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المقبلة تكنوقراط وليست حكومـة     الحكومة  ... على الرباعية تبني مرجعية قانونية للمفاوضات     : عباس .1

  وحدة أو مشاركة
 تموز الجاري، بتبني أساس 11 طالب الرئيس محمود عباس، اللجنة الرباعية التي ستجتمع في :رام اهللا

ال يجوز أن توافق ثالثة دول 'للمفاوضات بناء على المرجعية القانونية، وأن يكون موقفها واضحا؛ ألنه 
  .'م الفيتو وتعترض عليهعلى شيء وتأتي أميركا وتقد
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 النطالقها في أرض الوطن، اليوم 17وقال الرئيس في مقابلة مع صوت فلسطين، لمناسبة الذكرى الـ
، ونطلب من إسرائيل وقف 1967نريد المرجعية القانونية للمفاوضات وهي حدود عام 'السبت، 

ة آالن جوبيه، والحكومة االستيطان، وهو ما ورد في مشروع فرنسا الذي قدمه لنا وزير الخارجي
  .'اإلسرائيلية رفضته
 من الشهر الجاري ستجتمع لجنة المتابعة العربية التي سيكون لها أمر تقويم كل 12وأشار إلى أنه في 

  .األحداث وتأخذ القرار الذي تراه مناسبا، لنذهب به في األشهر الثالث المقبلة وأيضا إلى األمم المتحدة
م إذا لم تنجح المفاوضات سنذهب إلى األمم المتحدة لنشكو للعالم بأن الشعب نحن قلنا للعال': وتابع

الفلسطيني هو الشعب الوحيد في كل العالم الذي بقي تحت االحتالل، الشعب الوحيد المحتل منذ عام 
، وإذا 1967 حتى اآلن، ونريد أن نحصل على دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس على حدود 1967

عالم أو رفضت بعض الدول نقول لهم ما هو الخيار اآلخر الذي يمكن أن تقدموه لنا، فشلتم رفض ال
بإقناع إسرائيل بالمفاوضات وأنتم ترفضون أن نذهب إلى األمم المتحدة، دلونا على طريق ثالث، أو 

هذا الشكل قولوا لنا أين أخطأنا أو بماذا أخطأنا، ومتى أخطأنا حتى نعيد النظر فيها، أما أن نبقى ب
  .'!محكومين إلرادة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ما يريده ينفذ وما ال يريده ال ينفذ

واجبنا تجاه شبعنا أن نكون صريحين وواضحين معه، أن نعمل من أجل شعبنا ومصلحته 'وأضاف 
لق باألمن ومستقبله، ال يوجد أحد يعترض على سياستنا الداخلية إطالقا، والكل موافق عليها، سواء ما يتع

أو االقتصاد أو التنمية، أو الشؤون االجتماعية أو الثقافية أو غيرها، وال أحد يعترض على سياستنا 
 دولة تعترف بدولة فلسطين، وخالل 117الخارجية عالقاتنا مع جميع دول العالم جيدة، حتى اآلن هناك 

  .'ة إسرائيل دولة تعترف بدولة فلسطين، يعني أكثر من دول130شهر سيكون حوالي 
 دول تعترف بنا، ونحن لسنا دولة، نحن نريد دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع 117 أو 130': وتابع

دولة إسرائيل؛ أين الخطأ في ذلك، نتمنى من أي دولة في العالم من أستراليا إلى أميركا أن تقول لنا ما 
  .'الخطأ في ذلك

د إطالقا، ومنذ البداية عندما كُلفت مصر من قبل الدول المصالحة لم تصل إلى طريق مسدو 'عباسوقال 
العربية إلجمال وثيقة المصالحة وقعنا على المصالحة منذ سنتين في تشرين األول، لكن حماس لم توافق 
عليها، وقلت سأذهب إلى غزة لتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين لها مهمات خاصة تعمل عليها، 

  .'تخابات التي أتفق عليها في شهر أيار المقبل وتعيد بناء القطاعوهي أن تعمل من أجل االن
هذه الحكومة حكومتي وتتبع سياستي، ومع األسف حماس لم تستطع أن تستوعب هذا، هذه 'وأضاف 

الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، يعني ليست حكومة مشاركة، ومن واجبنا جميعا أن نقدم أسماء 
، وتكنوقراط يعني أن كل إنسان في مكانه المناسب، وهذه الحكومة انتقالية مستقلة لها كامل االستقالل

ألشهر محدودة، وبعدها انتخابات تحدد لمن ستكون الحكومة في المستقبل حسب األغلبية أو حكومة وحدة 
  .'وطنية وهذا ما نريده

، إنما يقترح اقتراحات ليس من حق أحد أن يقول لي أريد رئيسا للوزراء أو هذا وزيرا للخارجية': وتابع
ندرسها ونقرر بالنهاية من الشخص المناسب في المكان المناسب، ولم نقرر حتى اآلن من الرجل 
المناسب في المكان المناسب، هذه المشكلة ما زالت قائمة، لكن في النهاية ال بد أن نأتي إلى حل لها، 

لحة وتشكيل الحكومة، ألننا نريد الذهاب نحن لم نيأس ولم نرفع أيدينا، ومصممون على استمرار المصا
إلى األمم المتحدة موحدين، وعلينا أن نفهم وعلى حماس وغيرها أن تفهم أن هذه الحكومة ليست حكومة 
وحدة وطنية هذه حكومة تكنوقراطية، يستطيع أي إنسان أن يقدم مقترحا باسم ما، ألنني أنا من أتحمل 

  .' وليس التنظيماتعمل هذه الحكومة من األلف إلى الياء
كل شيء بالتوافق لكن يقترح أسماء مستقلة بالكامل، ليس واحد مخبأ هنا أو هناك، ': وقال خالل المقابلة

ليس واحد من فتح أو حماس، وشعبنا الفلسطيني ال يخلو من آالف وعشرات اآلالف المستقلين وعلى 
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 وهذه الوزارة، هذا ما قلته بصراحة أريد ضوء ذلك تقدم األسماء ونقرر من يكون مناسبا في هذا الموقع
  'حكومة تدفعني إلى األمام وال تؤخرني إلى الوراءـ

ال يفهمون أننا في ظرف حساس ومهم جدا، نحن ندخل معركة حامية جدا في األمم المتحدة، ': وأضاف
 الوزراء وهم اآلن يفكرون هذا الوزير لنا وهذا الوزير لكم، ليس الوزراء ألحد ولن أقبل أن يكون

محسوبين على أحد أو ألي جهة بما فيها فتح أوال، وبالتالي إذا لم يفهموا هذا ال يريدون المصلحة؛ وال 
أدري لماذا وقعوا على اتفاق المصالحة، وبعدها يقولون يريدوا هذا وهذا، وال يريدون هذا عمل غير 

  .'مسؤول إطالقا
لقاهرة، لكن عندما يقولون نحن قررنا أن فالن يكون كنت أريد أن التقي خالد مشعل في ا':  عباس وقال

وفالن ال يكون، قلت ال فائدة من الحوار والحديث، وال يحق لك أن تقرر وتقول مؤسستي قررت، أنت 
ال تقرر من رئيس الوزراء ومن يكون وزيرا هنا ووزيرا هناك، إذا لم يفهموا هذا ال حول وال قوة إال 

  .'ودنا ولن نتراجع أو نقول أن المصالحة قد فشلتباهللا، سنستمر بمساعينا وجه
قلت بصراحة لحماس وغيرها أن فياض شخص مجرد، له خبرة كافية ومستقل، مضى عليه ': وأضاف

كذا سنة وزيرا للمالية ورئيسا للوزراء، وهو الرجل المناسب لهذه المرحلة، أما أن يقولوا نريد فالن وال 
  .'نريد فالن هذا ليس من حقهم مطلقا

 2/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  متمسكون بالخضري رئيسا لحكومة التوافق: هنية لصفا .2
قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية في تصريح خـاص لوكالـة              :  هشام سكيك  -غزة  

جـاء ذلـك     ".كومة القادمة نحن متمسكون بالنائب جمال الخضري رئيسا للوزراء في الح        "السبت  " صفا"
أحد مرافقي القيادي في حركة حماس      -خالل حضور هنية مناقشة رسالة ماجستير للباحث علي البغدادي          

  . في الجامعة اإلسالمية بغزة-الشهيد إبراهيم المقادمة ومؤسسها الشهيد الشيخ أحمد ياسين
 شيء عظيم جدا وهو يوصل رسائله       ما تقوموا به  "، قال هنية    "2"وفي رسالته لمتضامني أسطول الحرية      

الرسالة وصلت وبتصميمكم يمكن أن تـصل هـذه القافلـة،           "وأضاف   ".بالرغام من أنكم لم تصلوا لغزة     
  ".وحتى إن لم تصل؛ أهدافكم تحققت إن شاء اهللا

  3/7/2011وكالة صفا، اإلخبارية، 
  

  ة المصالحة والتوجه لألمم المتحدإنجاحعازمون على : واصل ابو يوسف .3
 دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف الى              :رام اهللا 

أهمية صون اتفاق المصالحة وتعزيز الوحدة والتضامن بين الفصائل الفلـسطينية، فـي ظـل اقتـراب                 
كز بجوهره على ثالث نقـاط      استحقاق أيلول المتعلق بالذهاب إلى األمم المتحدة وإعالن الدولة والذي يرت          

رئيسية تتعلق بالثورات العربية، ومبادرة الرئيس أبو مازن بإنهاء االنقسام، وانغالق األفق السياسية أمام              
 علـى ضـرورة     "أوراد"واكد ابو يوسف في ندوة بمعهد العالم العربي للبحوث والتنمية           . حكومة نتنياهو 

عامة لألمم المتحدة من أجل نيل االعتراف بدولـة فلـسطين           مواصلة التحرك الفلسطيني باتجاه الجمعية ال     
   بعاصمتها القدس 1967على حدود الرابع من حزيران 

ودعا المجتمع الدولي الى الضغط على االحتالل لوقف عدوانه وتهويده لالرض والمقدسات والعمل مـن               
  اجل اطالق سراح االسرى واالسيرات

 3/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  حزب التحرير يتهم السلطة بقمع مسيرات له في الضفة .4

أعلن المسؤول اإلعالمي في جماعة حزب التحرير باهر صالح، عن إصابة ثالثة من أنـصار               : رام اهللا 
الجماعة بأعيرة نارية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والعشرات بجروح متفرقـة بيـنهم ثـالث                 

وقال .  من أنصار الجماعة     100نوب الضفة، إضافة الى اعتقال قرابة       إصابات بالغة في مدينة الخليل ج     
، ”ذكرى انهيار دولة الخالفة اإلسالمية    “إن أجهزة السلطة منعت مسيرة في رام اهللا في          ” الخليج”صالح ل 

ما أدى لخروج أنصار الجماعة في مسيرات جماهيرية في المدن المذكورة ووقوع اشـتباكات باأليـدي                
. إال أن األجهزة األمنية نفت استخدام الرصـاص         .  األمن الرصاص في نابلس ورام اهللا        واستخدام قوى 

إن هذه الجماعة   “،  ”الخليج”وقال الناطق الرسمي باسم  قوى األمن الفلسطيني، اللواء عدنان الضميري، ل           
فـي القـانون    التي ال تعترف بالنظام والقانون الفلسطينيين ال يجوز لها االختباء وراء استخدام نصوص              

  .” لتبرير مساعيها للمس باألمن وخرق القانون
  3/7/2011الشارقة،  الخليج،

  
  مساع مصرية لحل الخالف بين فتح وحماس على الحكومة": الحياة" .5

 أن مساعي مصرية تبذل من أجل عقد لقاء قريب في القاهرة "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 من أجل إيجاد مخرج لألزمة العالقة في ملف تشكيل الحكومة الموقتة "سحما" و"فتح"يجمع بين حركتي 

  .بمقتضى اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة
 "فتح" إن مصر ستتحرك من أجل ترتيب لقاء يجمع بين "الحياة"وقالت مصادر مصرية موثوقة لـ 

ت والحراك مستمراً في ملف هذا ليس حواراً وإنما لقاء كي تظل االتصاال"، مشددة على أن "حماس"و
ولفت الى أن مصر معنية تماماً بترجمة هذه المصالحة . "المصالحة الذي ترعاه مصر والذي ُأنجز أخيراً

على أرض الواقع، وأال يكون ملف الحكومة الذي لم يتم التوصل الى معالجته بتوافق بين الحركتين، 
  ."حائالً أو عائقاً لتنفيذ المصالحة

 يمكن التحرك في شأنها وإنجاز "حماس" و"فتح"ن هناك ملفات أخرى مشتركة بين حركتي وأشار الى أ
خطوات إيجابية في هذه الملفات، علماً أن مصر التي ترعى ملف المصالحة معنية تماماً بأن يظل هناك 

على حراك في هذا الملف وأن تعقد لقاءات قريبة حتى ال يحدث تباعد بين الجانبين ينعكس بشكل سلبي 
  .الساحة الفلسطينية

  3/7/2011، الحياة، لندن
  

  الكاملة باالشتراكية الدولية اعتراف ضمني بالدولة الفلسسطينية" فتح"عضوية : شعث .6
قال مفوض العالقات الدولية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني نبيل شعث، إن حصول الحركة على 

  .عترافا ضمنيا بالدولة الفلسطينية المستقلةالعضوية الكاملة في االشتراكية الدولية، يعد ا
حركة فتح بهذا االنجاز تصبح الحزب االشتراكي "وأضاف شعث في تصريحات صحافية امس ان 

هذه العضوية تمنح فقط "، موضحا أن "الديموقراطي الرئيس الممثل لدولة فلسطين في االشتراكية الدولية
  ".ة الدولية بدولة فلسطينللدول المستقلة، مما يؤكد اعتراف االشتراكي

بناء على هذه العضوية سنطالب في الدورة المقبلة الجتماع مجلس االشتراكية الدولية بانتخاب "وقال 
". الرئيس محمود عباس نائبا لرئيس االشتراكية الدولية، ال سيما أن هناك موقعا شاغرا للشرق األوسط

لعضوية الكاملة في منظمات ديموقراطية اشتراكية هذا االنجاز يعطينا الحق بالحصول على ا"أضاف أن 
  ".أخرى مما يعني الحصول على المزيد من الدعم لقضيتنا العادلة واالعتراف بدولة فلسطين مستقلة
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وأشار شعث إلى أن هذه العضوية تعد انتصارا كبيرا للحركة وللقضية الفلسطينية باعتبار ان االشتراكية 
لدول ووزارء الخارجية ما يعني حشد المزيد من الدعم والتأييد لنضال الدولية تضم عددا من رؤساء ا

  .شعبنا من اجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة
 2/7/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
  المصالحة حتمية واالتصاالت مستمرة: فتح .7

الفلسطينية، مؤكدة أن االتصاالت مستمرة جددت حركة فتح، السبت تمسكها باتفاق المصالحة : رام اهللا
  . ولم تنقطع لتجاوز ما يعترض االتفاق من عراقيل

وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، إن 
دارس أنجع فتح ملتزمة بتنفيذ اتفاق المصالحة وال تراجع عما تم االتفاق عليه، وإن قيادة الحركة تت"

  ". الطرق لتنفيذ االتفاق دون إلحاق األذى بأهلنا وشعبنا وقضيتنا
االتصاالت والمشاورات مستمرة بين حركتي فتح وحماس واألطراف العربية واإلقليمية الراعية "وأكد أن 

  ". التفاق المصالحة، إلزالة العقبات واجتياز العراقيل التي حالت دون تنفيذ االتفاق
يطة وسائل اإلعالم وبعض المسؤولين توخي الدقة فيما يصدر عنهم من تصريحات تروج وطالب أبو ع

إلى فشل االتفاق وانهياره، األمر الذي من شأنه إفساد األجواء اإليجابية التي سادت بعد توقيع اتفاق 
 ما المصالحة، مشدداً على أهمية وضرورة االنطالق من مبدأ التمسك باالتفاق وحمايته، سيما في ظل

  . يواجهه من تحديات داخلية وخارجية
وأعرب عن أمله في أن يبدي الجميع المسؤولية والحرص الالزمين إلنجاح المصالحة وانجازها بالسرعة 
الممكنة، حتى ال يلقي التشاؤم بضالله على شعبنا التواق للمصالحة والوحدة الوطنية، بعد أن جرب 

  .معاناة االنقسام وويالته
  2/7/2011، خباريةوكالة سما اإل

  
  عن التزامات حكومة الحريري تجاه الفلسطينيين حكومة ميقاتي تراجعت: الجهاد .8

اعتبرت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي : صيدا
 مع البيان سجل تراجعا كبيرا في التزامات الحكومة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان مقارنة

  .الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري
وأصدرت الحركة بيانا فندت فيه ما لحظه البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في البنود 
المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان بالمقارنة مع البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري ، 

مراجعة هذه البنود وإلغاء كل التراجعات عن التعهدات السابقة وتفعيل داعية حكومة الرئيس ميقاتي الى 
  .الحوار اللبناني الفلسطيني على اسس واضحة وثابتة

في حين يقر البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي العمل على توفير الحقوق االنسانية : "وجاء في البيان
لبنانية فانه يتنصل من اية مسؤولية للدولة اللبنانية تجاه واالجتماعية للفلسطنيين المقيمين على االراضي ال

هذه الحقوق ويحيلها بالكامل الى وكالة االونروا، حيث يقتصر دور الحكومة الحالية على الطلب بتعزيز 
موازنة وكالة االونروا لتمكين الوكالة من اداء دورها اإلنساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في 

عة بالتالي عن صيغة بيان الحكومة السابقة والتي نصت على مطالبة الدول والمنظمات السابق ، متراج
  " .الدولية االضطالع بمسؤولياتها كاملة حيالهم وتعزيز االونروا بما يؤدي الى تخفيف االعباء عن لبنان

 الحالي هو وفيما يتعلق بمسألة اعادة اعمار مخيم نهر البارد فان ما ورد في البيان: "واضاف البيان
تنصل كامل من مسؤولية الدولة عن اعادة االعمار حيث ينص البيان الوزاري الحالي على االهتمام 
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بالمخيمات وال سيما مخيم نهر البارد الستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال الالزم لذلك من المساهمات 
  ".العربية والدولية متراجعة ايضا عن نص بيان الحكومة السابقة

الحظت حركة الجهاد أن البيان الوزاري الحالي حذف ما ورد في بيان الحكومة السابقة من تعهد و
الحكومة اللبنانية القيام بحملة سياسية وديبلوماسية من اجل احقاق حق العودة وتعزيز الموقف اللبناني 

  .مالرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطنيين الى دياره
  3/7/2011، المستقبل، بيروت

  
  من اإلبحار لغزة" 2أسطول الحرية"تستنكر منع اليونان " الديمقراطية" .9

استنكر زياد جرغون، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، منع الحكومة : غزة
ء، من اإلبحار باتجاه  والتي تحمل مساعدات إغاثية وأدوية ومواد بنا2اليونانية سفن أسطول الحرية 

  .قطاع غزة المحاصر
إن هذا اإلجراء مرفوض ويأتي استجابة للضغوط : "وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية في بيانٍ

 من التوجه لقطاع غزة، مخالفة للقوانين 2اإلسرائيلية على اليونان، مشددا على أن منع أسطول الحرية 
وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة  ".طاع ومعاناة سكانهواألعراف الدولية ويزيد من حصار الق

الديمقراطية، الدول األوروبية العمل على كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، والسماح ألسطول الحرية 
داعيا لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة، مستهجنًا الصمت الدولي واألممي أمام . بالتحرك نحو قطاع غزة

  . سنوات واستمرار اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه ضد شعبنا5ن حصار غزة ألكثر م
وطالب جرغون المجلس العسكري المصري والحكومة المصرية بفتح معبر رفح بشكل كامل بما يضمن 

  .حرية الحركة والتنقل لجميع المواطنين دون قيد أو شرط، والسماح بحركة البضائع وحرية التجارة
  2/7/2011، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

  
  اعتقال رائد صالح جزء من مؤامرة بريطانيا :  القيادة العامة-الشعبية الجبهة .10

 القيادة العامة إن توقيف الشرطة البريطانية الشيخ رائد - قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : غزة
  .لمتآمرة حقوق على شعبناصالح أثناء زيارته للندن يثبت أن بريطانيا مازالت تقف على رأس القوى ا

وأضافت الجبهة في بيانٍ لها صدر عقب اجتماعٍ مع فصائل المقاومة والممانعة في مدينة غزة ظهر اليوم 
اإلجراء البريطاني جريمة سياسية بامتياز بحق حرية الرأي وانتهاك لحقوق اإلنسان ويمثل "السبت أن 

  ".استمرارا لسياسة وعد بلفور البريطاني
من اإلبحار " 2"، قال بيان الجبهة إن منع الحكومة اليونانية سفن أسطول الحرية 2سطول الحرية وبشأن أ

إلى قطاع غزة يأتي استجابة لضغوط االحتالل ويعد سلوكًا غير إنساني، ويمثل شراكة في حصار 
  .الشعب الفلسطيني

حكومة اليونانية للكف عن ودعت الجبهة االتحاد األوروبي والمنظمات اإلنسانية كافة للضغط على ال
  .، و إنهاء الحصار على شعبنا الفلسطيني"2"منعها سفن أسطول الحرية 

كما استنكرت الجبهة ما يتعرض له أسرانا من انتهاكات ومعاناة داخل زنازين االحتالل التي يقبع فيها 
ون، داعيةً المنظمات أكثر من سبعة آالف أسير من النساء واألطفال والشيوخ الذين اختطفوا وهم مدني

  .الحقوقية واإلنسانية إلى التحرك العاجل لحماية األسرى الفلسطينيين
وحول معبر رفح، أكدت الجبهة الشعبية أن المعبر ال يزال يعمل بالشكل الذي كان عليه قبل إعالن 

مصرية السلطات المصرية حزمة التسهيالت األخيرة، مطالبةً شباب الثورة بالضغط على الحكومة ال
  .لتنفيذ قراراتها بخصوص معبر رفح على أرض الواقع
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مسئولية التباطؤ وعدم إعطاء أولوية للملف الفلسطيني المتعلق بالمصالحة  " فتح"حملت الجبهة حركة و
إلنهاء االنقسام ويرجع ذلك لقرار الرئيس بتأجيل اجتماع سابقاً كان مقررا بينه وبين رئيس المكتب 

وطالب البيان حركتي فتح وحماس العمل من أجل إنهاء الملفات العالقة  .د مشعلالسياسي لحماس خال
وتهيئة  األجواء  بينهما، فيما دعت الجبهة  إلى توفير أجواء إيجابية ومنها اإلفراج عن المعتقلين ووقف 

  .التنسيق األمني
 مقاومة شعبنا نريد مصالحه حقيقية تؤدى للمحافظة على حقوق والثوابت وعلى: "وقالت الجبهة

الفلسطيني، مؤكدة أن إنهاء االنقسام هو مطلب شعبي وجماهيري، مطالبة بسرعة تطبيق ما تم التوقيع 
  .عليه في القاهرة وتخطي عقبة الحكومة

  2/7/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  س ودحالنتعصف بأقاليم فتح بغزة حول الوالء لعباخالفات : " لإلعالمالفلسطينيالمركز " .11
في قطاع غزة " فتح"كشفت مصادر مطلعة أن خالفات حادة تعصف بين قادة وأعضاء أقاليم حركة : غزة

  .على خلفية الصراع بين محمود عباس والقيادي المفصول محمد دحالن
، إن دحالن بدأ بتحريك بعض القيادات "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت المصادر المطلعة لمراسل 

 عليه في قطاع غزة، من أجل إحداث عملية فرز داخل التنظيم في القطاع إلحراج رئيس المحسوبة
  .السلطة محمود عباس وإظهاره أنه ليس ذا تأثير

وذكرت المصادر أن أسامة الفرا، وهو محافظ خان يونس، وأمين سر حركة فتح، وأحد كبار المحسوبين 
ء سر وقادة وأعضاء أقاليم الحركة في قطاع غزة، على دحالن، يقود التحرك الرامي لجمع تواقيع أمنا

أبو "ويساعده في ذلك قيادات أخرى مثل نبيل العبادلة ومازن شاهين، وإياد نصر وعبد الحميد المصري 
  ".عمر

من قادة فتح يميلون إلى خط دحالن، الذي  % 70وبينت المصادر، أن القائمين على الحملة يعتقدون أن 
جاح هذه الحملة واستمالة الكوادر ضد كوادر أخرى موالية لعباس أبرزها عبد اهللا يوظف أموال كبيرة إلن

  .أبو سمهدانة ودياب اللوح
وقالت المصادر إن الحملة بدأت من خان يونس وستمتد لكل المناطق، في قطاع غزة، مبينة أنه على 

 وقعوا لصالح دحالن سبيل المثال وضحت األمور في إقليم غرب خان يونس بأن كافة أعضاء اإلقليم
باستثناء اثنين، فيما حظي دحالن بمعارضة ثالثة أعضاء في وسط خان يونس، ومعارضة عضو واحد 

  .في إقليم الشرقية
وأشارت المصادر أن هناك تخوفات بحدوث تغيير على هذه النسب بالنظر إلى تهديد محسوبين على 

متيازات التي يتمتعون بها، وأنه سيتم إخراجهم عباس الموالين لدحالن بقطع رواتبهم وحرمانهم من اال
  .من قيادة التنظيم

وأكدت المصادر أن هناك قيادات مركزية تطالب بإنهاء صفحة دحالن والحفاظ على وحدة حركة فتح 
  .وااللتزام بقرار اللجنة المركزية منعا ألي تفسخ وانقسام

  2/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  زويد حماس بالسالح بأي وسيلةسنمنع ت: نتنياهو .12
 قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من حق إسرائيل أن تقوم بإحباط : وكاالت–القدس 

بقطاع غزة من شبه جزيرة سيناء " حماس"المحاوالت لتهريب األسلحة والصواريخ إلى عناصر حركة 
  .أو غيرها
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وروبية والواليات المتحدة التي تدعم إسرائيل في الجهود  وأعرب نتنياهو عن شكره الكبير للدول األ
  .إلى القطاع" 2أسطول الحرية "المبذولة لمنع رحلة قافلة سفن 

وأضاف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، خالل كلمة له في تخريج دفعة جديدة من الطيارين اإلسرائيليين، إن 
 5 وإن الحركة تحتجز جلعاد شاليط طوال حماس هي العدو األول إلسرائيل الذي يريد أن يستهدفها،

  ".سنوات
  3/7/2011، الغد، عّمان

  
  المفاوضات مع الفلسطينيين أكثر من ضرورية: ليفني .13

صحيفة ، في حوار مع "كاديما"وزيرة الخارجية االسرائيلية السابقة تسبي ليفني، رئيسة حزب دعت 
ة تجاه الفلسطينيين، على ضوء ما يحصل اآلن في  اسرائيل الى القيام بمبادرة سياسي،الفرنسية" لوفيغارو"

  :وهنا نص الحوار. العالم العربي
هل تعتقدين بأن على اسرائيل ان تتجاوب مع المبادرة الفرنسية الهادفة الى إعادة إطالق المفاوضات *

راف السلمية مع الفلسطينيين قبل ان يقدم هؤالء على مطالبة االمم المتحدة في أيلول المقبل باالعت
  بدولتهم؟

ان المفاوضات اصبحت . تكلّمتُ مؤخرا مع وزير الخارجية الفرنسي، ألين جوبيه، حول هذه المبادرة
. وهي الطريقة الوحيدة لوقف األعمال األحادية الجانب، مهما كان مصدرها. اآلن أكثر من ضرورية

عندما كنتُ في . حصلفيما يخصني شخصيا، أنا مع المفاوضات قبل حلول شهر أيلول، وذلك مهما 
بعد االنتخابات التي . الحكومة السابقة، بادرتُ بنفسي الى اطالق المفاوضات، ولم يكن علي دفع ثمنها
تجميد المستوطنات لم . أتت باليمين، طالبتُ رئيس الحكومة نتانياهو ان يستمر بالجهود في هذا االتجاه

والخيار اليوم هو بين التفاوض وعدم التفاوض، . لشعبينيكن ثمنا غاليا لبلوغ هدفنا القائل بوجود دولتين 
  .وهذا خيار حاسم بالنسبة السرائيل

  هل يقلقك عزل اسرائيل دوليا؟*
ان انهاء النزاع مع : بالنسبة لي، المسألة واضحة. وهذا العزل لن يتوقف عند حد. نعم، بالتأكيد

ة للحفاظ على رؤيتنا القائلة بوجود دولة يهودية انها الطريقة الوحيد. الفلسطينيين هو من مصلحة اسرائيل
أما في ما يخص عزلة اسرائيل، فان . وهذه الرؤية تنطوي على وجود دولتين لشعبين. ديموقراطية

وهو جمود ينال من . بل في الجمود الذي يهدد اسرائيل. المشكلة ليست في معرفة ان كانوا يحبوننا أم ال
  .درتنا على الدفاع عن انفسنا، بسبب التشكيك في حقنا بالتحركشرعية اسرائيل، وبالتالي من ق

االضطرابات الراهنة في العالم العربي، هل هي مصدر أمل أم قلق بالنسبة السرائيل؟ هل تجعل *
  المفاوضات أكثر إلحاحاً؟

 سياسيا والجمود في هذه الحالة يصبح. القلق يدفع بعض المسؤولين االسرائيليين الى اعتماد موقف دفاعي
سياسيون آخرون ال يريدون حّل النزاع، وعدم الرغبة عندهم هي عذرهم في االمتناع عن القيام . ايضا

. ال أعلم بالضبط ماذا سيحصل في مصر خالل االيام القادمة: أما رؤيتي أنا فهي مختلفة. بأي شيء
اآلن، تحصل كل . رائيلولكنني أالحظ بأن شباب ساحة التحرير انتفضوا من أجل حقوقهم، ال بسبب اس

وعندما ستجري االنتخابات سوف يضع . يوم جمعة تظاهرة امام السفارة االسرائيلية في القاهرة
هناك معركة اآلن في العالم العربي بين المتطرفين . المتطرفون اسرائيل في قلب سجاالتهم ونقاشاتهم

  .ضروري اآلن ان نتفاوضلذلك صار أكثر من . علينا نحن ان ندعم المعتدلين. والمعتدلين
  ، هل يجعل المفاوضات مستحيلة؟"فتح"و" حماس"االتفاق بين *

. بالنسبة للبعض هذا االتفاق هو سبب لعدم التفاوض: سوف أجيب عليك كما اجبت على السؤال السابق
عرف نحن ن. بالنسبة لي، هذا االتفاق هو مشكلة تحتاج الى حّل. بالنسبة للبعض اآلخر، انه عذر، ذريعة
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كان لدينا شركاء يريدون فعال السالم ولكنهم . ، وندرك انها ليست مستعدة إلنهاء النزاع"حماس"منظمة 
ولدينا أيضا، بالمقابل، من هم قادرون على تحقيق السالم، ولكنهم ال . ضعفاء، ال يستطيعون فرضه

في انتخابات عام " حماس"زت عندما فا: الواقع ان المشكلة عولجت سابقا. واآلن لدينا االثنان. يريدونه
الواليات المتحدة، المجموعة (آنذاك، الشروط التي فرضتها الرباعية . ، كنت وزيرة للخارجية2006

على السلطة الفلسطينية كانت نتيجة نقاش مطول مع الرئيس الفرنسي ) األوروبية، روسيا، األمم المتحدة
ولكن بوسعنا التفاوض مع حكومة فلسطينية تقبل ، "حماس"نحن ال نستطيع ان نتفاوض مع . جاك شيراك

بشروط الرباعية الدولية، والقائمة على االعتراف بإسرائيل والتخلّي عن العنف واالعتراف باالتفاقية 
  .ان تقرر إن كانت تقبل بهذا االتفاق أو ترفضه" حماس"وبعد، على . السابقة الموقعة

على اتفاق يضع حد هل يعتبر هذا اإللحاح عائقا . ا نهائيا للنزاع ولمطالب الحقةالحكومة االسرائيلية تلح
  امام السالم؟

لقد تفاوضتُ مع الفلسطينين لمدة تسعة أشهر، وهم يفهمون ان هذين البندين هما . ان ذلك قابل للتحقّق
حدا يضع "جزء من االتفاق، حتى وان كان البند االخير من النص الذي سوف يوقع يفيد بأنه، أي االتفاق 

لكل المطالب، في إطار دولتين لشعبين، وكل دولة منهما تستجيب للتطلعات الوطنية لشعبها، الشعب 
وهذا البند هو ". اليهويدي في ما يخص اسرائيل والشعب الفلسطيني في ما يخص الدولة الفلسطينية

  ".استجابة لقضية اعتراف الفسطينيين باسرائيل بصفتها دولة يهودية
  يعين الدخول الى الحكومة الحالية؟لماذا ال تستط

واالمر بالنسبة لي ليس . اقترحتُ عليه أكثر من مرة تشكيل ائتالف حاكم. ألن نتانياهو ال يريد ذلك
وانا اعتبر بأن دوري اليوم هو اإلبقاء على . مجرد الدخول في ائتالف من غير ان أملك وسائل االقناع

  .المناسبأمل التداول السياسي عندما يأتي الوقت 
  3/7/2011، المستقبل، بيروت

  
  الحصار البحري على غزة صائب ويجب تشديده بأفضل طريقة ممكنة:  كاتسيسرائيل .14

إن سياسة الحكومة بخصوص : " قال الوزير اإلسرائيلي في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس :القدس
 بأفضل طريقة ممكنة الطوق البحري المفروض على قطاع غزة صائبة ويجب علينا فرض هذا الطوق

  .حسب الظروف
إنه تم استخالص العبر من قوافل السفن التي أبحرت باتجاه قطاع غزة في :"وأضاف لإلذاعة اإلسرائيلية 

  . الماضي واآلن نرى ثمار بعض هذه العبر، مشيراً إلى أنه تم بذل جهود حثيثة في المجال اإلعالمي
الطوق فهي " إسرائيل"ن من الناحية اإلنسانية وإذا لم تفرض وأكد أنه ال مبرر على اإلطالق لقوافل السف

  .ستضطر في المستقبل إلى مواجهة مشاكل أكثر صعوبة وخطورة
جدير بالذكر أن تصريحات الوزير كاتس تتنافض مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين آخرين، قالوا أن 

  .قطاع غزة غير محاصر
  2/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  "2سطول الحرية أ"تنصح الحكومة االسرائيلية بتجاهل  يديعوت .15

اإلسرائيلية، خالل افتتاحيتها اليوم، السبت، الحكومة " يديعوت أحرونوت" دعت صحيفة :القدس
، القادم إلى قطاع غزة، معتبرة أن أفضل الطرق التى كان يتعين 2اإلسرائيلية بتجاهل أسطول الحرية 
  . مع األسطول هى أن يتم تجاهلهعلى الحكومة اتباعها فى التعامل
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إلى إظهار الوحشية " 1أسطول الحرية "وقالت الصحيفة العبرية، إنه فى الوقت الذى سعت فيه مبادرة 
قصد به على ما يبدو إظهار ما " 2أسطول الحرية "التى تتعامل بها إسرائيل أمام أنظار العالم، فإن 

  .إسرائيل" غباء"اعتبرته الصحيفة 
وت إلى أن هذا الهدف قد تم تحقيقه على أكمل وجه، لحقيقة أنه ال يزال من غير الواضح وأشارت يديع

  .إذا كان األسطول سيبحر أم ال، وما هو الوقت الذى سيصل فيه إلى قطاع غزة فى حال إبحاره
 أن فى تلك المرحلة المليئة بالتصريحات اإلسرائيلية يمكن"وأنهت الصحيفة اإلسرائيلية تقريرها قائلة، 

نرى إرادة الحكومة اإلسرائيلية فى إعادة ارتكاب نفس األخطاء التى تم ارتكابها فى تعطيله مع حقيقة 
أسطول ( العام الماضى، والتى تتمثل فى تجاهل حقيقة أن اإلخفاق فى التعامل مع 1قدوم أسطول الحرية 

ألمر الذى أضفى مزيدا من من قبل األسطول، ا" رمزية"يكمن فى محاولة التصدى لمبادرة ) 1الحرية 
  ".الرمزية على تلك المبادرة

  2/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "2أسطول الحرية "ضد " حرب استنزاف"الموساد يشن : هآرتس .16
اإلسرائيلى يشن حرب استنزاف لزيادة " الموساد"اإلسرائيلية أن جهاز " هآرتس"ذكرت صحيفة : القدس

، وخاصة العالقين منهم فى 2شطاء المشاركين فى أسطول الحرية الضغوط المالية والنفسية على الن
  .الموانئ اليونانية

قام األسبوع الماضى " الموساد"مقتنعون بأن " 2أسطول الحرية "وأشارت هآرتس إلى أن منظمى 
  . سفينة من األسطول إحداهما أيرلندية واألخرى يونانية20بتخريب سفينتين من أصل 
سرائيل مسئولية المضايقات البيروقراطية التى تتضاعف ضد األسطول وحمل المنظمون أيضا إ

  .ويشتبهون بأن تكون تل أبيب مارست ضغوطا كثيرة منها اقتصادية على اليونان
  2/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   أضعاف ما تنفقه الدول الصناعية والشرق األوسط6-2 تنفق على األمن "سرائيلإ" .17

أن " الدائرة المركزية لإلحصاء"صادية اإلسرائيلية، استنادا إلى معيطات نشرتها أفادت التقارير االقت
إسرائيل تنفق على األمن ما يراوح ضعفين إلى ستة أضعاف ما تصرفه الدول الصناعية األخرى، وذلك 

  .استنادا إلى نسبة الناتج القومي الخام
، صدر يوم أمس، "2009- 1950 المصاريف األمنية في إسرائيل" وبحسب المعطيات فإن تقرير 

  .الجمعة، ويشير إلى أن المصاريف األمنية اإلسرائيلية هي األعلى في الشرق األوسط
من % 9.1 إلى ذلك، جاء أن المصاريف األمنية في إسرائيل في حالة تراجع مستمر، حيث تراجعت من 

  .2009من الناتج القومي الخام عام % 6.3 إلى 2002الناتج القومي الخام عام 
 األقل منذ سنوات الستينيات، في حين أن المصاريف األمنية 2009في العام % 6.3 وتعتبر النسبة 

  %.20 بنسبة 2009-2007تراجعت في السنوات 
  .1975-1973 وأشار التقرير إلى أن المصاريف األمنية بلغت أوجها في السنوات 

تهالك األمني مقارنة بالناتج القومي الخام ال  ومع ذلك، فقد بينت المعطيات أن التراجع في نسبة االس
. يشير إلى تراجع في القيم المطلقة للمصاريف األمنية، خاصة وأن الناتج القومي الخام في ارتفاع مستمر

  .وعمليا فإن العكس هو الصحيح حيث أن قيمة المصاريف األمنية في ارتفاع مستمر سنويا
 مليار شيكل، منها 59.9 قد كلفت االقتصاد نحو 2009ام  وبين التقرير أن المصاريف األمنية للع

  . مليار شيكل تكاليف غير مباشرة11.30 مليار شيكل تعتبر تكاليف مباشرة، و 48.60
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في .  وتتضمن التكاليف المباشرة الرواتب وشراء البضائع والخدمات والصيانة والضرائب على اإلنتاج
مل الجنود النظاميين، والدفعات التي تدفع للمشغلين الستكمال حين تتضمن التكاليف غير المباشرة قيمة ع

أجور جنود االحتياط، وتكاليف الصيانة في مخازن الطوارئ، وتكاليف الحراسة في المكاتب الحكومية، 
  .والمالجئ

 بلغت نسبة المصاريف األمنية 2007 إلى ذلك، بينت معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء أنه في العام 
قياسا للناتج القومي الخام، وهو ما يعتبر عاليا بالمقارنة مع الدول األخرى، حيث أن النسبة في % 7.1

، وفي %1.8، و في فرنسا %/2.3، وفي اليونان %2.4، وفي بريطانيا %4.2الواليات المتحدة بلغت 
  %.1.1، وفي كندا %1ألمانيا 

يف األمنية اإلسرائيلية قياسا للناتج القومي  وبالمقارنة مع دول في الشرق األوسط تعتبر نسبة المصار
، %6.3، وفي األردن %2.6الخام هي األعلى، حيث أن نسبة المصاريف األمنية في إيران تصل إلى 

  %.3.3وفي الكويت 
  2/7/2011، 48موقع عرب

  
  !ألف شيقل شهرياً ال تكفي أعضاء الكنيست  37 :مائير شطريت .18

بفحص جذري ألجور أعضاء الكنيست، الفتاً " مائير شطريت"طالب عضو الكنيست عن حزب كاديما 
  ). إسرائيل(إلى أنها متدنية مقارنة بأجور العاملين الكبار في 

شيقل في الشهر الواحد، ) 37.200(وبين أن أجر عضو الكنيست شامالً الضرائب والتقاعد يصل إلى
ارة خاصة به وتمويل للوقود  ألف شيقل، كما يحظى عضو الكنيست بسي19واألجر الصافي يصل إلى 

  . على حساب الكنيست
على أنه يتوجب على لجنة الكنيست أن تفحص أجور أعضاء الكنيست، وأن تربطه " شطريت"وأكد 

  . بأجور العاملين في المرافق العامة
يشار إلى أن أعضاء كنيست اقترحوا مؤخراً أن يتم مساواة أجورهم بأجور القضاة اللوائيين، الذين تصل 

  .  ألف شيقل في الشهر الواحد45رواتبهم إلى 
 أن األجر الشهري ألعضاء الكنيست أدنى من 1981الذي يعمل في الكنيست منذ عام " شطريت"وأوضح 

أجور رؤساء البلديات في المدن الكبيرة، مثل القدس المحتلة، وتل أبيب وحيفا وبئر السبع، الذي يصل 
  .  شيقل في الشهر40519إلى 

  30/6/2011، طين أون الينموقع فلس
  

  ال شرعية أكثر من طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية: بركةمحمد  .19
أكد محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في خطاب له أمام الهيئة العامة : القدس

 المتحدة بطلب للكنيست هذا األسبوع، على أنه ال شرعية أكثر من قرار منظمة التحرير التوجه لألمم
االعتراف بالدولة الفلسطينية، وبشكل خاص على ضوء صد حكومة إسرائيل ألبواب التفاوض والحل، 

جاء هذا في كلمة بركة أمام الكنيست، خالل . في ظل تواطؤ أميركي مفضوح مع الموقف اإلسرائيلي
توجه رسميا لألمم المتحدة طرحه مع نواب آخرين قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ال

    .بطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا في األمم المتحدة ولجانها الفرعية
  3/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   من مغادرة موانئها"2أسطول الحرية "منع سفن تستهجن قرار اليونان " المنظمات األهلية" .20

 عن استهجانها قرار الحكومة اليونانية منع سفن "هلية الفلسطينيةشبكة المنظمات األ"عبرت : أ ف ب
 من مغادرة موانئها واإلبحار نحو قطاع غزة، خصوصاً السفينة األميركية والسفينة "2أسطول الحرية "

  .الكندية التي تم حجز وثائقهما
حريض اإلسرائيلية في استجابة للضغوط وحملة الت" جاء "مؤسف" اإلجراء اليوناني بأنه "الشبكة"ووصفت 

حق األسطول، الذي يحمل مئات المتضامنين الذين يقومون بمهمة إنسانية في إطار القانون الدولي هدفها 
األساسي المساهمة في جهود فك الحصار عن القطاع وإيصال مساعدات إنسانية ومواد بناء ال يزال 

ار غير شرعي تفرضه إسرائيل للسنة  في ظل حص"يمنع إدخالها إلى القطاع) اإلسرائيلي(االحتالل 
  .الخامسة على التوالي

التراجع عن قرارها والسماح فوراً لألسطول بمغادرة موانئها وحمايته "وطالبت الحكومة اليونانية بـ 
ورأت في موقف . "وضمان سالمته والتحقيق في التخريب المتعمد من قبل مجهولين إلحدى سفنه

  ."ن مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعةتراجعاً ع"الحكومة اليونانية 
التحرك الجدي لرفع الحصار بكل أشكاله "ودعت المجتمع الدولي، بخاصة األمين العام لألمم المتحدة إلى 

عن القطاع، وفتح كل المعابر في شكل كامل أمام حركة األفراد والبضائع في كال االتجاهين، وحماية 
  . إلى القطاع"ألسطول، وضمان وصوله اآلمنا

  3/7/2011الحياة، لندن، 
  

  مستوطنة جديدة في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس .21
, طرحت اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم التابعة لوزارة الداخلية االسرائيلية:  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
لالعتراض , أس العامود بسلوان جنوب شرق المسجد االقصى وحدة استيطانية في حي ر32مخطط لبناء 

حيث ستقام هذه الوحدات االستيطانية على أرض مقام عليها محطة , 12259وهذا المخطط يحمل رقم 
حيث تعود ملكيتها لمستثمر يهودي يدعى يوسي سلطان حيث اقام هذا ) سلطان( للوقود والمسماة

ويحاول , والسباب مادية اعلن عن نيته بيع المشروع, دة سكنية وح32المستثمر اليهودي مشروعا لبناء 
عراب االستيطان في القدس الملياردير اليهودي االميركي موسكوفتش  بالتفاوض وباغراء هذا المستمر 

يذكر ان هذا المشروع مجاور لمستوطنتي معاليه هزيتيم ومعاليه دافيد التابعتان . لشراء المشروع منه
ومن الجهة الشمالية المقبرة اليهودية الممتدة من راس , ة يدعمها المتطرف مسكوفتشلجمعية استيطاني

العامود الى جبل الزيتون شماال ووصوال الى الحديقة التوراتية في منطقة الطنطور بسلوان غربا والمتدة 
  .الى السور الجنوبي والجنوبي الشرقي للمسجد االقصى المبارك

  3/7/2011الرأي، عمان، 
  

  تصاعد حرب المستوطنين على الزيتون": منظمة التحرير"ير لـتقر .22
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان، في اللجنة التنفيذية لمنظمة : رام اهللا

) يونيو(التحرير الفلسطينية، امس تقرير اإلستيطان األسبوعي لألسبوع الرابع من شهرحزيران 
  .المنصرم

مرار سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم على حقول الزيتون وكشف التقرير است
الفلسطينية، وتمثلت االعتداءت خالل األسبوع الفائت بحرق عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون في 
مناطق مخماس، وكفر قدوم وبورين وحوارة ويطا، واقتالع مئات األشجار وسرقتها في دير استيا وكفر 

  .الديك
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المقامة جنوب شرقي بلدة يطا، على " سوسيا"، اعتدى عشرات المستوطنين من مستوطنة لوفي الخلي
مزارعين ونشطاء سالم أجانب وإسرائيليين بالضرب المبرح، لمنعهم من استصالح قطعة أرض تبعد 

  . متر شمال المستوطنة500
، "جبل منوح"نطقة ما يعرف وجرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساحات من أراضي الخليل في م

  .والتي تعود ملكيتها للمواطن حسين ارفاعية، بهدف إقامة مهبط طائرات عمودية
 دونما زراعيا تتبع منطقة 70وأتلفت قوات االحتالل اإلسرائيلي محاصيل زراعية في ما يقارب من 

يب المياه عمليات التجريف شرق مدينة الخليل واقتلعت أناب" كريات أربع"البقعة الواقعة بجوار مستوطنة 
شملت أراضي مزروعة، يملكها عدد من المواطنين، كما صادر جيش االحتالل معدات زراعية وأنابيب 
ري في تلك الحقول الزراعية عبر شاحنات كبيرة وجرى نقلها إلى المستوطنة المجاورة، وشملت 

  .اعية بأحجام مختلفةاالستيالء على مولدات كهرباء ومضخات زراعية وأسمدة وأنابيب زر
وفي رام اهللا، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق أشجار الزيتون في منطقة مخماس، حيث تجمعت 

ومغارة أبو حلوش وقاموا باالعتداء على " راس التينة"مجموعة من المستوطنين في منطقة عين سامية 
 23من محمد احمد حمد الكعابنه البدو وطردهم من المكان بمساندة قوات االحتالل التي احتجزت كال 

  ). عاما24(عاما وعلي ابراهيم أبو ارشيد 
وفي محافظة نابلس، أوقفت قوات االحتالل االسرائيلي أهالي عقربا عن العمل في استصالح أراضيهم 

الذي " الباجر"جنوبي البلده بحجة أن المنطقة مصادرة وانها ضمن أمالك الدولة، وقامت كذلك بمصادرة 
  .المنطقة حيث استدعت رافعة وصادرتهيعمل ب

 دونما 189وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أهالي قرية قريوت جنوب نابلس، باالستيالء على 
والتي تشمل منطقة " الطبيعي) 1(حوض رقم "من أراضيهم الواقعة في الناحية الغربية من القرية 
ومساحات أخرى تعود ألهالي القرية، وحظرت ) الخوانق، ومراح العنب، والصنعاء، والطلعة الحمراء
  ".دولة"على المواطنين دخول تلك األراضي واعتبرتها أمالك 

أما في بيت لحم، فقد قامت قوات االحتالل بشق أراض زراعية في منطقة عيد فارس، لعمل خط لشبكة 
تيالء على أراض زراعية بمياه الشرب فيما يعتقد أنه مقدمة لالس" بيتار عليت"المياه لتزويد مستوطنة 

جديدة في منطقة السدر من أراضي عين فارس بهدف توسيع المستوطنة، وتشديد الخناق على سكان 
وفي سلفيت، جرفت قوات االحتالل، مساحات واسعة من أراضي بلدة دير استيا بسفليت، . القرية

  .ها عن المكان غرسة زيتون وصادرتها، إذ وضعتها في شاحنات لها وابتعدت ب300واقتلعت 
كما منعت قوات االحتالل مواطني القرية من التقدم تجاه األرض بالقوة، وقد أعلنت المكان منطقة 

  .300عسكرية الزيتون الـ
واقتلعت قوات االحتالل عشرات أشجار الزيتون من أراضي كفر الديك تقع في منطقة خانق طه، وتعود 

  .أن األشجار مزروعة في أراضي حكومية بمحافظة سلفيتملكيتها الى المواطن عبد أحمد سليمان بحجة 
وكشف التقرير قيام اسرائيل ببناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المنطقة التي عزلتها خلف 

المقامة " القناة"و" عيتس فرايم"و" اورانيت"الجدار في المناطق التي تقع بين السياج العازل ومستوطنات 
  .ريا وعزون العتمة وبيت أمين ومسحة إلى الجنوب من قلقيليةعلى أراضي قرى سني

التابع للهستدروت وهي الجهة المخولة بادارة اراضي الدولة في " لواء االستيطان"ففي األغوار قرر 
الضفة الغربية مضاعفة مساحة االراضي الزراعية التابعة لمستوطنات االغوار من خالل مضاعفة 

  . دونما80 دونما الى 35كل مستوطن في تلك المستوطنات من مساحة االرض التي يزرعها 
 3/7/2011المستقبل، بيروت، 
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  االحتالل يبعد أسيرا فلسطينيا إلى لبنان .23
أكدت الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية، على أن مندوب اللجنة : القدس المحتلة

ى أبو عمرة بقرار االحتالل اإلسرائيلي إلبعاده إلى الدولية للصليب األحمر أبلغ األسير حماد مسلم موس
وذكر نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية، أن محكومية األسير أبو عمرة وهو . األراضي اللبنانية

م حسب االتصال الذي تلقته عائلة 2009 / 2 / 23 شهرا بتاريخ 30من أسرى الدوريات قد انتهت منذ 
للصليب األحمر ولكن دولة االحتالل اإلسرائيلي ما زالت تحتجزه خلف قضبان األسير من اللجنة الدولية 

وأنه ال يوجد أحد يستقبله " مقاتل غير شرعي"سجونها في نفحة الصحراوي بحجة القانون العنصري 
  ).عسقالن وسجن ريمون(ومن قبل كان معتقال في 

 6 اإلسرائيلي حكما بالسجن لمدة وأوضح، أن األسير حماد أبوعمرة قد أصدرت عليه دولة االحتالل
م ومكان إقامة أسرته المكونة من زوجته 2003 / 5 / 23 شيكل غرامة وذلك بتاريخ 10000سنوات و 

محمد، محمود، عمار ورايقة، وإلهام رغدة ، أميرة، وهو فلسطيني من سكان مخيم : وأبنائه السبعة وهم
  .نهر البارد بلبنان
الل البحرية اإلسرائيلية كانت اعتقلت األسير حماد أبو عمرة في عرض قوات االحت" وقال الوحيدي إن

  ".سفينة أبو حسن"البحر قبالة شواطئ قطاع غزة حيث اتهمه االحتالل اإلسرائيلي بما أطلق عليه اسم 
  3/7/2011الدستور، عمان، 

  
  اطفال غزة يدخلون موسوعة جينيس بمظالت الباراشوت .24

 من مخيمات العاب الصيف التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين  طفل فلسطيني3500نجح اكثر من 
الفلسطينيين االونروا في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس باللعب باكبر عدد من 

  .مظالت الهبوط الباراشوت في قطاع غزة
الرياضي وتجمع اآلالف من طالب مدارس االونروا من انحاء القطاع في ملعب مدينة خان يونس 

الخمس للمحاولة االولى لتحطيم الرقم العالمي االول ضمن اربع محاوالت تقام في غزة هذا الصيف من 
  .قبل وكالة الغوث حسبما نشرت صحيفة القبس 

 مظلة باراشوت على مدار ساعة تقريبا بحضور 176 طالب وطالبة باللعب في 3520وقام نحو 
ن بمن فيهم اثنان من الحكام المسؤولين عن توقيع التصريح مسؤولين من االونروا وشهود عيان دوليي

  .الرسمي نيابة عن موسوعة غينيس
 طفال وطفلة واحدة من المظالت المشكلة من الوان مختلفة في مشهد رائع نال اعجاب المئات 20وحمل 

  .من الحضور
  3/7/2011المصريون، القاهرة، 

  
  االحتالل مسيرة عراق بورين خالل قمع متضامنةإصابات باالختناق واعتقال  .25

أصيب أمس، عدد من المواطنين، بحاالت اختناق إثر استنشاقهم الغاز المدمع خالل قمـع              ": وفا"–نابلس  
قوات االحتالل، للمسيرة األسبوعية السلمية المناهضة للجدار واالستيطان في قرية عراق بورين جنـوب              

  .غرب نابلس، كما اعتقلت متضامنة اجنبية
د عيان في القرية أن مواجهات دارت في القرية بين قوات االحتالل والمواطنين الذين خرجوا               وأكد شهو 

في المسيرة تنديدا باالستيطان وبممارسات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، وأشاروا إلى أن جنود             
  .االحتالل أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين

  .نت قوات االحتالل، أعلنت أمس، القرية منطقة عسكرية مغلقةوكا
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وفي السياق ذاته، شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على الحواجز الثابتة المؤدية              
  .إلى مدينة نابلس

  3/7/2011، األيام، رام اهللا
  

  قوق االنسانلخارجية األميركية حول ممارسات حل ترد على تقرير نقديةدراسة  .26
ابنـة  ( كشفت الباحثة والناشطة الحقوقية الفلسطينية ربى مـروان البرغـوثي            : الحياة الجديدة  -القاهرة  

، أمس السبت، عن حجم الظلم واإلجحاف وتزييف الحقائق في تقرير           )األسير المناضل مروان البرغوثي   
  . 2011 إبريل 11ي وزارة الخارجية األميركية حول إسرائيل واألراضي المحتلة الصادر ف

وأبرزت البرغوثي في دراسة نقدية أعدتها لصالح المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ووزعت في القاهرة              
على وسائل اإلعالم وجود انحياز أميركي كبير في التقرير لصالح االحتالل المعتدي مـن خـالل مـنح                  

الحتالل بارتكابه من جرائم ضد افـراد       صفة دولة ديمقراطية لدولة اسرائيل بالرغم مما تقوم به قوات ا          
الشعب الفلسطيني دون االذعان لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المؤسسات الدولية التي تـدعو الـى               

  .احترام حقوق شعوب الدول المحتلة بشكل كبير
  3/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ي بغزة بايجاد مشروع وطني لمعالجة ظاهرة التسرب الدراسمطالبة .27

 أكدت دراسة متخصصة على ضـرورة االهتمـام بالبنيـة التحتيـة             :نفوذ البكري -الحياة الجديدة -غزة
للمدارس وخاصة البنية الصفية ومساعدة الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعليم مـع أهميـة اجـراء                 

لك انـشاء عيـادات     تعديالت جذرية على محتوى المناهج لتتمحور حول النشاطات التعليمية الحياتية وكذ          
قراءة وكتابة للطلبة الذين يعانون من ضعف في القراءة والكتابة من خالل مشروع وطني تتبنـاه وزارة                 

  . التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية لمواجهة أسباب التسرب عند الطلبة
 والتطوير التربوي   جاء ذلك في الدراسة التي أعدها األكاديمي محمد أبو ملوح مدير مركز القطان للبحث             

حول التسرب الدراسي لدى الطلبة لدراسة األسباب التربوية والمدرسية والواقعية لذلك والتـي اعتمـدت               
  . على االستبيان وعقد لقاءات حوارية من التربويين والطلبة

وتطرقت الدراسة الى الفرق بين مفهوم التسرب والتسريب موضحة أن التـسرب هـو عمليـة اراديـة                  
ية يقوم بها الطالب بترك المدرسة بمحض ارادته جراء ظروف صعبة أما في حالـة التـسريب                 واختيار

  . فيكون فيها الطالب مجبرا على ترك المدرسة ألسباب خارجة عن ارادته
  3/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  1967أحالم ال تتوقف عند حدود : المجموعات الشبابية في فلسطين .28

: كان القصر الثقافي في رام اهللا قبل أيام مسرحاً لنشاط فلسطيني من نوع جديد: ونس محمد ي–رام اهللا 
، )1967الفاصل بين إسرائيل واألراضي المحتلة عام  ("الخط األخضر"ناشطون شباب من على جانبي 

عية يلتقون في رام اهللا لنصرة أهل اللد، المدينة الفلسطينية في إسرائيل والتي تعاني من مشاكل اجتما
  .وسياسية ناجمة عن الممارسات اإلسرائيلية

وتضمن النشاط الذي هدف الى جمع تبرعات من أهالي الضفة الغربية الى أصحاب البيوت المهدمة في 
اللد، فقرات غناء وفلكلور شاركت فيها فرق فنية من الناصرة ورام اهللا وغيرها من المدن الفلسطينية 

  .التي قسمتها إسرائيل
تنشط الحركات السياسية الفلسطينية في إسرائيل في جمع التبرعات الى أهالي األرض المحتلة وعادة ما 

 الذين يقاسون االحتالل والحصار، لكن هذه المرة جرت المياه بصورة معاكسة، إذ أن 1967عام 
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، وتعمل على إعادة صوغ "الخط األخضر"المنظمين هم مجموعات شبابية جديدة تنشط على جانبي 
  .وق الوطنية الفلسطينية بصورة مغايرة لما قدمته الحركات السياسية التقليديةالحق

ونشأ عدد كبير من المجموعات الشبابية الفلسطينية على هامش الربيع العربي الذي انطلق من تونس ثم 
 50وانخرطت غالبية هذه المجموعات التي يقدر عددها بنحو . مصر وصوالً الى أقطار عدة أخرى

 الى الضفة وقطاع غزة، ومنها الى "الخط األخضر" في اتصاالت عبر الحدود من داخل مجموعة،
  .األردن ولبنان وسورية وأميركا وأوروبا

ويعقد كثير من هذه المجموعات لقاءات مركزها مدينة رام اهللا تناقش فيها برامج وأفكار ورؤى سياسية 
ق الفلسطينيين وأحالمهم بلهجات متنوعة تنوع وتوصلت غالبية هذه المجموعات التي تناقش حقو. جديدة

الجغرافيا الفلسطينية، من الناصرة والّلد والمثلث والنقب والقدس ورام اهللا وغزة والخليل ونابلس 
الحرية والكرامة : وغيرها، الى عناوين جديدة للمرحلة المقبلة تنصب على الحقوق وليس الحلول مثل

  .والمساواة والعدالة
  3/7/2011ن، الحياة، لند

  
  عن عملية اغتيال محمود المبحوحفيلم  .29

أنجز الكاتب السينمائي حسين أميني نسخة أولى من فيلم حول عملية اغتيال الموساد لعضو حركة حماس 
وحسين أميني هو كاتب إيراني األصل يعيش في الواليات  .محمود المبحوح في دبي قبل أكثر من عام

  .المتحدة
سيناريو أنه سيركّز على موضوع الكاميرات التي التقطت المجرمين من بين ما القليل المعروف عن ال

لكن ما هو غير معروف . قالباً لتشويق جاسوسي” هوليوود“سيركز عليه في العملية التي ربما وجدتها 
  .بشكل موثّق مكمن القلب من العملية بأسرها

  3/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  مساس بباب المغاربة في القدس من ال"إسرائيل"األردن يحذر  .30
حذر وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية عبد الرحيم العكور إسرائيل من إطالق أيادي : عمان

المستوطنين لمضايقة األوقاف اإلسالمية في القدس وإعاقة عمل اإلعمار الهاشمي واإلسراع في أعمال 
  .الحفريات غير القانونية

صحفي أمس السبت، أن منطقة باب المغاربة جزء ال يتجزأ من الحرم وأكد العكور في تصريح 
الشريف، وأن األردن هو صاحب الوالية على إعمار وصيانة الوقف اإلسالمي في القدس الشريف 
خصوصاً أن معظم األراضي والممتلكات المحيطة بالمسجد األقصى المبارك هي أوقاف إسالمية موقوفة 

  .ك منذ مئات السنينعلى المسجد األقصى المبار
ودعا إسرائيل إلى عدم التفكير باالعتداء على أي وقف إسالمي يقوم على رعايته األردن نيابة عن مليار 
ونصف مليار مسلم، يباركون الرعاية الهاشمية للمقدسات، ويتابعون أداء األوقاف اإلسالمية في مهمتها 

رم الشريف بكامل بواباته وردهاته وطرقاته في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية، وعلى رأسها الح
  .وآباره ومصلياته الداخلية والخارجية فوق وأسفل صحن الحرم القدسي الشريف

ليس من حق السلطات االسرائيلية ترميم او اعادة بناء، او حتى المساس "وقال العكور مستنكرا انه 
هو خاضع لوالية األردن بموجب بطريق باب المغاربة وكل ما يتعلق باألقصى، هذا حق لألردن و

، مشيرا الى ان األردن تقدم بمشروعه لحل مشكلة طريق باب المغاربة لليونيسكو وما "االتفاقيات الدولية
  ."يحتفظ بحقه في ذلك"يزال 

  3/7/2011الدستور،عمان، 
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  "أسطول الحرية" بتخريب سفينتين وعرقلة انطالق "الموساد "تهمتشريان الحياة األردنية  .31

 المهندس وائل السقا في اجتماع اللجنة الدولية لكسر األردنيةيشارك رئيس لجنة شريان الحياة : مانع
  .الحصار عن قطاع غزة والذي سيعقد في العاصمة اليونانية اثينا اليوم

وقال السقا في تصريح صحفي ان االجتماع سيخصص لمناقشة العراقيل التي تواجه انطالق اسطول 
لذي يهدف الى كسر الحصار عن قطاع غزة على ضوء منع الحكومة اليونانية للسفن الحرية الثاني ا

وكانت بعض السفن المشاركة في . والقوارب التي ستشارك في االسطول من االنطالق من اراضيها
االسطول قد حاولت خالل اليومين الماضيين التحرك من الميناء اال ان السلطات اليونانية منعتها واعادتها 

  .ى ادراجهاال
وذكر السقا ان اللوبي الصهيوني عمل على عرقلة االسطول بشتى السبل، وتشير اصابع االتهام الى 

 سفينة من المقرر ان تشارك في االسطول من 11تورط الموساد في تخريب متعمد لسفينتين من اصل 
  .بينها السفينة العربية التي ترسو في الموانىء اليونانية

  3/7/2011الدستور،عمان، 
  

   أميركية وقراراتها مرفوضة- إسرائيلية  اغتيال الحريريمحكمة: نصراهللا .32
 السيد حسن نصراهللا تمسكه بفرضية ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال "حزب اهللا"جدد األمين العام لـ

 وعارضاً شريطاً عن "فساد المحققين"الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، متحدثاً عن 
دليل آخر عن تورط "ولوح بعرض . "رشوة تلقاها نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان"

 أميركية - وقال ان المحكمة اسرائيلية . "مدعي عام المحكمة دانيال بلمار شخصياً مع شهود الزور
  .وقراراتها مرفوضة

، ان القرار االتهامي يستهدف "ارالمن"وإذ أكد نصراهللا في إطاللة إعالمية له مساء أمس عبر قناة 
الى " في الحزب، أعلن أنه ستمر مهلة تبليغ القرار وما بعدها واألمور ستذهب "مقاومين ومجاهدين"

  ."الحكم منته وصادر واللعبة صارت عندهم"، معتبراً أن "محاكمة غيابية
  3/7/2011الحياة، لندن، 

  
  هل تخلّت تركيا عن غزة؟: تقرير .33

الذي تقف سفنه في المياه " 2أسطول الحرية"خلّف إحجام تركيا عن المشاركة في : ز الرأي نيو-غزة 
اإلقليمية لليونان ويسعى لإلبحار نحو غزة، خلّف جدال واسعا وفتح الباب على كثير من التساؤالت عن 

مافي "هذا الموقف التركي الذي يأتي بعد عام من األسطول األول الذي كان عماده األساسي سفينة 
  . التركية الشهيرة"مرمرة 

قبل عدة أشهر وحين بدأ التحضير ألسطول الحرية بنسخته الثانية، فوجئ الجميع بإعالن تركيا عن عدم 
التي ال " مافي مرمرة"ذلك بعدم جهوزية سفينة " هيئة اإلغاثة التركية"عزمها المشاركة، وبررت وقتها 

يلي دام العام الماضي وقتل على متنها تسعة أتراك تزال تحت عملية الصيانة عقب تعرضها لهجوم إسرائ
  . في عرض البحر

هذا التبرير لم يكن مقنعا بالنسبة لكثير من المراقبين الذين رأوا في الموقف التركي تراجعا ونكوصا 
واضحا، بل وتخليا عن موقف استراتيجي سابق لطالما حرص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على 

  . جميع إطالالتهالتأكيد عليه في 
بيد أن البعض التمس العذر لتركيا بعدما ردد كثير من المطلعين على األوضاع الداخلية في تركيا بأن 
أنقرة تريد إحراج إسرائيل من خالل ابتعادها عن قيادة األسطول باعتبارها دولة إسالمية وترك المجال 
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 وهو ما سيدعم الهدف الرئيس من تلك أمام نشطاء من بلدان أخرى وعلى رأسها الواليات المتحدة،
  . األساطيل وهو كشف معاناة أهل غزة بفعل الحصار

ورغم أن حركة حماس وحكومتها المقالة في غزة، والتي ترتبط بعالقات وطيدة مع تركيا، رفضت 
فإن اهتمام وسائل اإلعالم الفلسطينية وحتى " 2أسطول الحرية"التعقيب على رفض تركيا المشاركة في 

العربية، بل واإلسرائيلية، كان واضحا في هذا الشأن، وتباينت التحليالت واآلراء، إال أن جميعها اتفقت 
  . على أن الموقف التركي كان مفاجئا

صحيح أن المشاركة التركية في األسطول األول لم تكن رسمية، وإنما بواسطة مؤسسات وهيئات 
، لكن األكيد هو أن الدور الرسمي "IHH"المعروفة اختصارا باسم " هيئة اإلغاثة التركية"اصة، أبرزها خ

كان واضحا جدا وأصيال، إذ تحظى هذه الهيئة بالذات بدعم كبير من الحكومة التركية ومن أردوغان 
  . شخصيا

وقتل النشطاء األتراك " ي مرمرةما ف"التامة في األسطول الثاني، رغم أن إسرائيل لم تعتذر عن مهاجمة 
  . التسعة، وذاك هو الحد األدنى من المطالب التركية، فيما حصار غزة باق ولم يتغير

كثير من المراقبين يؤكدون أن هذه التحول مرده تحول واضح في السياسة الرسمية التركية، إذ تعرضت 
 عن ارسال السفن، مقابل مكاسب أنقرة لضغوط واضحة من الواليات المتحدة، التي طلبت التوقف

سياسية كبيرة، كما أن المعادلة السياسية الداخلية لم تعد تسمح بمثل هذه المبادرات في الوقت الراهن 
  . رغم هيمنة حزب العدالة والتنمية على المشهد السياسي التركي

هي العنوان الوحيد وفي الوقت ذاته، يرى البعض أن األولويات بالنسبة لتركيا تغيرت، ولم تعد غزة 
الذي تعمل أنقرة على تعزيز تواجدها من خالله في المشهد العربي، فالتطورات المتالحقة في سوريا 

المشتعلة ضد نظام األسد، وموقف تركيا منها أضحى هو أهم ما يشغل القيادة السورية، فيما " الثورة"و
 من المشاركة في األسطول السابق نظام حسني مبارك الذي كان يحكم مصر سقط، وأحد أهداف تركيا

  . هذا النظام وفضحه أمام الرأي العام العربي" تعرية"وغيره من المواقف كان 
القناعة بأن ثمة ضغوطات قوية على تركيا، وأن األخيرة استجابت وخضعت لتلك الضغوط، لم تعد لدى 

يه نفس تلك القناعة، وقد بدا ذلك المراقبين والمحللين العرب فحسب، بل إن الشارع التركي نفسه باتت لد
جليا في تعليقات مواطنين أتراك ووسائل إعالم انتقدت بشدة الحكومة، واستغربت موقفها من االعتداء 

  . وهو االعتذار عن قتل األتراك التسعة" أضعف اإليمان"وتوقف مطالباتها بـ" مافي مرمرة"على 
ها المركزي في دعم غزة وتعزيز صمود أهلها، لكن من السابق ألوانه القول بأن تركيا تخلّت عن دور

الموقف األخير يثير الكثير من التكهنات، ويجعل التساؤالت مشروعة بانتظار مواقف أخرى تبدد تلك 
بل تعبير عن مبادئ وقناعات " فقاعات"المخاوف وتؤكد أن تصريحات أردوغان ومواقفه لم تكن مجرد 

  .راسخة
  2/7/2011الرأي نيوز،  

  
   طنا من التمور للفلسطينيين في لبنان15سعودية تتبرع بـال .34

 طنا من 15 أمر ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبد العزيز، اليوم السبت، بـصرف :بيروت
  .التمور، للفلسطينيين بمخيمات اللجوء في لبنان، لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

لبنان، على أن يتم تسليمها ألبناء شعبنا في مخيمات الالجئين وسلمت شحنة التمور لسفارة فلسطين لدى 
  .قبل شهر رمضان المبارك

وجرى تسليم التمور في مقر سفارة فلسطين لدى لبنان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان 
  .علي بن سعيد عسيري

  2/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  اإلسالمية من االعتداءات الصهيونية ”مأمن اهللا“ريين العرب يدعو لحماية مقبرة اتحاد اآلثا .35

إلى التدخل ) اليونسكو(دعا اتحاد اآلثاريين العرب منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم : القاهرة 
ات االحتالل اإلسالمية من االعتداءات الصهيونية، بعد قيام قو” مأمن اهللا“العاجل لحماية مقبرة 

الصهيوني األسبوع الماضي بهدم وتجريف عشرات القبور بها، وهي المقبرة الواقعة غربي القدس 
  .المحتلة 

ودان االتحاد الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، هذه الممارسات من جانب سلطات االحتالل، مطالباً بحماية 
ت الدولية المعنية بحماية التراث وقت الحروب المقبرة وغيرها من اآلثار الفلسطينية، وفقاً لالتفاقيا

  .والعمليات العسكرية 
ووصف االعتداءات الصهيونية المتكررة على المقبرة التي تضم رفات العلماء والصالحين، بأنها محاولة 
لطمس معالم المقبرة، وتغيير خريطتها، وتغييب حقيقتها اإلسالمية والتاريخية ببناء متاحف وتوسيع 

  .استيطانية جديدة مكانها مشروعات 
  3/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   خطة أوروبية لتجنب الصدام مع واشنطن في األمم المتحدة":قدس نت " فلسطيني لـمسؤول .36

, عن خطة لإلتحاد األوروبي يتم اإلعداد لها حاليـاً        , اليوم السبت , كشف مسؤول فلسطيني مطلع   : رام اهللا 
للخروج بأقل الخسائر من التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة في          , وليةفي أروقة العديد من العواصم الد     

  .من أجل طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية, سبتمبر المقبل/ أيلول
ـ     إن اإلتحاد األوروبي يعمل على طـرح خطـة         , "وكالة قدس نت لألنباء   " وقال المسؤول في تصريح ل

تتـضمن عـدم    ,  اللجنة الرباعية الدولية في الحادي عشر من تموز الحـالي          للتوافق عليها خالل إجتماع   
المواجهة مع واشنطن وتجنب حصول إنقسام لدى دول اإلتحاد فيما يخص مواقفها من اإلعتراف بالدولة               

  .الفلسطينية ومسألة التوجه إلى األمم المتحدة
سيقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة      وأشار إلى أن الخطة تضمن تخفيف حدة المشروع الفلسطيني الذي           

إلـى دولـة    , عبر جعل فلسطين بدالً من بعثة منظمة مراقبة لفلسطين في األمم المتحـدة            , "بان كي مون  "
  .وهو ما يؤهلها لتكون مراقب في مؤسسات المنظمة الدولية, "دولة كاملة العضوية"أي ليس , )مراقب(

بل تمت تـسريبات عـن ذلـك        , ه بعد على القيادة الفلسطينية    وأكد المسؤول أن ذلك التوجه لم يتم طرح       
الفتاً إلى أن القيادة الفلسطينية وضعت كافة اآلليات الكفيلة بتوجهها إلى األمـم المتحـدة لنيـل                 , التوجه

يضمن عدم  , وقال المسؤول إن ذلك التوجه من قبل اإلتحاد األوروبي         .عضوية كاملة في المنظمة الدولية    
  .إضافة إلى عدم حصول إنقسام في اإلتحاد, مية مع اإلدارة األمريكيةالمواجهة الحت

وفي مقدمتها الدول األعضاء    , كما أكد المسؤول أن القيادة الفلسطينية شكلت وفود لزيارة العواصم الدولية          
من أجل إطالعها على مشروع القرار المنوي تقديمه إلى األمم المتحدة للنظـر             , في مجلس األمن الدولي   

  .ه خالل إجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر القادمفي
  2/7/2011، وكالة قدس نت

  
   من وصول غزة"2 أسطول الحرية"أسباب أمنية وراء منع اليونان : "البيان" لـ مصادر .37

 أن مخاوف   "البيان"كشفت مصادر دبلوماسية لـ     :  الوكاالت – جمال شاهين أثينا، غزة، اسطنبول       -لندن  
 من اإلبحار إلى غزة     2 سقوط قتلى بين صفوف اليونانيين وراء قرار بالدهم منع سفن أسطول الحرية            من

خوفاً من حدوث صدام بين اثينا وتل أبيب في حالة تعرض األسـطول لالعتـداء مـن قبـل البحريـة                     
  . على بلوغ األسطول غزة مهما كانت الصعاب"الحملة األوروبية"اإلسرائيلية، في وقت تصر فيه 
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وبحسب المصادر ذاتها فإن دبلوماسيين من السويد والنرويج وبريطانيا وأميركا طالبوا الحكومة اليونانية             
بعدم السماح لألسطول باإلبحار من المياه اليونانية بعد التأكد من أن القوات البحرية اإلسرائيلية ستمنعهم               

مشاركة للضغط على اليونـان بعـدم       من دخول قطاع غزة بالقوة وهو ما جعل سفراء وقناصل الدول ال           
  .السماح للسفن باإلقالع من مياهها

وفي لندن، وصف مسؤول بريطاني قرار اليونان منع السفن من اإلبحار بالصائب النه جنـب الرعايـا                 
البريطانيين المشاركين في األسطول المخاطر كما جنب بريطانيا الدخول في مواجهة أخرى مع تل أبيب               

ننصح البريطانيين بعدم المشاركة وعدم الـذهاب       ":  البريطانيين بعدم المشاركة بقوله    وطالب المسؤول  .
 داعيا إياهم إلى اتباع الطرق القانونيـة إليـصال المـساعدات    "إلى غزة بحرا اذ ان الوضع غير واضح 

 هـذه   اإلنسانية إلى غزة تدعمها السلطات اإلسرائيلية واألمم المتحدة وعلى كل من يرغب بالمساهمة في             
  .المساعدات اتباع هذه السبل

 انه يعلم أن ضـغوطاً      "البيان"من جانبه، قال احد المشاركين في أسطول الحرية يدعى زهير بيراوي لـ             
كبيرة مورست من قبل إسرائيل وان اليونان استجابت لهذه الضغوط وال نعلم على وجه التحديد ما الـذي      

ر انه يعلم ان ضغوطاً مورست والحكومة التركية لها         أما بخصوص الضغط على تركيا قال زهي       .سيحدث
  .حساباتها لكن هناك بعض الجهات التركية مشاركة

  3/7/2011، البيان، دبي
  

   تدعو حكومات العالم الى عدم ارسال اي اسطول مساعدات جديد الى غزة"الرباعية" .38
الرباعية للشرق االوسط امس مـن      طلبت اللجنة   :  وكاالت – الحياة الجديدة    - اثينا   - نيويورك   -رام اهللا   

 . استخدام نفوذها للحؤول دون انطالق اسطول مساعدات جديد الى قطاع غـزة        "جميع الحكومات المعنية  "
من جميع الحكومات المعنية استخدام نفوذها للحؤول دون انطـالق اسـطول            "وطلبت الرباعية في بيان     

تدعو اللجنة الرباعية بقوة الـذين      "وتابع  . البيان، حسب   "جديد يهدد أمن المشاركين وقد يؤدي الى تصعيد       
يريدون تزويد شعب غزة بالسلع ان يفعلوا ذلك عبر القنوات الموجودة بحيث يمكن التدقيق في حمـولتهم                 

  ."ونقلها عبر الطرق البرية المعتمدة
ـ           "واضافت الرباعية في بيانها ان       صر اعضاء اللجنة الرباعية مصممون على العمل مـع اسـرائيل وم

والمجتمع الدولي لمنع تهريب االسلحة والذخائر الى غزة ويعتبرون ان الحفاظ على االمن مـع اجـازة                 
  ."تحرك الشعب الفلسطيني والسلع امر جوهري

مازالوا يشعرون بالقلق بشأن االحوال التي ال يمكن تحملها التي تواجـه            "وقالت الرباعية في البيان انهم      
كمـا   ."هم اشاروا الى ان الجهود حسنت من االحوال خالل العام المنـصرم           السكان المدنيين في غزة لكن    

  ."احتجاز غلعاد شاليط المستمر منذ خمس سنوات"دعت الرباعية في بيانها امس الى انهاء 
  3/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   اميركياًاًقبطان واليونان تعتقل على اإلبحار رغم العراقيلمصرون " 2ة أسطول الحري" منظمو .39

 إنهم مصرون على اإلبحار من اليونان إلى غزة هـذا األسـبوع،   2قال منظمو أسطول الحرية     : وكاالت
بعين " المخاوف األمنية اإلسرائيلية المشروعة   "رغم تثبيط الرباعية الدولية لهم وطلبها منهم ضرورة أخذ          
  . االعتبار، ورغم اعتقال اليونان قبطان إحدى سفن األسطول

ن آدم شابيرو أحد المنظمين للصحفيين أن يوم االثنين سيكون يوم التحرك وقال إنهم ينوون مواصلة                وأعل
  .اإلبحار
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وبدوره قال عضو الحملة مازن كحيل إن رضوخ السلطات اليونانية للـضغوط واالبتـزاز اإلسـرائيلي                
ن حجر عثـرة أمـام      وقيامها بمنع أسطول الحرية من اإلبحار والسيطرة على بعض هذه السفن، لن يكو            

  .من أجل كسر الحصار" أحرار العالم"الجهود التي يبذلها 
" قوة األمـل  "في غضون ذلك، اعتقلت سلطات حرس السواحل اليونانية السبت القبطان األميركي لسفينة             

  .إلى قطاع غزة" بطريقة غير شرعية"التي تحمل العلم األميركي لمحاولته اإلبحار 
لعدم )  عاما 60( خفر السواحل إنه تم إلقاء القبض على القبطان جون كلوزماير            وقال المتحدث باسم قوات   

 .حصوله على تصريح باإلبحار ولتعريض الركاب لخطر محتمل، وأضاف أنه سيتم استجوابه الثالثـاء             
من جهتها رفضت جين هيرشمان إحدى المنظمات للعمل األميركي االتهامات، وعدتها مجـرد وسـيلة               

  . ترهيبللتعطيل وأسلوب
  3/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

    
   الدولية تدعم االعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدةاالشتراكية .40

 أكدت االشتراكية الدولية في ختام اجتماعاتها في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم السبت، دعمها              :وفا –أثينا  
 للحرية واالستقالل وإقامة دولته الفلـسطينية المـستقلة وعاصـمتها          وتأييدها للشعب الفلسطيني في سعيه    

  .القدس الشرقية، ولالعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعت لقبول عضويتها الكاملة في األمم المتحدة
وأكدت في بيان لها من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في إقامـة                    

 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عاصمة، وتؤكد من جديد التزامها، وفقـاً للقـانون              دولته الفلسطينية 
 من أجل تحقيق الحل القائم على الدولتين اسرائيل         1967الدولي، إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام        

  .وفلسطين
ل إلى تسوية سـلمية     وعبرت عن الحاجة الملحة الستئناف والتقدم المتسارع للمفاوضات من أجل التوص          
، على أسـاس    1967نهائية من خالل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية الذي بدأت في عام             

قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وال سيما في مجلس األمن، ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم ومبـادرة                
 المفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق دائـم        ودعت االشتراكية الدولية الجانبين الستئناف     .السالم العربية 

يؤدي الى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، في إطار من التجميـد الكامـل للمـستوطنات، مـع                  
االمتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، منوهة إلى أنه إذا تعذر ذلك، فإن االشتراكية الدولية تؤيـد                 

ميع الدول الى االعتراف بها على األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام           االعتراف بدولة فلسطين، وتدعو ج    
، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها، وتدعو إلى دعم جهود بناء دولة فلسطين، فضالً عن دعـم                  1967

  .قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة لدى األمم المتحدة في الدورة المقبلة للجمعية العامة
دولية باتفاق المصالحة الفلسطينية التي هي مفتاح السالم والديمقراطية، ودعت إلى           ورحبت االشتراكية ال  

االعتراف والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفقاً التفاق المـصالحة، كمـا دعـت جميـع                 
  .ةاألطراف إلى نبذ العنف وقبول جميع االتفاقات التي تم التوصل اليها مع منظمة التحرير الفلسطيني

وفي أول خطوة بعد حصول حركة فتح على العضوية الكاملة في االشتراكية الدولية، فقد اعتمد المجلس                
عضوية الحركة في إحدى أهم لجان هذه المنظمة وهي لجنة االصالح والتطوير في االشتراكية الدوليـة                

لعمالية في العـالم، حيـث      التي تضم كافة األحزاب االشتراكية واالشتراكية الديمقراطية والديمقراطية وا        
 بصفة عضو مراقب، ثم العـضوية       1996حصلت حركة فتح على عضوية االشتراكية الدولية في العام          

 الكامـل العـضوية فـي      116وبهذه العضوية الكاملة تصبح حركة فتح العضو        . 2000االستشارية عام   
  .االشتراكية الدولية

  2/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  تعثر التسوية بسبب تراخي واشنطن:  االتحاد اإلفريقيمفوضية .41
عزا تقرير لمفوضية االتحاد اإلفريقي السبت عدم إحراز تقدم في عملية التـسوية بـين               :  صفا –القاهرة  

الفلسطينيين واإلسرائيليين حتى اآلن؛ إلى تراخي اإلدارة األميركية التي ترعى المفاوضات بين الجانبين              
  .إلقناعها بتجميد المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلة" إسرائيل" الضغط على في

ـ                   19وقال التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الشرق األوسط بعدما عرض علـى اجتماعـات الـدورة الـ
ضـد  تواصـل اعتـداءاتها     " إسرائيل"للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في ماالبو بغينيا االستوائية، إن          

الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة من خالل انتهاكات متكررة ومتعددة األشـكال طالـت               
  .الحياة اليومية للشعب الفلسطيني
إلى غياب أي تقدم ملحوظ في البحث عن تسوية         " فلسطين والشرق األوسط  "وأشار تقرير المفوضية حول     

وبات اإلنسانية التي تواجه الشعب الفلـسطيني، مرحبـا         سياسية للقضية الفلسطينية، بما يركز على الصع      
  .بإبرام اتفاق المصالحة بين حماس وفتح 

وأضاف أن سلطات االحتالل كثفت سياستها التوسعية في األرض الفلسطينية باللجوء إلى االستيالء على              
  .يع المستوطناتاألراضي، وإتالفها وتدمير المساكن والتصفية العرقية للفلسطينيين، وذلك بهدف توس

واصلت سياستها الرامية إلى جلب مزيد من المستوطنين الذين تجـاوز           " إسرائيل"وأشار التقرير إلى أن     
 ألف، واستخدمت مختلف األساليب للربط بين المستوطنات وخاصة بناء طرق ممنوع علـى           500عددهم  

  .الفلسطينيين استخدامها
  إفراغ القدس من العرب

في اتخاذ اإلجراءات المتتالية بالقدس الشرقية، بهدف تهويدها مـن          " إسرائيل"اصل  وأشار التقرير إلى تو   
خالل مواصلة أعمالها العدوانية ضد األماكن اإلسالمية والمسيحية بالمدينة وخاصة المسجد األقصى عن             

  .طريق إجراء الحفريات وحفر األنفاق وبناء المعابد اليهودية
 إصدار قوانين ترمي إلى تحويل السكان إلى أماكن أخرى بهدف إفراغ            بمواصلة" إسرائيل"واتهم التقرير   

المدينة المقدسة من سكانها، وتدمير منازلهم وتكثيف وتيرة بناء المستوطنات بصفة لم يسبق لها مثيل منذ                
  .1967عام 

 وأضاف أن سلطات االحتالل ترفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي االستشاري لمحكمة العـدل             
، وأنها تواصل   2004، وكذلك قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام         2001 يوليو   9الدولية الصادر في    

  .بدال من ذلك سياستها الرامية إلى مصادرة األرض الفلسطينية لبناء الجدار الفاصل
  2/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  فلسطينية االسباني بدعم االعتراف بالدولة الالبرلمان .42

دعـم االعتـراف بالدولـة      ' أيد البرلمان االسباني قرارا يحث الحكومة االسـبانية علـى            :وفا –مدريد  
الفلســـــطينية بالتنسيق مع االتحاد األوروبي، كـــدولة ذات سيادة متصلة جغرافيا وديمقراطية           

  .'ثنائيةومستقلة تعيش بسالم وامن مع دولة إسرائيل، حال عدم العودة للمفاوضات ال
بتعزيز الجهود التي تبذلها الرباعية الدولية ومجموعـة دول االتحـاد           'وطالب القرار الحكومة االسبانية     

األوروبي بهدف التوصل عبر الحوار والمفاوضات لسالم عادل وشامل ودائم بين دولة إسرائيل ودولـة               
 مـع تبـادل     1967مـة عـام     دولتين تعيشان بسالم وأمن في حدود معترف بها كما كانت قائ          : فلسطين

  .' وفي تعايش باحترام تام وكامل لحقوق مواطنيهم-ألراضي يتم االتفاق عليها بين الطرفين
السالم هو الضمان األفضل ألمن إسـرائيل، إضـافة إلـى أن الـسيادة والتنميـة                'وجاء في القرار أن     

  .'والديمقراطية من أجل فلسطين
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 عضوا، في حـين امتنـع عـن         183ى هذه المبادرة، وأيدها     وجرى التصويت في البرلمان االسباني عل     
  . عضوا، ولم يصوت ضدها أي عضو164التصويت 

  2/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "ال تكسروا صيامكم بالتمر اإلسرائيلي" بريطانيون يطلقون حملة نشطاء .43
بريطانيا، حملة لمقاطعة المنتجـات اإلسـرائيلية،       في  " حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني    "دشَّن نشطاء   

  .وخاصة التمر، نظرا القتراب شهر رمضان المعظم، والذي يعد البلح فيه وجبة أساسية للمسلمين
" أصـدقاء األقـصى   "، وتـدعمها منظمتـي      "ال تكسروا صيامكم بالتمر اإلسرائيلي    "ترفع الحملة شعار،    

بأن يتأكدوا، قبل الشراء، من أن بلح رمضان غيـر منـتج فـي              وتنصح الحملة، المسلمين    ". الزيتون"و
  .المستوطنات اإلسرائيلية

إن الكيـان   : وقالت الحملة، وهي األكبر من نوعها المؤيدة للقضية الفلسطينية في أوروبـا، فـي بيـان               
 للمسلمين  ، مشيرةً إلى أنَّه من المسيء     "ميدجول"اإلسرائيلي يصدر إلى السوق البريطانية بلحا يحمل اسم         

  .أن يكسر بعضهم صيامه في الشهر الكريم، الذي يحل علينا بعد شهر من اآلن، على بلح إسرائيلي
وتنتج شركات االحتالل اإلسرائيلية هذا البلح في مزارع ُأنشئت في الضفة الغربية ووادي األردن، ووفقًا               

من صـادرات   % 15ضي المحتلة يمثل    لتقديرات الحملة، فإن صادرات البلح اإلسرائيلي المنتج في األرا        
 آالف طن من البلح سـنويا،       10الكيان اإلسرائيلي إلى أسواق االتحاد األوروبي، وينتج الكيان أكثر من           

  . مليون جنيه إسترليني سنويا، ويباع معظم هذا البلح في شهر رمضان80ويبلغ دخلها منه نحو 
ي أنك تساعد بالفعل المستوطنين الصهاينة في سرقة أراضي         شراء البلح اإلسرائيلي يعن   "إن  : وقال البيان 
، ونبه البيان المسلمين وغير المسلمين في بريطانيا إلى أن الكيان اإلسرائيلي يـستغل األطفـال                "فلسطين

  .الفلسطينيين في العمل في مزارعها بالمستوطنات في األراضي المحتلة بالقهر واإلجبار
  3/7/2011، المصريون، القاهرة

  
  قراءة ميدانية للمناورات اإلسرائيلية .44

  عدنان أبو عامر
اختتمت إسرائيل قبل أيام أكبر مناورات تجريها الجبهة الداخلية لفحص مدى جاهزيتها للحرب المتوقعة،              
انطالقًا من فرضية مفادها أن ميدان المواجهة العسكرية القادمة سيكون هذه الجبهـة، ممثلـة بمـساحة                 

ـ          فلسطين التاريخي  خوض الحرب فـي    "ة، في كسر سافر ألبرز قواعد العقيدة القتالية اإلسرائيلية القائلة ب
  "!أرض العدو

، في إطار الدفاع عن الجبهة الداخلية التي تـشكل          "5نقطة تحول   "وتأتي هذه المناورات التي أطلق عليها       
 الحروب األخيرة، وثبت    أحد أهم أسس النظرية األمنية اإلسرائيلية، خاصة بعد أن أصبحت مستهدفة في           

أنها جزء ال يتجزأ من الجبهة العسكرية، وأن بإمكان الخصم ضربها بسهولة مقارنة بالماضـي، لـذلك                 
وجب إجراء تغيير في التقديرات اإلسرائيلية، لتأخذ بعين االعتبار أن االستعدادات للمعركـة يجـب أن                

  .تشملها
  جدوى المناورات

على انتهاء حرب لبنان الثانية، وأكثر من عامين ونـصف علـى            بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات        
اندالع حرب الرصاص المسكوب ضد قطاع غزة، تشير الوقائع إلى تراجع مستوى وحجم الحصانة التي               

المحيطين بإسرائيل، يواصلون التسلح واالستعداد     " األعداء"تمتعت بها الجبهة الداخلية خاللهما، خاصة أن        
دمة، وما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على حالة المناعة التي يجب أن تحظى بها الجبهة                ليوم المواجهة القا  

  .الداخلية التي ستشكل هدفًا مفضالً لهم إذا ما اندلعت الرصاصة األولى
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لطبيعة وحجم وساحة المواجهة القادمة، السـيما       " سيناريوهات سوداوية "وقد رسمت المناورات األخيرة     
متاحة لألسلحة التي ستستخدم ضدهم     " أهداف"لجبهة الداخلية، وتحول اإلسرائيليين إلى      استهدافها المباشر ل  

في قادم األيام، بعد أن باتت إسرائيل مسكونة خالل الـسنوات األخيـرة بتحـصين الجبهـة الداخليـة،                   
التي فرضت  " حرب الصواريخ "خاصة فرضية   , وخصصت فرقًا عديدة من الخبراء لدراسة ما يتعلق بها        

ا من التفكير العسكري اإلسرائيلينوعا جديد.  
ولعل ما تم التصريح به من نداءات وتحليالت على وقع هذه المناورات يؤكد االقتناعـات اآلخـذة فـي                   
التزايد في المحافل األمنية والعسكرية من حتمية انتقال ساحة الحرب القادمة إلى الجبهة الداخليـة، ومـا                 

تنزاف مؤذية إلسرائيل على كل األصعدة، في ضوء نجـاح القـوى            يشكله هذا االستهداف من حرب اس     
" الحلقة المكشوفة واألضعف  "المعادية لها في تطبيق المفهوم القتالي القائم على فرضية أن هذه الجبهة هي              

في إسرائيل، ومن هنا فإن زعزعتها، أو كسرها من شأنه أن يرجح كفتها، بالرغم من تفوق تـل أبيـب                    
  .عسكريا

أحد أقطاب المدافعين عن الجبهة الداخلية، كان األكثر تحذيرا ممـا           " مائير ألران "ن الجنرال احتياط    بل إ 
المواجهة القادمة، حين عقد مقارنة ميدانية بينت االختالف الكبير الذي طرأ على تهديـد              " كابوس"وصفه  

 2009-1967دت األعوام بين    الجبهة الداخلية خالل العقود الماضية، مما يؤكد فرضية انكشافها، فقد شه          
 منها أطلقها فلسطينيون من الحدود األردنيـة        1000,  ألف قذيفة صاروخية عليها    12إطالق ما يزيد عن     

 آالف  5، و 2006-1996 آالف أطلقت من لبنان بين األعـوام         6خالل حقبتي الستينيات والسبعينيات، و    
 صاروخًا أطلقت من العـراق      40، و 2009-2000أطلقت من المنظمات الفلسطينية في غزة بين عامي         

  .1991عام 
عن ضباط كبار مشرفين على المناورات أن فكرتها تتلخص في          " يوآف ليمور "كما نقل الخبير العسكري     

، مفترضا أنه في حالة اندالع حرب بعد يوم أو يومين، فإن التقدير يـذهب               "فحص المدنيين والمنظومات  "
، السيما إن شهدت هذه الحرب سيناريوها كارثيـا يتمثـل   "مضطربا"باتجاه أن الوضع في الدولة سيكون     

بإطالق آالف الصواريخ موجهة تقريبا إلى كل نقطة في إسرائيل، وتستهدف على وجه الخصوص تـل                
  .أبيب وبئر السبع وأسدود من الجنوب، وحيفا وكريات شمونا من الشمال

، "أيامـا طويلـة   "قًا من أن الحرب القادمة ستستغرق       كما تكتسب هذه المناورات أهميتها ومسوغها انطال      
، بسبب كميات المصابين واإلصابات الكبيرة المتوقعة       "تقصير مدة الحرب  "والهدف اإلسرائيلي يكمن في     

ـ         ، وينقل ضباط كبار في هيئة األركان       "حرب قصيرة "في الجبهة الداخلية، ولذلك واضح أنه يجب القيام ب
بكثير من التطورات، مما يعني أنه إذا اندلعت حرب غدا، فـإن قيـادة              " حبلى"أن منطقة الشرق األوسط     

الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ليست محصنة بما فيه الكفاية، وليست مستعدة بما فيه الكفاية، وفي النهاية فإن                
 أن تـتعلم    الفجوة األساسية ليست في التحصين، بل في االستعداد والقيادة، وبهذه الحكومة ورئيسها، آمالً            

  .الحكومة كيف تواجه الحرب القادمة
  أوجه الخلل

الجبهة الداخلية خالل حربي لبنان وغزة، لم يبق أي تجمع سكاني في إسرائيل إال أجـرى                " انكشاف"منذ  
مناورات واستعدادات لمثل تلك الحاالت الحرجة، بإشراف نائب وزير الدفاع الذي بات يطلق عليه وزير               

  ".متان فيلنائي"اخلية حماية الجبهة الد
وفي محاولة إلجراء تقييم مبدئي وأولي لهذه المناورات التي استمرت على مدى أيـام متواصـلة، فقـد                  
طرحت الجهات المعنية سلسلة من التساؤالت، ووضعت جملة من اإلجـراءات الميدانيـة والخطـوات               

  :عدد من االستعدادات المطلوبة، ومنهاللتهديدات المختلفة، واختبار " محاكاة"العملياتية، لما قالت إنه 
  .  معرفة حجم التأهب الجماهيري-1
  .  تقييم حالة التنسيق بين المستويات ذات االختصاص-2



  

  

 
 

  

            27 ص                                    2194:         العدد       3/7/2011 األحد :التاريخ

  ". اإلنذار المبكر" اختبار مدى نجاعة وسيلة -3
  . فحص جاهزية المالجئ ومستوى تحصينها-4

شرطة والـدفاع المـدني وغيرهـا، أن نـسبة          وقد تبين للجبهة الداخلية، وقيادة الجيش اإلسرائيلي، وال       
االستجابة اإلسرائيلية في المجاالت األربعة السابقة لم تكن كما ينبغي، أو كما هو متوقع، بحيث أعلنـت                 

  :قيادة الجبهة أنها بصدد استخالص الدروس والعبر للمناورات األخيرة، من خالل
  .  التي ستسقط على مختلف المناطق نشر األجهزة الخاصة بترقب ورصد القذائف الصاروخية- أ
  .  تعميم التواصل شبه اللحظي مع المجالس البلدية عبر وسائل االتصال الحديثة- ب
  .  التنسيق المشترك مع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية- ت
  . توفير الحد األقصى من التعرف على القذائف الصاروخية والوقاية منها- ث

 التي اعترت الكثير من االختبارات المرافقة للمناورات األخيـرة، فقـد طرحـت    وفي ظل حالة القصور  
جهات االختصاص في إسرائيل قضية مثيرة فعالً للجدل تتعلق بتراجع النفقات الحكومية علـى تـوفير                 
المزيد من التحصينات لألهداف المدنية المرشحة لالسـتهداف، كالمـدارس والمستـشفيات والتجمعـات              

برى، في حين تمتلك التحصينات العسكرية ومرافق البنى التحتية شـيكًا مفتوحـا، كقواعـد               التجارية الك 
ـ           ماليـين دوالر التـي      205الجيش اإلسرائيلي ومفاعل ديمونا ومحطات الكهرباء والمياه، إلى جانب ال

  .قدمتها واشنطن مؤخرا إلى تل أبيب لهذا الغرض
من فرضية عدم وصول األجهزة المعنية بالجبهـة        "  الخوف وتيرة"وكشفت المناورات اإلسرائيلية ارتفاع     

الداخلية في تل أبيب إلى حالة من التوافق على طبيعة التصرف إزاء وقوع استهداف معاد موجه بأسلحة                 
وزارات الدفاع، األمن الداخلي، الصحة، الشرطة، هيئة إطفاء الحرائـق، نجمـة داود             "متطورة، السيما   

، خاصة أنه بعد تنفيذ عدة مناورات ميدانية، لم يطرأ تحسن ملموس            "ة والبلديات الحمراء، السلطات المحلي  
  . الذي أصابت عمل تلك الجهات" الفوضى وعدم التنسيق واإلرباك"على حالة 

وهو ما دفع بقيادة الجبهة الداخلية إلى تقديم مشروع قانون يلزم الجهات الرسمية في إسرائيل بالتنـازل                 
ليتها، لتحقيق القدر المطلوب من التنسيق المشترك والتعاون الميداني، وبما يساعد           ضمنًا عن بعض استقال   

  .الدولة في توفير إجابات ميدانية على كل التساؤالت المثارة بين الحين واآلخر حول مدى جاهزيتها
  الحرب القادمة

إلسرائيلية سـيكون غيـر     أكدت المناورات األخيرة بما ال يدع مجاالً للشك أن استهداف الجبهة الداخلية ا            
شمالية وجنوبية وشـرقية، دون أن      : بحيث ستمطر آالف الصواريخ من عدة جبهات      , مسبوق في حجمه  

  .يتمكن الجيش اإلسرائيلي من وقف إطالقها
اليوم لتهديد الجبهة الداخليـة،     " السالح المفضل "ولعل ما فاقم صعوبة المناورات أن تلك الصواريخ باتت          

ل واالستعداد بالشكل المالئم، في ضوء أن نتائج الحـروب األخيـرة شـجعت أعـداء                مما يتطلب التعام  
إسرائيل على المضي قدما، واالستمرار في التسلح بالصواريخ، بينما ال توجد قـرارات واضـحة لـدى               
المؤسسة العسكرية لمواجهة هذه اإلستراتيجية بإستراتيجية مضادة، وهو ما يفسر لدى اإلسرائيليين علـى         

  ".الدفاع عن الجبهة الداخلية" تقصير في أنه
وفي ضوء هذا التخوف المتزايد، أعلنت هيئة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية بـالتزامن مـع إجـراء                

  :المناورات األخيرة وصولها إلى مرحلة من إتمام العمل لعدد من وسائل الحماية الالزمة، ومنها
  .يخ بعيدة المدى، السيما اآلتية من إيران وسوريا، المكلفة بالتصدي لصوار"2حيتس " منظومة -1
المناط بها صد الهجمات الصاروخية المتوسطة المـدى، ومـصدرها          " الصولجان السحري " منظومة   -2

  .2014لبنان، ومن المقرر أن يتم نشرها فعليا عام 
سام التـي تطلقهـا     لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، السيما صواريخ الق      " القبة الحديدية " منظومة   -3

  .الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة
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وترتبط هذه التجهيزات بعبارة بات يكررها العديد من المسؤولين اإلسرائيليين، ساسة وعسكرا، وهي أن              
السيناريو األكثر توقعا هو استهداف الجبهة الداخلية بمئات القذائف الصاروخية في آن واحد، فالمقاومـة               

  ا كيف تستهدف بئر السبع في الجنوب، ونظيرتها الفلسطينية لديها القـدرة العملياتيـة              اللبنانية تعرف جيد
على الوصول بصواريخها إلى تل أبيب، والسوريون لديهم إمكانية استهداف معظم األراضي اإلسرائيلية،             

يريـد  واإليرانيون يمتلكون صواريخ بعيدة المدى تطال جميع أنحائها، وبالتالي فأي إسـرائيلي خـائف               
ورغم هذا فإن الحـرب     ! مغادرة مدينته المستهدفة، سيذهب حتما إلى مدينة أخرى في مرمى الصواريخ          

  .القادمة ستشهد هجرة باآلالف لإلسرائيليين من مدينة إلى أخرى، بحثًا عن األمان المفقود
 األكثـر هـدوءا،     ورغم أن السنة األخيرة اعتبرت في نظر جميع المحافل األمنية والعسكرية اإلسرائيلية           

واألقل توترا، فإن السيناريوهات األمنية التي تهدد الجبهة الداخلية ومرافقها العامة ال تزال تتعاظم، لـذا                
واظبت الجهات المختصة على إجراء التدريبات والمناورات الميدانية لمحاكاة هذه التهديدات، بمـشاركة             

  .األمنمن قوات الجيش ووحدات اإلطفاء واإلنقاذ وأجهزة 
وفي السياق نفسه أكدت المناورات األخيرة أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقـت مـضى، إلـى اتخـاذ                    

  :إجراءات في مواجهة التهديدات المستقبلية على الجبهة الداخلية، من خالل إجراءات عدة أبرزها
  . تقوية الصورة الردعية إلسرائيل، للحيلولة دون تحقق التهديدات ضدها-1
  .، وغيرها"حيتس، القبة الحديدية"وتدمير القدرات الصاروخية المعادية، من خالل منظومات  إحباط -2
 تطوير القدرات الوقائية، وتوفير الحد األقصى للوسائل الدفاعيـة كـصفارات اإلنـذار وتحـصين                -3

  .المالجئ
التعليميـة،   منح الجبهة الداخلية القدرة على التكيف مع ظروف التهديدات، بمـا فيهـا المؤسـسات                 -4

  .والعاملون االجتماعيون، وتوسيع سلطات السلطات المحلية
يمكن القول إن الصورة المرسومة للجبهة الداخلية اإلسرائيلية في ضوء المناورات األخيرة فـي              .. أخيرا

غاية التعقيد، فإلى جانب اإلصابات الكثيرة المتوقعة في األنفس والممتلكات، هناك الكثير من األضـرار               
قتصادية، وانعكاسها سلبا على االقتصاد اإلسرائيلي كله، وتراوح عدد اإلسرائيليين الـذين سـيتركون              اال

منازلهم بين الثلث والنصف على األقل، وبين اإلخالء شبه الكامل في جزء من البلدات المستهدفة، وتلـك   
  .القريبة من خط المواجهة

لجبهة الداخلية في ضـوء أن التقـديرات العـسكرية    ا" استنزاف"هذا إلى جانب شيوع العديد من مظاهر     
واالستخبارية المتشائمة في إسرائيل، ترجح أن تقوم إستراتيجية القوى المعادية في المواجهـات القادمـة               

تعتمد في أساسها على إدارة هجوم متواصل ومكثـف علـى شـمال             " إدارة ذكية لحرب استنزاف   "على  
بث الرعب، وعرقلة نظام الحياة     "م الحياة فيها، بواسطة أسلحة      وجنوب ووسط إسرائيل، يهدف للمس بنظا     

، وهو ما ال تبدو تل أبيب مستعدة له في المرحلة الحالية على األقل حتى بعد انتهاء المنـاورات                   "العادي
  .األخيرة

  2/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  %22إلى % 44عباس يتنازل من  .45
  عبد الستار قاسم. د

ير من الناس ما أصبح يعرف باستحقاق أيلول ظنا منهم أن الفرج قد اقتـرب وأن الدولـة                  ينتظر عدد كب  
  .الفلسطينية باتت قاب قوسين أو أدنى رغم أنف أمريكا وإسرئيل

وهناك أناس يسألون بجد عن اإلنجاز العظيم الذي سيتم تحقيقه في أيلول، وكأنهم لـم يجربـوا الوعـود                   
أو كأنهم ال يعرفون أن األمم المتحدة هي التي صادقت على التآمر الغربي             والتمنيات والجميل من الكالم؛     
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ضد شعب فلسطين، وأنها هي أداة الدول القوية وعلى راسها الواليـات المتحـدة لـشرعنة الحـروب                  
  .واالعتداءات على اآلخرين

 طبعا لن يأتي أبو     .نحو األمم المتحدة ليأتي لنا بدولة     ) أبو مازن (في أيلول، سيتحرك السيد محمود عباس       
مازن بشيء، على الرغم من أنه سيسبب، إن ذهب، بعض اإلزعاج الديبلوماسـي واإلعالمـي للكيـان                 
الصهيوني والواليات المتحدة، وبعد ذلك سيبدأ يفكر بحركة جديدة يتسلى بهـا هـو ومـن حولـه مـن                    

  .المستشارين، ويلهي بها شعبه
، أي علـى الـضفة      1967لة على األرض المحتلة عـام       أبو مازن سيذهب إلى األمم المتحدة ليطلب دو       

في حـين هنـاك     . من مساحة فلسطين االنتدابية   % 22الغربية وقطاع غزة، وهي أرض تساوي حوالي        
من مساحة فلسطين االنتدابيـة ولـم يـتم         % 44قرار صادر عن األمم المتحدة بإقامة دولة عربية على          

  .تطبيقه
 181ر التقسيم غير الشرعي والمرفوض جملة وتفـصيال رقـم            قرا 1947أصدرت الجمعية العامة عام     

من األرض، والثانيـة    % 54واحدة يهودية على حوالي     : الخاص بتقسيم فلسطين، وقضت بإنشاء دولتين     
 يجـد أنـه يقـيم دولـة         1988والقارئ إلعالن االستقالل الصادر عام      . منها% 44عربية على حوالي    

  .181ق القرار رقم فلسطينية على فلسطين االنتدابية وف
هذا علما أن إعالن االستقالل هذا غير شرعي ألنه لم يلغ أوال إعالن االستقالل الصادر عـن المجلـس                   

، والذي أنشأ حكومة برلمانية اسمها حكومة       1948/تشرين أول /1الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة في       
، 1948مامـا إعـالن االسـتقالل لعـام         بذهابه إلى األمم المتحدة، أبو مازن سيخالف ت       . عموم فلسطين 

 181من األرض التي خصـصها قـرار        % 22، وسيتنازل عن    1988وسيخالف إعالن االستقالل لعام     
فلماذا يذهب؟إذا كان أبو مازن مؤمنا بأن األمم المتحدة ستحقق له شيئا، فاألولى به              . إلقامة الدولة العربية  

  .1947أن يطالبها بتنفيذ قرارها لعام 
هو يعلم وكمـا يعلـم مـن        . له حقيقة هو القفز عن قرار يعطيه حقا، وليتنازل عنه لصالح سراب           ما يفع 

يصفقون له أن إقامة دولة فلسطينية حقيقية لن يتأتى عن طريق األمم المتحدة، وكل ما سـيفعلونه هـو                   
  .1947إبطال المفعول القانوني الدولي للحق الذي أعطاه قرار التقسيم لعام 

عمل أبو مازن هذا يعبر عن قلة حيلة، وعن         %.  22، وإنما يكتفي ب     %44ل إنه ال يريد     هو يذهب ليقو  
إقامة الدولة وتحرير فلسطين، يتطلب بالتأكيد أكثر بكثير        . عدم رغبة في السير بطريق متطلبات التحرير      

ينسجم تماما مع   وعمله  . من هذا، بل يتطلب االبتعاد عن األمم المتحدة التي هي أداة األقوياء المستعمرين            
تقاليد القيادات الفلسطينية في إدارة الظهر للمواثيق والعهود التي يقطعها الفلـسطينيون علـى أنفـسهم،                

لقد سبق لنا أن دسنا على الميثاق الوطني الفلسطيني مرارا وتكرارا منـذ عـام               . ويقسمون على تنفيذها  
أن يكون حارسا على الميثـاق، اتخـذ        ، حتى أن المجلس الوطني الفلسطيني، الذي من المفروض          1969

  . مخالفة تماما لبنود الميثاق1988قرارات عام 
وقد سبق للقيادات أن وقعت اتفاق أوسلو وبدأت بتنفيذه على الرغم من مخالفته الساطعة للميثاق الـوطني                 

فاق مكة لعام   ، وات 2005وحتى المواثيق بين الفصائل لم يتم احترامها مثل اتفاق القاهرة لعام            . الفلسطيني
فهل هي كبيرة على أبو مازن أن يدوس على إعالنين لالستقالل، وعلى قرار أمم متحـدة لعـام                  . 2007
منهـا  . والفصائل الفلسطينية ليست بريئة مما يجري، وال من الدوس على رقاب شعب فلسطين            .  1947

أن الراتب قد أصبح فوق     وفي كل األحوال، علينا أال ننسى       . فصائل صامتة تنتظر، ومنها فصائل تشجع     
  .الوطن، وكالم من يدفع لنا الراتب عبارة عن أوامر

  2/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  مقاومة الفلسطينيين بين الشعارات واإلحصائيات .46

  ماجد كيالي
، بمناقشة جدوى الحل المرحلـي، ومـشروع        )منذ أواسط السبيعينيات  (انشغل الفكر السياسي الفلسطيني     

بمشروعية عمليـة التـسوية،     ) 1993(ة المستقلة في الضفة والقطاع، كما انشغل بعد اتفاق أوسلو           الدول
، وهي نقاشـات أثـرت      )إلى جانب قضايا الوضع الداخلي    (وجدوى عملية المفاوضات مع اإلسرائيليين      

  .الفكر السياسي عند الفلسطينيين، وأكدت حيويته، وتعدديته
الذي ساد طوال العقود األربعة الماضية، ظـل قاصـرا عـن مناقـشة              لكن الفكر السياسي الفلسطيني،     

االستراتيجيات، أو أشكال النضال الالزمة للوصول إلى الهدف المنشود، سواء بعملية التحرير أو بعملية              
  .التسوية، إذا استثنينا الشعارات

نياتهم، كما بين رغبـاتهم     هكذا، مثال، يمكننا مالحظة أن ثمة فجوة واسعة بين شعارات الفلسطينيين وإمكا           
وقدراتهم، كما ليس ثمة تناسب بين التضحيات والمعاناة التي الزال يتكبدها شعب فلسطين، طوال أكثـر                
من أربعة عقود من عمر حركته الوطنية، وبين اإلنجازات التي تم تحقيقها، داخل األراضي المحتلـة أو                 

  .في مناطق اللجوء
وعي الواقع المعقد والمعطيات المحيطة والبنـاء علـى اإلمكانيـات،           ومشكلة هذه الحركة أنها بدال من       

، أسست نفسها على الشعارات وشحذ العواطف وتقديس التـضحيات،          )الجدوى(والقياس على اإلنجازات    
وعدم المساءلة ونبذ العقلية النقدية، وتغييب الطابع المؤسسي والديمقراطي فـي إدارة بناهـا وعالقاتهـا                

  .الداخلية
ا وضعنا الكفاح المسلح، أو المقاومة المسلحة، أو حرب التحرير الشعبية، مثال، على طاولة التـشريح                وإذ

وكشف الحساب، فسنجد أن هذه التجربة لم تكتسب مالمح معينة، ولم تجر أية عملية تأصيل لها، وأنهـا                  
بها وبتأثيراتها علـى    خضعت غالبا ألغراض الدعاية اإلعالمية، والمنافسات الفصائلية، وجرت المبالغة          

  .إسرائيل
الكلفـة  (، لم تعط الثمار المرجوة منهـا        )1965عام  (إلطالقها  " فتح"أيضا، فإن هذه التجربة التي بادرت       

، ليس بسبب موازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، فقط، وإنما          )أكثر من المردود معنويا وبشريا وماديا     
نيين االستثنائية والمعقدة، كانت محدودة ومقيدة وموظّفة؛ وألن        ألن ممارسة المقاومة، في ظروف الفلسطي     

هذه التجربة انعكست سلبا عليهم، بتضخّم جسمهم العسكري، على حساب جسمهم السياسي، وباستخدامهم             
هذا الجسم خارج أغراضه الشرعية، في مشاريع الهيمنة المجتمعيـة والمنازعـات الفـصائلية، وفـي                

الحتكاكات السلبية ببعض السلطات العربية، وبحكم الطريقة المزاجية والفوضـوية          التوظيفات اإلقليمية وا  
  .في إدارة العمل الفلسطيني، وأيضا بحكم تخلف إدارة هذا الشكل في ظل البني الهالمية الفصائلية

وعلى أهمية دراسة المعطيات والتمعن في التحليالت، فإن اإلحصاءات هي األكثر مباشرة وشفافية، فـي               
ومن هذه اإلحصائيات يمكن مالحظة غياب المقاومة       . ديم كشف حساب التجربة المسلحة وتبين جدواها      تق

المسلحة، بشكل تام تقريبا، في األعوام القليلة الماضية، سواء كانـت علـى شـكل عمليـات تفجيريـة                   
جنود أو على شكل قصف صاروخي أو حتى على شكل عمليات مقاومة ضد المستوطنين وال             ) استشهادية(

  .اإلسرائيليين في الضفة والقطاع
الالفت لالنتباه أن هذا الغياب للمقاومة لم يحظ بأي تفسير، أو تنظير، من قبل قيادات المقاومة المعنيـة،                  
تماما مثلما هي لم تفسر، ولم توضح إستراتيجيتها، بشأن صعود المقاومة، أو بشأن طبع االنتفاضة بطابع                

األنكى من كل ذلك أن بعض الفصائل ما زالت تتحدث عن التمسك            ). 2005ـ  2000(المقاومة المسلحة   
بالكفاح المسلح، في حين أنها التمارس، أو ليس لديها إمكانيات ممارسة ذلك من الناحية العمليـة، ومنـذ                 

  .عقود من الزمن
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يمكـن،  ) وضمنها الكفاح المسلح  (وإلى جانب غياب االستراتيجية السياسية والعسكرية، ألشكال المقاومة         
أيضا، مالحظة أن القيادات المعنية ال تقدم كشف حساب لشعبها عن الكلفة والمردود، أو عن التضحيات                
واالنجازات، حيث يتم تغييب اإلحصائيات، وطمسها، بالشعارات العاطفيـة، وبالحـديث عـن قدسـية               

  .المقاومة، والتضحية
 2007وحتى أواخـر العـام      ) االنتفاضة الثانية بدء   (2000لنأخذ إحصائيات المقاومة المسلحة منذ العام       

 201 قتـل    2001 من اإلسرائيليين، وفي العام      43 قتل   2000، ففي العام    )قبيل الحرب على قطاع غزة    (
 مـن   199 قتـل    2003، وفـي العـام      )في إطار تـصاعدي   ( منهم   426 قتل   2002منهم، وفي العام    

 قتـل   2006 إسرائيليا وفي عام     50 قتل   2005  منهم، وفي عام   109 قتل   2004اإلسرائيليين، وفي عام    
  ).في مسار تنازلي( من اإلسرائيليين 11 قتل 2007 إسرائيليا، وفي العام 24

كثيرون منهم مـع    ( ألفا   70 من الفلسطينيين، وجرح     5500وتفيد إحصائيات، تلك الفترة، بمصرع نحو       
إلى الخسائر االقتصادية التي تقدر بنحـو  ، كما دخل المعتقالت نحو عشرين ألفا، هذا إضافة         )إعاقة دائمة 

 مليار من الدوالرات، والخسائر االجتماعية التي من ضمنها شيوع الفقر والبطالة، وتدني المـستوى               12
الصحي، وانقطاع العملية التعليمية؛ من دون أن نتحدث عن الخسائر السياسية، علـى كافـة األصـعدة،                 

  .داخليا وخارجيا
لكفاح المسلح قبل االنتفاضة، فإن الواقع أشد صدماً، وبحسب آفي ديختـر، رئـيس              أما إذا عدنا لتجربة ا    

من اإلسرائيليين  ) أي العمليات الفدائية  (أصيب جراء اإلرهاب    "، فقد   )سابقا(جهاز األمن العام اإلسرائيلي     
 1947 شخصا أصيبوا بـين      4319 شخصا، مقابل    11356في السنوات األربع األخيرة     ) قتلى وجرحى (
ويستنتج من ذلك أن المواجهات التي تمت في األعوام األربعة األولى           ) 9/8/2004هآرتس  ". ( 2000و

، من كلفة تجربة الكفاح المسلح الفلـسطيني،        )بمقدار ثالثة أضعاف  (من االنتفاضة كلفت إسرائيل أكثر،      
ـ 1965طوال األعوام  لعـاطفي،  ، مع كل التوظيف العسكري، والضجيج اإلعالمي، والتحـشيد ا 2000 

مع علمنا أن ثمة أطناناً من البيانات، الصادرة عن مختلف المنظمـات، حـول              ! الذي ساد في تلك الفترة    
  !العمليات التي تكبد فيها العدو اإلسرائيلي خسائر فادحة باألرواح والمعدات

 األنكى أن عشرات األلوف من الفلسطينيين قضوا في سبيل هذا الكفاح، ضد إسـرائيل، وفـي أحـداث                 
 500، وإبان الحرب األهلية اللبنانية، وثمة أكثر من مئة ألف جريح ومـصاب، ونحـو                )1970(األردن  

ألف فلسطيني أدخلوا إلى السجون اإلسرائيلية، لفترات متفاوتة، منذ احتالل الضفة والقطاع فـي العـام                
  .؛ ناهيك عن انعكاس هذه التجربة سلبا على الفلسطينيين في األردن ولبنان1967

بعا الحديث هنا ال يتعلق بشرعية المقاومة المسلحة ضد االحتالل، بقدر ما يتعلـق بجـدوى األشـكال                  ط
النضالية المتبعة بحسب الزمان والمكان والهدف، وامكانية استثمار العوائد المتأتية منها إيجابا، والقـدرة              

م حصر المقاومة بالكفاح المسلح،     كما أن المسألة هنا تتعلق بعد     . على التحكم بها وإدارتها بأنجع ما يمكن      
  .بتأكيد المقاومة بكل األشكال الشعبية الممكنة، وضمنها بناء الذات

وفي الواقع فإن كفاح الفلسطينيين كان يمكن له، ربما، أن يكون أكثر جـدوى، لـو أدار الفلـسطينيون                   
  .ه الحالكفاحهم بنوع من العقالنية والواقعية، ولربما كانت خسائرهم أقل بكثير في هذ

على ذلك فإن القيادات الفلسطينية معنية بالتعامل بمسؤولية عالية مع هـذه األمـور، بـوعي واقعهـا،                  
ومصارحة شعبها بالحقائق وتوضيح استراتيجيتها، في السياسة وفي أشـكال المقاومـة، وإدارة كفاحهـا               

 نجاحاتـه فـي صـراع       بأنجع وأقوم ما يمكن، لوضعه على سكة تقلل خسائره وتحفظ إنجازاته وتراكم           
وبديهي ان ذلك يحتاج من هذه القيادات إلـى تـشجيع           . يفترض أنه طويل وممتد، في الزمان واألشكال      

البحث العلمي، وتعزيز التفكير السياسي النقدي، واالنفتاح على الرأي األخر، بدال من التعامل مـع كـل                 
  .ذلك بروح عدائية واتهامية

  3/7/2011، المستقبل، بيروت
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  ؟ى سالمة جريمة الغاز دفاعا عن موسبرريهل  .47

  عبداهللا األشعل. السفير د
 إلى السيد وزير البترول حمدى البمبى، منذ        1993عندما نشر خطاب عمرو موسى وزير الخارجية عام         

أيام كان ذلك دليالً دامغاً ملموساً وليس مفترضاً على أن عمرو موسـى كـان مـن أشـد المتحمـسين                     
فلمـاذا أيـد    . از إلسرائيل، حيث ورد فى خطابه أنه يعتبر تصدير الغاز له أولوية           والداعمين لتصدير الغ  

  عمرو موسى بحماس تصدير الغاز إلسرائيل؟
اإلجابة ببساطة هى أن عقيدة نظام مبارك هو خدمة مصالح إسرائيل على حساب المصالح المصرية وأن                

الهدف، وربما أدرك الوزراء أن تفـضيل       الوزراء يختارون على أساس تاريخهم واستعدادهم لتحقيق هذا         
ولكـن  . إسرائيل بشكل الفت هى مجاملة للرئيس الذى من عليهم ورفعهم من ضيعة إلى عرش مـصر               

المفاجأة هى أن السيد عمرو موسى قدم تفسيراً آخر، إن كان يثق فيه حقاً، فهو كارثة بالنسبة لقدرة وزير                   
 خاصة وأنه يقدم نفسه كرجل عروبى وقـومى وقـال           خارجية مصر على فهم أصول اللعبة مع إسرائيل       

قال موسـى أن تـصدير الغـاز        . عنه الملك حسين ذات يوم أنه فارس العرب على سبيل التهكم بالطبع           
إلسرائيل كان موقفاً مصرياً شارك فيه ألن له هدفاً أسمى وهو إغراء إسرائيل باإلقبال على السالم مـع                  

وإذا كان تصدير الغاز إلسرائيل أحد أدوات تـشجيع         !  الجائزة الغازية  الفلسطينيين عندما تدرك فائدة هذه    
إسرائيل على إدراك مزايا السالم فلماذا يتم إرهاق الشعب المصرى بتصدير الغاز خصماً من قوت هـذا                 
الشعب ومن خالل عملية خديعة اشترك فيها رأس العصابة وأعضاء هذه العصابة ومنهم طبعـاً وزراؤه                

 على ارضاء إسرائيل تقرباً من رئيس عصابتهم؟ وهل يشك موسى فى أن مبـارك رئـيس    الذين تسابقوا 
  .عصابة وأن وزراءه هم أعضاؤها؟

إذا كان موسى يدفع بحجة تشجيع إسرائيل عن يقين فهو ال يصلح ألى عمل خارجى، وإذا كان يدفع بهذه                   
 هو من رحمه وال ينطلى على هذا        الحجة لالفالت من الفضيحة فهذا أسلوب اعتاد عليه النظام الذى خرج          
مفيد شهاب المتحدث باسم العصابة     . الشعب الذكى، ولكن األهم أن موسى يزور التاريخ تماماً كما فعل د           

حينذاك ووزير البترول السجين الذين سوغوا تصدير الغاز بأنه من التزامات معاهدة السالم وكأن النظام               
  . ستور ومصالح الشعب مادام يستمد شرعيته من إسرائيليحترم القانون الدولى ولو على حساب الد

 يصدق  2/7/2011لفت نظرى وآلمنى أن رجالً مثقفاً بحجم األستاذ سالمة أحمد سالمة فى الشروق يوم               
موضوع بيع الغاز إلسرائيل فـى      " والذين يثيرون "ما قاله عمرو موسى إذ كتب يقول فى عموده اليومى           

 المفاوضات متعددة األطراف لحمل إسرائيل على تمكين الفلسطينيين من          وقت كان العرب ينهجون سياسة    
  ". الحصول على حقوقهم ينهجون أسلوباً غير منصف فى الدعاية ضد عمرو موسى

هو إذن يدافع عن عمرو موسى ضد ناقديه بسبب تصدير الغاز اقتناعا بحجته وهـى أن العـرب أرادوا                   
طينيين من الحصول على حقوقهم، ولكن كان بوسع موسـى وقـد            بالتعاون المتعدد األطراف تمكين الفلس    

طلب رأى الخارجية أن يقول أنه ال مانع من الناحية السياسية، كما أن هذا الفهم يناقض الواقـع ألنـه ال             
يمكن تبرير فضيحة الغاز بأنه إسهام مصرى ضمن الجهود العربية لصالح الفلسطينيين، بل العكـس ألن                

 وحصار غزة من جانب نفس النظام الذى ينتمى إليه موسى هو الذى أضـر بحيـاة                 دعم الدولة العبرية  
  .الفلسطينيين وبدد أملهم فى الحصول على الحقوق

وهذا الفهم كارثة للمؤرخين إذا صدر عن كاتب مرموق بهذا الحجم، وإننى ألرجو أن يكون هذا الـرأى                  
غاز، فمن حق سالمة أن ينضم إلى جريدتـه         تعاطفاً مع موسى ألى سبب وليس تبريراً لجريمة تصدير ال         

فى دعم موسى والدفاع عنه، ولكن ليس من حقه تبرير جريمة الغاز بهذا التبرير الفج الذى يذهب العقول                  
  .ويضلل الناس والكتاب
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لقد كان مؤتمر مدريد تمثيلية يعلم الجميع أدوارهم فيها، وهم مجمعون على األمتثال للنص الـصهيونى،                
 حققه الفلسطينييون مـن مدريـد       1991أجيالنا من الشباب أن يدلونا على مكسب واحد منذ          وإنى ألرجو   

  !. سوى حصاد الهشيم، فال يجوز بعد كل ذلك أن تبرروا جريمة الغاز حباً فى موسى وروايته المشبوهة
الخالصة أنه إذا كان تصدير الغاز إلسرائيل فضيحة وجريمة فإن كل من شارك فى التـصدير خاصـة                  

حماس واضح كما فى حالة عمرو موسى فإنه يجب أن تشمله التحقيقات، وال يجدى تبرير هذه الجريمة                 ب
هذا التبرير الساذج وهو تشجيع إسرائيل على منح الفلسطينيين حقوقهم وقـد أسـهمت فـضيحة الغـاز                  

فعـه  وغيرها من أساليب دعم إسرائيل إلى ضياع حقوق الفلسطينيين السياسية باالضـافة إلـى مـا يد                 
المصريون حتى اآلن فى هذه الصفقة الفاسدة والتى تعد أحد تجليات خضوع نظام مبارك بكل أعـضائه                 

  .  بمن فيهم وزير الخارجية لمشيئة إسرائيل
  3/7/2011، المصريون، القاهرة

  
   جداضيقجسر  .48

  نداف شرغاي
. ة فوق جدول اليركـون     انهار الجسر المؤقت الذي ُأنشيء للتمكين من نقل وفود المكابي          1997في تموز   

سقط مئات الرياضيين وفيهم اعضاء الوفد االسترالي في ماء الجدول الملوث؛ ومات اربعة منهم في حين                
في مكان أكثر حـساسية بكثيـر، عنـد    " كارثة المكابية الثانية"تحذر الجهات االمنية اآلن من     . 69جرح  

  .ىفوق باحة حائط المبك) المسجد االقصى(مدخل جبل الهيكل 
 انهار جزئيا الطريق الترابي الذي أفضى الى باب         2004في شتاء   :  حبكة القصة ملتوية واليكم تلخيصها    

وهذا الباب في أعلى حائط المبكى هو الوحيد بين أبواب جبل الهيكل الذي تملك دولة اسرائيل                . المغاربة
عمله ناس قـوات االمـن وزوار       وهذا الباب ايضا هو الباب الوحيد بين أبواب الجبل الذي يست          . مفاتيحه

  ).يهود وآخرون(ليسوا مسلمين 
عرفت الجسر الخشبي المؤقت بأنه     . في غضون اسابيع قليلة التفت سلطات التنفيذ على سلطات التخطيط         

بني الجسر  . هدفها التمكين من دخول سريع لناس قوات االمن الى الجبل في حالة طواريء            " منشأة امنية "
ة على إسقاالت اقتطعت نحوا من ثلث مساحة المنطقة المخصصة للنساء من باحـة              المؤقت بسرعة كبير  

  .حائط المبكى
وعد بناته بأن ينشأ سريعا الجسر الثابت الذي يالئـم منظـره الموقـع ذا               . وكان الجسر ايضا قبيحا جدا    

تتعقد فـي القـدس     األهمية الدينية والقومية والتاريخية، لكن االمور تعقدت على مر السنين كما يمكن أن              
  .فقط

واحـتج  .  فقد هاجم كبار علماء اآلثار الخطة األولية للجسر الثابت ورفض خبـراء القـانون قانونيتـه               
وعبرت الواليات المتحدة عـن قلـق       . متظاهرون فلسطينيون على أعمال حفر االنقاذ األثرية في المكان        

  .وأرسلت تركيا وفد تحقيق وتدخلت االمم المتحدة
تحذر اآلن بلدية القدس وصندوق     ". الجسر المؤقت "الثاني االخير انقضى سبعة أشتية منذ كان         في كانون   

وهي تلح على الحكومـة أن      ". كارثة المكابية الثانية  "تراث حائط المبكى وسلطة اآلثار وجهات أمنية من         
دية الرخـصة   أصدرت لجان التخطيط البل   . تتخذ قرارا فوريا على تحقيق رخصة البناء لجسر ثابت جديد         

واالردن، . في شهر آذار االخير بعد اجراءات ترخيص طويلة متعبة شارك فيها االردن واليونسكو ايضا             
برغم التنسيق الوثيق معه، هو الذي بادر هذا االسبوع الى قرار التنديد باسرائيل في اليونـسكو بـسبب                  

  .خطة بناء جسر المغاربة الجديد
ا الجهات المختلفة في الغرف المغلقة، حادثة يندفع فيهـا بمـرة            تصف سيناريوهات الرعب التي ترسمه    

واحدة مئات من رجال الشرطة الى الجبل إثر حادثة أمنية أو إخالل بالنظام يقع فيه وينهار لذلك الجـسر                
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الخشبي المؤقت الذي تدعمه اليوم إسقاالت حديدية قوتها غير واضحة فينهار مع رجال الـشرطة الـى                 
وتكون النتيجة الممكن في هذه الحال عشرات القتلـى مـن           . نساء التابعة لحائط المبكى   منطقة مساعدة ال  

  .ويصف سيناريو مشابه آخر انهيار الجسر وفوقه مجموعات من السياح. رجال الشرطة ومن المصليات
   وضع مادي مختل

 هي رسـالة مهنـدس      ،"جسر المغاربة " النغمة االخيرة في اللحن الناشز للمعزوفة غير المنتهية المسماة          
أبلغ اشكول في المدة االخيرة برسالة رسمية الى صـندوق          . العمارة شلومو اشكول، مهندس بلدية القدس     

تراث حائط المبكى أن عليه أن يعمل فورا على وقف استعمال الجسر المؤقت وهدمه بل أن يبـدأ بنـاء                    
فهو ال يالئم الحاجات    . ون حال ثابتا  الجسر المؤقت لم يخصص ليك    "يؤكد اشكول قائال إن     . الجسر الجديد 

وقد يصبح خطرا بسبب وضعه المادي المختل وينبغي العمل على وقـف اسـتعماله              ... االمنية والمدنية 
 14ويبين مهندس بلدية القدس في رسالته أنه اذا لم يهدم الجسر عند أسفل جبل الهيكل خـالل                  ". وهدمه

  .ية لهدمهيوما فان البلدية ستتمسك بالوسائل القانون
. أضاءت رسالة اشكول التي يؤيدها رئيس البلدية نير بركات، مصباحا احمر في ديوان رئيس الحكومـة               

ويزعمون أن ثباته يفحص عنه على الدوام، لكنه تقـوم فـي            . فوضع الجسر المشكل معروف هناك جيدا     
لحـديث عنهـا جميـع      ، يرفض ا  "مصالح حيوية جدا لدولة اسرائيل    "و" تقديرات مشروعة اخرى  "المقابل  

وقد تم الكشف عن أطراف خيـوط       . غير أن السر مكشوف   . أطراف الجدل العاصف في جسر المغاربة     
  .كثيرة له

 يتحدث عنه اآلن بصراحة اثنان من االشخاص الذين كانوا مشاركين في الماضي غير البعيد في جهـاز                 
ميكـي ليفـي    ) المتقاعد(وهو قائد الشرطة    االول في مجال التنفيذ     : اتخاذ القرارات المتعلقة بجبل الهيكل    

الذي كان في الماضي قائد شرطة القدس، والثاني باعتباره مستشارا وهو المحـامي الـدكتور شـموئيل                 
باركوفيتش، وهو خبير ذو صيت عالمي باالماكن المقدسة في القدس طُلب اليه أيام حكومة اولمـرت أن                 

يسمون السر المكشوف الذي لم يتم التحدث عنه الـى اآلن،           . يعد رأيا استشاريا عن قضية جسر المغاربة      
  .يسمونه االردن

 من الصحيح الى اليوم أن العائلة المالكة الهاشمية تستعمل حق النقض على بناء الجسر الدائم بـرغم أن                  
 يشترط ناس الملك عبد اهللا إزالة حق النقض بأن ينفذ         . الخطة عرضت عليها بل انها مشاركة في اعدادها       

وترفض اسرائيل هذا بكامل القوة، لكنها من جهة ثانية ال تطلـق حتـى اآلن               . االردن بناء الجسر الجديد   
المصلحة االسـرائيلية فـي     "يبين قائد الشرطة المتقاعد ميكي ليفي أن        . رخصة تنفيذ بناء الجسر الجديد    

 الهيكـل لتعـادل مكانـة       السنين االخيرة دفعت باجراءات كانت ترمي الى تعزيز مكانة االردن في جبل           
الفلسطينيين وعناصر متطرفة كرائد صالح وحركته الذين أشعلوا الجبل وأحدثوا فيه شغبا فـي احيـان                

  ".لهذا يشارك االردن ويأخذون رأيه في الحسبان. متقاربة
 العالقات باالردن مهمة السرائيل اليوم الى درجة أنها       "ويكشف الدكتور شموئيل باركوفيتش ايضا عن أن        

كان االردن مشاركا فـي تخطـيط       . مستعدة ألن تدفع عنها بمكانة وتأثير يمنحان لالردن في جبل الهيكل          
وتنفيذ ترميم السور الجنوبي والشرقي من جبل الهيكل وفي تخطيط جسر المغاربة باعتبار ذلك جزءا من                

  ".السياسة
   نحتاج الى حليفة

شارون، انتهجت حكومة اسرائيل نهج تعاون أمني ايـضا         منذ أيام حكومة    "يبين الدكتور باركوفيتش أنه     
بل إن ميكي ليفي نفسه وناسا آخرين من        . وناس الموساد هم الذين يعالجون هذا في األساس       . مع االردن 

إن جبل الهيكل برغم كل حساسيته هو جـزء مـن النـصاب             . الشرطة شخصوا عدة مرات الى االردن     
ردن الى جبل الهيكل ليعوض نفسه عن فقدان الـسيطرة علـى            يحتاج اال . الخاص الذي حيك مع االردن    
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االماكن المقدسة للمسلمين في القدس اثناء حرب االيام الستة وليعوض نفسه عـن الخـسارة التاريخيـة                 
  ".للتأثير في مكة والمدينة
ثر اعتداال  اسرائيل في المقابل تحتاج الى االردن في جبل الهيكل باعتباره حليفا أك           " ويبين باركوفيتش أن    

والنتيجـة هـي    . وسالمة عقل بأضعاف من الفلسطينيين أو من محدثي قالقل على الدوام كرائد صـالح             
إن االردنيين يرون القنطرة التي تفضي الى الجبل جزءا         . مشاركة االردن العميقة في شأن جسر المغاربة      

ذلك موافقة تامـة، وهكـذا      واسرائيل ال توافق االردن على      . ال ينفصل عن الجبل وعن اراضي الوقف      
  ".نشأت هذه الورطة التي تحتاج الى قرار شجاع للخالص منها

يجب أخذ رأيهم في الحـسبان      . أفرطوا في تناول هذا االمر    " على العموم يعتقد ميكي ليفي أن االردنيين        
 إن من يستسلم لطلـبهم تنفيـذ خطـة جـسر          . وإبالغهم عن كل جديد لكن يوجد حد للتنسيق معهم ايضا         

يجـب إبـالغ    . المغاربة يمنحهم في واقع االمر موطيء قدم في باحة حائط المبكى، ولهذا معنى صعب             
يجب فعل هذا في يوم أحد كي تكون لدينا خمسة ايام لتهدئة            . االردنيين أننا قررنا تنفيذ وتحقيق الرخصة     

رض لخطر رمي بعـض      والتع - فهو مبني مثل الليغو      -الميدان حتى يوم الجمعة، واقامة الجسر سريعا        
  ".الحجارة

يجب على اسرائيل   . "من المهم أن نُذكر في الختام أن الحديث عن حفظ حياة زوار كثيرين لحائط المبكى              
لن يذكر لنا   . "، يحذر باركوفيتش  "أن تُبدل الجسر فورا ألنه اذا وقعت كارثة فستُلقى المسؤولية كلها علينا           

ليس للفلسطينيين سلطة فعل هذا فهم لم يكونوا قط ذوي سيادة           . أحد أننا أخذنا موقف االردن في الحسبان      
  ".هنا ولم تعترف أية دولة في العالم ما عدا باكستان بسلطة االردن على شرقي القدس

 يقترح باركوفيتش أن تُقام في الموقع كاميرات وأن تُبث االعمال بثا حيا للعالم كله كمـا حـدث اثنـاء                    
في جبل الهيكل يدير    . هذه فرصة اسرائيل أن تُبين من جديد حدود السيطرة        و. اعمال الحفر األثري هناك   

في مقابل  . الوقف الذي هو اليوم ذو توجه اردني الموقع في حين أن اسرائيل مسؤولة عن الغالف االمني               
اذا لم نسلك هذا السلوك سيطلب      . " اسرائيل هي صاحبة االمر    -هذا خارج الجبل كما في قنطرة المغاربة        

ردنيون من الغد أن يكونوا مشاركين في أعمال الحفر األثري عند أسفل الحائط الجنوبي وسـيطلبون                اال
  .، يزعم باركوفيتش"بعد غد التأثير في التخطيط العام لباحة الحائط الغربي ولن يكون لهذه االمور نهاية

   الشرع يمنع
رائيل للحصول على رخـصة النـشاء   مع اس" العالقات الخاصة"يحاول االردن منذ عدة سنين أن يستغل       

بل انه أمر بـاجراء     . أعلن الملك عبد اهللا رسميا أن هذه المئذنة ستقام        . مئذنة خامسة في المسجد االقصى    
منافسة الختيار المصمم الذي سيخطط للمئذنة التي يفترض أن تنضم الى مثيالتها في باب األسباط وباب                

  .رائيل تعارض هذا في هذه االثناء على األقلواس. الحديد وباب السلسلة وباب المغاربة
 في مقابل هذا مكّنت اسرائيل االردن قبل بضع سنين من أن ينقل الى المسجد االقصى المنبر المـستعاد                  
الذي تم احراقه على نحو كامل تقريبا بالنار التي أشعلها في المسجد االقصى شاب استرالي مـضطرب                 

 1994نح االردن في اتفاق السالم مع االردن الـذي وقـع فـي              م. 1969النفس هو مايكل روهان في      
واعترفت اسرائيل بأن االردن سيكون الجهة العربية األرفع في الجبل عنـدما            . أفضلية رسمية في الجبل   

واسرائيل في واقع االمر تحقق هذه األفضلية اآلن في حين ما تزال التسوية الدائمـة               . تنشأ تسوية دائمة  
لكنها تلقت هذا االسبوع صفعة معلنة من االردن الذي بادر الـى قـرار التنديـد                . فقغير مرئية في األ   

  .باسرائيل في اليونسكو
 يقول الحاخام شموئيل رابينوفيتش، حاخام حائط المبكى واالماكن المقدسة المسؤول عن صندوق تـراث              

قـت واغـالق بـاب      حائط المبكى، يقول انه يمكن من وجهة نظره الشرعية هدم الجسر الخـشبي المؤ             
يعيش رابينوفيتش في تناقض داخلي؛ فهو يؤيد ويوالي الفتوى الحريدية التي تُحرم على اليهود              . المغاربة

والجسر سواء كان مؤقتا أم دائما يستعمله يهود يدخلون الى الجبل بخـالف الـشرع               . دخول جبل الهيكل  
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يمكّن من توسيع باحة النساء وهو أمـر        ومن جهة ثانية سينقذ بناء الجسر أرواحا وربما         . بحسب تصوره 
فالخطة الحالية لبنـاء    : أصبح رابينوفيتش قد سجل انجازا من وجهة نظره       . سيتطلب تقديم خطة منفصلة   

  .الجسر الدائم تنشيء فصال بين المتجهين الى الجبل وبين زوار حائط المبكى وهو غير موجود اليوم
.  من النار لكنه يعلم أن عدم القرار قد يكون لعبا بالنار ايضا            يحذر بنيامين نتنياهو قرارا متعجال كالحذر     

 في واليته االولى لرئاسة الحكومة، قضية اخرى أجاز خاللها خـرق            1996يتذكر كيف انتهت في ايلول      
في أحداث الشغب التي نشبت في أعقاب تلك العملية والتـي           . منفذ دخول يفضي الى نفق الحائط الغربي      

. ، قُتل عشرات من االسـرائيليين والفلـسطينيين       "اضطرابات نفق حائط المبكى   "سم  اشتهرت بعد ذلك با   
واليوم يبارك كثيرون ذلك القرار الذي مكّن من استعمال موقع أنفاق الحائط الغربـي لخدمـة جمـاهير                  

  .لكن الثمن كان باهظا. واسعة
الم العربي الذي يعاني انقساما     يخشى رئيس الحكومة من امكانية أن يوحد قرار على بناء الجسر اليوم الع            

ومن جهة ثانيـة ال     ". االقصى على خطر  "وشقاقا وثورات وأن يوحده على اسرائيل تحت الشعار الكاذب          
إن المـستوى   . هذا ليس ذروة الثبات   " المؤقت"تحتاج الى أن تكون مهندسا ذا اجازة كي تفهم أن الجسر            

 القدس في شأن خطر انهيار الجسر، لكن يكفي أن          المختص من الشرطة يخالف الرأي االستشاري لبلدية      
ستقع المسؤولية في هذه الحالة مهمـا تكـن علـى           . تسير فوقه في يوم تهب فيه ريح خفيفة لتشعر بهذا         

  .واذا تضررت العالقات الخاصة مع االردن فسيتهمونه ايضا. اذا انهار الجسر فسيتهمونه. نتنياهو
فهـو يخـشى    . ويعارض ذلك قائد شرطة القدس، نيسو شاحم      . فوراتبديل الجسر الخشبي    " الشباك" يؤيد  

 تمـوز  -وهناك من يتحدث عن نافذة فـرص فـي حزيـران    . اعمال شغب ويقترح انتظار وقت أسهل    
 حينما يبدأ رمضان وعن ايلول الذي ستصوت االمم المتحدة فيه على انـشاء              -ويقترح االبتعاد عن آب     

 يجب استغالل ايلول خاصة حينما يكون العالم مشغوال بشأن الدولـة            وهناك من يعتقد أنه   . دولة فلسطينية 
  .يمتنع نتنياهو حتى اآلن عن القرار وهذا ايضا نوع من القرار. الفلسطينية لتبديل الجسر المؤقت
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