال في الدراسة مع الرئيس عباس منذ الطفولة

 ليبيا بعد ثورة ، وشغل منصب أول رئيس للوزراء في1948، ولجأ إلى سورية في العام 1935في العام 
  .1969 سبتمبر في العام /الفاتح من أيلول

  .1970ومثل المغربي ليبيا في األمم المتحدة، حينما أصبحت عضوا في مجلس األمن الدولي في العام 
، مؤسسة 1950وقضى الفقيد أيامه األخيرة في سورية مع زمالء الطفولة، الذين أسس معهم في العام 

  .ت تدافع عن حقوق األطفال الفلسطينيينأطفال فلسطين، التي كان
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وكان المغربي عمل في وزارة التربية في قطر، فيما كان يدرس القانون كمنتسب في جامعة دمشق، ثم 
حصل على شهادة الدكتوراه في قانون البترول من جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة، والتي 

 للموارد األجنبي لعمال النفط ضد االستغالل إضرابا 1967 ونظم الفقيد في العام . ليبياإلىتوجه منها 
 . سنوات، ومن ثم تجريده من الجنسية الليبيةألربعالليبية، حيث حكم عليه بالسجن 

  18/7/2009الغد، األردن، 
  

  تخوف من تأثير خالفات فتح على الحوار...  تعقدان اليوم بالقاهرة لقاءوحماسفتح  .11
وكـاالت  ، وعن   غزةمن  وسمير السيد   ،   القاهرة  من الهول أشرف أبو  عن ،18/7/2009األهرام،  ذكرت  
 لقاء تشاوريا في القاهرة اليوم لبحث إمكان عقد الجولة السابعة من             تعقدان حركتا فتح وحماس  ، أن   األنباء

 وتقويم ما تـم إنجـازه منـذ         ،الحوار الوطني الفلسطيني في موعده المقرر يوم السبت المقبل من عدمه          
  . خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، السادسةالجولة

ويأتي عقد لقاء اليوم برعاية مصرية بعد أسبوع تقريبا من قيام وفد أمني مصري رفيع المستوي بجولة 
 حيث التقي قادة العديد من الفصائل ، والضفة الغربية، ورام اهللا،شملت العاصمة السورية دمشق

 خاصة فتح وحماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية في إطار جهود ،يةالفلسطين
  . وتحقيق المصالحة،القاهرة إلنجاح الحوار الفلسطيني

إن لقاء اليوم يهدف بشكل : من ناحيته قال عزام األحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي
 الذي سيترأس وفد فتح في ،وقال األحمد .ها يوم السبت المقبلأساسي لتأكيد جلسة الحوار المقرر إجراؤ

 مؤكدا أن ، اآلن في أي من القضايا الخالفية العالقة بين الحركتينىلقاء اليوم، إنه لم يحدث جديد حت
مسافة شاسعة تفصل بين مواقف الحركتين في القضايا الخالفية، السيما في كل ما يتعلق باالقتراح 

 إجراء االنتخابات ىتشكيل لجنة فصائلية مشتركة لإلشراف علي إدارة قطاع غزة حتالمصري القاضي ب
  .التشريعية والرئاسية

 عن خشيتها أن تؤدي الخالفات الحالية في فتح "األهرام"ومن ناحية أخري أعربت مصادر في فتح لـ
لرئيس ياسر والناجمة عن تصريحات السيد فاروق قدومي رئيس اللجنة المركزية بخصوص اغتيال ا

وقالت  .عرفات إلي تراجع إمكان عقد الجولة السابعة من الحوار في موعدها يوم السبت المقبل
إن قيادات فتح كانت مشغولة أصال في التحضير للمؤتمر السادس للحركة المقرر عقده في : المصادر

تالي تراجع إمكان بيت لحم في الرابع من شهر أغسطس، فجاءت تصريحات قدومي لتزيد انشغالهم، وبال
  .عقد جولة الحوار في موعدها

 إلـى    وصل أمـس   وفد حماس  من لندن، أن     علي الصالح  عن،  18/7/2009الشرق األوسط،   وأضافت  
القاهرة للمشاركة في اللقاء، الذي وصفه مصدر في حماس التقييمي لنتائج زيارة الوفد األمني المـصري                

 في الحركة، إن اللقاء سيهدف إلـى تقيـيم جولـة الحـوار              وقال أيمن طه القيادي   . إلى دمشق ورام اهللا   
الماضية، مشددا على أن حماس تصر في البداية على وضع حد لملف االعتقال الـسياسي فـي الـضفة                   

ـ  . الغربية اعتبر طه أنه في حال وضع حل لملف االعتقال الـسياسي           " الشرق األوسط "وفي تصريحات ل
وأعرب محمد نصر عضو المكتب السياسي لحماس في        . فية األخرى يمكن االنتقال لمناقشة القضايا الخال    

تصريحات نقلتها اليوم شبكة فلسطين اإلخبارية المقربة من حركة الجهاد اإلسالمي، عن أسفه، ألن مـا                
ـ  إن وفـد   : "في الضفة تلقي بظالل سوداوية على أجواء الحوار، وقـال         " األجواء األمنية السلبية  "سماه ب

ارك في جلسة الحوار التقييمية، لجولة الوفد األمني المصري إلى دمـشق ورام اهللا،              الحركة المصغر يش  
  . وعما إذا كانت األجواء ناضجة لتوقيع اتفاق مصالحة

" الحياة"لـ مصادر مصرية قالت ، أن  القاهرة منجيهان الحسيني، عن 18/7/2009الحياة، وجاء في 
ل عقد لقاء ثنائي بينهما لتقويم جوالت الحوار إن مصر وجهت دعوة الى حركتي فتح وحماس من أج
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 الشهر الجاري، معربة عن 25السابقة وتذليل العقبات التي تواجه الحوار قبيل عقد الجولة السابعة في 
  .أملها في أن تكون هذه الجولة حاسمة ونهائية تتوج بإبرام اتفاق مصالحة

لم نسمع من الجانب المصري بأن : "مة حمدانمن جانبه، قال القيادي في حماس، ممثلها في لبنان أسا
سيتم من خالله "، موضحاً أن اللقاء المصغر الذي سيعقد اليوم "الجولة المقبلة من الحوار ستكون نهائية

تقويم مجمل الحوار، وسنستمع من المصريين الى نتائج زيارتهم للضفة الغربية، ولقائهم الرئيس 
ال "، مشدداً على أن " تعاطيه مع قضية اإلفراج عن المعتقلينفي شأن مدى) محمود عباس(الفلسطيني 

اتفاق مصالحة من دون استكمال كل القضايا، ويجب إنجاز الملفات كافة أوالً، وعلى رأسها ملف 
هناك قواعد واضحة للمصالحة ومشروع وطني : "وأوضح". المعتقلين قبيل التوقيع على اتفاق مصالحة

ات عدة، لذلك يجب إنجازها جميعاً، وعلى ضوء ذلك فقط يتم إنجاز تم التوافق عليه يتضمن ملف
تكمن أهمية اللقاء المصغر الذي سيعقد اليوم في كشف مدى تجاوب أبو مازن مع : "وقال". المصالحة

الهدف أن نسمع من األخوة المصريين ماذا حدث في رام اهللا، وهل تجاوب : "، مضيفاً"الجهود المصرية
مع مطالبنا في شأن إنهاء ملف المعتقلين كاستحقاق ) رئيس وفد فتح أحمد قريع(ء أبو مازن وأبو عال

  ؟"للمصالحة
الذي قال إنه ال يوجد إفراج عن المعتقلين ألن ) فتح( لدى الطرف اآلخر اإلشكالية"وشدد حمدان على أن 

ته إزاء ذلك، وتساءل ، مبدياً دهش" والمجتمع الدوليإسرائيلذلك جزء من التزامات منظمة التحرير تجاه 
؟ ورأى ان الرئيس الفلسطيني "كيف سيحل هذا الملف إذا تم طي صفحاته طالما هذا منطقكم: "مستنكراً

  .في حاجة للمصالحة التي ستمنحه المرجعية التي فقدها
أبو مازن فقد شرعيته كرئيس بعد أن انتهت واليته، وهو اآلن بال شرعية وليست له مرجعية بعد : "وقال
 فقدت اللجنة التنفيذية أكثر من ثلث أعضائها وأصبحت قانونياً غير قادرة على االجتماع، لذلك الحل أن

بدأنا الحوار : "وتابع". الوحيد أمامهم هو المصالحة الوطنية التي بها فقط يمكن أن يحصل على الشرعية
ثر من ألف، فأين المنطق  معتقالً في سجون السلطة، ويبلغ اآلن عدد المعتقلين أك350الوطني وهناك 

  ؟"على رغم أننا اتفقنا منذ بداية الحوار على إنهاء ملف االعتقال السياسي وفق شروط وطنية
وقال ان الرئيس الفلسطيني يرهن موافقته على اللجنة الفصائلية بالموافقة األميركية عليها أوالً، مضيفاً 

ادرات المصرية المتعلقة بالحوار، إال أنه حتى انه رغم إعالنه على موافقته على كل المقترحات والمب
  . اآلن لم يقبل باللجنة الفصائلية التي اقترحتها مصر كمخرج لعقدة الحكومة

 كادر أمني من فتح في قوى مشتركة، 3000وافقنا على بند : "وعلى صعيد القوة األمنية المشتركة، قال
ي األجهزة األمنية في الضفة ألن القاعدة هي أن لكن اشترطنا دفع عناصر أمنية من حماس بالعدد ذاته ف

  ". أي إجراء في غزة يجب أن يطبق بالتوازي والتزامن في الضفة
 القاهرة أمس من أجل عقد لقاء ثنائي من المرتقب أن يستغرق يومين، إلىوكان وفد من الحركتين وصل 

هللا وعزت الرشق، بينما ويرأس وفد حماس خليل الحية ويضم أعضاء المكتب السياسي نزار عوض ا
  .يضم وفد فتح الذي يرأسه رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد، كالً من ماجد فرج وسمير مشهراوي

  
  الضفةب إحراز تقدم في اجتماع حماس وفتح بسبب تصاعد االعتقال السياسي يستبعدالرشق  .12

صغرا من حماس يضم فـي      أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن وفدا م          : القاهرة
 ونزار عوض اهللا باإلضافة إليه وصـل إلـى          ،عضو المكتب السياسي للحركة   ،   خليل الحية  .عضويته د 

القاهرة لعقد لقاء تشاوري مع وفد حركة فتح حول قضية االعتقال السياسي، مـشيرا إلـى أن الراعـي                   
 بدراسة قـوائم المعتقلـين      ، الوفدين بين) 7-18( الذي يعقد صباح السبت      ،المصري سيقوم خالل اللقاء   

ـ      .السياسيين التي سيقدمها وفد الحركة     إن ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال الرشق في تصريحٍ خاص ل
الموضوع الرئيسي الذي سيكون محل النقاش بين الجانبين هو تقييم عملية اإلفراج عن المعتقليـين فـي                 
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ادته تقريرا يتضمن تقييم عملية اإلفراج ومـدى جـديتها لتتخـذ            الضفة الغربية، حيث سيرفع كل وفد لقي      
  ".القرار بشأن ذلك

واستبعد الرشق أن يتم إحراز أي تقدم خالل اللقاء المزمع عقده بين حماس وفتح بسبب تزايـد عمليـات                   
اءات االعتقال في الضفة الغربية، خاصة بعد جولة حوار السابقة وكانت الجولة السادسة، بالرغم من اللق              

وأكـد الرشـق أن      .التي تمت بين الوفد األمني المصري مع قيادتي الحركتين في دمشق وغزة ورام اهللا             
سلطة أبو مازن وميليشياه ما تزال تستخدم سياسة الباب الدوار في قضية المعتقلين، بحيث يتم اإلفـراج                 

أن حديث حركة فتح عـن      عن بعض المعتقلين، وفي الوقت ذاته يتم اعتقال أضعاف عدد المفرج عنه، و            
  .إفراجات تمت في الضفة ما هو إال لذر الرماد في العيون

وشدد القيادي في حماس على أهمية االجتماع الذي سيعقد بين وفدي الحركتين، مشيرا إلـى أن الجولـة                  
السابعة المزمع عقدها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ستتوقف على مـا سيـسفر عنـه هـذا                   

ع، خاصة أن قضية االعتقال السياسي باتت قضية رئيسية لدى فصائل المقاومة قبل إتمـام أيـة                 االجتما
مصالحة، موضحا أن عدد المعتقلين قد فاق األلف معتقل في سجون الضفة من أبناء حمـاس وفـصائل                  

 .المقاومة األخرى
  18/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  " عتقاالت نوعيةا" السلطة بالضفة شنّت أجهزة: حماس .13

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن األجهزة األمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية بالضفة : رام اهللا
في صفوف أنصار الحركة، حيث اعتقلت أربعة " حملة اعتقاالت نوعية"الغربية، شنّت يوم أمس الخميس 

من بين المعتقلين سيدة، ونجل األسير جمال أبو وجاء أن . عشر منهم منهم في محافظات الضفة المختلفة
الهيجاء القيادي في حماس، وقاضٍ شرعي، ومحاضر جامعي، وطالب جامعي، وسبعة أسرى سابقين في 

  .يسرائيلسجون االحتالل اإل
 17/7/2009قدس برس، 

  
  ة الوطنية االنتخابات قبل المصالحإلجراءحماس ترفض دعوة عباس  .14

، األخيـرة  حركة حماس رفضها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس           تأعلن:  اشرف الهور  -غزة  
 . المصالحة الداخلية، التي ترعاها مصر     إتمام االنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل      بإجراءالتي طالب فيها    

 إيعلى  "، وقال   إجرائها قبل   "ضمانات ومصالحة " صالح البردويل القيادي في حماس بوجود        .د وطالب
ن إ") صـفا (ضاف في تصريح نقلتـه وكالـة     أو ؟" تتم أن ظروف يريد عباس لالنتخابات      أي  وفي أساس
 ضمانات ومصالحة حقيقية واتفاق على لجنة االنتخابات واتفاق على قانون االنتخابـات             إلى يحتاج   األمر

ا  كان الرئيس عباس حريـص     إنورأى البردويل انه     ."وغير ذلك ثم بعد ذلك يأتي ويتحدث عن انتخابات        
جرت وال زلنا نعاني من نتائج تآمر عباس عليها بالتنسيق الكامل والمباشـر مـع               " فإنهاعلى االنتخابات   

 .ن حركته ال تخشى نتائج االنتخاباتأنائب عن حماس الكد أو ." والصهاينةاألمريكان
  18/7/2009القدس العربي، 

  
   ألعضاء مؤتمرها السادس بمغادرة غزةالسماحفتح تريد  .15

قبل مغادرته عمان إلى القاهرة، أن وفد فتح " الشرق األوسط"قال عزام األحمد لـ: لي الصالح ع-  لندن
سيطرح قضية مهمة وهي قضية أعضاء مؤتمر فتح السادس، ] الذي غادر إلى القاهرة إلجراء الحوار[

 فعلى أساس قرار حماس سيتقرر حسب األحمد. المقبل في بيت لحم) آب( أغسطس 4المقرر عقده في 
واستطرد األحمد القول، إن ثمة قرارا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر صادقت عليه . مصير المؤتمر
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وبالنسبة لبقية  .اللجنة المركزية لفتح بعد عقد المؤتمر، في حال لم يشارك فيه أعضاؤه من قطاع غزة
طينية، أكد األحمد أن كافة الملفات العالقة ومن بينها األجهزة األمنية واالنتخابات ومنظمة التحرير الفلس

  ..هذه القضايا ما زالت موضع خالف بين حركته وحماس ويفترض أن تبحث في جلسة الحوار السابعة
  18/7/2009الشرق األوسط، 

  
  قوائم المؤتمر السادس همشت قطاعاً واسعاً من الكوادر والقيادات: قيادي بفتح .16

من كوادر وقيادات حركة " قطاع نضالي واسع"تثناء انتقد قيادي في حركة فتح، ما وصفه باس: بيت لحم
فتح، من قوائم العضوية للمؤتمر العام السادس للحركة المزمع عقده في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة 

، وأحد أعضاء )1993-1987(في االنتفاضة الشعبية السابقة " القيادة الموحدة"وقال عضو  .الشهر المقبل
إن ما تم توزيعه من قوائم لعضوية المؤتمر "ة فتح في بيت لحم، حسين عبد ربه، اإلقليم السابقة لحرك

السادس تستثني وبشكل واضح قطاعاً نضالياً واسعاً من كوادر وقيادات الحركة، وخاصة أولئك الذين 
ب  بجان1987تميزوا بالتضحية والعطاء في قياده العمل التنظيمي والوطني خالل االنتفاضة األولى عام 

كوادر وقيادات األقاليم السابقة، والتي عملت على قيادة الحركة ميدانياً ومؤسساتياً ووطنياً، وحافظت على 
  .، على حد تعبيره"تواصلها منذ نشوء السلطة ولغاية إجراء انتخابات األقاليم الحالية العام الماضي

هذا اإلقصاء " ما سماه نسخة عنه، من أن" قدس برس"وحذّر عبد ربه، في تصريح مكتوب وصلت 
تقر وتؤكد وقوع ) بحركة فتح(والتهميش؛ يبدو أنه متعمد، وأن جميع المستويات التنظيمية الحالية 

  .، وفق قوله"إجحاف وظلم حقيقي بحق هذا الكادر
  17/7/2009قدس برس، 

  
  "المركزية"غالبية أنصار فتح ترفض استثناء قادة من انتخابات  .17

من أبناء الحركة فـي     % 68اد المؤتمر العام السادس لحركة فتح بعد أسبوعين عارض          قبل انعق : رام اهللا 
استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس، استثناء قادة مؤسسين قالئل في الحركة مـن االنتخابـات وإعـادة                 

معارضين لما ورد   % 47مؤيدين و % 50تعيينهم في اللجنة المركزية للحركة بالتزكية، فيما انقسموا بين          
ي مشروع النظام الداخلي المقدم من اللجنة التحضيرية للمؤتمر والذي يقترح إنشاء إطار قيادي جديـد،                ف

  .، أعلى تنظيمياً من اللجنة المركزية"المكتب السياسي"اسمه 
قـالوا  % 70هو المسمى المفضل لمن يقود الحركة ولكن         "القائد العام لحركة فتح   "أن اسم   % 77واعتبر  

فقط قالوا إن من المفـضل      % 30تخاب هذا القائد من قبل المؤتمر العام للحركة بمقابل          إن من المفضل ان   
المزج بين األجيال في شغل المواقع القياديـة فـي          % 80وأيد  . انتخابه من قبل اللجنة المركزية للحركة     

 أن  إنهم يقرون بمبدأ المحاسبة في الحركة وإن هذا المبـدأ يجـب           % 98الحركة وذلك في وقت قال فيه       
منع % 24وعارض  % 75يكون معياراً أساسياً في اختيار عضوية اللجنة المركزية وعلى ذلك فقد وافق             

  .الترشح لعضوية اللجنة المركزية لمن اتهموا بالتقصير أو اإلساءة للحركة
مقترحات تدعو إلى مزج األجيال في الهيئات القيادية، ويدعو أحدها إلى تشكيل قائمة للجنـة               % 52وأيد  

لمركزية تضم عدداً من األعضاء القدامى في المركزية وعدداً من أعضاء المجلس الثوري وعدداً مـن                ا
ترشـيح كـوادر أسـرى      % 71وبالمقابل فقـد أيـد      . عارضوا هذا االقتراح  % 43خارج الهيئة، ولكن    

 ترشيح كوادر غابوا عـن المـؤتمر النتخابـات اللجنـة          % 61النتخابات اللجنة المركزية فيما عارض      
اقتراحاً يدعو إلى انتخاب اللجنة المركزية من المجلس الثوري ولـيس مـن             % 75وعارض  . المركزية

إنهم سينتخبون أعضاء اللجنـة المركزيـة علـى         % 82في وقت قال فيه     % 24المؤتمر العام، فيما أيده     
تجربـة  أساس النزاهة والسمعة الحسنة والصفات الشخصية المقبولة والموقف السياسي ومدى نجـاح ال            
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إن أولوياتهم السياسية هي إنهاء االحتالل وإنهاء االنقسام والوحدة         % 71وقال  . العملية وااللتزام التنظيمي  
 .الوطنية وتعزيز البناء الوطني الداخلي

  18/7/2009الوطن، السعودية،
  

   دون حوارترفض نزع السالح مع كرامي أوضاع الالجئين في لبنان وتبحث القيادة العامة .18
 -الجبهة الشعبية "أعلن عضو المكتب السياسي ومسؤول ، من بيروت، 18/7/2009الحياة،  ذكرت

من الزاوية "في لبنان أبو عماد رامز مصطفى رفضه أن تتم مناقشة الموضوع الفلسطيني " القيادة العامة
ن وليس األمنية لجهة السالح الفلسطيني خارج المخيمات ونزعه، وهذا أمر نحن ال نقبل به كفلسطينيي

التزمنا قبل حرب تموز بالمجيء إلى لبنان من خالل أمين عام الجبهة أحمد جبريل : "، وقال"كتنظيم
لمناقشة هذا الملف، وزودنا النائب سعد الحريري بمذكرة تتضمن الحقوق االجتماعية والمدنية للشعب 

راعية الالزمة لذلك، ومنذ ذلك الفلسطيني على أن يتم إقرارها في المجلس النيابي وإصدار المراسيم االشت
  ".التاريخ لم يعاود هذا الحوار مجدداً مع الجبهة أو مع أية مرجعية فلسطينية

ودعا مصطفى خالل زيارته الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي في طرابلس على رأس وفد 
، " وليس من الناحية األمنيةتتم معالجة الملف الفلسطيني من الزاوية السياسية"فلسطيني أمس، إلى أن 

 اللبنانية ويصوغ رؤية لبنانية -نحن جاهزون لحوار فلسطيني لبناني يبحث العالقات الفلسطينية : "وقال
كفلسطينيين وكقوى فلسطينية : "وقال .، محذراً من خطر توطين الفلسطينيين خارج بالدهم" فلسطينية- 

اف الفلسطينية على ضرورة منع أي احتكاك أو ظاهرة في لبنان نعمل بالتواصل والتوافق مع كل األطر
 انفالت الوضع والتسبب بتحمل مسؤولية انهيار الوضع األمني وعدم االستقرار في إلىأمنية قد تؤدي 

  ".لبنان
مـع  " األونـروا "البحث إلى قضية تعاقد بتطرق ، أن الوفد طرابلسمن ، 18/7/2009 السفير،  وأضافت

 الشروط الصحية المطلوبة، األمر الذي أدى إلى وفاة خمسة فلـسطينيين مـن              مستشفيات شمالية ال تلبي   
" األونروا"مخيمي البارد والبداوي، وتمنى الوفد على الرئيس كرامي العمل على إنجاح اتفاقية تعاون بين               

  .وإدارة المستشفى اإلسالمي الخيري رحمة بالفلسطينيين
ن المستشفى اإلسالمي ال يبغي الربح بل أن عمله إنساني أ"وأبدى كرامي تفهمه لهذه المطالب، مؤكداً 

الرعاية الصحية السليمة وخيري، وما يجنيه من مداخيل مالية تصرف في عملية تطويره لتوفير 
  ".للمرضى

  
   حماسإلى إيرانية وغربية تؤكد تراجع تهريب األسلحة من إسرائيل استخبارات .19

ية إسرائيلية أمس عن جهات استخباراتية سرائيل اإل"هآرتس"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
 إيرانوغربية قولها إنها تلحظ في الفترة األخيرة صعوبات تواجهها شبكة تهريب األسلحة التي تديرها 

" زيادة وعي المجتمع الدولي"وعزت تراجع حجم التهريب إلى . بهدف دعم نظام حماس في قطاع غزة
 على قطاع غزة أواخر العام إسرائيلالتي نفذتها " الرصاص المسبوك"لمشكلة التهريب في أعقاب عملية 

وذكّرت الصحيفة بما نشر في وسائل .  خاللهاإسرائيلالماضي وإطالق قذائف الكاتيوشا على جنوب 
ي هاجم قافلة مهربين كبرى من السودان سرائيلالماضي بأن الطيران اإل) مارس(إعالم أجنبية في آذار 
  .  األسلحة إلى القطاعوأحبط بذلك وصول

وأضافت أن سفن األسطول األميركي التي تنشط في عمليات تمشيط في البحر األحمر أوقفت في أكثر 
من مرة سفناً اشتبهت بأنها تحمل أسلحة مهربة تبين أنها تقل في طريق عودتها عماالً أجانب غير 

  .شرعيين إلى دول الخليج
  18/7/2009الحياة، 
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  مان أسرى حماس من الزيارات حتى ال يعيق إطالق شاليطنتنياهو يعارض حر .20

ية عن معارضتها تشديد شروط اعتقال األسرى سرائيلأعربت قيادة أجهزة المخابرات اإل: تل أبيب
وجندت . ي األسير شاليطسرائيلالفلسطينيين وحرمانهم من زيارات األهل حتى يسمح بزيارة الجندي اإل

مين نتنياهو، بدعوى أن هذه اإلساءة قد تثير حماس وتنعكس سلبا على إلى جانبها رئيس الوزراء، بنيا
وقالت مصادر مقربة من مكتب رئيس . ي األسير، جلعاد شاليطسرائيلاحتماالت إطالق سراح الجندي اإل

ية قد يؤدي إلى سرائيلية إن تشديد اإلجراءات ضد األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلالحكومة اإل
يمة على أكثر من صعيد، بينها العودة إلى اإلجراءات االحتجاجية داخل السجون وإحداث أجواء نتائج وخ

  . من الفوضى والتمرد
  18/7/2009الشرق األوسط، 

  
   على أوباما في الواليات المتحدة لتخفيف الضغط في قضية االستيطانيةإسرائيلحملة  .21

ل األسبوعين القادمين حملة شعبية في الواليات ية خالسرائيلتنظم الحكومة اإل:  نظير مجلي- تل أبيب
المتحدة، هدفها ممارسة الضغوط على إدارة الرئيس باراك أوباما، وإدارته حتى يوقفا ضغوطهما على 

وتجند إلى هذه الحملة رئيس الوزراء السابق، إيهود .  في موضوع تجميد البناء االستيطانيإسرائيل
يين سيصلون قريبا إلى واشنطن، إلجراء سلسلة لقاءات مع ئيلإسراأولمرت، وسيتبعه أربعة وزراء 

وزير : والوزراء األربعة هم. وسائل اإلعالم األميركية وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين آخرين
الشؤون اإلستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير شؤون المخابرات، دان مريدور، ووزيرا الدولة، بيني 

م الحملة أيضا نائب وزير الخارجية، داني أيلون، الذي شغل حتى السنة كما يشاركه. بيغن، ويوسي بيلد
 في الواليات المتحدة، والسفير فوق العادة، ألون بنكاس، الذي شغل "إسرائيل"الماضية منصب سفير 

  .ي العام في الواليات المتحدة حتى مطلع السنة الماضيةسرائيلمنصب القنصل اإل
ية القائل بأن الضغوط يجب أن تمارس سرائيللدفاع عن موقف الحكومة اإليون اسرائيلوينوي الوزراء اإل
 أقدمت على خطوات بعيدة إسرائيلوأن . يسرائيلي والعربي، وليس فقط اإلسرائيلعلى الطرفين، اإل

المدى تجاوبا مع إدارة أوباما، مثل إزالة معظم الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وفتح الطرقات 
 إسرائيل اقتصادية لتحسين حياة الفلسطينيين، بينما الفلسطينيون لم يفعلوا شيئا باتجاه وطرح مشاريع

  .ويرفضون حتى العودة إلى طاولة المفاوضات
األميركية، أمس، انتقد فيه تركيز " واشنطن بوست"وفي إطار هذه الحملة، نشر أولمرت مقاال في صحيفة 

إن هذه قضية ثانوية أمام القضايا الكبرى األخرى مثل العملية إدارة أوباما على تجميد االستيطان قائال، 
 إسرائيلالسياسية، والبرنامج النووي اإليراني، واإلرهاب اإلسالمي، وخلق حوار حقيقي لتطبيع عالقات 

  .واعتبر أن هذا التركيز سيكون عائقا في طريق عملية السالم. مع العالم العربي
  18/7/2009الشرق األوسط، 

  
  " هيلتوبأوباما"بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم نون يهددون أوباما ببناء مستوط .22

يون متشددون أول من أمـس      إسرائيلتعهد مستوطنون   : عبد الرؤوف أرناؤوط، د ب أ     : رام اهللا، تل أبيب   
بالرد على موقف الرئيس األمريكي باراك أوباما المعارض لتوسيع المستوطنات في األراضي الفلسطينية             

أوبامـا  " وتـسميتها    2005تلة من خالل إعادة بناء مستوطنة شمالي الضفة الغربية تم إخالؤها عام             المح
واحدة بين أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان رئيس الـوزراء           " حومش"وكانت مستوطنة   ". هيلتوب

نب من قطـاع    ي األسبق أرييل شارون أمر بإزالتها في إطار خطته بشأن االنسحاب أحادي الجا            سرائيلاإل
ونشر زعماء المستوطنون رسالة إلى أوباما انتقدوه فيها        . غزة وجزءاً محدوداً من شمالي الضفة الغربية      
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السيد الرئيس ، إننا    : "وجاء في الرسالة  .  بشأن قضية توسيع المستوطنات    إسرائيللممارسته الضغط على    
  ".من هنا ندشن مشروع حومش أوباما هيلتوب

ي أن الضغوط السياسية لتجميد المستوطنات قد يجر إلى عملية تحول أصولي يهودي             إسرائيلوذكر تقرير   
سريع في القدس ويضع عالمات استفهام إزاء تطبيق الخطة الهيكلية الجديدة للمدينة التي رسمت معـالم                

 .  عاما20تطورها خالل 
  18/7/2009الوطن، السعودية، 

  
  ازي االنسحاب من الجوالن استفزمطلب: "إسرائيل" .23

ي داني أيالون مطالبة سوريا باستعادة هضبة سرائيلوصف نائب وزير الخارجية اإل.): أ.ش.أ(السفير، 
دمشق تعلم "ي، إن سرائيلوقال أيالون، في مقابلة مع إذاعة الجيش اإل". استفزازي"الجوالن بالكامل بأنه 

السوريين يتذمرون من عدم البدء "ى أن ، مشيراً إل"جيداً ما يتعين عليها القيام به من أجل تحقيق السالم
  ".في مفاوضات في الوقت الذي يدعمون فيه حركة حماس وحزب اهللا

  18/7/2009السفير، 
  

   للتقارب مع روسيا بالموافقة على مؤتمر دولي في موسكوتسعى "إسرائيل" .24
 إن الرئيس :ية أمس الجمعةسرائيلقالت مصادر في وزارة الخارجية اإل:  برهوم جرايسي-الناصرة 

 ووزير الحرب إيهود باراك سيتجهان في األسابيع القليلة المقبلة، وفي زيارتين يزي شمعون بيرسرائيلاإل
منفصلتين إلى روسيا االتحادية، ولكن هاتين الزيارتين تندرجان في إطار سياسة التقارب مع روسيا، 

 قد تعلن موافقتها إسرائيلان، كما أن دور ليبرمجالتي يسعى لها وزير الخارجية المهاجر من روسيا أفي
  .على عقد مؤتمر دولي مشروط للسالم في موسكو، كشكل آخر من أشكال هذا التقارب

إن : ية أمسسرائيلاإل" يديعوت أحرنوت"اإلخباري التابع لصحيفة " واينت"وقالت هذه المصادر لموقع 
عون بيرس اول من أمس، بهدف تنسيق ي شمسرائيلدور ليبرمان التقى الرئيس اإلجوزير الخارجية أفي

الرسائل السياسية التي سيتم نقلها للقيادة الروسية، وإطالعه على التفاهمات التي توصل لها ليبرمان مع 
  .القيادة الروسية، الرئيس الروسي مدفيدف ورئيس الحكومة فالديمير بوتين، ووزير الخارجية الفاروف

 ستكون سعيدة بالمشاركة في مؤتمر دولي للسالم في إسرائيل إن"، يزوقال ليبرمان في لقائه مع بير
  ".العاصمة الروسية موسكو، شرط عدم مشاركة حركة حماس وحزب اهللا، بشكل مباشر أو غير مباشر

كذلك فإن وزير الحرب إيهود باراك سيزور روسيا ليلتقي وزير الدفاع فيها، وقد يكون على أجندة اللقاء 
  .يز، كما هو الحال أيضا في زيارة بيرالملف النووي اإليراني

  18/7/2009الغد، األردن، 
  

  لوقف المواجهات" الحرديم"ية وسرائيل اإلالمحكمةصفقة بين  .25
ية في القدس المحتلة أمس سيدة من اليهود المتدينين إسرائيلأطلقت محكمة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

ها قبل أيام بشبهة التنكيل بطفلها ابن السنوات ية اعتقلتسرائيلكانت الشرطة اإل) الحرديم(المتطرفين 
، رافضة أياموأمرت المحكمة بإبقاء األم قيد االعتقال المنزلي في منزل أحد الحاخامات لسبعة . الثالث

طلب الشرطة تمديد اعتقالها خمسة أيام أخرى ثم نقلها لالعتقال المنزلي حتى االنتهاء من اإلجراءات 
  .القانونية

بعد ساعات على تهديدات أطلقها ذوو المعتقلة بأنه في حال لم يتم اإلفراج عنها، فإن أعمال وجاء القرار 
ويحتج المتظاهرون على ما ". الحرديم"االحتجاج ستندلع خارج حدود القدس وفي كل المواقع التي يقطنها 

ون انهم اصبحوا ضحايا لألم التي يشتبه في انها تسيء معاملة طفلها، ويعتبر" غير عادل"يعتبرونه توقيفاً 
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كما يحتج المتظاهرون الذين . لحملة تشويه ترفع الشعارات التي رفعت ضد اليهود في القرون الوسطى
على قرار رئيس بلدية القدس نير بركات ذي " تولدوت هارون"ينتمون تحديداً الى المجموعة المتطرفة 

نة القديمة التي يقصدها حالياً السياح والزوار، الخلفية العلمانية بفتح ابواب موقف سيارات قريب من المدي
ويعتبر اليهود المتطرفون ان هذا اإلجراء يلغي الصفة الدينية ليوم السبت الذي يشكل يوم . في ايام السبت

  .الراحة األسبوعية المقدس لدى اليهود، ألنه يشجع حركة السيارات وفتح المتاجر اليهودية
 تعزيزات في القدس الغربية تحسباً لتظاهرات جديدة أمس نشرت صباح اأنهية سرائيلوأعلنت الشرطة اإل
ودعا وزير األمن الداخلي يتسحاك اهرونوفيتش صباح أمس زعماء التيارات المتشددة . للمتطرفين اليهود

التي "، وقال إنه لن يسمح باالعتداء على أفراد الشرطة "لمظاهر العنف" وضع حد إلى" الحرديم"من 
  ".  المشاغبين بقبضة من حديد، وستستنفد كل اإلجراءات القضائية مع المخالفين للقانونستتعامل مع

  18/7/2009الحياة، 
  

  صوت أذان الفجر مقلق للغاية: عضو يهودي ببلدية حيفا .26
في بلدية حيفا التماساً لرئيس البلدية زعم فيه أن صـوت أذان الفجـر              قدم عضو يهودي متطرف      :حيفا

حسب وسائل إعالم    .بالمدينة يقلق األطفال وكبار السن    " الحليصة"المنبعث من مسجد الحاج أمين في حي        
ادعى في التماسـه أن أهـالي       " يهودوت هتوراة "عضو بلدية حيفا عن حزب      " ارييه بلنتيل "ية فإن   إسرائيل

ماذا تنوي البلدية أن تفعل في هذا       : "وتساءل بلنيل قائال   ".يتذمرون من صوت أذان الفجر    "اليهود  حيفا من   
  ".الموضوع فاألمر مقلق للغاية؟

: " من جهته عقب الحاج فؤاد أبو قمير مسؤول الحركة اإلسالمية في حيفا على االدعاء المتطرف قـائالً                
السكان على اختالف دياناتهم، واألذان هو من شعائر        نحن كمسلمين في حيفا نحترم حسن الجوار مع كل          
  ".أو سخط " الفالني"ديننا وال يمكن أن نتنازل عنه سواء رضي العضو 

هذا األمر ال يعنينا بشيء ولن يكون حـسن الجـوار علـى             :" المحلية" صفا"وأضاف في تصريح لوكالة     
اعر المسلمين خاصة إذا ارتـبط األمـر        حساب ديننا، فعلى الدولة التي تدعي الديمقراطية أن تراعي مش         

  ".بالدين
  18/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
   عاما88ً مئير عاميت عن للموسادوفاة الرئيس السابق  .27

 عاماً، 88ي الجنرال مئير عاميت، أمس، عن عمر يناهز سرائيلتوفي الرئيس السابق لجهاز الموساد اإل
حديثات جوهرية على عمل هذا الجهاز الذي وذلك بعد صراع مع المرض، وهو كان أول من أدخل ت

التحق عاميت، واسمه األصلي مئير سلوتزكي، في سن مبكرة  .1968 و1963تولى إدارته بين العامين 
في الجليل األدنى، قبل أن ينضم إلى عصابات الهاغاناه، حيث شارك في حرب العام " الونيم"بكيبوتز 

  .مة اإلرهابية كمسؤول عن فرقة عسكرية في هذه المنظ1948
، إلى العمل العسكري المنظم، حيث تولى مهام عديدة في سالح المشاة "إسرائيل"انتقل، بعد إعالن دولة 

، إلى أن تسلم منصب مساعد رئيس األركان آنذاك موشيه دايان، "غوالني"والمدرعات بينها قيادة لواء 
  .الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة

في نيويورك حيث درس االقتصاد، ومع " جامعة كولومبيا" عاميت إلى في أواخر الخمسينيات أرسل
 رئاسة الموساد خلفاً 1963، ليتولى في العام )أمان(عودته عين رئيساً لجهاز االستخبارات العسكرية 

  .إليسر هاريل، الذي أجبره رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون على االستقالة
ية، سرائيلللمخابرات اإل" العصر الذهبي"، بدأت مرحلة ما يسمى بـومع تولي عاميت رئاسة الموساد

حيث تم التعاون بين جهازي أمان والموساد بشكل غير مسبوق، وهو ما تبدى بشكل واضح في حرب 
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، التي كان لعاميت دور بارز فيها حين أبلغ اإلدارة األميركية بخطط الهجوم على سيناء 1967العام 
وفي عهده تم زرع الجاسوس إيلي كوهين في سوريا، . بية والقدس الشرقيةوالجوالن والضفة الغر

  .إسرائيلإلى " 21 - ميغ "ووصلت الطائرة الحربية العراقية 
  18/7/2009السفير، 

  
  مجلس نقابة الصحافيين الفلسطينيين يقرر عزل رئيسه وتقديمه للمحاكمة .28

الصحافيين الفلسطينيين التي تمثل صحافيي     ية أعضاء مجلس إدارة نقابة      بقرر غال  : أشرف الهور  -غزة  
الضفة الغربية وغزة، عزل رئيس المجلس نعيم الطوباسي، بسبب اتهامه باختالسـات ماليـة، وتقـديم                

في قطاع غزة والضفة الغربية عن طريق        وذلك خالل اجتماع لهم      .األوراق التي تدينه للقضاء الفلسطيني    
م أن الطوباسي، كان يتسلم موازنـة       لوع .عارض عقده واسي،   يحضره الطوب  لمنظام الربط التلفزيوني،    

شهرية للنقابة من اتحاد الصحافيين العرب، إضافة إلى أموال أخرى تقدر بمئات اآلالف من الـدوالرات                
من اإلتحاد الدولي للصحافيين كدعم لصحافيين فلسطين والنقابة، حال دون وصول األموال إلى النقابـة               

وبحسب المعلومات فقد قرر المجتمعون تسمية هيئة مكتب         .ق األصول النقابية  لصرفها بطرق شرعية وف   
من ثالث أعضاء، لتسيير أمور النقابة لحين موعد االنتخابات القادمة، بعد عمليـة فـرز جديـدة                  تنفيذي

 ان الطوباسي كان    حيث،  "حصل على العضوية بطرق غير رسمية     "لألعضاء الحاليين، لفصل كل عضو      
  .ة لبعض األشخاص لعالقته الشخصية بهميعطي العضوي

  18/7/2009القدس العربي، 
  

   هيالريون كبوشي في نيويورك القدستكريم مطران .29
حّل مطران القدس في المنفى، هيالريون كبوشي، ضيفاً على منـدوب سـوريا             :  نزار عبود  -نيويورك  

 أقامه علـى شـرفه بحـضور        الدائم لدى األمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، في حفل عشاء تكريمي          
أن المطران الـذي    ومما تجدر اإلشارة إليه،     . وجهاء الجالية العربية في نيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا      

ي على مـدى أربـع سـنوات فـي          سرائيلعانى السجن والتعذيب وتحمل التنكيل على أيدي االحتالل اإل        
عتقال عندما كان على مـتن مركـب        السبعينيات من القرن الماضي، عاد وتعرض إبان حصار غزة لال         

  .حاول كسر الحصار على قطاع غزة برفقة عدد من األشخاص، قبل أن يعاد إطالق سراحه
  18/7/2009األخبار، 

  
  في سجون االحتالل مستقبلهم مهدد بالضياعفلسطينياً  طفالً 345: تقرير .30

ني فروانـة أمـس ان      أكد الباحث المتخصص بشؤون األسرى عبد الناصر عـو        :  ميسرة شعبان  -غزة  
 وحتى اليوم، بيـنهم     1967منذ العام   الفلسطينيين  سلطات االحتالل اعتقلت عشرات اآلالف من األطفال        

 طفال دون سن الثامنة عشرة      345 طفل وطفلة اعتقلوا منذ اندالع انتفاضة األقصى، ما زال منهم            7800
من إجمالي عدد    % 3.6ون ما نسبته    رهن االعتقال حالياً، وموزعين على سجون ومعتقالت عدة، ويشكل        

 ما  إلىأن مستقبل هؤالء األطفال مهدد بالضياع نظرا        مبيناً  .  أسير 9600األسرى الذي يبلغ عددهم قرابة      
يواجهونه من تعذيب قاس ومعاملة مهينة وما يتعرضون له من انتهاكات منتظمة وحرمان متواصل مـن                

 . مختلفة من دون توفير الرعاية الطبيـة لهـم         ضاًاأمرأبسط حقوقهم، وخصوصا ان من بينهم من يعاني         
 وحينـذاك ال يمكـن      ،أن عدد من هؤالء األطفال سيتجاوزون سن الطفولة بعد أسابيع قليلـة           وأشار إلى   

 األسـرى األطفـال مـن حيـث         بإعدادتصنيفهم كأطفال وبالتالي يجب مراقبة المتغيرات في ما يتعلق          
زون سن الطفولة، فيما يوجد من بين األسرى المئات ممن اعتقلوا           جات وممن سيتجاو  ا واإلفر االعتقاالت

وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم في السجن ومنهم من هم معتقلون منذ سـنوات طويلـة، بـل                    
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ذكر فروانة في تقريـره أن   إلى ذلك    .ومنهم من أمضى في السجن أكثر مما أمضى خارجه قبل االعتقال          
يعتبـر األسـير    في السجن،   الذي أنجبته والدته األسيرة فاطمة الزق       ) نصفسنة و (الطفل يوسف الزق    

كشف أن عددا كبيرا من المعتقلين األطفال ال يتمكنون من متابعـة            من جهة أخرى    و .األصغر في العالم  
  .تحصيلهم العلمي بعد خروجهم من األسر، ال سيما ممن يقضون شهورا طويلة

  18/7/2009المستقبل، 
  

  الخليلمدينة حراق إون بديهد المستوطنون .31
 مـا نفـذ     إذا مدينة الخليـل     بإحراقهدد المستوطنون   :  وسمر خالد  إبراهيمكامل   - الفلسطينية   األراضي

 حركـة المركبـات     أمـام باراك قراره بفتح طريق حارة جابر التي يطلقون عليها اسم محور صـهيون              
  .ت سنوا9الفلسطينية التي منعت من سلوك الطريق المذكور منذ 

  18/7/2009الرأي، األردن، 
  

  ياً في وسط تل أبيب ويستولي على سالحهإسرائيل يهاجم جندياً فلسطيني .32
ياً في وسط تل أبيب، وتمكن من انتزاع إسرائيل، جندياً 48هاجم شخص يعتقد أنه من فلسطينيي : الناصرة

 االحتالل إثر ذلك أنها  أعلنت شرطةقدو. قبل أن يتوارى من المكان سالحه الشخصي واالستيالء عليه
  .باشرت التحقيق في الهجوم

    17/7/2009، قدس برس
  

  ي ية بجدار الفصل العنصر األسبوعخالل مسيرات التنديد العشراتإصابة  .33
 بحاالت تقيؤ نتيجة واالعشرات من المتظاهرين أصيب، أن رام اهللا من 18/7/2009 الغد، األردن، نشرت

قهم الغاز الذي أطلقته قوات االحتالل، في قمعها لمسيرة بلعين األسبوعية رشهم بالمياه العادمة، واستنشا
 ارتدى المتظاهرون المالبس البالستيكية والقبعات والكفوف  حيث.الفصل العنصري المناهضة لجدار

قبل استخدمت هذه المياه  تجدر اإلشارة إلى أن .والكمامات ردا على استخدام الجيش للمياه الملوثة النتنة
وهو األمر الذي ام بالضبط، وتوقف الجيش عن استخدامها بعد تدخل المنظمات الحقوقية اإلنسانية، ع

من جانب إلى ذلك، و.  ضمن سلسلة من األسلحة التي يجربها الجيش لقمع المتظاهرين في بلعينيأتي
ة مالية آخر حكمت المحكمة العسكرية في عوفر باإلفراج عن الناشط أديب أبو رحمة بعد دفع كفال

مقدارها عشرة آالف شيقل إال أن النيابة العسكرية رفضت الحكم وطالبت ببقائه في السجن مما أدى إلى 
  .في مسيرة الجمعة الماضيةاعتقل  أبو رحمة قد حيث كان غد األحد، إلىتأجيل الحكم 

وا أن جنود االحتالل اعترض نقال عن وكاالت، رام اهللا من 18/7/2009 الشرق، قطر، وذكرت
، المشاركين في المسيرة األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري في قرية المعصرة جنوب بيت لحم

وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، وأطلقوا القنابل الغازية السامة، مما أوقع ثالث إصابات برضوض 
  .وجروح

  
  "3شريان الحياة "االوي أعلن عن بدء التحضير لقافلة ج: بشورمعن  .34

كشف منسق لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة معن بشور، النقاب عن أن النائـب                 :بيروت
االوي اتصل به هاتفيا فور مغادرته غزة وأعلن انه قد بدأ التحضير لقافلـة شـريان                جالبريطاني جورج   

  .الحياة الثالثة التي سيتقدمها الرئيس الفنزويلي هيوغو شافيز إلى القطاع المحاصر
  18/7/2009ة فلسطين، صحيف

  



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1497:         العدد       18/7/2009السبت  :التاريخ

  يةسرائيلأطفال غزة تعرضوا لظروف صعبة جراء الحرب اإل: اليونيسيف .35
المنظمة تعمـل   " إن   ،قالت مديرة منظمة اليونيسيف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا سيجرد كاج          : غزة

التي مروا بها   جاهدة للنهوض وتأهيل األطفال الفلسطينيين للعام الدراسي الجديد، نظراً للظروف العصيبة            
وأوضحت خالل جولة تفقدية للمشاريع التي تنفـذها         ".ية األخيرة على قطاع غزة    سرائيلعقب الحرب اإل  

ي من خوف وقلـق     سرائيلالمنظمة في غزة، أمس، أن األطفال تأثروا بشكل سلبي كبير خالل العدوان اإل            
ن هذه الزيارة تختلـف عـن       أ وأشارت إلى    .وضغوط نفسية، أثرت بشكل سلبي على مسيرتهم التعليمية       

 .سابقاتها منذ انتهاء الحرب، حيث الحظت تحسناً على أداء األطفال وعودتهم إلـى حيـاتهم الطبيعيـة                
كل الظروف العصيبة التي يمر بها سكان غـزة، إال أن هنـاك محـاوالت               من  على الرغم   و أنه   مضيفة

  .مجتمعية للعودة للحياة الطبيعية والتأقلم مع الوضع الراهن
  18/7/2009صحيفة فلسطين، 

 
   تقصف مراكب الصيادين على شاطئ غزةاالحتاللزوارق  .36

ية منذ ساعات فجر أمس األولى، أكثر من هجوم سرائيلشنت قوات البحرية اإل :كتب فايز أبو عون
بالرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية باتجاه قوارب الصيد والصيادين المتواجدين على شاطئ البحر قبالة 

نفى  فيما . يتركون قواربهم ومعدات صيدهمهممدينة غزة ومحافظة الشمال، ما أدى إلى جعل العديد من
 وقوع أية إصابات في  من جهتهمعاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة

دولية لفك الحملة الفلسطينية ال ومن جهتها طالبت . نتيجة هذا االعتداءصفوف المواطنين أو الصيادين
الحصار عن قطاع غزة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية بالتحرك الجدي والعاجل لوقف 

وبينت أن أكثر من  .يسرائيلاإلاالعتداءات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيين من قبل االحتالل 
اء هذه المهنة معرضون للفقر ثالثة آالف وخمسمائة صياد وعائالتهم إضافة إلى ألفين يعتاشون من ور

  . استمرار تصاعد االعتداءات اليوميةنتيجةالمجحف والبطالة الدائمة، 
  18/7/2009األيام، فلسطين، 

  
  قوات االحتالل تتوغل شمال غزة وتشعل النيران عمدا في حقول القمح .37

شمال من قطـاع     ال إلى داخل مناطق فلسطينية تقع      يةإسرائيلتوغلت قوة عسكرية    :  اشرف الهور  -غزة  
 المزروعة بالقمح، وهي ثاني عملية مـن        األراضي خالل التوغل عشرات الدونمات من       وأحرقتغزة،  

 عددا من اآلليات العسكرية، شرعت عقب عملية        إنقال شهود    و . ساعة الماضية  48هذا النوع خالل الـ     
 األمـر  هذا   أن إلىفتين  حرق المحاصيل بالقيام بعمليات تمشيط واسعة على طول حدود شمال القطاع، ال           

  .أياميتكرر منذ عدة 
  18/7/2009القدس العربي، 

  
  االنقسام أدى إلى تدهور االقتصاد الفلسطيني بشكل تام: اقتصاديو غزة .38

خالل ورشة عمل نظمها تحالف السالم الفلسطيني في ، حمل عدد من رجال األعمال الفلسطينيين: غزة
ي الذرائع لالستفراد سرائيلالنقسام الداخلي، الذي منح االحتالل اإل تدهور االقتصاد الفلسطيني إلى ا،غزة

ي األخير سرائيلبالبنية التحتية في قطاع غزة، والتي كان آخرها تدمير المنشآت الصناعية في العدوان اإل
االنقسام، والنهوض هذا طالب المشاركون بإنهاء  حيث .الذي أوصل االقتصاد إلى التدهور الكامل

ت االقتصادية الفلسطينية نظراً للوضع العصيب الذي يمر به القطاع واعتماده على تجارة بالمؤسسا
ن قطاع أ ،صالح أبو حصيرة رئيس الهيئة الفلسطينية للسياحة والفنادق وفي هذا السياق، بين .األنفاق

ع يتعرض قطاال و2000السياحة من أهم القطاعات التي تضررت نتيجة االنقسام، وأوضح أنه منذ العام 
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وأضاف أن الخسائر .  مليون دوالر بطريقة غير مباشرة16حوالي بلخسائر فادحة، حيث قدرت الخسائر 
 مليون دوالر نظراً لالستهداف المباشر للفنادق والمطاعم، حيث لم يتم 12 نحو إلىوصلت خالل الحرب 

 من األيدي العاملة نظراً قطاع السياحة استغنى عن عدد كبير كما أن .تعويض أي أحد من قبل الحكومة
أشار إلى أن الكثير  كما . شخص600 إلى 2000لسوء الوضع االقتصادي حيث أصبح عدد العاملين من 

، كما من أصحاب الفنادق والمطاعم باعوا فنادقهم ومطاعمهم ومنهم من أغلقها وأجرها لسوء الوضع
  .للسجن لعدم القدرة على تسديد التزاماته الماليةالبعض تعرض 

  18/7/2009الغد، األردن، 
  

  إلى قطاع غزةسلطات االحتالل تسمح بإدخال أصناف جديدة من البضائع  .39
أفادت مصادر مطلعة بأن سلطات االحتالل سمحت، خالل اليومين الماضيين، بإدخال أصناف : رفح

ح وألول ي سمسرائيل أن الجانب اإلةضحمو .جديدة من البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم
مرة منذ ما يزيد على العام ونصف العام بإدخال أدوية ومبيدات زراعية، كما سمح بإدخال مبيدات 

كانت مصادر متعددة ذكرت حدوث تراجع في كميات البضائع التي يسمح  إلى ذلك، .حشرية منزلية
ن التراجع المذكور إلى أ مشيرة .ي بدخولها إلى قطاع غزة من خالل المعابر التجاريةسرائيلالجانب اإل

يرجع إلى عدة أسباب أبرزها حالة التشبع التي تعاني منها السوق المحلية، خاصة وأن أصناف السلع 
  .المسموح بدخولها القطاع لم تتغير

  18/7/2009األيام، فلسطين، 
  

  سيناريو القيادي في حماس محمود الزهار: عامينإنتاٌج غزيٌّ استغرق .. فيلم عماد عقل .40
عن استعدادها لبدء عرض فـيلم أنتجتـه بعنـوان          " شبكة األقصى لإلعالم واإلنتاج الفني    "نت  أعل: غزة

 محمود الزهار، وإخـراج     .سيناريو عضو المكتب السياسي لحركة حماس د      " الشهيد القسامي عماد عقل   "
  .المخرج الفلسطيني ماجد جندية

هادية والدعوية للشهيد القسامي عماد عقـل       ويسرد الفيلم الذي استغرق العمل فيه شهورا طويلة الحياة الج         
ويعتبر الفيلم األول من نوعه في مجال العمل السينمائي فـي قطـاع              .منذ والدته وحتى ساعة استشهاده    

  .غزة، والذي تم إنتاجه في ظل حصارٍ صهيوني خانق يطبق على أهاليه
مـن  ": "األقصى"فية لموقع فضائية    وعن سيناريو الفيلم قال ماجد جندية مخرج الفيلم في تصريحات صح          

المالحظ أن الزهار أجهد نفسه في قراءة سيناريوهات عالمية مـن أجـل كتابـة الـسيناريو بالطريقـة                   
  ".الصحيحة

كيف لسياسي صعبٍ جدا مثل محمود الزهار أن يكتب         : "وأشار جندية إلى أن وسائل إعالم فرنسية سألته       
كتابة السيناريو تمَّت بشكٍل احترافي، ويصلح      "، مجيبا أن    !"يناريو فيلم؟ بشكٍل أدبي فضالً عن أن يكتب  س       

  ".ألن يكون فيلما روائيا سينمائيا ضخما بحجم نضال الشهيد عماد عقل ومقاومته
أنـا أبـشركم أن كـل       : "الزهار عندما شاهد أول خمسة أشرطة من الفيلم قال لنا         "وكشف جندية عن أن     

، وهذا دليٌل على أننا أثبتنا قدرتنا في تطبيق رؤيـة الـدكتور             "م سيكونون نجوما يوما ما    الممثلين في الفيل  
نحن لم نأخذ السيناريو كما هو للتطبيق، بل ذهبنا إلـى أشـخاصٍ             .. الزهار على أرض الواقع كما يريد     

قـت  عايشوا عماد عقل وشاهدوه على أرض الواقع، لدرجة أننا أحضرنا اللباس الـذي كـان يلبـسه و                 
  ".استشهاده

ولفت جندية إلى أن األوروبيين أبدوا اهتماما بالفيلم سيناريو وإخراجا في مقابل تجاهٍل عربي، موضـحا                
األوروبيـون  : "، ومضى يقـول   "األوروبيين لديهم حب للثقافة ويحبون التعرف على ثقافات اآلخرين        "أن  
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، " أنباء إيطالية أعدت عن الفيلم أكثر من تقريـر         اهتموا بفيلم عماد عقل أكثر من العرب لدرجة أن وكالة         
  .باإلضافة إلى وسائل إعالم أخرى من كلٍّ من فرنسا وروسيا وبريطانيا، حتى القناة العاشرة الصهيونية

  17/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  التطبيع قبل السالم استسالم: الحص .41
درجت منذ زمن على " إسرائيل"، إن "لوحدة الوطنيةمنبر ا"سليم الحص في تصريح باسم . قال الرئيس د

وسمعنا أخيرا أن . مطالبة العرب بتطبيع العالقات معها قبل عقد السالم، وذلك تسهيال لعملية السالم
تطالب العرب بتطبيع العالقات اآلن، وأن أميركا أخذت تطالب الدول العربية بتطبيع العالقات " إسرائيل"

موقف العربي المعلن، الذي يضع تطبيع العالقات بعد تحقيق الصلح مع الكيان خالفا لل" إسرائيل"مع 
إن الموقف العربي يجب أن يبقى على ما كان حيال عملية السالم، أي وضع تطبيع : أضاف. العبري

العالقات في موقع يتبع توقيع السالم وال يسبقه، وهذا أمر طبيعي، باعتبار أن تطبيع العالقات من 
إن من يطالب : وختم. ن يأتي ثمرة لعملية السالم ونتاجا لها، وليس خطوة مؤدية للسالمالمفترض أ

وليس " إسرائيل"اآلن، إنما يطلب من العرب فعليا االستسالم لـ" إسرائيل"العرب بتطبيع العالقات مع 
  .السالم معها، وهذا أمر مرفوض أساساً

  18/7/2009السفير، 
  

  معالجة الملف الفلسطيني من منظار كفاحي ال من منظار أمنيالسلطة اللبنانية بسعد يطالب  .42
طالب رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد بعد استقباله وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 القيادة العامة، السلطة اللبنانية بمعالجة الملف الفلسطيني من منظار كفاحي ونضالي، ال من منظار - 
أن تكون المخيمات الفلسطينية تمثّل مصدراً لتهديد األمن الوطني اللبناني، بل على العكس "اً أمني، نافي

تسريع خطوات إعادة إعمار مخيم نهر "ودعا إلى ". يجب أن نخاف أكثر على المخيمات الفلسطينية
ياً، ال يجوز وتال. البارد، وخصوصاً أنه مر على نكبة الشعب الفلسطيني في هذا المخيم أكثر من سنتين

  ".أن تستمر معاناة الشعب الفلسطيني على هذا النحو لفترة أطول
  18/7/2009األخبار، 

  
  مصر تؤكد استمرار مساعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية .43

نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط، عن مصدر مصري مسؤول قوله إن مصر ستستمر في جهودها 
ة، وان اجتماعا يعقد اليوم بين ممثلين عن فتح وحماس يأتي في إطار الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطيني

الجهود المصرية "حرص القيادة السياسية المصرية على إنهاء االنقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن 
وأضاف المصدر، أن ". ستتواصل حتى يتم توقيع اتفاق المصالحة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قت توافقات في الكثير من القضايا، منها تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة تبدأ عملها المباحثات حق
في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة، وتشكيل لجنة مشتركة من كافة الفصائل للتنسيق واإلشراف على تنفيذ 

فاق وتنتهي فور ووصف اللجنة بأنها ذات مهام محددة تبدأ عملها في أعقاب توقيع االت. اتفاق المصالحة
وقال إن جولة المباحثات األخيرة . إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة بداية العام المقبل

حددت مبادئ عامة لحّل مشكلة المعتقلين من فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما 
  .يساهم في تهيئة األجواء لتحقيق المصالحة والوفاق

  18/7/2009الخليج، 
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  فرض مسار التسوية قد ينسف جهود السالم: غُول بعد لقائه عباس .44
قلل الرئيس التركي عبد اهللا غُول، أمس، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس .): ب.ف.ا (–أنقرة 

محمود عباس الذي يزور أنقرة، من شأن الدعوة التي وجهها االتحاد األوروبي لفرض موعد محدد 
فلسطينية، معتبراً أنها قد تؤدي إلى نسف الجهود الجارية من أجل التوصل إلى إحالل إلقامة دولة 

  .السالم
 احترام خطة خريطة الطريق، والتوقف عن بناء منازل إلى "إسرائيل"من جهته، دعا الرئيس عباس 

  .جديدة في مستوطنات الضفة الغربية
  18/7/2009الحياة، 

  
  يسرائيللصراع الفلسطيني اإلولي العهد البحريني يطرح مبادرة ل .45

طرح الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني نائب القائد األعلى، مبادرة جديدة وعملية 
ي يحتوى على نظرة نحو بدء جهود تقود نحو تحقيق السالم والرخاء سرائيلحول الصراع الفلسطيني اإل

وتقوم ". الواشنطن بوست"خاص نشرته صحيفة وقد عرضت هذه المبادرة في مقال . للشعب الفلسطيني
الفكرة على إعطاء روح جديدة للمبادرة العربية للسالم وهي الخطوة الرائدة والطموحة التي أطلقها خادم 

وقد دعا الشيخ سلمان في المقال إلى المبادرة باتخاذ . الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود
فالسالم الحقيقي والدائم يحتاج إلى مشاركة شاملة ومصالحة . ية ليتحقق السالممواقف متوازية حسنة الن

وال يتحقق ذلك إال بالتعامل مع القضايا الرئيسية التي تفصل بين الشعبين . حقيقية على المستوى اإلنساني
وحثّ . ي، وأولى هذه القضايا هي القضية الفلسطينية واألراضي العربية المحتلةسرائيلالعربي واإل

ي حيث أن عدم القيام سرائيلالحكومات العربية على عمل المزيد إليصال قضيتهم العادلة إلى الشعب اإل
وقال، إن من مصلحتنا اآلن إيصال صوتنا . بذلك قد سمح آلخرين بالقيام بتمثيلهم بصورة غير مناسبة

من من خالل تجفيف مياه األول يتمثل في تحقيق مزيد من األ: الحقيقي إلى العالم، لسببين أساسيين
  .أما الثاني، فهو تحقيق الرخاء. البغض الراكدة التي يتصيد فيها دعاة الكراهية من الجانبين

  18/7/2009األيام، البحرين، 
  

   طن أغذية ومالبس ألبناء غزة من مصر200 .46
ة مساعدات جديدة قال مسؤولون في لجنة اإلغاثة اإلنسانية المصرية إنهم تمكنوا من إدخال قافل: القاهرة

وأوضح الدكتور .  طن أغذية ومالبس وأدوية200إلى أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة تتضمن 
مصطفى الزغبي، المدير التنفيذي للجنة، أن القافلة وصلت القطاع بالفعل مساء الخميس بالتنسيق مع 

غاثية ألبناء الشعب إن مساعدات اللجنة لصالح المشروعات اإل: وقال. الهالل األحمر المصري
الفلسطيني يتم تمويلها من تبرعات أبناء الشعب المصري التي تتلقاها اللجنة في النقابة العامة والنقابات 

  .الفرعية لنقابة األطباء
  18/7/2009الخليج، 

  
  بمحاولة اغتيال نجاد" إسرائيل"طهران تتهم  .47

كانت تريد تنفيذ " إسرائيل" أمس، أن قال وزير األمن اإليراني محسني ازهي،:  ستار ناصر- طهران 
عملية إرهابية بحق الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد خالل مؤتمر قمة عدم االنحياز التي عقدت في 
مدينة شرم الشيخ المصرية، علماً أن نجاد ألغى مشاركته في القمة في اللحظات األخيرة، وأوفد بدالً منه 

  .وزير الخارجية منوشهر متكي
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تنظيم تلك العملية مقابل رفع اسمها من قائمة " مجاهدي خلق"طلبت من منظمة " إسرائيل"ازهي، أن وقال 
  .التنظيمات اإلرهابية

  18/7/2009الخليج، 
  

  ةيسرائيل اإل-مدة تجميد االستيطان واالستثناءات محورا المفاوضات األميركية ": الحياة" .48
مدة وقف "، أن اإلجابة عن سؤالين عن "الحياة"ة لـأكّدت مصادر أميركية موثوق:  جويس كرم- واشنطن 
داخل بعض المستوطنات سيسمح بها من دون أن تؤثر على قضايا " نمو طبيعي"وأي أنشطة " االستيطان

ية للوصول إلى اتفاق في شأن سرائيل اإل- الحل النهائي، هي التي ستقرر مصير المفاوضات األميركية 
طالق المفاوضات خالل أسابيع ويشجع على خطوات عربية مقابلة االستيطان يمهد في الوقت نفسه إل

  .واالستفادة من الجو اإلقليمي الستكمال الزخم في عملية السالم
إلى وقف كامل لجميع أنواع "وفيما يؤكد مسؤول أميركي أن اإلدارة ما زالت على موقفها الداعي 

د المعروفة للكتل االستيطانية، تنقل مصادر والتوسع ضمن الحدو" النمو الطبيعي"بما فيه " االستيطان
موثوقة ومطلعة على مجرى المفاوضات أن مسألتي مدة فترة التجميد وتحديد أي مستوطنات يمكن فيها 

ويحرص الجانب األميركي في . استكمال مشاريع إعمار كانت بدأت سابقا، تتصدران المفاوضات اليوم
ة تمهد لبدء المفاوضات التي ستتطرق بطبيعة الحال إلى هذا الصدد على ضمان التجميد لمرحلة كافي

  ".إسرائيل"قضايا الحل النهائي وبينها االستيطان، وأيضا إلى خطوات انفتاح عربية على 
 أميركي في شأن االستيطان قد يترجم التزاماً - ي إسرائيلوتؤكد المصادر أن التصور اليوم ألي اتفاق 

) التجميد(ن يمهد لمناخ ايجابي ويطلق المفاوضات، ويكون استمراره ياً بتجميد مؤقت لالستيطاإسرائيل
  .رهناً بنجاح جهود التفاوض

  18/7/2009الحياة، 
  

 سويسرا تتمسك بالحوار مع حماس .49
أكدت الحكومة السويسرية تمسكها بالحوار مع حركة حماس، رغم اعتـراض           :  تامر أبو العينين   -برن   
ي إيـالن إيلغـار تمـسكها       سرائيلالسويسرية إنها أوضحت للسفير اإل     وقالت وزارة الخارجية     ."إسرائيل"

لت المتحدثة اإلعالمية باسم    وقا. سبسياسة الحوار مع األطراف الفاعلة في الشرق األوسط، بما فيها حما          
ي سياستنا في الحـوار مـع       سرائيلأوضحنا للسفير اإل  "نت  .الخارجية السويسرية نادين أوليفيري للجزيرة    

كما أشارت أوليفيـري إلـى أن       ".  أي نزاع، وينطبق هذا على الصراع في الشرق األوسط         كافة أطراف 
ي مع وزيرة الخارجية ميشلين كالمي ري ونائبها بيير هيلغ، قد تطرق إلـى قلـق                سرائيللقاء السفير اإل  "

 .، دون اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل"سويسرا من الوضع اإلنساني في قطاع غزة
 17/7/2009الجزيرة نت، 

  
  واشنطن تنفي عالقتها باجتماع في سويسرا بين مسؤول أميركي سابق وقادة من حماس .50

نفت وزارة الخارجية األميركية أي صلة لها باالجتماع الذي تم أخيرا بين المسؤول األميركي : الوكاالت
إن "ي، وقال الناطق باسم الوزارة إيان كيل. السابق طوماس بيكرينغ وقادة من حماس في سويسرا

االجتماع لم يتم بتكليف رسمي من الوزارة، وموقف اإلدارة األميركية تجاه التعامل مع حركة حماس لم 
طوماس بيكرينغ اجتمع بصفة شخصية مع قادة حماس، وال أعرف عن أي تنسيق "أضاف إن ". يتغير

  ".مسبق جرى بينه وبين الوزارة في هذا الشأن
  18/7/2009المستقبل، 
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  هم هيومان رايتس بالعمالة إلدانتها مذابح غزةتت" إيباك" .51
ي في الواليات   سرائيلاتهمت منظمة إيباك التي تشكل رأس رمح اللوبي اإل        :  أحمد عبد الهادي   -واشنطن  

ـ       " هيومان رايتس ووتش  "المتحدة األمريكية منظمة     " إسـرائيل "بتلقي دعم مالي سعودي مقابل إدانتها لـ
ل جوش بلوك، المتحدث باسم إيباك، في بيان أصـدرته المنظمـة فـي              وقا. ولعدوانها األخير على غزة   

مـايو  / واشنطن أول من أمس إن وفدا من المنظمة الحقوقية الدولية زار المملكة الـسعودية فـي أيـار                 
إن ذلك يثير تساؤالت مشروعة عـن       "وتابع البيان   ". إسرائيل"الماضي وإنه تلقى تبرعات سعودية إلدانة       

  ".ة التي تطبقها المنظمةالقواعد األخالقي
من أجل التوضيح فقط ينبغـي أن       "سارة ليا ويتسون قائلة     " هيومان رايتس ووتش  "وردت المتحدثة باسم    

إن التبرعات التي   . أقول إن المنظمة ال تأخذ أمواالً من الحكومات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة             
  ".تصلنا تأتي من أشخاص وهيئات خاصة فقط

 18/7/2009عودية، الوطن، الس
  

   فلسطينيا1350ًأمريكا توافق على إعادة توطين  .52
، أمس، أن الواليات المتحدة وافقت على إعادة توطين "وول ستريت جورنال"ذكرت صحيفة : آي.بي.يو

وأشارت إلى أن هذا القرار يبدو .  الجئاً فلسطينياً هجروا من العراق بعد الغزو األمريكي لهذا البلد1350
ي موقف واشنطن السابق ضد إعادة توطين الالجئين الفلسطينيين بسبب القلق من تأثير محتمل تحوال ف

والعالم العربي، وأضافت إن إعادة التوطين المقررة الخريف المقبل " إسرائيل"في العالقات األمريكية مع 
  .يسرائيليحتمل أن تثير ردود فعل من جانب طرفي النزاع الفلسطيني اإل

  18/7/2009الخليج، 
  

  تحديات الداخل والخارج: المشروع الوطني الفلسطيني .53
  محمد السعيد ادريس

دائماً كان المشروع الوطني الفلسطيني يواجه تحديات أقل ما توصف به أنها تحديات هائلة، لكن هذا 
  .دولي وعربي وفلسطيني: المشروع يواجه هذه األيام بتحديات أكثر من هائلة على مستويات ثالثة

المستوى الدولي تقود اإلدارة األمريكية خطة لحل القضية الفلسطينية كفيلة بهدر كل جهود النضال على 
الفلسطيني على مدى ستة عقود، ألنها من ناحية الشكل تبدو مستجيبة ألهم الطموحات الفلسطينية وهو 

الذات أهم الحقوق طموح الدولة، لكنها من ناحية المضمون تفرغ هذه الطموحات من محتواها الحقيقي وب
الفلسطينية، فهذه الخطة، التي تدور اآلن في فلك دعوة وقف االستيطان، ولو مؤقتاً، وما يعنيه هذا من 
تدني إدراك ماهية حقوق الشعب الفلسطيني، تخضع لشروط بنيامين نتنياهو، وأولها االعتراف الرسمي 

ه ذلك من قبول بالتخلي نهائياً عن حق العودة واإلقرار بما يعني" دولة يهودية" "إسرائيل "ـالفلسطيني ب
 وربط االنسحاب 1967حزيران / لالجئين الفلسطينيين، وثانيها عدم االنسحاب من حدود الرابع من يونيو

، أي "حدود قابلة للدفاع"، وهي الحدود التي تعطي للكيان ما يطالب به من "إسرائيل"بالحدود التي تريدها 
، وثالثها تفريغ هذه الدولة من أهم متطلبات "اإلسرائيلي"ينية بمتطلبات األمن ربط حدود الدولة الفلسط

السيادة، وذلك بتجريدها من السالح ومنعها من عقد اتفاقات مع أي دولة أخرى من شأنها اإلضرار 
  ".اإلسرائيلية"باألمن والمصالح 

، وبالذات ما يتعلق باالستعداد على المستوى العربي، فإن واقع العرب الراهن وصل إلى أدنى مستوياته
الحقيقي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث باتت معظم الدول العربية منشغلة بقضاياها وأزماتها 
الداخلية المتفاقمة عن القضية الفلسطينية، ومن اليزال حريصاً على دعم هذه القضية تحول من الدعم إلى 

 مع المشاريع المطروحة للحل وأكثر قبوالً بدعوة التطبيع مع التضامن، وأضحى أكثر استعداداً للتعامل
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الكيان ضمن رؤية أوسع لمفهوم السالم، خاصة مع تفاقم عالقات بعض هذه الدول مع إيران، وتقييم 
، وما يتيحه هذا التقييم من فرص وإغراءات للتعاون مع "اإلسرائيلي"الخطر اإليراني بما يفوق الخطر 

  .الخطر اإليرانيلمواجهة " إسرائيل"
لكن ما يحدث على المستوى الفلسطيني هو أشد المخاطر التي تواجه المشروع الوطني منذ سقوط 
حركتي فتح وحماس في جريمة االقتتال الداخلي، واستخدام البندقية الفلسطينية لقتل الفلسطينيين، وقبول 

. لعدو ومناهضة المقاومين واعتقالهمحركة فتح عبر السلطة الفلسطينية بالتعاون والتنسيق األمني مع ا
فإذا كان الصراع الذي دار بين الفصائل جريمة ال تغتفر ولما يمحها الزمان، وخاصة الصراع بين 

فاق "حركتي فتح وحماس، فإن ما يحدث اآلن من صراع غير مسبوق داخل حركة فتح يمكن وصفه بأنه 
  .سطينيالتي واجهت المشروع الوطني الفل" كل أنواع المخاطر

لقد ظلت حركة فتح واجهة للمشروع الوطني الفلسطيني منذ بلورته الفعلية في منتصف عقد الستينات إلى 
 وما أفرزه هذا المستنقع من مخاطر وتهديدات، لكن رغم ذلك 1993عام " مستنقع أوسلو"أن تورطت في 

ا الوطنية التي حملت على ظلت فتح محافظة على كثير من المكانة الوطنية لدورها التاريخي ولرموزه
خطر ما يحدث اآلن من صراعات داخل . أكتافها أعباء فرض هذا المشروع على كل األعداء واألصدقاء

فتح يرجع إلى كونه ينال من هذه المكانة ويسيء بشكل فادح إلى كثير من هذه الرموز على النحو الذي 
ة، إن صدقت، بحق الرئيس الفلسطيني عرضه فاروق قدومي من وثائق تضمنت معلومات شديدة الخطور

  .محمود عباس والقيادي الطامح في حركة فتح محمد دحالن
التراشق باالتهامات والتخوين غير المسبوق يهدد بتدمير حركة فتح من الداخل في ظل خالفات حادة 

مواقع حول مسائل كثيرة، أبرزها سعي البعض لتعيين بعض القيادات وتزكيتهم من دون انتخاب إلى ال
القيادية في الحركة، لكن التدمير قد يتجاوز فتح إلى اإلساءة البليغة للمشروع الوطني الفلسطيني كله، 

  .وخاصة مكانته ورمزيته لمشروع للتحرر الوطني
  18/7/2009الخليج، 

  
  مسدود مسدود مسدود .. "المنظمة والحركة البديلتين"الطريق إلى  .54

  عريب الرنتاوي
" وثيقة القدومي"عالم على اختالفها في إثارة جدل فلسطيني واسع النطاق على خلفية عبثا تجهد وسائل اإل

الغياب عن "وردات فعل فتح والسلطة عليها، فالقيادات والفصائل في غالبيتها العظمى تؤثر الصمت و
 في هذه المرحلة، تارة بحجة أن ما يجري شأن فتحاوي خالص، وأخرى بذريعة التريث" شاشات الرادار

والحقيقة أن  .لمعرفة ما الذي سينتهي إليه مؤتمر فتح السادس المقرر بعد أسبوعين في بيت لحم المحتلة
كثيرا من المراقبين الذي توقعوا أن تُحدث اتهامات القدومي انشقاقا عاموديا وأفقيا على الساحة 

لتي كانت تنقسم على نفسها، الفلسطينية، فوجئوا بخالف ما كانوا يظنون ويتوقعون، فالساحة الفلسطينية ا
، بدت "وثيقة أبو اللطف"وتطلق جبهات رفض وصمود وإنقاذ ألسباب أقل بكثير من تلك التي جاءت بها 

ساكنة تماما، تزاول عملها اليومي كالمعتاد، على أمل أن يفعل الزمن فعله، ويطوي المسألة برمتها في 
في المستقبل القريب، لتكوين " القدومي وأنصارهتيار "وأحسب أن أي محاولة سيقوم  .غياهب النسيان

أو أي مسمى آخر، "  الحركة التصحيحية- فتح "أو "  االنتفاضة- فتح "، سواء حملت اسم "2 - فتح "
ستصطدم بجدران صلبة ، ستجعل منها محاولة فاشلة ال محاولة، وكذا الحال إن قرر الفريق ذاته، 

رضة، العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني مدعوما ببعض فصائل وشخصيات فلسطينية معا
الفلسطيني أو إنشاء منظمة تحرير بديلة أو موازية، فمصير محاولة كهذه لن يكون مختلفا عن مصير 

لقد ولى زمن الحرب الباردة بين المعسكرين  .محاولة كتلك، فالزمن غير الزمن والظروف غير الظروف
 ورموزه من محاور وجبهات على الساحة العربية، ولم يعد أي على الساحة الدولية، واندثرت امتداداته
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على قيادة أبو " تمرد القدومي"انشقاق فلسطيني قادرا على إيجاد حاضنة له، عربية كانت أم إقليمية، و
معسكر المقاومة "مازن إن تطور، سيكون قد جاء في توقيت غير مالئم، توقيت يجنح فيه ما يسمى 

بزعامة واشنطن، ذودا عن مصالحه وتعظيما لها أو " محور االعتدال"لتهدئة مع للتصالح وا" والممانعة
إيران زعيمة هذا المعسكر غارقة في بحر أزماتها الداخلية المتالحقة، وهي  .إنقاذا لما يمكن إنقاذه منها

اشنطن، مرشحة لالنكفاء داخليا بدل التوسع والتمدد إقليميا، ثم أن حوارها االستراتيجي المننظر مع و
يملي عليها سياسة أكثر اعتداال وجنوحا للسلم والتهدئة، عبرت عنها طهران في اجتماعات عدم االنحياز 
في شرم الشيخ بإشادة منوشهر متكي بالدور المصري، فضال عن الدعم الكامل لسعد الحريري في مسعاه 

لمعسكر إياه، معنية بتمهيد الطريق سوريا، الركن الثاني في ا .لتشكيل حكومة ما بعد االنتخابات في لبنان
بين دمشق وواشنطن، بانتظار أن يسلكها الرئيس أوباما ذات يوم قريب، وهي معنية أيضا بالبرهنة على 
أنها عنصر استقرار إقليمي وجزء من الحل وليس سببا في المشكلة، وهي إذ تستقبل قادة فصائل 

يها لمحمود عباس، وتعطي اهتماما لتقاربها مع الرياض المقاومة والمعارضة الفلسطينية، فإنها تفتح ذراع
والقاهرة، وتسعى في لعب دور إيجابي في لبنان يؤهلها الستعادة عالقاتها مع الغرب، ناهيك عن جهدها 

حزب اهللا، الركن  ."إسرائيل"الموصول الستعادة الجوالن عبر مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع 
، يبدي جنوحا واضحا لتسهيل مهمة الحريري واستعادة التحالف "والمقاومالممانع "الثالث في المعسكر 

معه ومع وليد جنبالط، وهو يحضر نفسه لمرحلة خلط أوراق في لبنان، لن يتمكن خاللها من لعب دور 
رأس الحربة ألي جبهة أو فصيل فلسطيني يريد أن يقارع السلطة والمنظمة على التمثيل والشرعية، 

حتى  . يخطب ود الحريري في لبنان لن يكون في جبهة لمقاومة عباس في فلسطينوحزب اهللا الذي
حماس، الركن الرابع في معسكر المقاومة، والتي من دونها لن تكون هناك فرصة أبدا لخلق قطب مواز 

، ذلك أن "القدومي ومن يمثل"ومعادل للسلطة وفتح، لن تكون مستعدة للذهاب إلى نهاية الشوط مع 
بدو منهمكة هذه األيام في حواراتها المفتوحة مع مسؤولين أوروبيين حاليين وأمريكيين سابقين، الحركة ت

واألرجح أن مقتضيات هذا الحوار والتكيف ومرحلة ما بعد خطاب مشعل في دمشق، لن تجعل حماس 
ني شديدة الحماس ألفكار أبو اللطف ومبادراته، وإن كانت ستسعى في توظيفها في السجال الفلسطي

أما الفصائل األخرى، خصوصا اليسار، فهي مرتبطة بالسلطة بسالسل ثقيلة ال إفالت منها في  .الداخلي
المدى المنظور على األقل، ال على المستوى الفردي، فجميع كوادر الفصائل موظفو سلطة عاملون 

ية من سالم ومتقاعدون، وال على المستوى الجماعي، حيث جميع الفصائل تتقاضى موازناتها الشهر
فياض ومحمود عباس، ولقد كانت األعوام األخيرة شاهدا على بؤس أداء هذه الفصائل وضعف 

، بأنها ستثير يأسا وإحباطا "قنبلة القدومي"لذلك قلنا منذ اللحظة األولى النفجار  .استقالليتها وتآكل دورها
لحالة االنسحابية عند كثير من ، وستفاقم ا)الفلسطيني(وربما كفرا بصدقية طرفي الصراع الفتحاوي 

المناضلين الفلسطينيين، بيد أنها لن تفضي إلى حدوث انشقاقات وانقسامات ذات مغزى، فالجسم الوطني 
لذلك ننصح، إن كان جاز لنا أن نتفوه بلفظ كهذا،  .الفلسطيني ميت أو يكاد، وما لجرح بميت إيالم

ناء وترويج أوهام المنظمة البديلة والحركة البديلة، القدومي ورفاقه في فتح، بعدم الذهاب بعيدا في ب
فالمعطى المحلي واإلقليمي والدولي أبعد ما يكون عن االستجابة والتناغم مع محاوالت كهذه، بل هو 
عامل إحباط وإضعاف لها من دون شك، وعلى النضال داخل صفوف الحركة والمنظمة أن يستمر، 

 التي باتت تتحول إلى عبء على كفاح شعب فلسطيني ومستقبل "الحمولة الفائضة"لتطهير الداخل من 
  .قضيته الوطنية وحقوقه المشروعة

  18/7/2009الدستور، 
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  لماذا اآلن: القدومي" حقيقة" .55
  رومان حداد

القدومي، التي استعان بوسائل اإلعالم لتداولها، حول اغتيال ياسر عرفات والمؤامرة التي حيكت " حقيقة"
، هذا اإلعالم الذي أثارته الفكرة وما "أبو اللطف"، تثير أسئلة لم يسألها اإلعالم لـ"تيارالخ"للتخلص من 

يستتبعها من أحداث تستحق بالتأكيد التغطية اإلعالمية، ليستخدم فاروق القدومي شهية اإلعالم للخبر 
اب اإلعالم والمناكفة السياسية، وهو الذي يملك من خبرة سياسية ما يكفيه كي يعرف كيف يسيل لع

  .ويغمض عينيه في اللحظة ذاتها
أنا هنا ال أجادل فيما إذا كان ما قاله فاروق القدومي حول موت ياسر عرفات مسموماً بأيدي مقربين منه 

خالل جلسة سرية مع اإلسرائيليين واألميركان صحيحاً أم غير صحيح أو بمعنى آخر ) باعوه(بعد أن 
جد في عالم السياسة ما يمكن تسميته بالحقيقة الموضوعية، أي الحقيقة حقيقة أم كذباً، وذلك ألنه ال يو

األوراق على الطاولة، بل أحاول أن أقرأ " خربطة"غير المتأثرة بالظرف المحيط بها وغير القاصدة إلى 
 ، هذا التوقيت الذي قد يكون وقعه أشد تأثيراً على الواقع)حقيقته(التوقيت الذي اختاره القدومي إلظهار 

  .نفسها) الحقيقة(السياسي في المنطقة من 
ونحن نعرف أن من القواعد األساسية في الصراع السياسي أنه ال " األمير"منذ أن كتب ميكافيللي كتابه 

يمكن تحقيق نصر سياسي بالقوة فقط بل يجب أن يجيد السياسي الحيلة والخدعة، وهو ما دفع بعض 
الوجه اآلخر للحرب واللعب معاً، وهو ما يجعلها تستعير بعض علماء السياسة إلى اعتبار السياسة هي 

أدواتها من هذين الفنين، والتوقيت هو أحد األسرار والخدع السياسية الذي إذا ما أتقنه السياسي ساعده 
القدومي، والتي كان " حقيقة"على خوض معاركه السياسية بنجاح، وهذا ما يبرر السؤال لماذا اآلن جاءت 

 قال منذ خمسة أعوام، وكان يملك مايكفي من وثائق ومستندات تثبت صحة ادعائه على حد يعرفها كما
  .قوله

بين القيادات التي الترى ) كسرعظم(توقيت القدومي يشير إلى أن المعركة الفتحاوية دخلت مرحلة 
ألخيرة صورة القائد في محيا محمود عباس وال كاريزما تبرر السير خلف قراراته، فمحاوالت عباس ا

لتجريد بعض القيادات الفلسطينية من مؤسسات ساعدوا في بنائها وتطويرها بقصد إضعافهم وإبعادهم 
" صامد"عن مراكز التأثير على القرار الفلسطيني، كما حصل مع أحمد قريع بدفعه للتخلي عن مجموعة 

 سالم فياض بقصد االقتصادية وتمليكها لشركة جديدة يرأسها محمود عباس نفسه، وتحالف عباس مع
إضعاف فتح، كما ترى بعض القيادات الفتحاوية، كل ذلك يوجب تدخالت سريعة كي ال تتطور األمور 
ويصحو الفلسطينيون ذات يوم ليكتشفوا أن حركة فتح غادرت الجغرافية الفلسطينية وسكنت صفحة في 

  .              كتب التاريخ
هو يتجه لحضور المؤتمر الفتحاوي داخل أراضي السلطة القصد من حقيقة القدومي هو إضعاف عباس و

الفلسطينية، هذا المؤتمر الذي سيحرم تياراً مهماً وواسعاً من حضوره بسبب اإلجراءات األمنية 
اإلسرائيلية أو المواقف األيدولوجية التي تمنعهم من أخذ موافقات إسرائيلية على حضورهم المؤتمر، أو 

وافقة على حضور مؤتمر لحركة تحرر وطني على أرض وطن كان يجب موقف سياسي يمنعهم من الم
تحريره و لكنه مايزال، بشكل أو آخر، يرزح تحت االحتالل، بمعنى أن القدومي سيكون حاضراً من 

  ).      حقيقته(خالل غيابه وتصريحاته و
 وبعض قيادات الداخل خلفية وسرية بين القدومي) ممرات(هذا التوقيت أيضاً قد يعطي انطباعاً أن هناك 

التي ضاقت ذرعاً بأسلوب تعاطي عباس مع األحداث السياسية، وترى أن فاروق القدومي بتوجيهه 
إصبع االتهام إلى محمود عباس ودحالن، الذي خسر غزة لمصلحة حماس من دون أن يتأوه أو يذرف 

 الفتحاوي، ولكنه سيخلخل دمعة، على حد تعبير خصومه، لن يقلب الطاولة في وجه عباس خالل المؤتمر
الكرسي الذي يجلس عليه عباس، مما سيضعه تحت ضغط شديد في المرحلة المقبلة، وخصومه يراهنون 
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على عدم قدرة عباس على مسك خيوط اللعبة وتحريكها بصورة فعالة تحت الضغط، آملين أن يختار 
بلة والمأمول عقدها في شهر كانون عباس االنسحاب من الحياة السياسية قبل االنتخابات الرئاسية المق

  .الثاني من العام المقبل، دون أن يزكي خليفة له
في الوقت ذاته الذي كان فيه فاروق القدومي يبوح بمكنونات نفسه لثلة من إعالميين في سهرة شبه 

دس روتينية، كان اإلسرائيليون يهودون األسماء العربية للقرى والمدن الفلسطينية، ويطبقون على الق
بجدار العزل العنصري ويعلنون عن بناء آالف الوحدات السكنية داخل المستعمرات، وعلى الجانب 
اآلخر من األطلسي كان باراك أوباما يعد عدداً من الشخصيات اليهودية األميركية وأعضاء جماعات 

  .ضغط يهودية مؤيدة إلسرائيل أنه يلتزم بأمن إسرائيل
يتي يثير السؤال؛هل ما قاله أبو اللطف يعد جرس إنذار علقه كي تصحو هذا التزامن أو التوافق التوق

حركة فتح من غفوتها أم أنه مسمار جديد دق في النعش الفتحاوي؟ سؤال ربما ال يملك غير فاروق 
القدومي اإلجابة عنه، وهو الذي ال يحب النظر في عين الكاميرا التلفزيونية ولكنه يفضل وشوشة اإلعالم 

  ).حقائقه(بـ
  18/7/2009الغد، األردن، 

  
    حرب واحتاللميزانية: "إسرائيل" .56

 برهوم جرايسي
، وحينما يجري 2010أقر الكنيست اإلسرائيلي في األسبوع المنتهي، ميزانية العامين الجاري والمقبل 

، فإن هذا ال يعني مجرد إجراء اقتصادي محض، ألنه بات من المعروف "إسرائيل"الحديث عن موازنة 
 ترسم أيضا السياسة العامة، بما في ذلك مستقبل الصراع وآفاق الحل، "إسرائيل"الموازنة العامة في أن 

 .وهذا يبرز من خالل شكل اإلنفاق على الحرب واالحتالل واالستيطان
، إال أنه بفعل 2008، قبل نهاية العام 2009وكان من المفروض إقرار الموازنة العامة للعام الجاري 

 يجري إقرار "إسرائيل"ومة أولمرت، فإن إقرار الميزانية تم اآلن، ولكن ألول مرة في تاريخ استقالة حك
ميزانيتين لعامين في آن واحد، إذ سعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتخلص من الضغوط الحزبية 

 . إلقرار الموازنة العامة في الكنيست"موسم"واالئتالفية التي تنشأ في كل 
، 2010 مليار دوالر للعام المقبل 82 مليار دوالر، مقابل 80لموازنة للعام الحالي حوالي ويبلغ حجم ا

 من الميزانية يصرف على تسديد %32أما توزيع الميزانية فهو شبه ثابت منذ سنوات طوال، فحوالي 
كل ما  هو صرف فعلي على %30الديون الخارجية والداخلية بما في ذلك الفوائد والعموالت، وأكثر من 

يتعلق بجيش االحتالل والحرب واالستخبارات واالستيطان وغيره، وما تبقى يصرف على القضايا 
المدنية واإلدارية، ولكن في هذه الحصة من الميزانية أيضا تبرز سياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي 

 .، النابعة من عقلية الحرب واالحتالل48
 مليار دوالر، ولكن 13.2 وزارة الحرب المباشرة تبلغ هذا العام وحسب التقارير الرسمية، فإن ميزانية

، إال أن "إسرائيل"ـ مليار دوالر من الدعم العسكري األميركي السنوي ل2.7سيضاف لهذه الميزانية 
إجمالي ميزانية الحرب في مختلف جوانبها، والصرف على االحتالل، وحسب سلسلة من الدراسات على 

 من الموازنة العامة، فميزانية وزارة الحرب %30تسيطر على ما ال يقل عن مر السنين األخيرة، 
المباشرة ال تشمل ميزانيات األجهزة االستخباراتية، وال ميزانية وزارة األمن الداخلي، التي تحت 

 التي تنشط إلى جانب جيش االحتالل في الضفة الغربية "حرس الحدود"مسؤوليتها قوات ما يسمى بـ 
 المنتشرة في جميع الوزارات المختلفة، ليضاف إليها الصرف على "األمن"إضافة إلى بنود المحتلة، 
 .االستيطان
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 مليون دوالر سنويا لحراسة حوالي أربعة 12.5فعلى سبيل المثال، فإن وزارة البناء واإلسكان تخصص 
 كثيرة في ميزانية هذه آالف مستوطن في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ولكن هذا بند واحد من بنود

 .الوزارة والوزارات األخرى
إلى ذلك فإن جميع الوزارات تصرف من ميزانياتها على المستوطنات وبناها التحتية في الضفة الغربية 
والقدس وهضبة الجوالن السورية المحتلة، حيث تجري مشاريع بنى تحتية ضخمة خدمة للمستوطنات 

ت المالية والتسهيالت الضريبية التي يحظى بها المستوطنون والمستوطنين، وهذا عدا االمتيازا
 .ومستوطناتهم في إطار تشجيع سياسة االستيطان

 من الميزانية %44 من الموازنة العامة، فإن هذا يعني أوال %30ولهذا فإنه حتى عندما نتحدث عن 
ما كبيرا، إن لم تكن أغلبية ديون الباقية بعد تسديد الديون والفوائد، ولكن إذا أخذنا بعين االعتبار أن قس

 من %50الحكومة تم صرفها أساسا على الحرب واالستيطان، فإن هذا الشكل من الصرف يتجاوز نسبة 
 .مجمل الموازنة العامة

، وهي مناطق "األفضلية القومية" الحكومة تعيين المناطق ذات "منح"ويقر مشروع الموازنة العامة أيضا 
يات إضافية سعيا لتطويرها، وفي الماضي كان هذا يطلق باألساس على الريف تحظى بامتيازات وميزان

والبلدات الفقيرة إلى جانب المستوطنات، ولكن جرى تعديل هذا القانون ليشطب قانونا سابقا يعتبر البلدات 
 .، من أجل تحويل هذه االمتيازات بقدر أكبر للمستوطنات"بلدات ذات أفضلية قومية"الفقيرة 
كر، فإن عقلية الحرب واالحتالل ال تتوقف عند هذا الحد، إذ إن حكومات إسرائيل تطبق بالتوازي وكما ذ

، وال يوجد بند واحد في الميزانية مخصص للصرف العام 48سياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي 
  من مجمل%17.2 يشكلون 48إال ووجدت فيه سياسة تمييز عنصري، فمثال، في حين أن فلسطينيي 

، ويعاني جهاز التعليم %4، فإن حصتهم من ميزانيات التطوير ال تتعدى "إسرائيل"عدد السكان في 
العربي من نقص خمسة آالف غرفة تعليمية، وحسب المواصفات اإلسرائيلية فإن هذا العدد يعني نقص 

 . مدرسة300حوالي 
ومؤسسات قادرة على استيعاب كذلك فإن جميع البلدات العربية محرومة من مناطق صناعية وتطويرية 

أماكن عمل كثيرة، وهذا نابع من سياسة تمييز عنصري تنعكس باألساس في الموازنة العامة، وهذا 
 .غيض من فيض سياسة التمييز

ولكن ما هو خطير في هذه السنة بشكل خاص، هو تعديل في قانون األراضي، الذي رافق إقرار 
، وهو اسم "اإلصالح في قانون األراضي"يل الجديد جاء تحت اسم الميزانية العامة، كجزء منها، والتعد

تورية لسياسة خطيرة تهدف إلى حرمان العرب من أراضيهم المصادرة منذ سنوات طويلة، وصادرتها 
خدمات "، ولم يكن العرب في أي يوم ضمن "خدمة الجمهور العام" بزعم ما يسمى "إسرائيل"حكومات 

 من أراضي البالد، ولكن %80 حوالي 1948 يملكون حتى العام 48لسطينيو ، فقد كان ف"الجمهور العام
، )ثالثة ونصف بالمائة (%3.5سياسة مصادرة األراضي المكثفة أبقت العرب يملكون اآلن حوالي 

، ولكنها اليوم تنوي بيعها للقطاع الخاص، من خالل إجراءات "بملكية الدولة"وكانت هذه األراضي 
 .نى حرمانهم حتى من شراء أراضيهم المصادرةتستثني العرب، بمع

إن الموازنة العامة التي أقرها الكنيست بغالبية األصوات، وما تحمل من مضامين وتوزيع ميزانيات، هو 
 ماضية في "إسرائيل"أن ال تجميد، بل توسيع لالستيطان، وأن : رسالة سياسية واضحة للعالم، مفادها

 .اإلعداد لحروبها القادمة
  18/7/2009، اليوم، العرب
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