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  42  :كاريكاتير
***  

   حصار غزة رجعة لالنقسام ويدعو اليونان لعدم التورط فيالّيؤكد أهنية  .1
رئيس الحكومة  أن أدهم الشريف نقالً عن مراسله غزة من 4/7/2011 الين، أونفلسطين  نشر موقع

، الحكومة اليونانية بعدم التورط في فخ السياسة 4/7 يوم اإلثنينالفلسطينية إسماعيل هنية، طالب 
 شواطئ القطاع الساحلي  من اإلبحار باتجاه2اإلسرائيلية لحصار غزة من خالل منعها ألسطول الحرية 

ووجه هنية خالل احتفال أقيم في الجامعة اإلسالمية بغزة لتخريج الفوج  ).إسرائيل(المحاصر من قبل 
الذين صمموا على "، 2، تحية الحكومة الفلسطينية للمتضامنين المشاركين في أسطول الحرية 30الـ

ورط في فخ السياسة اإلسرائيلية لحصار غزة، نطالب الحكومة اليونانية بأن ال تت: "وقال ".كسر الحصار
  ".فاليونان والشعب اليوناني تاريخيا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني
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إنه قرار جائر : "وفي تعقيبه على قرار وضع الشيخ رائد صالح رهن االعتقال في لندن، قال هنية
قصى وأحد رموز الشعب يتناقض مع أبسط حقوق اإلنسان، ونؤكد على وقوفنا الكامل مع شيخ األ

بحيث  "هوطالب بضرورة اإلفراج الفوري عن ".1948الفلسطيني، ورمز شعبنا في األرض المحتلة عام 
  ".يأخذ حريته الكاملة وهو يدخل إلى هذا البلد، وفق القوانين واألعراف المعمول بها

لحة بكل وعي وقوة ورغبة ذهبنا إلى المصا: "وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال رئيس الوزراء
نعكس فيها رغبة أبناء شعبنا الفلسطيني وتطلعات األمة وكل الخيرين من أحرار العالم الذين يريدون 

ذهبنا للمصالحة من أجل القدس والالجئين ومواجهة التحديات : "وأضاف ".الشعب الفلسطيني موحدا
 التيارات السياسية والوطنية والسياسية في ، عادا مشاركة قيادة العمل الفلسطيني بمختلف"والمخاطر

إن عجلة المصالحة تتحرك ببطء ولكننا : "وتابع ".انعكاسا ألجواء المصالحة"احتفال الجامعة اإلسالمية 
  ".اخترقنا جدار االنقسام، واالنقسام أصبح وراءنا وال رجعة له أبدا

ل العربية في ظل التغيرات الجارية حالياً، في بعض الدو" الربيع العربي"وتطرق هنية خالل حديثه إلى 
الشعوب العربية واإلسالمية تطلب تغييرا لواقعها السياسي لكن بوصلتها تجاه القدس وفلسطين، : "وقال

ولقد سمعنا شعارات الشعوب وهي تقول الشعب يريد إسقاط النظام، ولما سقط النظام ذات الجماهير 
إن أكثر المستثمرين والمستفيدين من هذه التحوالت : "افوأض ".هتفت الشعب يريد تحرير فلسطين

  ".الكبرى، هي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني
وفيما يتعلق باألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أكد أنهم يخوضون إضرابهم عن 

 ".اوين طهارة الشعب واألمةعنوان من عن"الطعام من أجل حماية الحقوق وحياة كريمة، مشددا على أنهم 
نؤكد على وقوفنا التام إلى جانبهم، وأننا نعمل وسنعمل وبكل الوسائل من أجل حريتهم وكسر : "وقال

  ".قيدهم وإعادتهم إلى ذويهم
إسماعيل هنية قال أمس االثنين إن سكان قطاع غزة تمكنوا  أن 5/7/2011 الخليج، الشارقة، وأضافت

وأكد في . على القطاع منذ خمس سنوات” إسرائيل“الذي تفرضه ”  الظالمالحصار“من تجاوز سنوات 
أضاف هنية . ”طوينا سنوات الحصار الظالم بصمودنا وتضحياتنا“تصريحات له في مخيم بقطاع غزة 

إننا اليوم في مرحلة بعد “: خالل افتتاح عدد من المشروعات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
لحصار الظالم بصمودنا وتضحياتنا، واليوم نقدم صورة التحدي بأن شعبنا أكبر الحصار وطوينا سنوات ا

 وال أحد يستطيع كسر اإلبداعمن الحصار وأكبر من االحتالل وأكبر من جالده وأن شعبنا قادر على 
  .”إرادته

  
  لمصالحة الفلسطينيةل الرعاية المصرية استمرار يطلب عباس :وزارة الخارجية المصرية .2

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير محمد العرابي تلقى رسالة شفهية من  : محمد أدهم-القاهرة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية وسبل إحياء مفاوضات 

سطينية، مازن طلب في رسالته استمرار الرعاية المصرية للمصالحة الفل وأضافت أن الرئيس أبو. السالم
فيما أكد العرابي عقب تلقيه . والمساعدة في تذليل العقبات المتبقية، وأهمها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

إنجاز كافة استحقاقات “، واعتبر أن ”مصر ملتزمة بتقديم كل دعم ممكن للفلسطينيين“الرسالة، أن 
 وهي المعركة الدبلوماسية الكبيرة المصالحة الفلسطينية هو الشرط الضروري لالنتقال للمهمة األكبر،

التي تنتظرنا جميعاً لتأمين االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومن ثم تثبيت مرجعية راسخة 
التي سيكون جوهرها هو تحقيق استقالل الدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً، ولن تكون ” للمفاوضات

  .مفاوضات مفتوحة تدور في حلقات مفرغة
  5/7/2011، يج، الشارقةالخل
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   مليارات دوالرأربعفساد حكومة فياض متعدد األوجه وديونها : زكارنة .3
كشف بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في مدينة رام اهللا :  جمال جمال- القدس المحتلة

ضي السلطة، عن وسط الضفة الغربية المحتلة، ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في عموم ارا
سالم فياض، في وقت وصلت ديون هذه الحكومة الفاقدة " حكومة"بعض أوجه الفساد المالي واإلداري في 
وأكد زكارنة في بيان له أمس عدم وضوح السياسة المالية  .للشرعية إلى أربعة مليارات دوالر

كما أكد وجود هدر . امواالقتصادية واالجتماعية واستحواذ بعض األشخاص على التصرف بالمال الع
للمال العام من خالل المكافآت والمساعدات لبعض الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية؛ حيث أدخلت 

وأشار  .2009 مليون دوالر للعام 52مساعدات هؤالء ضمن المساعدات االجتماعية والتي وصلت لـ
جات بعض المسؤولين وأقاربهم لمنع إلى أن أحد أساليب الهدر الجديدة يتمثل في منح المساعدات لزو

اكتشافها ووضعها ضمن الحاالت االجتماعية، وكذلك هدر للمال العام من خالل تعيين بعض موظفي 
 دوالر، باإلضافة إلى أن معظم العاملين في مجلس الوزراء 5000وزارة المالية بعقود تصل لـ

  .يتقاضون رواتب خيالية وبعقود خاصة دون رقيب أو حسيب
 سيارات، منها فقط 110دث عن شراء السيارات غير المبرر في هذه الظروف؛ حيث وصل عددها وتح

 سيارة، وعدم اهتمام بالمتعطلين عن العمل ومن هم تحت خط الفقر، والحد من الهجرة 21لوزارة المالية 
 على وكشف أن الديون التي ترتبت. للكفاءات وفرض الضرائب دون وجود قانون على مختلف الشرائح

مليار للبنوك، ومليار للمقاولين، ومليار : سياسة فياض وصلت ألكثر من أربعة مليارات دوالر، منها
ونصف للتقاعد، ونصف مليار متفرقات، مشددا على أن ذلك يدل على أن خمس سنوات من قيادة هذه 

 سوف نعتمد 2013م تستدين بشكل شهري، وفياض يقول إننا بحلول العا" الحكومة"كانت فيها " الحكومة"
  !!!.على ذاتنا وال نحتاج لدعم من أحد

وأشار إلى ادعاء فياض حول تحسن األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية، متهما إياه بتقديم العديد من 
خالل السنوات التي قاد % 29األرقام غير الحقيقية فيما يتعلق برواتب الموظفين، والتي تآكلت بنسبة 

وهو في الحقيقة لم % 8.5ولفت إلى قول فياض إن النمو االقتصادي وصل ل. ة الماليةفيها فياض وزار
وأكد أن فياض يمنع رفع الحصانة عن الوزراء ممن لديهم !! حسب رأي االقتصاديين % 1.5يصل لـ

ملفات فساد ويمنع طلبهم من رئيس هيئة مكافحة الفساد، ويستمرون بعملهم ويقومون بالتغطية على 
يشعر بالقلق على ) الشهود(سادهم ويهددون الموظف والمواطن الذي بلغ عن فسادهم وبعضهم ملفات ف
  .حياته

  5/7/2011الدستور،عمان، 
  

  أسماء البلدات الفلسطينية" عبرنة ""إسرائيل"السلطة الفلسطينية تدين محاوالت  .4
كومة اإلسرائيلية تشكيل نددت وزارة اإلعالم الفلسطينية أمس، بقرار الح: محمد الدعمة - لندن، عمان

أسماء المدن والبلدات الفلسطينية داخل الخط األخضر، بما في ذلك مدينة " عبرنة"لجنة خاصة لدراسة 
  .القدس

  5/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ليهاإ لالستيطان في أرض ضمتها "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تنتقد خطط  .5
ة السلطات اإلسرائيلية على خطة لبناء مئات من المنازل الجديدة  انتقدت السلطة الفلسطينية موافق:القدس

متحدث باسم الرئيس ال ، ردينةأبووقال نبيل  .لليهود على أرض في الضفة الغربية ضمتها إسرائيل اليها
تدمر أي محاولة الرساء االسس التي يمكن ان تقود الي سالم " ان الموافقة على الخطة ،محمود عباس

ت تعليقات ابو ردينة بعد ان قال عضو في مجلس بلدية القدس اليشع بيليج ان البلدية وجاء ."حقيقي
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 وحدة سكنية في جيلو وهي مستوطنة يهودية بنيت 900لبناء  رويترز  .وافقت يوم االثنين على الخطة
  . وضمتها للقدس1967على أرض احتلتها إسرائيل في حرب 

  5/7/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  تربط المفاوضات المباشرة بقبول نتنياهو حل الدولتين ووقف االستيطان السلطة .6
 قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ان الفلسطينيين سيذهبون الى           : يوسف الشايب  -رام اهللا 

المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لحظة يعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قبوله بمبدأ الـدولتين علـى         
  . ووقف االستيطان في الضفة وبما يشمل القدس1967ود العام حد

وأوضح عريقات في حديثه لإلذاعة اإلسرائيلية العامة عشية زيارتـه برفقـة النـاطق باسـم الرئاسـة                  
أن هذا هو الموقف الفلسطيني وليس شرطا، وإنما        "الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى واشنطن غداً األربعاء،         

ائيل، بالتالي نأمل من الواليات المتحدة واللجنة الرباعية أن تلزم حكومة نتنياهو بحل             هو التزام على إسر   
الدولتين ووقف االستيطان لكن باعتقادي أن نتنياهو أعطى الرد على هذه الجهود بإعالنه عن عطـاءات                

  وحدة في حي رأس العمـود بالقـدس المحتلـة، وتبـادل            32 وحدة استيطانية بالضفة، و    400عن بناء   
إعالن الحكومة اإلسرائيلية عـن عطـاءات       ..  نكتة، فهو بذلك يكون أعطى الرد      1967األراضي حدود   

استيطانية جديدة في الضفة والقدس يأتي ردا على كل الجهود التي تبذل من اجل العودة إلى عملية السالم                  
  ".والمفاوضات

أن الحكومـة المقبلـة هـي حكومـة         أما بخصوص المصالحة الوطنية، فقال تم إبالغ اإلدارة األميركية          
تكنوقراط وليست حكومة تحاصصية وإنما من شخصيات مستقلة تلتزم بسياسة الرئيس محمـود عبـاس               

  .وتكون قادرة على إجراء االنتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة
لشرقية  والقدس ا  1967وفيما يتعلق بالتوجه إلى األمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لفلسطين على حدود             

اإلدارة األميركيـة   "عاصمة لها، أكد وجود خالفات كبيرة جدا بين الموقف الفلسطيني واألميركي، قائال             
  ".أبلغتنا أنها ستعارض هذه الخطوة وتستخدم الفيتو وكافة الوسائل المتاحة لديها لمنعها

لقيادة الفلـسطينية الـى   من جهته، قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، ان فكرة توجه ا       
القادم لنيـل االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية         ) سبتمبر(مجلس األمن الدولي أو األمم المتحدة في أيلول         

  . من الشهر الحالي 11المستقلة، تتوقف على اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المقرر عقده في 
ـ   لتوجه لمجلس األمن، إذا واصلت إسـرائيل       ، أن القيادة الفلسطينية مصممة على ا      "الغد"وأوضح حماد ل

سياستها في التنكر للحقوق الفلسطينية ورفضها لكافة القوانين والمواثيق الدولية التـي تعتـرف بحقـوق                
وحول وجود معارضين داخل القيادة الفلسطينية للتوجه الى مجلس األمن، قال حمـاد              .الشعب الفلسطيني 

ه إلى مجلس األمن أوالً وآخرون يفـضلون التوجـه للجمعيـة            هناك وجهات نظر، منهم من يريد التوج      "
  ".العمومية التابعة لألمم المتحدة

  5/7/2011الغد، عمان، 
  

   هو األكثر شيوعاً في فلسطينالسياسيالفساد : عزمي الشعيبي .7
لمكافحة الفساد فـي األراضـي الفلـسطينية،        ” أمان“قال مفوض عام ائتالف      : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 الشعيبي، أمس، إن فلسطين بحاجة إلى سنوات طويلة كي تصبح خالية من الفساد، وأكد أن الفساد                 عزمي

وأشار الشعيبي إلى أن الفساد الـسياسي        .السياسي يعد من أكثر أنواع الفساد شيوعاً في الحالة الفلسطينية         
في الوقت ذاتـه علـى   ، مشدداً ”مدير عام ووزير“يبدأ من قمة الهرم، وينحصر بشكل كبير بين منصبي        

أهمية توفر إرادة سياسية من أعلى الهرم السياسي الفلسطيني لمحاربة الفـساد وحمايـة الـوطن مـن                  
رغبة الرئيس محمود عباس في مكافحة الفساد غير كافية، ويجـب أن تتـوفر              “وقال الشعيبي    .مخاطره
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، وانتقد أداء السلطة فـي      ”ل عملي إرادة في العمل والطواقم البشرية القادرة على ترجمة اإلرادة إلى شك          
ورأى الشعيبي الذي كان عضواً فـاعالً        .هذا المجال واعتبرها أنها ال تولي قضايا الفساد االهتمام الكافي         

في المجلس التشريعي السابق، أن استمرار عمل السلطة في ظل غياب البرلمان في الضفة والقطاع هـو                 
  فساد سياسي

  5/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  اتفاق المصالحة على نار ساخنة خالل األيام القادمة:  المجيدعبدخالد  .8
أعلن خالد عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني وأمين :  أشرف الهور-غزة 

على نار ساخنة خالل األيام "عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيكون 
وأوضح  ."بعد أن بدأت جهود مصر ترمي بثقلها في هذه العملية"، الفتاً إلى أن هذا األمر جاء "ادمةالق

 خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيزور مصر أنعبد المجيد، في تصريح صحافي 
الصعوبات قريبا، ويلتقي وزير الخارجية محمد العرابي ومسؤولين مصريين، لمناقشة كيفية التغلب على 

  .التي تواجه خطوات المصالحة وتشكيل الحكومة الفلسطينية والقيادة االنتقالية لمنظمة التحرير الفلسطينية
قد "وبحسب عبد المجيد فقد تحدث عن وجود مؤشرات تدلل أن الرئيس محمود عباس وحركة فتح 

مام تنفيذ اتفاق المصالحة يتخلون عن ترشيح سالم فياض للحكومة الجديدة بعد أن أصبح ترشيحه عقبة أ
 يمثل العقبة الرئيسية "الفيتو األمريكي"وذكر عبد المجيد أن  ."الفلسطينية، وعنوانا لمأزق تشكيل الحكومة

ألن األمريكيين يطالبون بأولوية إعادة المفاوضات بين السلطة "أمام خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة، 
  ."الوطنيةالفلسطينية وإسرائيل قبل إنجاز المصالحة 

 هذا المطلب األمريكي يأتي في إطار عملية تضليل وخداع جديدة للشعب الفلسطيني، وإلجهاض إنوقال 
أي تحرك فلسطيني على الساحة الدولية، ولقطع الطريق على الحراك الشعبي داخل الوطن والشتات 

يطان والتهويد والقمع الذي يبشر بانتفاضة نوعية جديدة في مواجهة الكيان الصهيوني وعمليات االست
االنتفاضة الفلسطينية الثالثة أصبحت خلف الباب جراء ما يحدث " أنإلى ذلك، أكد عبد المجيد . المستمر

 هذه االنتفاضة أن إلىولفت  ."في األراضي المحتلة وحالة اإلحباط الشعبي من مشاريع التسوية الموهومة
فلسطيني في الداخل والخارج سيشارك في هذه ستكون نوعية ومختلفة عن سابقاتها ألن الشعب ال"

االنتفاضة التي ستنتهج أساليب جديدة في مواجهة العدو، وسيكون دورا أساسيا لفلسطينيي مخيمات 
  ."اللجوء والشتات

  5/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

   قريب بين فتح وحماس لبحث تنفيذ اتفاق المصالحةلقاء: األحمد .9
اتصاالً سيجري "قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن :  نادية سعد الدين-عمان

" األسبوع الحالي بين حركتي فتح وحماس للترتيب لعقد لقاء قريب لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية
لم يطرأ أي جديد بشأن اسم المرشح "أنه " الغد"وأضاف لـ .الماضي) مايو(الذي تم توقيعه مطلع أيار 

  ".بحث هذا الموضوع خالل اللقاء المزمع الترتيب له قريباً"، الفتاً إلى "سة الحكومة االنتقاليةلرئا
 5/7/2011الغد، عمان، 

  
  عباس جّمد المصالحة استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية: البردويل .10

ود عباس  صالح البردويل أن تعلل رئيس السلطة الفلسطينية محم.دأكد القيادي في حركة حماس : غزة
ليس مبررا وجيها، وإنما هو "باسم سالم فياض رئيسا للحكومة المرتقبة لتجميد المصالحة ووقف تنفيذها، 

  ".محاولة للتغطية على تجاوب السلطة مع الضغوط األمريكية واإلسرائيلية الرافضة للمصالحة
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دولية لدفع حوارات من أهمية أي وساطة عربية أو " قدس برس"وقلل البردويل في تصريحات خاصة لـ
محمود عباس لم : "وقال. المصالحة الفلسطينية ما لم تكن مشفوعة بضوء أخضر أمريكي وإسرائيلي

يجمد المصالحة ولم يوقف تطبيقها لسبب وجيه، إنما أوقفها باتصاالت مع أمريكا وإسرائيل، هذا هو 
 مشعل بيوم واحد تلقى -قاء عباس السبب المباشر كما علمنا من مصادر فتحاوية رفيعة المستوى، فقبل ل

  ".عباس اتصاال هاتفيا أبلغه رفض أي لقاء مع مشعل، جملة واحدة لم يكررها
أما الحديث عن رفض حماس لسالم فياض فهذا أمر مضحك، ألنه ال مشكلة في رفضنا : "وأضاف

 الكشف عن لفياض كما أنه ال مشكلة لديهم إذا رفضوا الخضري، األمر يتصل بعجز محمود عباس من
الحقيقة، اآلن بدأ يبحث عن مبررات واهية لموقفه من المصالحة، ونحن نؤكد أن أي اتصاالت بعباس 

  ". إسرائيلي فلن يكتب لها النجاح-من أي جهة كانت ما لم تكن مشفوعة بضوء أخضر أمريكي 
  4/7/2011قدس برس، 

  
   مصرية لتطويق الخالف مع حماس  اتصاالت: فتح .11

قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات إذاعية، إن : ب أ د -رام اهللا 
اإلخوة في مصر يبذلون جهدا كبير جدا في مساعدتنا من اجل تجاوز مسألة تشكيل حكومة الشخصيات "

وتوقع العالول أن ترعى القاهرة قريبا لقاءات مع  .المتفق عليها بموجب اتفاق المصالحة" المستقلة
ركتي فتح وحماس في محاولة لتطويق الخالف الحاصل، مشيرا بهذا الصدد إلى اتصاالت ثنائية تجرى ح

إال أن العالول ذكر أن الحركتين لم تتفقا حتى اآلن على موعد لعقد اجتماع . بين الحركتين لنفس الغرض
كامل على المضي بينهما لتسريع إعالن تشكيل حكومة التوافق، مؤكدا في الوقت ذاته حرص حركته ال

  .في اتفاق المصالحة وبأسرع وقت ممكن
  5/7/2011الدستور، عمان، 

  
   تبحث في القاهرة مخاطر التلكؤ في تنفيذ المصالحة "الديمقراطية" .12

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وفداً قيادياً منها بحث مع مسؤولين :  أشرف الهور-غزة 
يذ اتفاق المصالحة الداخلية الذي ترعاه القاهرة بعد مرور شهرين على مصريين مخاطر التلكؤ في تنف

 وفدها ضم عضوي المكتب السياسي صالح زيدان أنوأوضحت . توقيعه، دون تنفيذ أي من بنوده
وصالح ناصر، والتقيا اللواء نادر األعصر والعميد ياسر الغزاوي من جهاز المخابرات العامة المصرية 

وقالت في بيان انه تم التأكيد خالل اللقاء على أن الحل الوطني إلنهاء  . ملف الحواراللذان يشرفان على
مشاركة جميع من وقع على اتفاق المصالحة هو السبيل لتنفيذ االتفاق وحمايته من 'الخالف يكمن في 

جية الضغوطات الخار" هذا يعد األساس في مجابهة آن وشددت الجبهة ".التصدع نتيجة مخاطر المماطلة
، مشيرة أيضاً أن هذا األمر سينجح الطلب الفلسطيني باعتراف األمم "واالبتزازات اإلسرائيلية واألمريكية

  . وعاصمتها القدس67المتحدة بدولة فلسطين على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 
 اللجنة األساسية واللجان وبحسب ما أعلنت الجبهة فقد ذكرت أن وفدها اقترح آلية لتنفيذ االتفاق وتفعيل

  .2009) مارس(الفرعية الخمسة المنبثقة عن حوار القاهرة في آذار 
 وفدها أثار خالل اللقاء موضوع معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، أنوأوضحت الجبهة 

 الوفد المصري أكد على إنوقالت  .وضرورة تكثيف الجهود العربية لكسر الحصار اإلسرائيلي عن غزة
انه يعمل وسيزيد الجهود والتجهيزات التي تحسن إجراءات المرور عبر معبر رفح سواء باختصار 

كما أكد  .الوقت الالزم لعبور المواطن من قطاع غزة إلى مصر، إضافة لزيادة أعداد المسافرين من غزة
  .ع غزةالوفد المصري على تصميم مصر على بذل أقصى الجهود إلنهاء الحصار اإلسرائيلي عن قطا
  5/7/2011القدس العربي، لندن، 
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  "الشعب يريد تنفيذ االتفاق" تدعو ألوسع تحرك شعبي تحت شعار" الشعبية" .13

دعت الجبهة الشعبية الشعب الفلسطيني والقوى السياسية والمجتمعية في الوطن :  أشرف الهور-غزة 
بسبب تأخر تنفيذ اتفاق . "الشعب يريد تنفيذ االتفاق'والشتات، إلى أوسع تحرك شعبي تحت شعار 

على قيادتي فتح وحماس، اللتين " الضغط"وأكدت على ضرورة أن يكون هذا التوجه لـ. المصالحة
في ظل أشرس هجمة احتاللية، تقودها بدعم أمريكي أكثر "حملتهما مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب 
 توافق حركتي فتح أنن شديد اللهجة وقالت في بيا. "حكومات إسرائيل تطرفاً وصلفاً، تتجلى يومياً

كان "وحماس على القفز عن المراجعة السياسية، والتهرب من االتفاق على برنامج الحد األدنى السياسي، 
  ."يعكس عدم توافر اإلرادة السياسية الجادة لدى الطرفين على إنهاء االنقسام، واالكتفاء بإدارة تكتيكية له

  5/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  2 تجاه أسطول الحرية ستنكر الخطوة اليونانيةي" تحالف القوى الفلسطينية" .14
المجيد أمين سر فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطني  عبر خالد عبد

 من اإلبحار إلى 2منع الحكومة اليونانية سفن أسطول الحرية لالفلسطيني عن إدانة الفصائل واستنكارها 
الحميد في بيان أن حكومة اليونان تتواطأ مع الكيان الصهيوني وترضخ  واعتبر عبد .ع غزةقطا

 لشروطه وابتزازاته بالرغم من أن عملية المنع مخالفة لكل الشرائع والقوانين الدولية، ما اعتبره عبد
طيني الذي الحميد سلوكاً غير إنساني ومشاركه عملية من قبل حكومة اليونان في حصار الشعب الفلس

  . يعاني من االحتالل الصهيوني
  5/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   يدعو لألسف وغير مقبول2 اليونان من أسطول الحرية موقف": الشعبية" .15

اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته أمس موقف الحكومة اليونانية الممعن في : حامد جاد -غزة 
 الرامية لكسر الحصار المفروض على غزة بأنه يدعو 2ة  الحريأسطولإصراره على منع إبحار سفن 

 وغير مقبول، ويتناقض مع المواقف التقليدية لليونان وشعبها الصديق المؤيد للحقوق العادلة لألسف
  . دولته المستقلة وعاصمتها القدسوإقامةللشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، 

  5/7/2011الغد، عمان، 
  

  اً مع األسرى والشيخ رائد صالح تضامنلحماس  تظاهرة: غزة .16
ندد مئات من أنصار حركة حماس في مسيرة تضامنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة،  :رائد الفي

حماس  وشدد النائب عن حركة .بسياسة القمع اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
تالل بحق األسرى وتصعيد الممارسات في المجلس التشريعي مشير المصري على أن جرائم االح

العدوانية ضدهم، لن تفلح في ابتزاز المقاومة الفلسطينية، ودفعها لتقديم التنازل في قضية الجندي 
رسالتنا واضحة ورئيس "وقال المصري  .اإلسرائيلي جلعاد شاليت األسير في غزة منذ خمسة أعوام

قمع المتكررة لخفض سقف مطالب المقاومة المتعلقة الوزراء اإلسرائيلي يعلم أن محاولة اإلذالل وال
  ."بصفقة التبادل لن تنجح

  5/7/2011الخليج، الشارقة، 
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  ؟"إسرائيل"ـ هل تقنع أنقرة حماس باالعتراف ب:التركية" ميللييت "ةجريد .17
 التركية أمس عن مضمون المحادثات التي أجراها الوفد "ميللييت"كشفت صحيفة : محمد نور الدين

يركي المؤلف من جون ماكين وجو ليبرمان وليندسي غراهام مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب األم
  .اردوغان في أنقرة في طريقهم إلى أفغانستان

جس نبض أنقرة حول : وقالت الصحيفة إن الوفد األميركي جاء إلى تركيا ليبحث موضوعين أساسيين
  . اإلسرائيلية-كانية تحسين العالقات التركية مستقبل نظام الرئيس السوري بشار األسد ومدى إم

ونقل عن . وتطرقت المحادثات إلى مسألة حركة حماس والجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت
األميركيين دعوتهم اردوغان إلى إقناع حماس باالعتراف بإسرائيل وتخفيض سقف شروطها إلطالق 

د تكون أسهل اليوم مع ازدياد ثقل جماعة اإلخوان وتقول الصحيفة إن مهمة اردوغان ق. سراح شاليت
واعتبرت الصحيفة انه إذا نجحت تركيا في إطالق سراح . المسلمين في المنطقة وعالقة تركيا الجيدة بهم

شاليت وفي إقناع حماس االعتراف بإسرائيل فستكون بالفعل قوة إقليمـية كبيـرة تفتح على محادثات 
  .يين، وحينها ستكون جائزة نوبل في انتظار رئيس الحكومة التركيةسالم بين إسرائيل والفلسطين

واشارت الى ان اردوغان قال خالل االجتماع انه سيزور القاهرة قريبا، ويفكر بتوسيع هذه الزيارة إلى 
قطاع غزة، بهدف اللقاء مع قيادة حماس، مشيرا إلى أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين الجانبين 

  .إلسرائيلي لن يمر دون موافقة حماسالفلسطيني وا
أما بالنسبة لتحسين العالقات مع إسرائيل، فتقول الصحيفة انه تم البحث في إيجاد صيغة تقابل المطالب 

  .التركية في االعتذار والتعويض ولكنها ال تطيح بالحكومة اإلسرائيلية في حال تقدمت باعتذار
وترجمت ذلك غراهام . حا جدا من المحادثات مع اردوغانوتقول الصحيفة إن الوفد األميركي خرج مرتا

  .»انه اللقاء األفضل الذي نجريه حتى اآلن مع زعيم دولة«بالقول أمام اإلعالميين 
  4/7/2011السفير، بيروت، 

  
  تقف خلف الحملة الهادفة إلسقاط سلفاتوري لومباردو حماس": السفير" .18

مدير عام األونروا (الحملة الفلسطينية إلسقاط "روا، تستمر في ظّل صمت تام لوكالة األون: مادونا سمعان
 في سعيها لتحقيق هدفها المعلن، عبر بيانات متالحقة، بينما كانت تتظلل خلفها "لومباردو) سلفاتوري

 أسبابها "السفير"حين بررت حركة حماس لـ.. جهات فلسطينية لم ترد الكشف عن نفسها، إال أمس
  ."بالشخص" بإسقاط مدير عام الوكالة في لبنان، الكامنة وراء مطالبتها

وكان البيان األخير الصادر عن الحملة، التي ال يعرف عدد الجهات الفلسطينية المنضوية تحت لوائها، قد 
، "إلى ما يفوق خمسة آالف دوالر" لومباردو ورفع أجورهم "التي ارتاح لهم" أسماء مدراء المناطق "فنّد"

ولم يجرؤ المشرفون على الحملة ذكر . ئة دوالر، بحسب بيان الحملةا ألفاً وسبعمبعدما كانت ال تتعدى
وقد رافق تلك . االسم الكامل للمدير المعني بالنقد، مكتفين بالحرفين األولين من االسم والشهرة

... "أخوه موظف في األونروا أيضاً" أخبار مختلفة عن لومباردو، كشراء شقة في صور، أو "المعلومات"
  ."شراء ضمائرهم"معتبرين أن رفع األجور ما هو إال محاولة من المدير العام لـ

ميزانية الوكالة التي تناهز سبعين "وأوضح المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان رأفت مرة أن 
ي ئة فقط، ألن الوكالة فامليون دوالر، ال يصل منها إلى الالجئين الفلسطينيين سوى نسبة أربعين في الم

ئة من ميزانيتها على دفع أجور الموظفين، وتلبية عقود البنان تصرف أكثر من نسبة ستين في الم
ما يعني أن حصة كل فرد من ... الصيانة، وتأمين بدالت إيجار المباني، ونفقات أمنية، ومحروقات

 أمر بغاية وهو": ويكمل مرة. "تين وخمسين ألف الجئ إلى لبنان من الخدمات هي ضئيلة جداًاالمئ
ال "فالحكومة اللبنانية .. "الخطورة، ال سيما ان الوكالة هي المسؤولة الوحيدة عن الفلسطينيين في لبنان
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ال تقدم ما "، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي من المفترض أن تكون الممثل الشرعي لهم "تقدم شيئاً لهم
  .، يقول مرة"هو ذو قيمة لهم

قوله، بعد سلسلة اجتماعات حول مختلف المجاالت والمناطق لتعزيز تقديمات وتأتي الحملة، على حد 
  .األونروا، ال سيما في مجالي الصحة والتعليم

وفي الخالصة، أوضح المسؤول السياسي أن حماس ضد نهج لومباردو شخصياً، وأن العديد من الجهات 
  ." يقوم بذلك إال نكاية بحماسمن يهلل لسياسة المدير العام، ال"الفلسطينية تساندها، وأن 

 4/7/2011السفير، بيروت، 
  

  وتتعهد بمواصلة النضال" كتائب األقصى"تؤبن مؤسس " فتح" .19
تعهدت حركة فتح بمواصلة النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة أنها ال تنسى شهدائها وقادتها : غزة

، ذكرى استشهاد قائد 4/7 االثنين جاء ذلك خالل إحياء الحركة .الذين ضحوا من اجل هذا الهدف
التابعة لها، الشهيد جهاد العمارين، وابن أخته الشهيد وائل النمره، وذلك " كتائب شهداء األقصى"ومؤسس 

، وسط مدينة غزة، وزيارة قبريهما، وقراءة الفاتحة، وزيارة "ميدان فلسطين"بإعادة تجديد صورتهما في 
   .أسرتيهما

  .4/7/2002غتالت العمارين والنمرة في وكانت الدولة العبرية ا
 4/7/2011قدس برس، 

  
  مؤتمرات الحركة في صيدا تجدد بالثلثين:  فتحأقاليم انتخابات .20

بالدوران، ومرت أول من " فتح إقليم لبنان"في حركة " المناطق"استمرت عجلة مؤتمرات : أنيس محسن
رى في البقاع وبيروت وصور على التوالي، أمس على صيدا، التي لم تخالف النتائج المحققة فيها، ما ج

فكان التجديد بنسبة الثلثين، لتضع المرحلة المقبلة من المؤتمرات، أي مؤتمر اإلقليم، على سكة باتت "
معالمها واضحة، وستأتي بتغيير وتجديد لن يكونا مختلفين عن النتائج المحققة الى اآلن في انتخابات 

علماً أن خاتمة مؤتمرات ". المستقبل"ماهر شبايطة لـ" عين الحلوة"شعبة ، وفق ما قاله أمين سر "المناطق
  .المناطق ستكون األحد المقبل في الشمال

، مع األخذ في 9 من أصل 6في صيدا وخارجها، فإن نسبة التجديد هي " فتحاوي"ووفق اكثر من مصدر 
 مرشحين، ولكن 3ألصوات بين اإلعتبار أن واحداً من الستة الجدد لم يحسم وضعه بعد بسبب تساوي ا

ورأى . بغض النظر، فإن الفائز في انتخابات اإلعادة األحد المقبل سيحسب على الجديد وليس القديم
المؤتمرات بادرة صحية في جسم الحركة الذي بات بحاجة ماسة "أن " المستقبل"شبايطة في حديث الى 

العصر، التي هي التغيير والتجديد في ظل الى التجديد كي يحقق انطالقة جديدة، ويتماشى مع روح 
، وبالتالي من 1965ان التغيير هو منطق فتح منذ ان انطلقت في العام : "واشار". الربيع العربي القائم

  ".غير المنطقي ان تسود روح التجديد في المنطقة كلها فيما فتح رائدة التجديد منطوية على نفسها
ن في فتح لبنان من التجديد، الذي كانت بادرته في عقد المؤتمر بعض المتضرري"ويشير شبايطة إلى أن 

، بعد عشرين عاما من غياب 2009) أغسطس(الوطني السادس للحركة في بيت لحم في آب 
المؤتمرات، سعوا الى عرقلة عقد المؤتمرات، كي يبقوا على سيطرتهم وسلطتهم، وقد تمكن هؤالء من 

 أشهر، لكن 9، اي بتأخر 2011) يونيو( الى حزيران 2010) تمبرسب(تأخير عقد المؤتمرات من أيلول 
  ".اصرار معظم اعضاء فتح على عقدها، فوت على هؤالء الفرصة

النتائج التي تحققت في صيدا وقبلها في البقاع وبيروت وصور هي طبيعية، ألن "وأكد شبايطة ان 
وبات بإمكان معظم األعضاء اإلختيار الضغوط التي كانت تمارس سابقا على الحركة قد تالشت تقريبا، 

بحرية تامة وبعيدا عن الترتيبات المسبقة والضغوط والتهديد، وقد تحقق التجديد الكبير هذا في جسم فتح 
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في صيدا وغيرها من المناطق، على الرغم من بقاء بعض الضغوط، التي ستنتهي في المحصلة، ألنها لم 
صورة قيادة فتح في إقليم لبنان باتت "ولفت شبايطة الى ان  ."تثبت جدواها، ولن يكون لها أي مستقبل

واضحة، على الرغم من أن مؤتمرات المناطق لم تختتم بعد، وسيكون اخرها األحد المقبل في الشمال، 
  ".وستكون النتائج ايضا صورة عما سبقها، وستؤسس لتغيير على مستوى قيادة اإلقليم

ألف مؤتمر اإلقليم من أعضاء قيادة اإلقليم الحالية وقيادة المناطق يت: "وشرح األمر على النحو التالي
من عدد اعضاء المؤتمر يعينون من الكفاءات، % 10المنتخبة ومسؤولي المكاتب الحركية يضاف اليهم 

  ".فحتى لو كان التعيين غير موفق، فإن التجديد في قيادة اإلقليم مؤكد، لكن يبقى السؤال عن نسبة التجديد
ا يمكن للقيادات المنتخبة الجديدة، في المناطق وفي اإلقليم الحقا، أن تقدمه للحركة، اكد شبايطة أن وعم

الديموقراطية ستكون هي الفيصل، وستعقد المؤتمرات في مواعيدها ولن تكون هناك بعد اليوم أي "
الذي اقره المؤتمر عراقيل ولن يسمح بعد اآلن بوضع العصي في الدواليب، وسوف يكون النظام الداخلي 

السادس اساس العمل التنظيمي، وخصوصا دورية المؤتمرات، وبذلك لن تتكلّس الحركة، وسوف تخلق 
ديناميكية داخلية تسمح بخلق ديناميات اخرى، بانت مظاهرها في المؤتمرات الحالية حيث ناقش 

  ".ةالمؤتمرون اوضاع الحركة التنظيمية والملفات السياسية من دون اي موارب
 5/7/2011المستقبل، بيروت، 

  
   بتسوية الخالفات مع تركيا مهتمة جداً"إسرائيل: "باراك .21

إن إسرائيل مهتمة إلى حد 'إيهود باراك االثنين'قال وزير الدفاع اإلسرائيلي:  زهير أندراوس-الناصرة 
 تركيا من الدول ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن باراك قوله امس إن .كبير بتسوية الخالفات مع تركيا

الهامة في منطقة الشرق األوسط، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد وضع الخالفات مع تركيا وراءها والنظر 
تشير إلى تصميم الفلسطينيين على الحصول على 'باراك أن هناك دالئل متزايدة'وأضاف .إلى المستقبل

  .مستقلةاعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ال
وأكد أن هذه الحالة تضع إسرائيل أمام مشكلة ليست ببسيطة ويتعين عليها أن تبحث بجدية عن طريق 

للدول األوروبية واألخرى ''واستطرد أنه يتعين على إسرائيل أن تثبت.الستئناف الحوار مع الفلسطينيين
  ''.ات الفلسطينيةأن سبب عدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين يعود إلى التصرف

  5/7/2011، القدس العربي، لندن
  

   ألنه لم يواصل المفاوضات مع الفلسطينيين ارتكب خطأ تاريخياًنتنياهو: ليفني .22
زعيمة المعارضة ، أن برهوم جرايسي، عن مراسلها من الناصرة 5/7/2011، الغد، عّمانذكرت 

ا المفاوضات مع إسرائيل، بل إن ما أوقفها كانت إن الفلسطينيين لم يوقفو ": تسيبي ليفني قالتاإلسرائيلية
، مؤكدة ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تاريخيا 2009االنتخابات اإلسرائيلية في العام 

 لم تتوقف بسبب 2009ان مفاوضات العام "وقالت ليفني في حديث اذاعي  ".بعدم مواصلة المفاوضات
بسبب االنتخابات اإلسرائيلية، وحديث نتنياهو عن رفض فلسطيني هو رفض القيادة الفلسطينية، وإنما 

لقد ارتكب "وتابعت ليفني ". محض كذب ونتنياهو يعرف هذا، لقد كانت مفاوضات لم يتم استنفادها"
نتنياهو خطأ تاريخيا بعدم مواصلته تلك المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها، لقد أدرت تلك 

كما انتقدت ليفني، السياسة الخارجية لنتنياهو ووزيره أفيغدور  ".لم يتم استنفادهاالمفاوضات، وببساطة 
ليبرمان، وقالت إنها سياسة يشوبها الخلل ونقاط ضعف، ومن هذا ما يظهر على خلفية المساعي لوقف 

) بتمبرس(أسطول الحرية، وفي مسألة المبادرة لالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في ايلول 
ألول مرة تضطر حكومة إسرائيل لمقايضة دول أوروبية، إما لوقف أسطول "وقالت ليفني،  .المقبل

  ".الحرية، أو بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة
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ليفني تطرقت إلى توقيف الحاخامان ، أن يو بي آي، عن 5/7/2011، القدس العربي، لندنونشرت 
ئور ويعقوب يوسف والتحقيق معهما بشبهة تحريضهما على االعتداء على العرب المتطرفان دوف لي

توجد ' إنه :توقال .ومن ثم إخالء سبيلهما وأعمال الشغب التي قام بها مئات من نشطاء اليمين المتطرف
هنا مجموعة تدعو إلى تحويل إسرائيل إلى دولة إكراه ديني وهم يريدون االنصياع لشريعة الحاخامات 

  .'ط وليس للمؤسسة القضائية ورئيس الوزراء ال يوقفهم ألنهم بنظره شركاء طبيعيين لهفق
عقبت ليفني على احتمال عودة الوزير ورئيس حزب شاس السابق أرييه درعي إلى الحياة السياسية و

ريد كل من ي' إن ةلئقا وخوض االنتخابات العامة المقبلة بقائمة جديدة واالنضمام إلى تحالف برئاستها
الدخول في المعترك السياسي ولديه أفكارا شبيهة بأفكاري وبإمكانه أن يكون شريكا في تغيير دولة 

  .'إسرائيل مرحب به
  

   بدءوا يقتنعون بحل الدولة من جانب واحداألوروبيون: ليفني .23
 العديد وأن, صرحت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيفي ليفني بأن موقف إسرائيل في العالم ليس إيجابيا

من القادة األوروبيين بدءوا يقتنعون بحل الدولة من جانب واحد كبديل عن حالة الجمود السياسي الذي 
إن "ونقلت صحيفة الجيروزليم بوست اإلسرائيلية عن ليفني قولها  .تشهده عملية السالم في الشرق الوسط

  ".اسة نتنياهو وال يفهمونهاالعديد من اليهود حول العالم يحبون إسرائيل ولكنهم ال يقبلون سي
وعند سؤالها إن كانت قادرة على التوصل إلى اتفاق سالم نهائي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

إنني قابلت محمود عباس عدة مرات في "لم تجب ليفني على السؤال بشكل مباشرو ولكنها قالت , عباس
  ".إلى اتفاق سالموأقترح على القائدين بأنه يجب عليهم التوصل , الماضي

  4/7/2011، موقع عكا االخباري
  

   جديدة من قبل أعضاء الكنيست اإلسرائيلي إلطالق سراح شاليطمبادرة .24
أعلن عدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي اليوم االثنين، عن إطالق مبادرة جديدة تهدف إلى : القدس

ة ضغط على رئيس الوزراء جمع أكبر عدد من أصوات أعضاء الكنيست اإلسرائيلي لتشكيل جبه
مقابل " جلعاد شاليط"، للدخول في مفاوضات جديدة إلطالق سراح الجندي "بنيامين نتنياهو"اإلسرائيلي 

وذكر موقع القناة الرابعة اإلسرائيلية أن المبادرة جاءت من  .اإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين
" الليكود"، والنائبة عن حزب "شاؤول موفاز"سرائيلي قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اإل

  ".إيتان كابل"ميري رغب، باإلضافة إلى عضو الكنيست 
  4/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   تمنع الطيبي من طرح قانون يمنع إنكار نكبة فلسطينالكنيست رئاسة .25

راح قانون طرحه النائب ، بفزع، مشروع اقت)البرلمان اإلسرائيلي(ردت رئاسة الكنيست : تل أبيب
ورفضت أكثرية أعضاء . 1948العربي أحمد الطيبي، لمنع إنكار نكبة الشعب الفلسطيني في عام 

الرئاسة حتى مجرد طرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست، بل اعتبره نواب اليمين محاولة لتزييف 
من نواب اليمين، قد ثاروا من طرح كان أعضاء رئاسة الكنيست، وغالبيتهم  ."إسرائيل"التاريخ وتدمير 

إن هذا القانون يناقض أساسا إقامة دولة إسرائيل : فقال داني دانون، من حزب الليكود. االقتراح
بينما قال . واقترح على الطيبي أن يطرحه على جدول أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني. ووجودها

، »يوم نكبة«على أنه » يوم استقالل إسرائيل«يعرف إن هذا القانون : »إسرائيل بيتنا«أليكس ميلر، من 
أما رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، فقال . ويندرج في إطار محاوالت نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية
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إن اقتراح النائب الطيبي يهدف إلى تغيير التاريخ واالدعاء بأن إقامة دولة الشعب اليهودي هي سبب 
  .ه يجب منع طرح هذا القانوننكبة الشعب الفلسطيني، وعلي

  5/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  الشهيرة" يورو فايتر" وألمانيا تطوران قذيفة "إسرائيل" .26
" يورورفايتر" وألمانيا قذيفة صاروخية ذكية ستباع مع الطائرة المقاتلة "إسرائيل"طورت كال من : القدس

عتها أربع دول أوروبية هى بريطانيا وألمانيا التى تخدم حاليا فى جميع أنحاء العالم وتشترك فى صنا
التى يطلق ) ارض-جو(اإلسرائيلية اليوم إن القذيفة " جيروزاليم بوست"وقالت صحيفة  .وإيطاليا وإسبانيا

" ديل"تخضع للتطوير من قبل شركة رافائيل لألنظمة الدفاعية المتطورة اإلسرائيلية و" بيلوم"عليها اسم 
 كم من 100قذيفة سبايس لرفائيل والتى لديها القدرة على ضرب االهداف على بعد األلمانية وتعتمد على 

ونوهت الصحيفة بأن القذيفة الجديدة تعتبر فريدة من نوعها حيث لديها القدرة على ضرب  .الهدف
مما يعنى أن الطيار أو الربان يستطيع أن يحرك ) جى بى اس(األهداف عبر نظام إرشاد قمر صناعى 

وذكرت شركة ديل األلمانية أن  .بشكل مباشر صوب الهدف من خالل رؤية لقطات فيديو مباشرةالقذيفة 
أنظمة االستهداف المزدوج تجعل قذيفة بيلوم سالح مثالى لالستخدام فى عمليات تتحرك فيها األهداف 

  .كما تستخدم أيضا ضد السفن ومواقع رادارات العدو فضال عن أنظمة الدفاع الجوية
  4/7/2011، ا اإلخباريةوكالة سم

  
   يمنع نشر تفاصيل وصور للضباط خوفا من مالحقتهم قضائيا بتهم جرائم حرباالحتالل جيش .27

كشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الثالثاء، عن منع نشر صور : القدس
وكان جيش  . حربوتفاصيل ضباط كبار في جيش االحتالل خوفا من مالحقتهم قضائيا بتهم جرائم

االحتالل قد شكل لجنة خاصة لفحص كيفية منع تقديم ضباط للمحاكم، وأوصت اللجنة بمنع نشر صور 
الذي اتهم إسرائيل بتنفيذ ' غولدستون'وتفاصيل الضباط الكبار، واتخذ الجيش هذا القرار في أعقاب تقرير 

ش االحتالل إن الهدف من منع نشر وقال ضابط كبير في جي .جرائم حرب في العدوان األخير على غزة
  .تفاصيل الضباط هو منع المس بهم والدفاع عنهم لكي ال يتم تقديمهم للمحاكم الدولية

  4/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   يجند رجال الدين لتعزيز القيم الدينية بين صفوفهيسرائيلاإلالجيش  .28
ي اطار ما يصفه بحملة لتعزيز القيم الدينية يجند الجيش اإلسرائيلي حاخامين ف:  جيفري هيلر-القدس 

وقوبلت الخطوة التي اعلن عنها في العدد االخير من المجلة االسبوعية التي  .بين جنوده على الجبهة
بانتقاد يوم االثنين من جانب واحد من أكثر أصحاب مقاالت الرأي شعبية ) باماهاني(يصدرها الجيش 

بموجب الخطة سيكلف حاخام من قوات االحتياط بالعمل مع كل و ."جيش للرب"والذي حذر من تشكيل 
  .كتيبة في القيادة الشمالية للجيش والتي تقع ضمن مسؤولياتها حدود إسرائيل مع كل من لبنان وسوريا

وتضمن المقال تفاصيل " ادخال الدين في الكتائب القتالية في تزايد"وجاء في مقال بمجلة باماهاني 
  . بعد مشروع تجريبي استمر عاماالبرنامج الذي يجري

ال ) للمشاة( في لواء جوالني 51قائد الكتيبة "لكن االن جاء في المقال الذي نشر في مجلة باماهاني ان 
  ."يتحرك خطوة دون ان يأخذ الحاخام معه

  5/7/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  "إسرائيل"ـطيني وموالية للشعب الفلسلهدف حكومة نتنياهو خلق أجيال عربّية معادية : دراسة .29
إبراهيم أبو جابر، إن المؤسسة اإلسرائيلية منذ . قالت دراسة جديدة، أعدها د:  زهير أندراوس-الناصرة 

تأسيسها حرصت على نهج معين خاص وهادف وموجه في السياسة التعليمية والتربوية، أهم معالمها 
 إلى أن التأكيد على هذا المبدأ ورد ضمن وثيقة االستقالل مبدأ التربية للقيم الصهيونية واليهودية، الفتةً

. 1953ترجمت هذه الوثيقة على شكل قانون رسمي إلزامي، وهو قانون التعليم الرسمي لعام  ، 1948
هذا القانون لخّص العملية التربوية في جملة واحدة، أصبحت جوهر كل شيء في جهاز التربية والتعليم، 

التربية على قيم الحضارة اإلسرائيلية، وعلى : ى أن الهدف األساس للتعليم هوحيث أكد القانون عل
  .إنجازات العلم، وعلى حب الوطن، والوالء للدولة وللشعب اليهودي

ونوهت الدراسة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية أقّرت خطة مقدمة من وزير التربية والتعليم غدعون 
فعه نتنياهو وحكومته يهودية الدولة، تبنتها هذه الحكومة، والخطة تنص على ساعر، خدمة للشعار الذي ر

  .أن هدف جهاز التعليم في إسرائيل التربية للقيم الصهيونية ـ اليهودية
إن سياسة حكومة نتنياهو الحالية وتحديداً وزارة التربية والتعليم تعد فتح : وخلصت الدراسة إلى القول
ني وتنذر بالكثير، وهدف هذه السياسة شطب الرواية الفلسطينية تماماً، وفرض جبهة مع الداخل الفلسطي

االنتماء والوالء للمؤسسة اإلسرائيلية بقوة القانون، وسلخ العرب الفلسطينيين عن دوائر انتماءاتهم الدينية 
يان اإلسرائيلي والوطنية والقومية، ال بل وخلق أجيال هجينة معادية ألبناء شعبها الفلسطيني وموالية للك

فالمطلوب إذن من المدارس العربية تخريج مقاتلين للدفاع . وإن كانت أسماؤهم عربية ولسانهم عربي
عن المؤسسة اإلسرائيلية وأرضها وأهلها وحقوقهم المسلوبة وليس عن فلسطين وأرضها وأهلها 

 والزرع في نفوس الطالب وحقوقهم، المطلوب من المدارس العربية تعليم الحقد ضد العرب الفلسطينيين
العرب وذاكرتهم تبعية األرض لليهود، وأن ال حق لغيرهم عليها، وأن عليهم أن تصدح حناجرهم بالنشيد 

  .الوطني اإلسرائيلي، وتعريف أنفسهم بأنهم إسرائيليون وليسوا فلسطينيين
  5/7/2011، القدس العربي، لندن

  
       األمني "لإسرائي" تعدل تفكير  العربيةالثورات: دراسة .30

كشف الكاتب صالح النعامي في دراسة نشرها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أن تفجر 
ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي قاد النّخب األمنية اإلسرائيلية إلى االتجاه إلى زيادة موازنة 

نفقات "ويشير الباحث في دراسته  .ة جيشهااألمن، والتأكيد على ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في بني
إلى أن النخب األمنية تعتبر أن تفجر ثورات التحول " األمن اإلسرائيلي في ظل الثورات العربية

الديمقراطي في العالم العربي، وإسقاطاتها المحتملة، تفرض على الكيان الصهيوني إعادة صياغة عقيدته 
حداث تغييرات جوهرية في بنية الجيش وطابع استعداداته، مما يستدعي األمنية من جديد، والمبادرة إل

  .زيادة موازنة األمن وإعادة صياغة مركباتها لتستجيب للتّهديدات المتوقّعة
ويستعرض النعامي في الدراسة المسوغات التي يقدمها قادة جهاز األمن لتبرير المطالبة بزيادة النفقات، 

تستوعب الزيادة، عالوةً على تقييم الخبراء االقتصاديين وأرباب المرافق واألوجه المحتملة التي 
االقتصادية اإلسرائيلية لهذه المطالب ولتأثيراتها المتوقّعة على منعة إسرائيل االقتصادية وحصانتها 

جمت عن وينطلق في ورقته من المعطيات اإلسرائيلية التي تشير إلى اآلثار اإليجابية التي ن .االجتماعية
مع مصر واألردن، حيث ساهمت في تحقيق ) كامب ديفيد، ووادي عربة(توقيع إسرائيل لمعاهدتي السالم 

  .الكيان الصهيوني طفرة اقتصادية هائلة
ومكّن تراجع مستوى التهديدات األمنية على الجبهتين الجنوبية والشّرقية صنّاع القرار : اقتصاد بالموارد

منية كثيرا، بحيث وجهت الموارد المخصصة لألمن إلى االستثمار في مجال البنى من تقليص النّفقات األ
  .التحتية المدنية والتقنيات المتقدمة، وغيرها من مجاالت
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وأدى هذا الواقع إلى تراجعٍ كبير في حجم الحصة التي تشغلها موازنة األمن في الموازنة العامة للدولة 
" السالم"، كما وجه جزء من التقليص إلى الصحة والتعليم واإلسكان، أي إن والناتج المحلّي اإلجمالي

واالستقرار ساهما في تمكين صنّاع القرار في تل أبيب، من اتّباع سياسة اقتصادية اجتماعية ضمنت 
  .تكريس أسس دولة الرفاه االجتماعي، لتكون إسرائيل بيئةً جاذبة للهجرة اليهودية

أن تمثّل التحوالت النّاجمة عن الثورات تهديداً لكّل اإلنجازات التي حقّقتها إسرائيل هناك مخاوف من "
لدى صنّاع القرار وأرباب -ويضيف النعامي أن الثورات العربية أثارت المخاوف ."بفعل التّسوية

ئيل بفعل عوائد  من أن تمثّل التحوالت النّاجمة عنها تهديداً لكّل اإلنجازات التي حقّقتها إسرا-المرافق
فقد اعتبرت النّخب اإلسرائيلية أن ما حدث تهديد التّفاقية كامب ديفد التي أتاحتْ للكيان . التّسوية

الصهيوني تقليص نفقات األمن، ومضاعفة االستثمار في المجاالت المدنية التي تبعد شبح الركود 
  .االقتصادي

ض مضاجع النّخبة السياسية واالقتصادية المخاوف من أن وأكد الباحث أن ما يق: التجارة اإلسرائيلية
 ة، ذلك أنعلى تجارة إسرائيل الخارجي ضِ قيودر البحار، % 98تُسفر الثورات عن فرمنها ينقل عب
  .وثلث االستيراد والتّصدير اإلسرائيليين يوجه نحو الشرق عبر قناة السويس

هو فقط من إغالق القناة أمام السفن التجارية اإلسرائيلية، بل وال يتخوف رئيس الوزراء بنيامين نتنيا
يخشى إقدام المصريين على إغالق مضائق تيران وتهديد المالحة البحرية عبر ميناء إيالت، مما يعني 

  .خنْق إسرائيل تماماً
وغ ملح ويستدرك في فصل من دراسته بالقول إنه رغم الجدل الداخلي، ال يوجد إجماع على وجود مس

لزيادة موازنة األمن في أعقاب الثورات العربية، ويستند في ذلك إلى رأي محلّلين يعتبرون أن الظروف 
الموضوعية تلزم مصر تحديداً بالحفاظ على معاهدة كامب ديفد، بغض النظر عن طابع نظام الحكم القادم 

 وعلى اعتبار أن أوضاع مصر الداخلية .وخلفيته األيديولوجية، استناداً العتبارات اقتصادية محضة
  .ستمنع النظام القادم من وضع مواجهة إسرائيل ضمن أولوياته

ويؤكّد النعامي في الختام أنه على الرغم من تحفّظات أرباب المرافق االقتصادية وبعض : خزانة مرهقة
ن السابق ألوانه الحكم على مآل الخبراء على االتّجاه الرسمي العام بشأن زيادة موازنة األمن، ومع أنه م

الثّورات العربية وتداعياتها على إسرائيل، يمكن القول إن حالة الضبابية وانعدام اليقين التي أسفرت عنها 
  .الثورات، ستدفع إسرائيل للقيام باحتياطات أمنية كبيرة تُرهق خزانة الكيان الصهيوني

ى المساعدات األميركية اإلضافية لتغطية النّفقات العاجلة حتّى من هنا، فإن إسرائيل ستحاول االعتماد عل
  .ال تتأثّر السياسات االقتصادية االجتماعية التي تضمن مستوى رفاه عاٍل لإلسرائيليين

ويستخلص أنه إذا تحقّقت التوقّعات السوداوية بشأن مآل الثورات العربية، وباتت الجبهات الحدودية 
، ساحات مواجهة، فإن النّفقات األمنية ستكون كبيرة إلى حد لن يجدي معه االكتفاء جنوبا وشرقا وشماال

  . بالمساعدات األميركية اإلضافية
  4/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   فلسطينياً شهيدا84ً تتراجع عن قرار تسليم جثمان "إسرائيل" .31

 باراك أوقف تسليم إيهودفاع اإلسرائيلي  وزير الد، أنالقدس من 5/7/2011وكالة رويترز، نشرت 
 الجيش أن رئيس إعالن إلى السلطات الفلسطينية وذلك بعد ساعات من  فلسطينياً ناشطا84ًجثث 

 إنوقال بيان مكتوب أصدره مكتب باراك يوم االثنين  .الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تلك الخطوة
 لتأمين األسرى اتفاق مستقبال لمبادلة أيمفاوضات بشأن  بالاإلضرار ضمان عدم إلىأمر الوزير يهدف 

  . جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة حماس منذ خمس سنواتاإلسرائيلي سراح الجندي إطالق
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 بعد أيام عن الجثث خالل اإلفراجوقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية انه يتوقع 
  .بشأن نقلها "إسرائيل"عام من المفاوضات مع 

 الفلسطينية قائمة بأسماء نشطاء من الضفة الغربية وقطاع غزة قتلوا في الفترة اإلعالمونشرت وسائل 
 "إسرائيل"ن إ اإلسرائيلية هآرتسوذكرت صحيفة  . كان من المتوقع تسليم جثثهم2006 و1974بين 
  . سراح شاليططالقإل اتفاق مبادلة إطار ستعيد فقط جثث بعض نشطاء من حماس في إنهاقالت 

علم من ديوان وزير الجيش أن باراك وجه أوامر  أنه قد 5/7/2011، عكا أون الينموقع وأضاف 
 من أجل الفحص والتأكد من أجل أال تفهم عملية نقل ،بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين بهذا الشأن

  .الجثث بشكل غير صحيح من خالل اعتبارات صفقة شاليط أو اعتبارات أخرى
 وحسب ،1967 كانت تنوي نقل جثث شهداء فلسطينيين استشهدوا منذ عام "إسرائيل"وحسب األنباء فإن 

 كانت ستنقل جثث األخوين عماد وعادل عوض اهللا الذين كانا قائدين "إسرائيل"مصادر فلسطينية فإن 
  .للذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية

منسق أن  ،.)ب.ف.ا(وكالة  ، ونقالً عنرام اهللا من 5/7/2011  الجديدة، رام اهللا،الحياةوجاء في 
  شهيدا334ً من أكثراالحتالل يحتجز " إن  قالالحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء سالم خلة

 جثة شهيد فلسطيني وعربي لدينا ملفاتهم 334 إلى باإلضافة"وتابع خلة انه  ." في مقابر سريةفلسطينياً
 جثة لشهداء فلسطينيين 500 جثامينهم يقدر عددهم بحوالي إسرائيل تحتجز أخرىحاالت الموثقة، هناك 

  . خالل االجتياح االسرائيلي للبنان"1982ولبنانيين غالبيتهم ممن سقطوا في حرب 
  

   وحدة استيطانية بالقدس900 تقرر بناء "إسرائيل" .32
 وافقت يوم االثنين على خطة لبناء  البلديةإن القدس  االحتالل في قال عضو في مجلس بلدية:القدس

وأضاف اليشع  ."إسرائيل"لـمئات المنازل الجديدة لليهود على أرض في الضفة الغربية جرى ضمها 
 وحدة سكنية في جيلو وهي 900ن لجنة التخطيط التابعة لبلدية القدس أقرت خطة لبناء إبيليج لرويترز 

وتابع بيليج  . وضمتها للقدس1967 في حرب عام "لإسرائي"مستوطنة يهودية بنيت على أرض احتلتها 
ال يوجد مشكلة سياسية .  في القدسآخرال أرى فرقا بين جيلو وأي حي "وهو عضو في لجنة التخطيط 

وقال بيليج انه  ." ومن حق اليهود أن يبنوا في أي مكان في المدينةاألمروال مشكلة في التخطيط في هذا 
 على هذه المقترحات من جانب وزارة الداخلية وان من المرجح أن تبدأ ما زال ينبغي أن تصدر موافقة

  .عملية البناء في جيلو خالل عام أو عامين
  4/7/2011وكالة رويترز، 

  
   يواصل تهويد األحياء والمعالم العربية في القدساالحتالل .33

الم شرقي القدس، واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تهويد مع: الرحيم حسين عالء المشهراوي، عبد
فقد استأنفت جرافات بلدية االحتالل .  المبارك في البلدة القديمة وسط المدينةاألقصىخاصة حول المسجد 

في القدس إزالة المزيد من المعالم البارزة واألشجار المعمرة في منطقة شارع السلطان سليمان الواقع 
وذكر شهود عيان فلسطينيون أن . قصى المباركبين بابي العامود والساهرة الشهيرين جنوب المسجد األ

سيارة إسرائيلية حملت الفتات عليها أسماء عبرية إلى المنطقة بدالً من أسمائها العربية بعد إقامة سياج 
كما تجرى سلطات . "مغارة الصديق إلياهو"محكم حولها، حيث تم استبدال اسم مغارة سليمان هناك إلى 

وتواصل . المغارة لوصلها بأقرب نقطة من المسجد األقصى المباركاالحتالل حفريات تجري داخل 
  .العمل في بنية تحتية إلنشاء حديقة تلمودية في إطار إنشاء مثل تلك الحدائق حول سور القدس التاريخي

  5/7/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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   شجرة زيتون في بلدة عقربا300 ونحرقي "ايتمار" مستوطنو :نابلس .34

قام مستوطنو ايتمار المحاذية لبلدة عقربا في محافظة نابلس :  وكاالت األنباء، الدستور– فلسطين المحتلة
  . شجرة زيتون أمس300بحرق 

  5/7/2011، عمان، الدستور
  

  المتضامنون قرروا تحدي أثينا واإلبحار دون تنسيق: مصطفى البرغوثي .35
 "2أسطول الحرية "المشاركين في قال وزير اإلعالم الفلسطيني السابق، مصطفى البرغوثي، إن : غزة

قرروا محاولة االنطالق من ميناء أثينا من دون تنسيق مع السلطات اليونانية، في تحد للقرار الذي 
وصرح البرغوثي، األمين العام للمبادرة . أصدرته السلطات اليونانية بمنع إبحار األسطول إلى غزة

شاركة في األسطول، أن النشطاء سيحاولون اإلبحار، الوطنية الفلسطينية، من على ظهر إحدى السفن الم
وفي اتصال مع عدد من وسائل اإلعالم الفلسطينية، قال  . ذلك محاولة يشوبها الكثير من المخاطرمعتبراً

 بنقل المساعدات عبر سفن مدنية إلى  يونانياً رفضوا اقتراحا2ًالبرغوثي إن منظمي أسطول الحرية 
 للحصار لتفتيشها قبل السماح لها بالوصول إلى القطاع، واعتبر ذلك تكريساًميناء أسدود اإلسرائيلي، 

نحن وافقنا على أن تتولى جهات دولية والسلطات اليونانية، وليس إسرائيل، عملية ": وقال. واالحتالل
وشدد . "فالهدف من هذا األسطول هو كسر الحصار وليس توصيل المساعدات للقطاع وحسب. التفتيش

 على أن محاولة اإلبحار رغم رفض الحكومة اليونانية يهدف، بشكل أساسي، إلى بث رسالة البرغوثي
واعتبر البرغوثي أن ما تتعرض له اليونان من ضغوط من . واضحة برفض الحصار وعدم التطبع معه

 هو عملية ابتزاز واضحة بسبب المساعدات االقتصادية، إلى جانب "إسرائيل"قبل الواليات المتحدة و
 واستهجن البرغوثي إصدار اللجنة الرباعية بياناً. غوط مماثلة تمارس على قبرص وتركيا وغيرهماض

  . رفع الحصار عن غزة"إسرائيل" من أن تطلب من تطلب فيه من األسطول التوقف، بدالً
  5/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  تلًوح بمقاطعة تجارية لليونان" علماء فلسطين في الخارج" .36

لوحت هيئة علماء فلسطين في الخارج بالدعوة لحملة واسعة لمقاطعة اليونان تجاريا، إذا ما : بيروت
 باإلبحار من موانئها متجهاً" 2أسطول الحرية "أصرت األخيرة على موقفها القاضي بعدم السماح لـ

ف اليونان ندين موق"، 4/7وقالت الهيئة، في بيان صحفي لها، اإلثنين  .لكسر الحصار عن قطاع غزة
وندعوها للتراجع عنه، وإال فسنعتبرها شريكًا لالحتالل في محاربة الشعب الفلسطيني، كما سندعو 

  .، كما قالت"لمقاطعة البضائع والمنتجات اليونانية في جميع أرجاء العالم اإلسالمي
 بالدعوة لممارسة فيما توجهت إلى المنظمات اإلنسانية والحقوقية في كافّة الدول العربية واألوروبية،

 ".العدواني وغير اإلنساني"الضغوط على الحكومة اليونانية في مسعى لحملها على التراجع عن قرارها 
وأضاف البيان، أن قرار اليونان منع وصول المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة عبر تسيير قافلة السفن 

سلوك غير "ارة األمريكية، وهو ما يدلّل على الدولية، يأتي استجابة لضغوط الحكومة اإلسرائيلية واإلد
  .، وفق البيان"إنساني ومخالف لألعراف والقوانين الدولية

  4/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  باإلبحار" 2 الحرية أسطول"ـ تسمح لكيضغط على اليونان لالمنظمات األوروبية بالطالب يالشوا  .37
" الغد "إلىسطينية الدولية لفك الحصار أمجد الشوا في حديث طالب منسق الحملة الفل:  حامد جاد-غزة 

، بممارسة دورها في الضغط على المجتمع الدولي والحكومة األوروبيةكافة منظمات المجتمع المدني 
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 األسطولاليونانية لحملها على التراجع عن قرارها القاضي بمنع إبحار األسطول، وان تسمح لسفن 
ونددت الحملة بالموقف اليوناني الذي وصفته  ".قوة األمل "األميركية السفينة  وتفرج عن قيطانباإلبحار

، ال األسطول المتواجدين على متن سفن المتضامنين مهمة أنبالمنصاع للضغوط اإلسرائيلية، مشيرة إلى 
 غزة بل يحملون رسالة تضامنية مع الشعب أهالي واألدوية إلى اإلنسانيةتقتصر على نقل المساعدات 

  .الفلسطيني يعبرون من خاللها على مشاركتهم بالجهود الرامية لفك الحصار
  5/7/2011الغد، عّمان، 

  
  تظاهرة فلسطينية إيطالية في صقلية .38

تظاهر العشرات من الفلسطينيين واإليطاليين أمس في باليرمو عاصمة إقليم صقلية جنوب إيطاليا دعماً 
وذكرت وكالة األنباء  . إلى قطاع غزةاإلبحار اليونانية من ألسطول الحرية الثاني الذي تمنعه السلطات

اإليطالية أن ناشطين من الجالية الفلسطينية المقيمة في باليرمو واتحاد الجاليات األجنبية هناك ونشطاء 
  .من نقابة العمال وجمعيات حقوقية شاركوا في المظاهرة

ليرمو بما قامت به القوات اإلسرائيلية العام وذكر مسؤول قسم العمالة األجنبية بنقابة العمال في با
 نشطاء أتراك رغم أن الغرض 9الماضي حين هاجمت أسطول الحرية األول واعتقلت العشرات وقتلت 

هو تقديم المساعدات اإلنسانية لشعب غزة الذي يعيش بشكل دائم تحت الحصار منذ أكثر من أربع "
أييد للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الذي مشاعرنا ومشاركتنا هي الت"، وقال إن "سنوات

  .     "ال يمكن أن يظل لألبد تحت الحصار بسبب سوء اإلدارة والسياسة
  5/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  من اإلبحار" 2أسطول الحرية " على منع احتجاجاً ينظم اعتصاماً المنتدى الفلسطيني :لندن .39

من بريطانيا إلى "ي بريطانيا مع عدد من المنظمات األعضاء في تحالف  نظم المنتدى الفلسطيني ف:لندن
  الذي يشارك بوفد من الشخصيات والناشطين البريطانيين في أسطول الحرية الثاني اعتصاماً"غزة

وأفاد زاهر بيراوي مسؤول العالقات  . مع األسطول الذي منعته اليونان من اإلبحار من موانئهاتضامنياً
 من ممثلي مؤسسات التحالف ومنظمات تضامنية بريطانية ي المنتدى الفلسطيني أن وفداًواإلعالم ف

 االثنين بتسليم رسالة احتجاج للسفير اليوناني في بريطانيا، تطالب الحكومة اليونانية أمسأخرى قامت 
راح عدم المشاركة في حصار غزة وعدم االنصياع إلى الضغوط اإلسرائيلية، وكذلك تطالب بإطالق س
  .القبطان األمريكي الذي اعتقلته خفر السواحل اليونانية بعد محاولته اإلبحار رغم القرار اليوناني بالمنع

  5/7/2011، لندن، القدس العربي
  

  "تغلي ومرشحة لالنفجار في أي لحظة"في سجون االحتالل  األوضاع: قبها .40
الغربية األسير وصفي قبها وصف وزير األسرى األسبق أحد قادة حماس في الضفة  :رائد الفي

وذكر قبها في رسالة مسربة  ."تغلي ومرشحة لالنفجار في أي لحظة"األوضاع في سجون االحتالل بأنها 
من داخل السجن نشرتها وزارة األسرى والمحررين في غزة، أن األسرى يعيشون معاناة دائمة جراء 

ة والدولية والمحلية واإلقليمية وكافة فصائل وناشد المؤسسات الحقوقي .سياسة التفتيش وانتهاك كرامتهم
العمل الوطني والمؤسسات الشعبية للتكاتف من أجل مساندة أسرى الشعب الفلسطيني المظلوم في سجون 

األسرى بكل أطيافهم السياسية موحدون في خندق "وأكد أن  .االحتالل والدفاع عن حقوقهم المشروعة
  ."كومة االحتالل األخيرة بحق األسرىواحد لمواجهة وإفشال مخططات سياسة ح

  5/7/2011الخليج، الشارقة، 
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  2011  أسيراً خالل النصف األول من448اعتقال : الخليل .41

 حول واقع االعتقاالت ، تقريراًأمس في محافظة الخليل، األسير أصدر نادي : وسام الشويكي-الخليل 
فيه مواصلة قوات االحتالل سياستها الممنهجة  من العام الجاري، يبين األولفي المحافظة خالل النصف 

 قمع الشعب الفلسطيني ومطاردة كوادره واعتقالهم وزجهم في سجون االحتالل تحت إلىالتي تهدف 
 أسيراً من مختلف 448غطاء الحفاظ على األمن، حتى بلغ عدد المعتقلين خالل الستة شهور الماضية 

الء المعتقلين الذين جرى اعتقالهم في أجواء تعسفية، منهم ن هؤألى إويشير التقرير  .مناطق المحافظة
، وتم  طفال96ً االطفال خالل الستة شهور األسرىوبلغ عدد  .اإلداري تم تحويلهم لالعتقال  أسيرا31ً

 . طالبا127ًٍوبلغ عدد المعتقلين من الحركة الطالبية  . مختلفةأمراض يعانون من أسيراً 71اعتقال 
  . البيتأثاث للضرب والتنكيل وتحطيم األسير المئات من الحاالت التي تعرض فيها األسيرووثق نادي 

 محافظة الخليل، أبناء من األسرى قضية الغرامات التي تفرض على إلى األسيروتطرق تقرير نادي 
  . شيقل خالل فترة التقريرألف 290حيث بلغت 

  5/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

   الماضيالشهرات المستوطنين وجيش االحتالل خالل  ترصد انتهاك"وفا" .42
رصد المركز الوطني للمعلومات في وكالة األنباء والمعلومات :  أكرم أبو عمرو وعدنان نعيم-رام اهللا 

، االنتهاكات والممارسات االستيطانية واالعتداءات التي يقوم بها جنود االحتالل 'وفا'الفلسطينية 
  .الفلسطينيين وممتلكاتهم خالل شهر حزيران الماضيومستوطنوه على المواطنين 

  :وكانت حصيلة االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما يلي
 مواطنين، أصيب 207 عملية اعتداء على المواطنين، أسفرت هذه االعتداءات عن إصابة 36 -

  .يطان في بلعين ونعلين والمعصرةمعظمهم أثناء مسيرات االحتجاج األسبوعية ضد الجدار واالست
 وحدة سكنية، يتركز معظمها حول 6400 ثمانية اعتداءات استيطانية، من بينها خطط ودراسات لبناء -

 دونما من 189شرقي القدس في مستوطنات رامات شلومو، وبسجات زئيف وجيلو، كما تم مصادرة 
  .أراضي قرية قريوت في محافظة نابلس

  .وطنين اإلسرائيليين للمست انتهاكا53ً -
  . عملية اقتحام ومداهمة للقرى والبلدات الفلسطينية126 -
  . تعرضوا لالعتقال مواطنا125ً -
  . بالهدم، وأمرا بإخالء المنازل واألراضي بحجج متعددة إخطارا35ً -
  .        على طول الطرق والبوابات الرئيسية للبلدات الفلسطينية متنقالً حاجزا56ً -
  . في القدس تهويدياًاطاً نش25 -
  . استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة-

  4/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   الفلسطيني لحقوق اإلنسان يدين تفريق مسيرات حزب التحرير بالعنفالمركز .43
 التي اتخذتها الحكومة أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اإلجراءات :محمد جمال - القدس المحتلة

الفلسطينية في رام اهللا ضد فعاليات حزب التحرير اإلسالمي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطالق نار 
. واعتداءات بالضرب تعرض العشرات من المواطنين على أيدي أفراد األجهزة األمنية، خالل يوم أمس

 المركز أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون األساسي ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق وأكد
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 لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، فرضت األجهزة األمنية في الضفة الغربية ووفقاً .اإلنسان
، "لخالفة اإلسالميةالذكرى التسعين لهدم ا" قيودا على مسيرات حزب التحرير اإلسالمي خالل إحيائه

وجرى االعتداء بالضرب واعتقال وتوقيف العشرات من نشطاء وأنصار الحزب على يد أفراد األمن في 
واستهجن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشدة القيود  .كل من مدن، الخليل، طولكرم، نابلس ورام اهللا

  . السلمية وحق التظاهر والمسيراتالرأيالمفروضة على حق التعبير عن 
  5/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
  كلية صفد ترفض إجراء انتخابات نقابة الطالب العامة:  نسبة الطالب العرب العاليةبسبب .44

انتهت السنة الدراسية في كلية صفد دون إجراء انتخابات نقابة الطالب العامة في سابقة هي : ربيع عيد
في هذا الشأن كون النقابة العامة للطالب عبارة عن  الكلية ال تتدخل أناألولى من نوعها، وذلك بحجة 

بالمقابل، رفضت النقابة إجراء االنتخابات هذه السنة كما رفضت التصريح بموقف . جمعية مستقلة
  .رسمي حول هذا الموضوع

 احمد، من مدينة الناصرة، التي برز أبومع طالبة الحقوق في الكلية خلود " فصل المقال"ـوفي حديث ل
مرشحة صاحبة حظوظ كبيرة بالفوز برئاسة النقابة بفضل دورها القيادي بين الطالب العرب اسمها ك

 بالنسبة لنا، منذ بداية السنة الدراسية، أن كّل لقد كان واضحاً"اللذين يشكلون غالبية طالب الكلية، قالت 
لية غالبية طالبها موضوع التأجيل في االنتخابات هو كوني طالبة عربية أرادت الترشح للنقابة في ك

، لقد قاموا بالمماطلة بالموضوع أكثر من مرة، فحسب النظام الداخلي للنقابة يجب %)60قرابة (عرب 
 مع إمكانية التأجيل لشهرين، لكن السنة الدراسية انتهت ديسمبر/ أولإجراء االنتخابات في شهر كانون 

 ليس لهم عالقة بالموضوع أنكلية يقولون لنا ولم تجر االنتخابات بالمرة، وفي كل مرة نتوجه إلدارة ال
  ". واضحاًوفي نفس الوقت ال تعطينا إدارة النقابة جواباً

 تكون في رئاسة نقابة الكلية أنإنهم ال يريدون، حسب اعتقادي، لطالبة عربية "وتضيف أبو احمد 
ب العرب في خصوصا مع وجود التفاف طالبي كبير معي، ألننا وبصراحة نريد تغيير واقع الطال

 الكلية، فاليوم ال يوجد ممثل لهموم وقضايا للطالب العرب في كلية صفد والنقابة الحالية ال تمثلنا، فمثالً
  ".في يوم الطالب األخير التي أجرته النقابة تم تخصيص الفقرات الفنية كلها لفرق فنية يهودية متدينة

  4/7/2011، 48موقع عرب 
  

  "نلعب ونتعلم"إيقاف برنامج تقرر مؤسسات الة واألهلية واللجان الشعبي: عين الحلوة .45
 إلى وان من اللجان الشعبية الفلسطينية عمدي ناشط، أنصيدا من 5/7/2011، بيروت، المستقبلنشرت 

وقف برامج لصيفيات األوالد في ثالث مدارس تابعة للوكالة في مخيم عين الحلوة ممولة من وكالة 
 مع األونروا وجمعيتي نبع والشباب المسيحي، في خطوة تصعيدية جديدة التنمية األميركية بالتعاون

فقد توجهت مجموعة من ناشطي اللجان الشعبية في المخيم  . على تقليص خدمات األونروااحتجاجاً
 مدارس السموع وصفد والفالوجة، وقاموا بإقفال بواباتها الحديدية محاولين تثبيتها إلى أمسصباح 

كهربائي ومنع األوالد المشاركين في األنشطة الصيفية من الدخول، األمر الذي استدعى بواسطة آلة لحام 
  . على وقف هذه األنشطةأصروالكن ناشطي اللجان . تدخل مدراء هذه المدارس
 أصدرتها اللجان الشعبية والمؤسسات األهلية الفلسطينية في المخيم كانت باسموتال معين عباس مذكرة 

. عها األخير لمناقشة األوضاع المتردية لخدمات األونروا الصحية واالجتماعية والتربويةاللجان اثر اجتما
 شعبنا أبناء األونروا في لبنان بمشاريع وهمية ال تعود بالنفع على إدارةتطل علينا : "وجاء في المذكرة

النا اللعب والترفيه، ، مع قناعتنا الكاملة بأن من حق أطف"نلعب ونتعلم"وليست من األولويات مثل برنامج 
 أبوابهل أمنت األونروا ألطفالنا العالج الكافي لكيال يتسولوا العالج ويموتوا على : ولكن السؤال
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كلها تساؤالت برسم . هل أوجدت األونروا البدائل ألطفالنا الذين يتسربون من المدارس. المستشفيات؟
لجان الشعبية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبناء على ما تقدم، قررت ال.  األونروا في لبنانإدارة

  .المشبوه والمدعوم من التنمية األميركية" نلعب ونتعلم" برنامج إيقافالفلسطيني 
  . مكتب مدير المخيم في األونروا وسلموا القيمين عليه نسخة من المذكرةإلىوتوجه وفد من اللجان 

عضو اللجان ، أن  خالد الغربي،عين الحلوةلها في نقالً عن مراس 5/7/2011األخبار، بيروت، وأضافت 
 -مشروع صهيوني "" نلعب ونتعلم"برنامج  عدنان الرفاعي قال لألخبار إنفي عين الحلوة الشعبية 

كيف "وأشار إلى  ."أميركي، يتسلّل إلى عقول األطفال بهدف عدم تأسيس وعي لديهم بأن لهم أرضاً سليبة
ون على ألم معاناة فلسطينية متزايدة بفعل سياسة تقليص األونروا نعلّم أطفالنا الرقص وهم يرقص

  ".لخدماتها، وقبل أن يلعبوا الطفل فليوفروا له أماناً صحياً، فال يموت على أبواب المستشفيات
  

   للمقاومة غالبية ترى استمرار االحتفاظ بشاليط انتصاراً:استطالع .46
ندي الصهيوني جلعاد شاليط خمسة أعوام في يد أن بقاء الج%) 97.2(أكدت غالبية ساحقة : دمشق

من % 2.51 إلرادة االحتالل الصهيوني، في القوت الذي قال فيه  للمقاومة وكسراًآسريه يعتبر انتصاراً
  . يعود لفشل المقاومة في فرض صفقة تبادل مشرفة مع االحتاللالمستطلعين إن بقاء شاليط أسيراً

 لإلعالم على موقعه اإللكتروني في الفترة بين يالفلسطينالمركز جاء ذلك في استطالعٍ للرأي أجراه 
منهم إلى أنهم ال يعرفون % 46، وشارك فيه أكثر من أربعة آالف شخص، أشار 27/6-4/7/2011

  .السبب الحقيقي وراء بقاء شاليط بيد المقاومة الفلسطينية
  4/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  العام الماضي% 44.8 بلغ 29-20من سن في غزة والضفة ين الخريجين معدل البطالة ب: اإلحصاء .47

الضفة  عاما في 29-20 قال الجهاز المركزي لإلحصاء، إن معدل البطالة لألفراد ما بين :رام اهللا
، 2010عام % 44.8 ممن حصلوا على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس يبلغ الغربية وقطاع غزة

في قطاع غزة، حيث بلغ أعلى معدل بطالة في قطاع غزة % 57.7غربية وفي الضفة ال% 35.7بواقع 
 سنة والذين يحملون مؤهال علميا دبلوم متوسط أو بكالوريوس في 29-20لدى األفراد في الفئة العمرية 

، والصحافة %68.4، العلوم االجتماعية والسلوكية %75.1العلوم التربوية : التخصصات اآلتية
وأوضح الجهاز  %.55.9، العلوم اإلنسانية %57.3األعمال التجارية واإلدارية ، و%60.5واإلعالم 

، أن أعلى معدل بطالة في "مجاالت الدراسة والعالقة بسوق العمل"في بيان صحفي، يوم اإلثنين، حول 
، علوم إنسانية %53.3علوم تربوية : الضفة الغربية لنفس الفئة العمرية كان في التخصصات اآلتية

  %.38.1، الرياضيات واإلحصاء %36.7، الحاسوب %55.5، علوم طبيعية 46.2%
 سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو 29-20من األفراد الذكور % 25.7وذكر البيان أن 

-20البكالوريوس متخصصون في مجال األعمال التجارية واإلدارية، في حين كانت أعلى نسب لإلناث 
 فرد، 76,000شهادة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط والبالغ عددهن حوالي  سنة الحاصالت على 29

وأشار إلى أن معدل البطالة لألفراد الذكور الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في 
  %.50.3تخصص العلوم الطبيعية بلغت 

  4/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   باألراضي الفلسطينية يهدف لزراعة مليون شجرة زيتوناً تنفذ مشروعيريةالخقطر  .48
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تم أمس اإلثنين، بمقر وزارة الزراعة الفلسطينية في رام اهللا " غراس"إيذانا ببدء تنفيذ مشروع  :رام اهللا
، "راسغ"التوقيع على مذكرة تفاهم بين قطر الخيرية ووزارة الزراعة الفلسطينية لتنفيذ مشروعها الجديد 

 مليون ريال، ويمتد لخمس 45الذي يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة في فلسطين بتكلفة تبلغ حوالي 
 دونم، وذلك للوصول إلى أمن غذائي مستدام في إطار برامج 20،000سنوات عبر استصالح حوالي 

  .قطر الخيرية في تعزيز وحماية موارد األمن الغذائي والتمكين االقتصادي في فلسطين
  5/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
   ستةأبو بلد في فلسطين لسلمان 1500دليلك إلى أكثر من : كتاب طريق العودة .49

 صفحة 250، وهو الدليل الذي يأخذك في "طريق العودة" ستة كتاب أبوصدر للباحث الفلسطيني سلمان 
مطبوع بثالث لغات ملونة إلى المدن والقرى المهجرة والحالية واألماكن المقدسة في فلسطين، وهو 

 4700 مكان مقدس و5000 مدينة وقرية و1500العربية، واالنجليزية والعبرية، ويتناول قصة : وهي
 والطرق والتقاطعات 1948معلم فلسطيني، وحدود ارض القرية والمستعمرات اليهودية قبل وبعد 

طق المحظورة وحائط الفصل العنصري والعوائق في الضفة الغربية والطرق الممنوعة والمنا
  . خرائط مدن ومذكرات إيضاحية وخرائط وجداول9والمتنزهات و

صدر الكتاب عن هيئة ارض فلسطين في لندن ويضم في جنباته فهارس اللغات ومفاتيح الرموز ودليل 
الصفحات، وهو ثروة من المعلومات سواء كان هذا للباحث أو الدارس أو طالب المعلومة، كما انه يصلح 

  .عرب ألنه توجد فيه كل المعلومات األساسية، ولكل فلسطيني داخل فلسطين أو خارجهالكل امة ال
  5/7/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  "لحظات من عمري في فلسطين"هيثم زعيتر يقّدم لبهية الحريري كتابه  .50

في هيثم استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون، الصحا: صيدا
يحكي فيه تجربته الصحفية أليام عاشها في " لحظات من عمري في فلسطين"زعيتر الذي قدم لها كتابه 

، من خالل مشاهدات حية وشهادات من العديد من 2009فلسطين خالل زيارته الضفة الغربية في العام 
  .الشخصيات الفلسطينية

  5/7/2011، بيروت، المستقبل
  

  مر بدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلةاألردن مست: جودةناصر  .51
أكد وزير الخارجية ناصر جودة استمرار األردن في دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية             :  بترا -اربد

ومساعيها في تحقيق حل الدولتين من خالل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الـشرقية               
الدور األردني فـي حفـظ   "وشدد خالل افتتاحه أمس ندوة    .1967ان العام   على خطوط الرابع من حزير    

وأن قيـام الدولـة      بجامعة اليرموك على موقف األردن الثابـت،      " السالم العالمي ودعم قضايا الالجئين    
الفلسطينية ومعالجة قضايا الحل النهائي كافة من حدود وأمن والجئين وقدس وميـاه وفقـا للمرجعيـات            

توافق عليها وطبقا لمبادرة السالم العربية بكل عناصرها يمثل مصلحة وطنية عليـا لـألردن               الدولية الم 
واكد ان دعم األردن إلقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة ال           .الرتباط هذه القضايا مباشرة بمصالح األردن     

  .اسخةيتزعزع وان مساندة األردن للسلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق هذا الهدف ثابتة ور
  5/7/2011، الغد، عّمان

  
   إسرائيلي تعتدي على أسيرة أردنية وتعزلها في قسم الجنائياتسجنإدارة  .52
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األربعاء الماضي إلى اعتـداء  )  عاما31(تعرضت األسيرة األردنية أحالم التميمي    :  غادة الشيخ  -عمان  
، معتبـرة ان هـذا      اإلسرائيلي جراء رفضها تفتيشها عاريـة     " هشارون"وضرب من قبل سجانات سجن      

وبين المصدر انه وتزامنا مع إطالق       .، وفق مصدر مطلع   "مذل ومهين ويخدش كرامة اإلنسان    "االسلوب  
إدارة مصلحة السجون في إسرائيل سياسات جديدة، تتخذ أشكاال استفزازية في التعامل مع السجناء، مثل               

ار، واتباع طرق التفتـيش العـاري،        مرات، وتفتيش السجينات باستمر    6 - 4العد اليومي للمساجين من     
   .التي تتنافى مع معايير حقوق اإلنسان الدولية

  5/7/2011، الغد، عّمان
 

  مصر ستبذل قصارى جهدها على معبر رفح البري:  في رام اهللالسفير المصري .53
بذل ية ياسر عثمان أن الجهات المصرية المعنية سـت        فلسطين لدى السلطة ال   يمصرالسفير  الأكد  : رام اهللا 

  .قصارى جهدها لتأمين سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، وتقديم كافة التسهيالت لهم
حملني الرئيس محمود عباس رسالة للقيـادة والحكومـة         'وقال السفير عثمان في بيان له، اليوم االثنين،         

ت المعنيـة   المصرية، يطلب فيها إدخال المزيد من التسهيالت على معبر رفح البري، ووافقـت الجهـا              
المصرية على االستجابة لطلب الرئيس، وبحث الطلب الفلسطيني لتيسير العمل على المعبـر، خاصـة               

  .'خالل فترة الصيف التي تشهد إقباال كبيرا على السفر من قبل المواطنين الفلسطينيين
 5/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  سرائيلي باإلفراج عن الجاسوس اإل أمريكّياًطلباًرفض يالمجلس العسكري المصري  .54

رفض المجلس العسكري المصري مؤخرا طلبا تقدمت به الواليـات المتحـدة لإلفـراج عـن                : القاهرة
الجاسوس الصهيوني إيالن جافريل، الذي اعتقل على يد المخابرات المصرية قبل نحـو شـهر بـشبهة                 

" قضايا مركزيـة  "وبحسب موقع   . ين المواطنين خالل الثورة   التجسس ومحاولة إثارة الفتنة والتحريض ب     
الصهيوني، تقدمت الواليات المتحدة بهذا الطلب إلى المجلس العسكري المصري من خالل رئيس هيئـة               
األركان المشتركة للجيوش األمريكية، مايكل مولن، الذي توجه بشكل مباشر إلى رئيس هيئـة األركـان                

 أن ال عالقة له بالسلطة القضائية وال يؤثر علـى           - بحسب الموقع  -عنانوأجاب   .المصري سامي عنان  
  .قراراتها

 4/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   أردوغان إلى القاهرة وغزة للقاء قادة حماس:مصادر إسرائيلية .55
 كشفت مصادر إسرائيلية أمس االثنين أن رئيس الحكومـة التركيـة          : وكاالت،  الشرق – فلسطين المحتلة 

  .رجب طيب أردوغان سيزور القاهرة قريبا ومنها يتوجه إلى غزة بهدف اللقاء مع قيادة حركة حماس
 5/7/2011، الشرق، الدوحة

 
  تحاد علماء المسلمين يندد باعتقال الشيخ رائد صالحا .56

قضية  على مركزية ال   هاكد في , نسخة منه " 48فلسطينيو"اصدر االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا تلقى        
 والمنظمات الدولية   واإلسالمي وناشد العالم العربي     ،الفلسطينية في خضم ربيع الثورات العربية المباركة      

لحماية القدس، وطالب بفك الحصار عن غزة الصامدة وندد بشدة توقيف شيخ األقـصى الـشيخ رائـد                  
  .صالح من قبل السلطات البريطانية

 5/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
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  ال سالم من دون عودة القدس عربية إسالمية:  لبيت المقدسسالمياإلالمؤتمر  .57
أكد المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس، أن ما يحدث في القدس يعد انتهاكـا             :  محمد الدعمة  - لندن،  عمان

صارخا وسابقة خطيرة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وينذر بكارثة في المنطقـة، داعيـا األمـم                 
لجهود والتنسيق إلثارة الرأي العام العالمي تجاه هذه االنتهاكـات واالعتـداءات علـى              المتحدة لتكثيف ا  

ودعا المؤتمر اإلسالمي في بيان صدر من مقره في عمان أمس، الزعمـاء              .المقدسات الدينية في القدس   
 فـي   العرب والمسلمين لتوحيد كلمتهم ووقوفهم صفا واحدا، ليؤكدوا للعالم أنه ال يمكن إحـالل الـسالم               

وطالب المؤتمر اإلسالمي في بيانه السكرتير العام        .الشرق األوسط من دون عودة القدس عربية إسالمية       
لمنظمة اليونيسكو للقيام بدورها في تنفيذ قراراتها التي اعتبرت القدس ضمن قائمة التـراث اإلنـساني،                

  . لعمراني والتاريخي للقدسالذي ال يجوز لسلطات االحتالل العبث فيه أو تغيير الطابع الثقافي وا
  5/7/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  "2أسطول الحرية "بان كي مون طلب من الدول المتوسطية منع إبحار  : الجزائريةحركة حمس .58

رئيس الوفد الجزائـري المـشارك فـي        " حمس"كشف نائب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية        : أثينا
عبد الرزاق مقري، النقاب عن صعوبات وصفها بــ         . ع غزة، د  أسطول الحرية الثاني المتجه إلى قطا     

وذكر مقـري فـي     . يواجهها المشاركون في األسطول من السلطات اليونانية لإلقالع إلى غزة         " الكبيرة"
ـ   لقـد  : "أن المشاركين في األسطول يعيشون ظروفا صعبة للغاية، وقال        " قدس برس "تصريحات خاصة ل

ها الحقيقي، وأكدت أنها لن تسمح للسفن المتجهة إلى غزة بـاإلقالع مـن              ظهرت الحكومة اليونانية موقف   
موانئها، والخطير اآلن أن هناك اعتداءات جسدية من مجهولين على المشاركين في أسـطول الحريـة،                

وأشار مقري إلى وجود رسالة وزعها األمـين        . واعتداءات على بعض الحجرات المخصصة لإلعالميين     
الرسالة التي  : " على الدول المتوسطية لمنع أسطول الحرية من اإلبحار إلى غزة، وقال           العام لألمم المتحدة  

تم تسليمها للتشطاء تضمنت خطابا من بان كي مون أرسله إلى الدول المتوسطية طالبهم فيه بمنع السفن                 
اع المتوجهة إلى غزة من االبحار عبر موانئها، وهذا شيء غريب أن يصبح الحصار المفروض على قط               

وذكر مقري أن رسالة المشاركين في أسطول الحرية قد وصلت إلـى            ". غزة بمشاركة من األمم المتحدة    
نحن رسالتنا إلى العالم من أن الحصار الظـالم         : "العالم حتى وإن لم يتمكنوا من اإلقالع إلى غزة، وقال         

  ."المفروض على قطاع غزة ال يزال قائما
 4/7/2011، قدس برس

 
   اإلسرائيلية- بالمبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات الفلسطينية ترحبالسعودية  .59

عبرت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالمبادرة الفرنـسية الراميـة إلعـادة الفلـسطينيين               : جدة
، مع البـدء    1967واإلسرائيليين لطاولة المفاوضات، وذلك على أسس االنسحاب اإلسرائيلي لحدود عام           

 بالحدود واألمن، تمهيدا لمعالجة قضية القدس، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في              فيما يتعلق 
  .إطار حل الدولتين في فترة زمنية ال تتجاوز عاما واحدا

 5/7/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   لإلبحار من مصر"2أسطول الحرية " تطلق مبادرة شعبية لدعوة "اليومالمصري " .60
، الـذى   »2أسـطول الحريـة      و .القضية الفلسطينية تقف على المحك الدولى     أن  "  اليوم المصرى"ذكرت  

يهدف لكسر الحصار اإلسرائيلى على غزة، يقبع فى المياه اليونانية، بعد تعطيله عن اإلبحار إلى غـزة                 
يمارس دوره التاريخى بتخريب سفينتين من أصل عـشر         » الموساد«وها هو    .بتدخل سافر من تل أبيب    

 . من األسطول لمنعه من اإلبحار إلى مليون ونصف المليون فلسطينى محاصرين فى غزة الجريحة              سفن
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ا تطلق مبادرة شعبية لدعوة     ه، وهى ترى نفسها جزءاً من ضمير مصر الحى، إن         »المصرى اليوم «وقالت
ا يـوفره   فبعيداً عن قرب المسافة، وم    .. لإلبحار إلى غزة من أحد الموانئ المصرية      » 2أسطول الحرية   «

يجـب أن    »2الحريـة   «قافلة   على أن    »المصرى اليوم « وشددت   .ذلك من فوائد لوجستية واستراتيجية    
تنطلق من مصر، فإسرائيل لم تكن وحدها الطرف المسؤول عن حصار غزة، بل كان هناك أيضاً نظـام     

وزارة » المـصرى اليـوم   «ومن هذا المنطلق تـدعو      . مبارك، الذى أسهم فى هذا الحصار بجهد وافر       
» القافلـة «وكل الشعوب العربية بـدعوة      » مصر الثورة «الخارجية المصرية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه       
وفـى ذلـك إعـالء      .. »ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنين     «لإلبحار من مصر، وتطلق الصحيفة مبادرتها       

  .لعروبةلرسالة التضامن مع غزة والنشطاء الدوليين، وإعادة إحياء لقلب مصر النابض با
 Facebook.com/egy2gaza :والفيس بوك  / #egy2gaza : تويتر :شارك على

 5/7/2011، المصري اليوم
  

  مفاوضات وترحب بحكومة فلسطينية تسير على سياسة عباسالبريطانيا تدعو الستئناف  .61
 بـالده   ، دعـم  »فينسنت فين «كد القنصل البريطاني العام في القدس، السير        أ : منتصر حمدان  -رام اهللا   

سالم فياض من اجل التأسيس القامة الدولة       .للجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د        
الفلسطينية، ناقال دعوة بالده للجانبين الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير واالسرائيلي الستئناف المفاوضات            

البريطانية مساء امس، في فندق موفنبيـك       وقال فين خالل حفل استقبال اقامته القنصلية         .على أسس جادة  
نحن نؤمن بأن المفاوضات يجب ان تقود الى تحقيق السالم واالمن والتقدم لدولـة اسـرائيلية      «برام اهللا،   

والسالم واألمن والتقدم لدولة فلسطينية ذات سيادة تضم غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية على اساس               
  .»ضي والعادل وتبادل االراضي المر1967حدود 

واكد فين ترحيب الحكومة البريطانية بالمصالحة الفلسطينية واالنتخابات الحرة التـي سـتوحد الـضفة               
سوف ندعم حكومة فلسطينية تمشي بصدق على االتجاه الـسياسي للـرئيس    «الغربية وقطاع غزة، وقال     

  .»محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية
5/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   في مفاوضات عملية السالم  الوقت للمضي قدماًاستغاللالبد من : األوروبياالتحاد  .62

أعلن مايكل مان المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للشئون الخارجية األوروبية            : دينا كمال  - بروكسل
ي المبادرة التي قامت    يوليو الحالي في واشنطن بناء عل     11كاثرين أشتون، أن اللجنة الرباعية ستعقد يوم        

البد من العمل علي إسـتغالل الوقـت        : وقال مان  .بها المسئولة األوروبية في محاولة لدفع عملية السالم       
وسيحاول االتحاد األوروبـي    .. والحالة والفرصة السانحة حاليا للمضي قدما في مفاوضات عملية السالم         

وأشار إلي ان موقف    . ول جوهرية في هذا الشأن    من خالل هذا اللقاء القادم في واشنطن الوصول إلي حل         
دول االتحاد األوروبي واضح، حيث يسعي للوصول لحل إقامة الدولتين الفلسطينية واإلسـرائيلية، مـع               

  .العمل علي حل مشكلة الالجئين والحدود
5/7/2011، األهرام، القاهرة  

  
   من مياهها"2الحرية أسطول "بحار إ لن تسمح بأي شكل من األشكال باليونان ":البيان" .63

مصادر دبلوماسية رفيعـة المـستوى      ، أن   وكاالت نقالً عن    أثينامن  ،  5/7/2011 البيان، دبي،    ذكرت 
ـ  من مياههـا   » 2الحرية  «أن اليونان لن تسمح بأي شكل من األشكال بابحار أسطول           » البيان«كشفت ل

ـ وقال اثنان من الدبلوماسيين الغربي    . اإلقليمية باتجاه قطاع غزة    ان الـدول الغربيـة التـي       » البيان«ن ل
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وافقت مبدئياً على القاء القبض على مواطنيهـا او مـن           » 2الحرية  «يشارك بعض رعاياها في أسطول      
يحملون جوازات سفر بريطانية او سويدية ونرويجية واسبانية قبل إبحارهم كي ال تحدث كارثه كبيرة في            

سرائيلية، معتبرين ان الموضوع له عالقة باألمن والحفاظ        حالة حدوث اي مواجهة مع القوات البحرية اال       
  .على العالقات بين الدول

وبحسب المصادر فان السلطات اليونانية والقبرصية ستلقي القبض على اي شخص يحاول تحدي القرار              
الخاص بمنع االبحار نحو قطاع غزة كي ال تحدث اي مواجهة، وأن السلطات اليونانية والقبرصية تأمل                

ي ان يتفهم الناشطون الوضع وان يتم تسليم المساعدات الى اللجنة الرباعية من اجل تسلميها لقطاع غزة                 ف
  .في وجود الناشطين من خالل معبر رفح الحدودي

 من غزة نقالً عن مراسلها حامد جاد، أن المنـسق العـام للحملـة               ،5/7/2011 الغد، عّمان،    وأضافت
مي عبده، أكد أن محاوالت اإلبحار من الموانئ اليونانية ما تـزال            األوروبية لكسر الحصار عن غزة را     

  .قائمة، موضحا أن المتضامنين لن يهدأوا إال بإبحار السفن تجاه الشواطئ الغزية
إن محاولة ابحار سفن االسطول سـتتم بحـضور عـدد كبيـر مـن               "وقال عبده في تصريح صحافي      

  ". اليونانية تستهدف اقتحام السفن واحتجازهاالمتضامنين، وذلك لصد أي محاولة لخفر السواحل
  

  من اإلبحار إلى غّزة الكندية " التحرير"أثينا تمنع سفينة  .64
» التحريـر «، نقالً عن مراسلتها شهيرة سلّوم، أن السفينة الكنديـة           5/7/2011األخبار، بيروت،   ذكرت  

ار باتجاه غزة لكسر الحـصار      قررت تحدي السلطات اليونانية واإلبح    » 2أسطول الحرية   «المشاركة في   
اإلسرائيلي، بعدما رفضت هذه السلطات إعطاء األسطول اإلذن بالمرور، لكن القوات البحريـة منعتهـا               

لمنـع  " إسـرائيل "وأعادتها إلى المرفأ، فيما يبدو أن أزمة الديون اليونانية باتت مادة ابتزاز بيد حلفـاء                
ا أكّـد مـسؤولون يونـانيون وناشـطون مـشاركون           األسطول من مواصلة مهمته اإلنسانية، بحسب م      

ـ           . »األخبار«لـ ، إن  »األخبـار «وقالت المتحدثة باسم السفينة الكندية الناشطة، ونـدي غولدسـميث، لـ
قررت أن تُبحر من تلقاء نفسها إلى خارج المياه اإلقليمية، لكن حرس المرفأ اليوناني لحقـوا                » التحرير«

القارب لم يعـد    «وأضافت أن   .  أميال في عمق البحر    3ا تقدمت نحو    بها، وأجبروها على الرجوع، بعدم    
  .»تحت سيطرة الناشطين

           سـتغادر مرفـأ كريـت،      » «التحرير«وقبل االنطالق، أصدر المسؤولون عن القارب بياناً قالوا فيه إن
  . »وسنكسر الحصار اإلسرائيلي على غزة، الذي يمتد اآلن إلى المرافئ اليونانية

 أن حاكم جزر أيونيان اليونانية قال للناشـطين إنـه   Freedom Flotilla هذا السياق موقع وقد ذكر في
يدعم حملة كسر الحصار، لكن ال يستطيع أن يخالف القرار الحكومي، وإذا أراد الناشطون أن يبحـروا                 

ـ  «وقال الحاكم   . من دون الحصول على إذن فلن يمنعهم، لكنه يخشى أن توقفهم جهات أخرى             ب أنا معج
  .»بنضالكم، ولكن اليونان تعاني من أزمة، والقرارات اتّخذت على المستوى الدولي

، من أثينا نقالً عن مراسلها رينيه مالتيزو، أن الناشط ديفيد           4/7/2011 وكالة رويترز لألنباء،     وأضافت
ـ   "هيب الذي تحدث بالهاتف من السفينة قال ان افراد من حرس السواحل اليوناني               . فينتناسيطروا على س

  ."قاومنا جميعا لكن لم يصب أحد بأذى
  

  "2أسطول الحرية " على  من المخاطر التي قد يواجهونهاالناشطين تحذراليونان  .65
 باستخدام القوة  "إسرائيل" حذرت اليونان الناشطين من المخاطر التي قد يواجهونها بعد أن هددت             :وكاالت

قال المتحدث باسم وزارة الخارجيـة اليونانيـة        و. العسرية ضد أي سفن تحاول كسر حصار قطاع غزة        
نأمل في أن يغلب صوت العقـل والمنطـق، ألن هنـاك            “جريجوريس ديالفيكوراس للصحفيين في أثينا      

. ”ونحـن فـي غنـى عـن ذلـك         ) المـشاركين فـي األسـطول     (خطراً مباشراً على حياة األشخاص      
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نية إلى غزة، وسـنبلغ سـفراء الـدول         سنوضح للناشطين أننا نهدف إلى نقل مساعداتهم اإلنسا       ”وأضاف
ولفت إلى أن قبرص وفرنسا وتركيا حظرت كذلك إبحـار سـفن            . ”أيضاً بهذا الشأن  ) في أثينا (العربية  

  . األسطول من موانئها إلى غزة
5/7/2011، ظبي بوأاالتحاد،   

  
  "أسطول الحرية"منع إبحار  تنتقد" الحرةفلسطين " .66

لإلجراءات التعسفية التي مورست من قبل بعض الدول لمنع إبحـار           "قلقها  " فلسطين الحرة "أبدت حركة   
  ".لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة" أسطول الحرية"

القيادات والمنظمات الفلسطينية الى تحمل مسؤوليتها تجاه شعبها وكسر حاجز الـصمت            "ودعت الحركة   
فقضيتنا . زال قضيتنا الفلسطينية بسفينة مساعدات    لن يستطيع أحد اخت   "، مؤكدة انه    "والخوف الذي يعتريها  

قضية حقوق مشروعة وليست مسألة شعب متسول ينتظر هبات يعلم الجميع لماذا تقدمها بعض الجهـات                
  ".ولماذا تحظى بدعم بعض الدول

5/7/2011، المستقبل، بيروت  
  

  قاً من اليونانانطال" 2أسطول الحرية" يدافعون عن الحق في إبحار األمريكيةطاقم السفينة  .67
بدأ أفراد طاقم السفينة االميركية االحد اضراباً عن الطعام امام سفارة الواليات المتحدة في اثينا ودعـوا                 

واتهموا الحكومـة اليونانيـة     » الدفاع عن الحق في اإلبحار انطالقاً من اليونان       «الحكومة االميركية الى    
وتظاهر ناشطون اميركيون انضم    . السطول الى غزة  بالرضوخ الى موقف واشنطن التي ال تريد إبحار ا        

  .اليهم ركاب فرنسيون ويونانيون ودنماركيون، امام البرلمان اليوناني
5/7/2011الحياة، لندن،   

  
   المساعدات إلى غزة من خالل قنوات عادية موجودة بالفعلإيصالاليونان تعرض  .68

ن االمين العام لألمم المتحدة بـان كـي مـون      ذكر بيان لألمم المتحدة ا    :  أ ف ب، رويترز    -غزة، أثينا   
تحدث هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني ستافروس المبرينديس االحد أيد خالله مبـادرة اليونـان نقـل               

واضاف البيان ان ذلك من وجهة      . المساعدات االنسانية الى غزة من خالل قنوات عادية موجودة بالفعل         
ترات في المنطقة ويضمن إيصال المساعدات المطلوبة بشدة الـى          قد يساعد على تخفيف التو    «نظر بان   

  .»الذين يحتاجونها في غزة
5/7/2011الحياة، لندن،   

  
   بالفترة األخيرة في فلسطين إنجاز عظيماالقتصاديالنمو : عمدة لندن .69

 أظهـر أن    إن تقرير البنك الدولي األخيـر،     ' قال عمدة مدينة لندن اللورد الديرمان ميشيل بير،          :رام اهللا 
  .'، متقدمة بذلك على بريطانيا%1.7، بينما بلغ في بريطانيا %9.3النمو االقتصادي في فلسطين بلغ 

وأوضح بير، خالل لقائه في رام اهللا، مساء اليوم االثنين، عددا كبيرا من االقتصاديين ورجال األعمـال                 
هللا والبيرة ليلى غنام، وعـدد مـن       الفلسطينيين، وبحضور رئيس سلطة النقد جهاد الوزير، ومحافظ رام ا         

  .الشخصيات، أن هذا التقدم إنجاز عظيم لفلسطين لبناء مؤسساتها المختلفة
4/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  جل غزةأ من  يرفع الشراع رمزياً"2الحرية سطول أ" فيالزورق الفرنسي  .70
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لى غزة،  إسطول المساعدات   ألى  إالفرنسي الذي ينتمي    ' اللويز ميش 'رفع طاقم زورق    : ) ف ب  أ( -ثيناأ
ثينا، احتجاجا على رفـض الـسلطات اليونانيـة         أرمزيا شراعه صباح االثنين في ميناء بيريوس قرب         

وتلقى الناشطون المتضامنون مع الفلسطينين على متن زورق لويز ميـشال            .بحارالسماح لالسطول باإل  
ميركي الذي اعترضه الجمعة    األ) جراة االمل (' اوداسيتي اوف هوب   'الدعم من رفقائهم على متن زورق     

ربعة، انتهى  أواحد اثنان، ثالثة    '،  'هيا بنا 'وهتف الناشطون    .خفر السواحل اليونانيون خالل محاولة ابحار     
وصعد رجال من   . أنصار الواقفين على المرف   يديهم متظاهرين بتوديع الصحافيين واأل    أولوحوا ب ' االحتالل

علن مسؤولو الزورق الفرنـسي الـذين       أو .ن يتدخلوا أطة الميناء الى الزورق للمراقبة لكن من دون         شر
وضـح  أو .بحار لكن اليونانيين جددوا الرفض    نقلوا كميات صغيرة من المساعدات، انهم جددوا طلب اإل        

 الساري رسـميا    قبطان الزورق آالن كونان انه ال يريد ان يصدر بحقه حكم بالسجن اذا انتهك هذا المنع               
  .خرآشعار إحتى 

5/7/2011،القدس العربي، لندن  
  

  "مؤشر خطير"للمدافعين عن حقوق األسرى " إسرائيل"استهداف ": الشبكة األوروبية" .71
، ومقرها الرئيـسي أوسـلو،      "الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين      "استهجنت  : أوسلو

ي في استهداف النشطاء المدافعين عن حقوق األسرى الفلـسطينيين،          استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيل   
يعطي مؤشرا خطيرا للهئات اإلنسانية الدولية فيما يتعلق بأوضاع األسرى التـي تـزداد          "معتبرة أن ذلك    

سوءا يوما بعد يوم، والتي يحاول االحتالل التغطية عليها، ال سيما وأنه يتزامن مع تصعيد رسمي ضـد                  
  ".األسرى

إن مواصـلة قـوات االحـتالل       : نسخة عنـه  " قدس برس "وقالت الشبكة في خبر صحفي مكتوب تلقت        
لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، األستاذ فؤاد      " أحرار"اإلسرائيلي اعتقال الناشط الحقوقي ومدير مركز       

 إطـار   يأتي فـي  "الماضي،  ) يونيو/ حيث اعتقل في الثامن والعشرين من حزيران      (الخفش، منذ أسبوع    
نزعة دائمة لدى السلطات اإلسرائيلية نحو المضايقة والترهيب، لمنع أي تضامن مع حقـوق األسـرى                

  ".والمعتقلين الفلسطينيين أو الكشف عن ما يعانيه األسرى من أوضاع صعبة
4/7/2011وكالة قدس برس،   

  
  في العالم ثورات مؤثرة 10 ضمن أكثر  المصرية يناير25ثورة : األميركية متايلا صحيفة .72

 ضمن الثورات العشر األكثر  المصرية يناير25اختارت مجلة تايم األميركية ثورة : ترجمة هشام فتحي
وجاءت على قائمة الثورات األكثر  .تأثيراً والتي أسهمت في تغيير العالم خالل األربعة قرون الماضية

مسيرة الملح ، و1773طن العام  ثورة حزب الشاي في بوس:تأثيراً في العالم، بحسب الترتيب الزمني
مسيرة الحقوق المدنية في ، و1930ساتياغراها الهندي بقيادة المهاتما غاندي في مارس من عام 

تظاهرات محرم في إيران ، و1969 في نيويورك "ستونويل إن"تظاهرة ، و في واشنطن28/8/1963
  .1986و العام الثورة الشعبية في الفلبين بقيادة كورازون أكوين،  و1978العام 

  5/7/2011البيان، دبي، 
  

  "نيو ميديا" وجودها في الـ"إسرائيل" :راألمن والعسكتواكب  بماليين الدوالرات "ناعمةحرب " .73
ـ    : علي شهاب  اإلعالم الجديد، بمختلف ادواته، باعتباره وسـيلة       » ساحات«تولي اسرائيل اهتماماً بالغاً ب

  .األميركية» القوة الناعمة«يف لنظرية ، المصطلح اإليراني الرد»الحرب الناعمة«
، اختبرت السلطات المحلية تمرينات حاكت هجمات غير تقليديـة          »5نقطة تحول   «في المناورة األخيرة    
ال تنحصر هذه الهجمات في مواقع االنترنت العادية، بل تمتـد لتـشمل أنظمـة               . على شبكات الكترونية  
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انظمـة مـرور    (» سـكادا «نترنت، وتُعرف اختصاراً باسم     التحكم االصطناعية التي تُدار عبر شبكة اال      
  ...).ومواصالت، انظمة ري، شبكات كهربائية

العـوالم  «يواكبه حضور خاص فـي الدولـة العبريـة علـى امتـداد              » اإلرهاب االلكتروني «على أن   
فوق الــ   هذا الحضور يؤمن السرائيل دعماً ي     . التي يحتلها اإلعالم الجديد بمختلف أدواته     » االفتراضية

 في المئة لمصلحة القـضية الفلـسطينية،        19 في المئة من بين المدونات العالمية السياسية في مقابل           55
  .العالمي للصحافة» بيو«بينما تقف النسبة الباقية على الحياد، بحسب استطالع معهد 

لكتروني بميزانية  ولئن كان اهتمام تل أبيب بجبهة االنترنت ينعكس اجراءات أمنية ومنظومة أمن قومي ا             
تفوق المئة مليون دوالر بحسب بيانات الحكومة االسرائيلية، فإن الحضور المستجد لألجهزة االسـرائيلية   

 –يستبق ترتيب ساحة رئيسية من ساحات المواجهة اإلعالميـة          ) نيو ميديا (» اإلعالم الجديد «في وسائل   
  .األمنية، قبل أي حرب مقبلة وخاللها

االسرائيلية اداة من ادوات اإلعالم الجديد اال وتستخدمها للترويج، في حـين تتعـدى              ال توفر المؤسسات    
  .استخدامات المؤسستين األمنية والعسكرية هذا السقف الى أهداف اخرى يطول الحديث عنها

  االنتشار األمني والعسكري
قبل اشـهر   . لجيشفي الجيش االسرائيلي لوحدة المتحدث الرسمي باسم ا       » اإلعالم الجديد «يخضع فرع   

 مليـون دوالر لتعزيـز فـرع        116قليلة، صادقت الحكومة االسرائيلية على تخصيص ميزانية بقيمـة          
في هذه الوحدة، بعد ان نجح المتحدث باسم الجيش الجنرال آفي بنياهو، خالل مـؤتمر               » اإلعالم الجديد «

  .الميدان في اوقات السلم والحربهرتسيليا األخير، في اقناع القيادة االسرائيلية بأهمية وخطورة هذا 
رأينا كيف ان كاميرا هاتف محمول وجدت سـبيلها         «خاطب بنياهو الحس األمني لدى الحاضرين بقوله        

أحمدي نجاد في حـين عجـزت وكالـة االسـتخبارات           ) الرئيس االيراني محمود  (الى اجتماع لحكومة    
  .»المركزية األميركية عن ذلك

كتب اإلعالم الجديد في وحدته بالتركيز على تزايـد انتـشار المـدونات           وفي حين تولى بنياهو تسويق م     
والصفحات الداعمة إليران على الشبكات االجتماعية، تحدثت مديرة المكتب المالزم اليزا النـدس عـن               

ـ   يستعرض دالئل  «لكونه  » لدمقرطة المعلومات «الذي يشكل أفضل الوسائل     » يوتيوب«األدوات التقنية ك
  .تجربة الجيش اإلسرائيلي الذي يمتلك قناة خاصة به على هذه الشبكة، بحسب »مرئية

يمتلك الجيش االسرائيلي صفحة خاصة علـى       » يوتيوب«وباإلضافة الى قناته الخاصة، والمميزة، على       
ومدونة خاصة يديرها الفريق المساعد للمتحدث باسـم الجـيش، مـع            » فيسبوك«واخرى على   » تويتر«

تواجد على هذه الشبكات مستقل بذاته عن اإلنتاجات اإلعالمية التقليدية للجيش؛ أي            اإلشارة الى أن هذا ال    
ان ما يعرض وينشر ويبث في هذه الصفحات صنع خصيصاً ليحاكي شروط التواصـل فـي اإلعـالم                  

  .الجديد
ع األول في األسـبو . للشبكات االجتماعية عند هذا الحد» غير المدنية«وال تقف االستخدامات االسرائيلية  

 ضـابط   200امـام   » بار ايـالن  «من الشهر األول من العام الحالي، حاضر شاب اسرائيلي من جامعة            
باالستناد الى عمليـات رصـد ومعـايير        » اساليب توقع الثورات في الشرق األوسط     «استخبارات حول   

  .»تويتر«و» فيسبوك«استخباراتية جديدة تعتمد على 
ستخبارات حين أبرز في محاضرته القصور فـي األسـاليب القديمـة            فاجأ الشاب ديفيد بيسيغ ضباط اال     

حيث ال يكفي اصدار التقييمـات      «المستخدمة في التقدير، داعياً الى متابعة الوضع عن كثب في مصر،            
، معرباً عن توقعه، بحسب المتابعة، حصول اضطرابات فـي          »بناء على مؤشرات امنية وعسكرية فقط     

لم يكد يمضي اسبوعان على المحاضـرة     . لم يأخذ الحاضرون بكالم الشاب    . األردن في المستقبل القريب   
  .بيسيغ» نبوءة«حتى اندلعت الثورة في مصر، وتحققت 
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حالياً، تعيد االستخبارات االسرائيلية وضع معايير إصدار التقديرات بنـاء علـى المعطيـات الجديـدة                
ـ   مفادها ان القاسم المشترك بين ما يحـصل فـي           ؛ انطالقاً من ثابتة   »ثورات اإلعالم الجديد  «المرتبطة ب

غياب قائد محدد، وتحول القيادة الى افراد يجمعهـم         «مصر والبحرين واليمن وليبيا وتونس واألردن هو        
  .»فيسبوك وتويتر

هذا الواقع دفع االستخبارات العسكرية االسرائيلية الى انشاء وحدتها المستقلة المتخصصة فـي اإلعـالم               
  .»رصد مختلف الشبكات االجتماعية في العالم العربي«الجديد بهدف 

حالياً، تستعد كل من أذرع الجيش االسرائيلي، في البر والبحر والجو، إلنشاء وترتيب انتشارها الخـاص       
على سبيل المثال، الوحدة العاملة فـي       . على الشبكات االجتماعية بشكل مستقّل عن الجيش ككيان موحد        

ويخـضعون لمكتـب    » الكتابة والتحرير والتصوير  «رداً يتناوبون على مهام      ف 20سالح الجو تتألف من     
 صـحافي عبـر   2500 وسيلة إعالمية وما يزيد علـى  500المتحدث باسم سالح الجو الذي يتعامل مع    

  .العالم
  االستخدام الدبلوماسي
ال . »تويتر« خدمة    السياسي، تدير الخارجية االسرائيلية العديد من الحسابات عبر        –في المسار اإلعالمي    

على بث أخبار قصيرة، بل يتعداها الى عقد لقـاءات ومـؤتمرات صـحافية              » تويتر«ينحصر استخدام   
دورية، كما فعلت القنصلية اإلسرائيلية في نيويورك إبان العدوان على قطاع غزة، حيث تـولى فريـق                 

  . من انحاء العالم كافةإعالمي من القنصلية الرد مباشرة على اسئلة صحافيين ومستخدمي انترنت
خطوة القنصلية االسرائيلية في نيويورك هي واحدة من النماذج لحملة تقودها الخارجية، بميزانية سـنوية             

عقـب حادثـة    . تناهز العشرين مليون دوالر لتشغيل مدونين وخبراء تواصل على الشبكات االجتماعية          
 مـدوناً   50، قامت وزارة الخارجية بالتعاقد مـع        االعتداء األخير على القافلة البحرية المتجهة الى غزة       

ـ   صورة اسرائيل في العالم، فاستطاع احدهم، على سبيل المثال، انشاء صـفحة            » تلميع«أميركياً قاموا ب
  . الف مستخدم انترنت في وقت قياسي50استقطبت » فيسبوك«على 

تب المحاسبة في ديوان رئاسـة      مع اإلشارة الى ان الخارجية االسرائيلية تسعى للحصول على موافقة مك          
ـ     ـ     90الحكومة بصرف مبلغ يناهز ال فـي  ) Brand(» عالمة تجارية « مليون دوالر لترويج اسرائيل ك

  .اإلعالم الجديد
عبر الشبكات  » لها تأثير في الرأي العام    «وتشمل حملة الخارجية استضافة شخصيات إسرائيلية او حليفة         

مجة السنوية لهذه الحملة تركز هذا العام على الشخصيات العاملة في           االجتماعية والمدونات، علماً ان البر    
كذلك، تخصص  . كالناشطين في مجاالت حقوق اإلنسان    » قادة المجتمعات الصغيرة  «مجال الثقافة والفن و   

الخارجية من ضمن حملتها تمويل أعمال إعالمية مخصصة للشبكات االجتماعيـة، كـاألفالم القـصيرة               
  .يةواألفالم الوثائق

في المحصلة، تتعامل مختلف المؤسسات في اسرائيل مع اإلعالم الجديد والشبكات االجتماعية على أنهـا               
وفي ساحات المواجهة الجديدة، التـي يـدير فيهـا الـرئيس            . بحسب تعبير الجنرال بنياهو   » المستقبل«

 جـاهزة للمعركـة     شخصياً، تبدو إسـرائيل   » تويتر«األميركي باراك اوباما حسابه الخاص على شبكة        
  .المقبلة

  5/7/2011السفير، بيروت، 
  

  مع تل أبيب" تحالف تركي يوناني أمريكي" وقف اليونان ألسطول الحرية ينبئ بـ:إسرائيليتقدير  .74
  التغيرات الشرق أوسطية، واألزمة اليونانية، والرؤية األمريكية للمنطقة، ساهمت كلها في وقف الرحلة

 على مقترح يوناني بنقل الشحنات اإلنسانية التي تنوي قافلة السفن نقلهـا             وافقت أوساط سياسية صهيونية   
إلى قطاع غزة، إما بواسطة بواخر يونانية، أو بطرق مالئمة أخرى تحت إشراف األمم المتحـدة، بعـد                  
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إصرارها على قرار عدم السماح للقافلة باإلبحار من موانئها تجاه قطاع غزة، زاعمةً أنها تسعى لتفـادي            
  .ع إصابات بشريةوقو

إن االتصاالت مع حكومات قبرص وتركيـا واليونـان ودول          " إيهود باراك "في حين أعلن وزير الحرب      
القافلة، ألن تل أبيب استفادت من العالقات مع قيادات العالم، زاعمـاً أن             " كبح جماح "أخرى نجحت في    

 إلدراك الجميع أن غزة مفتوحـة أمـام         هناك أمالً في أن تفقد القافلة أهميتها، وأن الفضل األساسي يعود          
  .من حماس ال أكثر" استفزاز"المعونات والبضائع التجارية، وأن كل ما يجري هو 

  :تأثير الردع الصهيوني على توقف األسطول
أن قضية األسطول لم تصل بعد إلى نهايتها، مما يـستدعي مـن             " رون بن يشاي  "أكد الخبير العسكري    

 حالة التأهب لكي يمكنه الوصول في مدة إنذار ال تزيد عن بـضع سـاعات                سالح البحرية الحفاظ على   
  .للنقطة التي يعتزم أن يوقف فيها سفن األسطول

وبناء على ذلك يستطيع رئيس الحكومة، المؤسسة العسكرية، ووزارة الخارجية، تسجيل إنجـاز رائـع               
واستخدام الدبلوماسية التقليدية الهادئـة،     لصالحهم، ألن الدمج بين جمع المعلومات اإلستخباراتية الدقيقة،         

في إقناع تركيا واليونان وقبرص في العمل بفاعلية        " إسرائيل"لكنها في الوقت نفسه نشطة، أدى إلى نجاح         
  . على توقيف األسطول، قبل أن يخرج إلى عرض البحر

لذي حصلت عليه تل أبيب     بصورة حاسمة، توفر بعد الغطاء الفعال ا      " اإلنجاز"وألمح إلى أن ما أسماه هذا       
الذي يعود لألساطيل السابقة، لكن بشكل      " الردع"من الواليات المتحدة واألمين العام لألمم المتحدة، وتأثير         

التي تحدث مؤخرا في حوض البحـر المتوسـط         " المساهمات اإلستراتيجية "ال يقل عن ذلك، ما قال أنها        
  . ألزمة االقتصادية في أوروباكنتيجة لموجة االنتفاضات في العالم العربي، وا

في األسطول، وخـروج    ) آي إتش إتش  (فالحكومة التركية على سبيل المثال، قررت منع مشاركة منظمة          
السفينة مرمرة، ليس فقط بسبب الضغط األمريكي الذي مورس عليها، ولكن بسبب المـصلحة التركيـة                

" إسـرائيل "تحريـضاً ضـد     " أردوغان وأوغلو "العليا، ألنه في أعقاب فوزهما في االنتخابات، ال يحتاج          
  .ليحشدا أصواتاً في المعسكر اإلسالمي

ـ           مـن قبـل    " االمتثال القـاطع  "وفي ذات السياق، جاءت المفاجأة الكبرى التي كشفها األسطول الحالي ب
اليونان للقرار الصهيوني، مما جعل منظمي األسطول يعترفون أن اختيارهم الخروج إلى غزة من موانئ               

، ليس ألنهم لم يقدروا جيدا العالقة بين تل أبيب وأثينا، التي تعززت جيـداً               "خطًأ إستراتيجياً "يونان كان   ال
  .العام الماضي، وأدت لقيام األخيرة بوضع صعوبات في طريق النشطاء

 تحظى ولكن ألنه بدالً من زيادة عزلة األولى في الساحة الدولية، صعدوا للمانشيتات الرئيسية التأييد الذي             
ـ               انقـالب إسـتراتيجي    "به من جانب إحدى الدول المهمة في حوض البحر المتوسط، ويتعلق األمـر بـ

، لصالح الكيان، رغم أن اليونان كانت الدولة األخيرة من دول حوض البحـر المتوسـط غيـر                  "حقيقي
 عامـاً   18قبـل   ، ورفعتها إلى مستوى السفارات      "إسرائيل"العربية التي طبعت عالقاتها الدبلوماسية مع       

  . فقط
  :قراءة في الموقف اليوناني وأسبابه

يرى أن التحول في العالقات بين البلدين قبل عام، بعد قضية األسطول التركي،             : الكاتب رون بن يشاي   -
فالتدهور السريع في العالقات مع تركيا، ووقف التدريبات الخاصة بسالح الجـو، وتقلـص العالقـات                

لنظرهـا  " إسـرائيل "، أدى إلى توجيـه      "مرمرة"السيطرة الدامية على السفينة     التجارية والسياحية عقب    
  ".عدوة تركيا اللدودة"وحواسها الدبلوماسية تجاه اليونان، الموصوفة بأنها 

للمحور الجديد الذي بـدأ يظهـر بـين         " تدشيناً"اعتبر إيقاف األسطول    : الكاتب الصحفي، ميلني فيلبس   -
، بعد التحالف الشخصي السياسي اإلسـتراتيجي       "إسرائيل"ة وتركيا واليونان و   الواليات المتحدة األمريكي  "

الذي تأسس في األشهر األخيرة بين الرئيس األمريكي، باراك أوباما، ورئيس الوزراء التركـي، رجـب           
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أردوغان، حيث تنسق واشنطن وأنقرة حالياً بينهما السياسات في العالم العربي والشرق األوسـط، مـن                
  . روراً بسوريا، وحتى البحرين في الخليج العربيليبيا، م

الدور الذي يرغب فيه بشدة كوسيط للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، مما دفعه           " أوباما ألردوغان "كما يولي   
ألن يقود خطوة أمريكية إلعادة التقارب بين تل أبيب وأنقرة، وإعادة التحالف اإلسـتراتيجي العـسكري                

سابق عهده، بعد أن انهار هذا التحالف تقريباً نتيجة ألحداث األسـطول األول إلـى     اإلستخباراتي بينهما ل  
  .غزة

كشف عن بعض الخطوات الصهيونية تجاه اليونان، والتي جعلـت          : الباحث الصهيوني، مناحيم غانتس   -
  :األخيرة تتخذ قرارها بوقف األسطول، من أهمها

  .بيع الجيش اليوناني أسلحة حديثة ومتطورة-1
  . رب طيرانها الحربي في األجواء اليونانيةتد-2
إلى اليونان وجزرها، بدالً من المنتجعات التركية التي كانت         " اإلسرائيليين"توجيه مئات آالف السياح     -3

  .تعج بهم سابقاً
  .تخوف اليونانيين من انهيار اقتصادهم، وحاجتهم إلي أي دوالر-4
  .حفيين، وتحسن العالقات اإلستراتيجية بصورة كبيرةزيارات متبادلة لرحالت متوالية لموظفين وص-5

  القناة العاشرة
  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: عن العبرية، ترجمة

  4/7/2011) 2295(          العدد 
  

  !! والرواتب أيضا.. أيلول » معركة« فياض وبينالرابط  .75
   ياسر الزعاترة 

عن الحديث عن سالم فياض كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء،         ال يتوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس       
وال يعرف بالطبع ما هو مفهوم التوافق الذي نصت عليه المصالحة إذا كان سيادته سيفرض على حماس                 

رغـم كونهـا    (من يريد كرئيس للوزراء، فضال عن تأكيده على أن الحكومة ستلتزم ببرنامجه السياسي              
  !؟)حكومة تكنوقراط

ن هناك ارتباطا عضويا بين ما بات يعرف باستحقاق أيلول، وبين اإلبقاء على سالم فياض               من الواضح أ  
، وهـذا   )مع وجود رئيس وزراء شكلي    (رئيسا للوزراء، وأقله مشرفا على الحكومة بمسمى وزير مالية          

ية معركة حام "االرتباط يدركه الرئيس أكثر من سالم فياض نفسه كما يبدو، ففي حين يتحدث األول عن                
إن امتنـاع  "يقلل من أهمية الذهاب لألمم المتحدة بقوله ) فياض(، ها هو الثاني  "ظرف حساس جدا  "و" جدا

إسرائيل عن االعتراف بفلسطين سيجعل أي اعتراف دولي ساحق أشبه بالحدث الرمزي، ألن إسـرائيل               
  ".هي التي تتحكم في الميدان

ور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعـة          نفتح قوسا هنا لنشير إلى رأي بالغ األهمية للدكت        
النجاح الوطنية بنابلس، فيما يتعلق باستحقاق أيلول الذي يطبل له القوم منذ شهور بوصفه الفتح العظـيم                 

  :يقول الدكتور قاسم. الذي لم يخطر على بال أحد قبلهم
، أي علـى الـضفة      1967لمحتلة عام   أبو مازن سيذهب إلى األمم المتحدة ليطلب دولة على األراضي ا          "

فـي حـين    .  في المئة من مساحة فلسطين االنتدابية      22الغربية وقطاع غزة، وهي أرض تساوي حوالي        
 في المئة من مساحة فلسطين االنتدابيـة        44هناك قرار صادر عن األمم المتحدة بإقامة دولة عربية على           

 قرار التقسيم غير الشرعي والمرفوض جملـة        1947ولم يتم تطبيقه، حيث أصدرت الجمعية العامة عام         
من األرض، والثانيـة  % 54واحدة يهودية على حوالي : ، والذي قضى بإنشاء دولتين    181وتفصيال رقم   

  ". منها% 44عربية على حوالي 
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، والذي بقي حبـرا علـى       2004نذكّر هنا أيضا بقرار محكمة الهاي بخصوص الجدار الذي صدر عام            
الكبيرة من الناحية القانونية، والتي تتفوق على قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة       ورق رغم أهميته    

بخصوص الدولة، السيما أنه لم يتحدث عن هدم الجدار فقط، وإنما أكد على أن كامل األراضي المحتلـة                  
  . هي أراضٍ محتلة67عام 

حتالل بكل شيء من الناحيـة      وفي حين يبدو استحقاق أيلول مجرد حدث رمزي بالفعل في ظل تحكم اال            
العملية، فإنه بالنسبة للرئيس لفلسطيني، ولسالم فياض أيضا، يشكل مدخال للقبول بواقع الدولة المؤقتـة،               
وهي الدولة التي كان األخير يبني مؤسساتها طوال السنوات األربع الماضية، فيما كانت مـسيرة األمـن         

  ".مايكل مولر"تمضي بإشراف الجنرال دايتون، وبعده الجنرال 
البعد األمني كان يتحرك على قاعدة نقل الصالحيات األمنية من األجهـزة اإلسـرائيلية إلـى األجهـزة                  
الفلسطينية بعد تدريبها في الخارج، وليجري بعدها نقل المسؤولية عن مناطق أ و ب، بحسب تـصنيفات                 

تفاضة كمقدمة لنقل كل المناطق داخل      أوسلو إلى السلطة، وصوال إلى ما كان عليه الحال قبل اندالع االن           
طروحات أوبامـا والمبـادرة     (الجدار إلى السلطة في سياق الدولة المؤقتة، أو الحل االنتقالي بعيد المدى             

  ).الفرنسية تنص على ذات المسار وقبلها خريطة الطريق
ين ولـيس صـراعا   استحقاق أيلول هو تشريع للدولة المؤقتة، وتحويل للنزاع إلى نزاع حدودي بين دولت        

وهنا سيسأل الـبعض لمـاذا   . بين شعب يقع تحت االحتالل وبين القوة التي احتلت أرضه وشردت أبناءه    
يرفض اإلسرائيليون ذهاب السلطة لألمم المتحدة، والجواب أنهم يريدون منها االعتراف بالواقع الجديـد              

 فضال عن أنهم يرفضون تمريـر       دون مواربة ولف ودوران كي وتدجين الشارع الفلسطيني على قبوله،         
  .67جولة سياسية، ولو رمزية لصالح الطرف الفلسطيني تتحدث عن حدود 

في المقابل يبدو هذا المسار مفضال بالنسبة للسلطة ألنه يتيح لها المجال الستمرار القول إنهـا ال تـزال                   
ما أن كل التنازالت التي     ، السي )67القدس والالجئون والسيادة وكامل أراضي      (قابضة على جمر الثوابت     

أعني قيـادة   (قدمتها من قبل وكشفتها وثائق التفاوض لم تكن كافية إلشباع النهم اإلسرائيلي، كما يمنحها               
  "!!مدمرة"فرصة إقناع الشارع بضرورة انتظار الدولة والكف عن التفكير بانتفاضة جديدة ) السلطة

لـم  (، ويوفر التمويل الالزم لها "ء مؤسسات الدولةبنا"فياض أكثر من ضروري لهذه اللعبة، فهو يواصل        
يكن غريبا أن يرى كثيرون أن تعطيل رواتب موظفي السلطة كان ذا صلة بملف المصالحة والجدل حول            

المطلـوب مـن    ) أي فياض (وهو  "). إما فياض أو ال رواتب    "منصب رئيس الوزراء والرسالة واضحة      
وال بأس إلى جانب ذلـك مـن        . هو ما يعد كافيا لإلصرار عليه     اإلسرائيليين واألمريكان واألوروبيين، و   
  .!!استمرار التأكيد على ضرورة المصالحة

  5/7/2011، الدستور، عّمان
  

  تأمالت في استحقاق ايلول .76
  المهندس ابراهيم غوشة

 حيت تمنى اوباما في خطابه في الجمعية العامة لالمم المتحدة بـان تـأتي               2010بدأت القصة في ايلول     
 ويكون هناك مقعد لفلسطين، وقد تلقف هذا التمني محمود عباس او ربما             2011دورة القادمة في ايلول     ال

بعض من مطبخه السياسي والذي يتكون على االغلب من ياسر عبد ربه وصائب عريقات واكرم هنيـه                 
 مـن   ونمر حماد وآخرين، ووضعوا ذلك نصب اعينهم حتى بعد توقف المفاوضات في نهاية نفس الشهر              

  ·العام الماضي بسبب رفض نتنياهو لوقف بناء المستوطنات ولو ليوم واحد
منذ تلك اللحظة برزت للساحة السياسية مقولة استحقاق ايلول، وتمسك بها عباس ومجموعته المـصغرة،               

يضاً ثم ما يسمى باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقام بتبنيها وترويجها ا              
  · بعد الشقيري1969جهاز اعالمي محترف ومتمرس منذ امسك عرفات بالمنظمة عام 
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ويضعها فـي   ) سنناقشها في مقال آخر   (وحرص عباس على ان يستحوذ على ورقة المصالحة الفلسطينية          
  ·جيبه في سعيه لجذب اصوات الدول في الجمعية العامة
لسطين باالمم المتحدة، ويتوقع تقديمه فـي اوائـل         وتستعد لجنة خاصة بتجهيز خطاب االعتراف بدولة ف       

رمضان القادم مع الحرص على تأمين ثلثي اعضاء الجمعية العامة، وهو امر ليس بالسهل وخاصـة ان                 
  ·من سيصوت من االتحاد االوروبي بجانب القرار ال يتجاوز اصابع اليد الواحدة

تكراراً برغبته في استئناف المفاوضات لـو       ومع هذا التوجه الستحقاق ايلول فان عباس يصرح مراراً و         
وعلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من       ) ثالثة شهور (وافق نتنياهو على وقف االستيطان لفترة مؤقتة        

 مع تبادل لالراضي، وهو امر مستبعد ايضاً وخاصة ان نتنياهو يـشترط اسـتبعاد               1967حزيران لعام   
وحل قضية الالجئين خـارج دولـة الكيـان الـصهيوني،           القدس ووضع جيشه على حدود نهر االردن        

  ·واعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة
واذا كانت المفاوضات مع نتنياهو متعثرة، واستحقاق ايلول غير مضمون، فلماذا يتم اشغال الناس ليـل                

  نهار بهذين الموضوعين ؟؟
والتنقـل والمحافظـة علـى رأس       الجواب هو ان مدرسة فتح تؤمن بسياسة تقطيع الوقت وكثرة السفر            

  !!الحركة دائماً فوق الماء 
 فحتى لو اعترفت الجمعية العامة لالمم المتحدة باغلبيـة ثلثـي            - استحقاق ايلول    -وبالنسبة لموضوعنا   

االصوات بدولة فلسطين فسيبقى هذا االعتراف نظرياً طالما ان االحتالل مازال يهيمن على فلسطين من               
  ·اقع القمع والقوة المسلحةالنهر الى البحر بو

  ·ومادامت حركة فتح بقيادة عباس ترفض المقاومة المسلحة وتؤمن بالمفاوضات والمفاوضات فقط
 لمراجعة تصاميم سد الملك طالل مع الشركة المصممة         1972اذكر في رحلة ليوغسالفيا في اواخر عام        

مرتفعة في يوغسالفيا يجـري اسـفلها       ان دعانا مدير الشركة الى منطقة       " إنيرجوبرو جيكت "والمشرفة  
تحت االحتالل النازي، ولم تمض ساعات محدودة حتى        " هنا اعلن تيتو دولة يوغسالفيا الحرة     "نهر، قال   

قام الطيران االلماني النازي بقصف جيش الثورة اليوغسالفية وزحفت الدبابات وجرت معركة عنيفة، ما              
  ·اني لعدة ايامادى لتحويل لون مياه النهر الى االحمر الق

مع ان االتحاد السوفيتي وبريطانيا كانتا تدعمان آنذاك ثورة تيتو ولكن المقاومة هي فرض عين على كل                 
  !شعب يريد ان يتحرر ال كما يقول البعض ان المقاومة في فلسطين قد خربت بيوتنا 

ئين الفلسطينيين،  وحتى المجرم بن غوريون الذي ارتكب عشرات المجازر وشرد مئات االالف من الالج            
من فلسطين، اال انـه     % 56 الذي اعطى لليهود     29/11/1947 في   181فعلى الرغم من ترحيبه بقرار      

خاض معارك مع المجاهدين الفلسطينيين بقيادة الشهيد البطل عبدالقادر الحسيني، وعنـدما احتـل بـن                
 قبل  14/5/1948بتاريخ  من ارض فلسطين اعلن دولته االجرامية في تل ابيب          % 56غوريون اكثر من    

مـن  % 78خروج قوات االنتداب البريطاني المتواطئ بيوم واحد، واستمر بالتوسع حتى سـيطر علـى     
ارض فلسطين العربية االسالمية، ولم يتوقف امام االعتراف االستعماري بدولته بل لجأ للسالح والمذابح              

  ·لبسط سيطرته
  4/7/2011، المجد، األردن

  
   اإلسرائيلية-لقضية الفلسطينية دينيس روس ومعضلة ا .77

  عكيفا الدار
 حضر مع الرئيس األميركي جورج بوش األب مؤتمر مدريـد الـذي             1991) اكتوبر(في تشرين االول    

، مع الرئيس بيل كلينتون، بمولد      1993) سبتمبر(واحتفل في ايلول    . اضاع ثمار النصر في حرب الخليج     
 استطاع أن يقنع رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين           1997وفي أوائل العام    . إعالن أوسلو المتداعي  
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نتنياهو بتوقيع برتوكول الخليل الذي ترك عشرات اآلالف من الفلسطينيين تحت رحمة تالميـذ حاخـام                
 كان من بين اولئك الذين ساعدوا على مولد         1998وفي أواخر العام    . مستوطنة كريات اربع دوف ليئور    

 كان شـريكا بـارزا فـي الفـشل المـدوي            2000وفي العام   . في المهد مذكرة واي ريفر، التي ماتت      
وهـا هـو    . للدبلوماسية األميركية للتعامل مع المفاوضات بين إسرائيل وكل من الفلسطينيين والسوريين          

اآلن هنا من جديد، هذه المرة كمبعوث خاص للرئيس باراك اوباما مكلـف بإطالـة احتـضار المـوت                   
  .ة بعملية السالمللمريضة المزمنة المعروف

باالشـتراك مـع ديفيـد      (قبل عودة دنيس روس، استطاع هذا الرجل الذي نعرفه أن يؤلف كتابا جديدا              
  ".ايجاد مسار جديد ألميركا في الشرق األوسط:أساطير وأوهام وسالم "عنوانه ) ماكوفسكي

وهـام المتعلقـة    وسيكون من الصعب العثور على خبير أكبر من روس، في ما يتعلق باألسـاطير واأل              
فقد غذى لسنوات اسطورة أن الواليات المتحدة وحدها يمكن ان تحقق           . بالسالم بين إسرائيل والفلسطينيين   

  .توقعاته بالضبط، وأن اليمين اإلسرائيلي سيقدم للعرب تنازالت كبيرة
اآلن يحاول  . يخالل السنوات التي ترأس فيها فريق السالم األميركي تصاعد البناء االستيطاني اإلسرائيل           

روس، الرئيس السابق لمعهد سياسة الشعب اليهودي، إقناع الفلسطينيين بالتخلي عن عرض االسـتقالل              
القادم، واالعتراف بإسرائيل كدولـة  ) سبتمبر(الفلسطيني على التصويت في األمم المتحدة في شهر أيلول       

، رغم أنه ولد في سان فرانسيـسكو،       وبكلمات أخرى، كدولة له الحق في المواطنة فيها        -للشعب اليهودي 
  .أكثر من حق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ولد في صفد

ومن رأي روس أنهم إذا تنازلوا عن التصويت في األمم المتحدة فإن نتنياهو سيكون من الكـرم بحيـث                   
ميد للبناء في   فهل سمع أحد أي شيء في اآلونة االخيرة عن تج         . سيتفاوض على اتفاق للحل النهائي معهم     

  .المستوطنات؟
روس يحاول أن ينقل الوهم بأن أكثر الحكومات التي رأتها إسـرائيل تطرفـا ويمينيـة سـتتخلى عـن               

وفي محاولة إلنقاذ آخر رب عمل له من        . استراتيجية محو توجه اوسلو، وأن تنفذ هذه االتفاقية المكروهة        
ر التصادم مع اليهود األميركيين، أو التـصويت        االختيار بين االعتراف بدولة فلسطينية مع مواجهة خط       

ضد االعتراف بها مع خطر تدمير موقف الواليات المتحدة في العالم العربي، وهو في هذا السياق يحاول                 
  ".عملية السالم"جر الفلسطينيين نحو مصيدة 

 الـصراع   لو كان اوباما قد اعتزم فعال إعطاء مبرر لحصوله على جائزة نوبل للسالم، لما تـرك حـل                 
  . اإلسرائيلي في يد هذا الخبير في إدارة ذلك الصراع ادراةً ال نهاية لها–الفلسطيني 

فلنأمل أن ال يغرى الفلسطينيون بالتخلي عن التصويت في األمم المتحدة مقابل مظهر مفاوضات، األمـر                
فعله هو تذكر قول    وكل ما علينا    . الذي سيساهم في زيادة توسع المستوطنات تحت غطاء اتفاقيات اوسلو         

 انه كـان قـد      2001في عام   " عوفرا"نتنياهو الذي سجل له شريط وهو يقول للمستوطنين في مستوطنة           
  انتزع من االميركيين التزاماً بأن يكون هو من يقرر مواصفات ما سمي بـ

  .، في المناطق التي ستبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية"مواقع عسكرية محددة
ورد ". لماذا هذا مهم؟  : "وتساءل. من وجهة نظره، فان وادي االردن بالكامل مؤهل لذلك        وقال نتنياهو انه    

  ".ألنني من تلك اللحظة سأكون قد أوقفت اتفاقيات اوسلو: "على نفسه
وبالنسبة الى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يجب على الفلسطينيين محاصرته بما قاله عندما هدد بـأن                

  .ات اوسلو في حال اعتراف االمم المتحدة بدولة فلسطينيةإسرائيل ستلغي اتفاقي
لو كنت في مكان عباس لقلت لدنيس روس انه يجـب عليـه أن يقـول لرئيـسه أن ينـسى موضـوع          
المفاوضات اذا لم يتوفر اعتراف مكتوب من نتنياهو ينص على أن الحدود الدائمة ستكون وفق خطـوط                 

وقف بناء المستوطنات بشكل كامل خالل المفاوضات، ووجود        ، مع تغييرات متفق عليها، والتزام ب      1967
  .جدول محدد لالنسحاب من االراضي الفلسطينية
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، أو  )ب(، أو   )أ(بعـد االن، ال منـاطق       " سلطة فلسطينية "ال  . ال تريد اوسلو؟ حسناً، نحن ال نحتاج اليها       
، ) من االراضي الفلـسطينية     في المائة  60، وهو تقسيم جعل من الممكن للمستوطنين االستيالء على          )ج(

  .بعد اليوم" مسيرة سلمية"وال 
وفي نفس الوقت، يمكنكم اعادة احتالل غزة والعـودة الـى           . اعيدوا الحكم العسكري الى الضفة الغربية     

  ".غوش قطيف"
 أي أننـا يجـب أن       – عاما   13حسب اتفاقات اوسلو، كان ينبغي حسم االتفاق على الوضع النهائي قبل            

ـ  في الثالـث   .  أي بعيد ميالدها الثالث عشر، بحسب الدين اليهودي، هذا العام          -لها" بار متسفا "نحتفل بال
 عاما، الرقم الذي يمثل الحياة بحسب التقليـد         18، سيصبح عمر االتفاقية نفسها      )سبتمبر(عشر من أيلول    

  .لقد حان وقت وضع نهاية لمعاناة اتفاقية اوسلو. اليهودي
  تس رهآ

  5/7/2011، القدس، فلسطين
  

   إلى أين؟إسرائيلدولة  .78
  مرزوق الحلبي

إسرائيل الرسمية على اختالف التيارات فيها مشغولة في اآلونة األخيرة بشرعيتها أكثر مـن اشـتغالها                
فمسألة الشرعية حاضرة في السياسة اإلسرائيلية لسبب من ظروف قيام الدولـة العبريـة فـي               . بسيادتها

لكن أضيفت إلى هذا العامل     . مع المحيط العربي وإلحاق الهزيمة به     فلسطين التاريخية من خالل صراع      
البنيوي مؤثرات سياسية أبرزها ذلك الوافد من الخارج ال سيما العربي، وتلك الطالعة من صلب الداخل                

  .اإلسرائيلي
 إسرائيل  فالسياسات اإلسرائيلية الجانحة نحو اليمين والشوفينية القومية والتوتير والعسكرة، استقدمت على          

موجات من الضغوط أبرزها دعوات في أوروبا وغيرها إلـى مقاطعـة            ) وقبل ذلك أيضاً  (العقد األخير   
والمؤسـسات األكاديميـة    » الخط األخضر «بخاصة المنتجة في المستوطنات عبر      (البضائع اإلسرائيلية   
مقاطعة ضد إسـرائيل    مؤسسات مجتمع مدني وأوساط شعبية عبر العالم تمارس ال        . والمهرجانات الثقافية 
  .وتعمل على توسيعها

وينـدرج فـي هـذا      . يوازي ذلك ويلتقي معه مواصلة أوساط عربية واسعة رفض التطبيع مع إسرائيل           
فهو كما  . المقبل) سبتمبر(اإلطار الفهم اإلسرائيلي للتوجه الفلسطيني المرتقب إلى األمم المتحدة في أيلول            

راف بفلسطين دولة مستقلة، تأشيراً دولياً إلسـرائيل علـى أن شـرعية             أكدنا دائما يجسد إذا ما تم االعت      
وجودها ستكون مشروطة بوجود الدولة الفلسطينية، وأن شرعيتها لن تكتمل إال إذا انصاعت للـشرعية               

  .الدولية والتزمت بقرار إقامة الدولة الفلسطينية
األسبوع الفائت علـى جلـودهم مواقـف        لقد لمس أعضاء لجنة الخارجية واألمن البرلمانية اإلسرائيلية         

أوروبية منددة بسياسات إسرائيل ال سيما تجاه الفلسطينيين عندما تعرضوا لنقد واضـح وصـريح مـن                 
  .عضو برلمان فرنسية بسبب من سياسة حكومتهم ورفضها القبول بأحكام القانون الدولي والشرعية

هـذا  .  دولية رسمية وغير رسمية، أسـبوعياً      ومثل هذا النقد نصيب سفراء ومندوبي إسرائيل في محافل        
إضافة إلى امتناع ضباط حاليين وسابقين في الجيش اإلسرائيلي من السفر إلى الخارج خوفاً من مذكرات                

وفي النُخب اإلسرائيلية من التقط اإلشارات الوافدة من كـل حـدب وصـوب             . اعتقال بتهم جرائم حرب   
ئال تصير سيالً عرمرماً يجرف الشرعية اإلسـرائيلية المهـزوزة          ويدعو إلى التعامل معها والقبول بها ل      

  .أصالً
لكن ما يعيق األخذ باإلشارات الوافدة من كل االتجاهات هو تلك السياسات الداخلية في إسرائيل المتأتيـة                 

 قومجي ينتج وقائع جديدة تؤكّد أن األمور في مسألة الشرعية           - ديني   -من وجود ائتالف حكومي يميني      
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تـصب فـي    ) حوالى ثالثين تشريعاً في سـنتين     (فالتشريعات الجديدة   . يست إلى انفراج وإنما إلى تعقيد     ل
تحصين يهودية الدولة ناحية نحو االنتقاص من ديموقراطيتها وتضييق الخناق على مواطنيها الفلسطينيين             

مما . ع المدني واألكاديميا  والهوامش الديموقراطية الناشطة فيها مثل اليسار الراديكالي ومؤسسات المجتم        
ال شك فيه اآلن أن قوى يمينية في إسرائيل والخارج ال سيما أميركا وكندا تخطط وتمول شبكة مـشاريع                  
سياسية وإدارية واجتماعية وبحثية هدفها اإلمساك بدفّة القيادة وصنع القرار في إسرائيل التصاقاً بنزعات              

وهي، تدأب في   .  عن السياسة وعن الشرعية الدولية ومؤسساتها       إنجيلية خُالصية بعيداً   -يهودية أصولية   
السنوات األخيرة، على دك حصون الليبرالية اليهودية بدءاً من المحكمة العليا التي ناءت تحت الضربات               

  .وانتهاء بأقسام جامعية يعمل فيها محاضرون تقدميون أو مجرد نقديين
نيين في ظاهره بدأ يطاول النُخب الليبرالية الملتزمـة باللعبـة           هذا التطور الذي وجه للمواطنين الفلسطي     

وتعتبر هذه النُخب أن سيرورة السياسات الداخلية سـتعقّد مـسألة           . »اللغة الدولية «السياسية وتتحدث بـ    
الشرعية ألنها تدفع إسرائيل دفعاً نحو نظام أبارتهيد واضح المعالم سيستقطب امتـداد فكـرة المقاطعـة                 

إلى مواقع جديدة في العالم ليشمل حكومات ومؤسسات حكم ودوائر تعاملت مع إسرائيل، حتى              إلسرائيل  
وقد بدأنا نلمس هذا الخوف من انتقاص عالمي لشرعية إسرائيل وسياساتها في            . اآلن، بقفازات من حرير   

ريعية بعد سـنتين    النقاشات اإلسرائيلية الداخلية التي نرجح أنها ستحتدم مع اقتراب موعد االنتخابات التش           
  !أو في موعد مبكّر

ومن االدعاءات التي يسوقها الليبراليون أو الصهيونيون الواقعيون هو أن رفض إسرائيل الرسمية إقامـة           
، سيعيد النقاش إلى المربـع األول،       1967) يونيو(دولة فلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران         

بمعنى، أنهم يخشون أن ينتقل سؤال الشرعية       . ن التاريخية عن مجرد شرعية الوجود اليهودي في فلسطي      
من نقد السياسات اإلسرائيلية، ال سيما االحتالل وتطبيقاته والتلويح الدائم بالقوة العسكرية، إلـى نقـاش                

  .حول شرعية إسرائيل نفسها
ر من هنا سيكون على النُخب في إسرائيل أن تحسم أمرها في المدى المنظور بخصوص وجهـة تطـو                 

ولن يكون ذلك سهالً أبداً ألن      . األمور داخل إسرائيل وما يتّصل بشرعيتها أو موضعها في الحلبة الدولية          
فالنزعة اليمينية العنـصرية فـي      . هذا الحسم يتأخّر منذ تعطّل اتفاقيات أوسلو بسبب دخوله حلقة مفرغة          

وهو ما حصل مراراً وتكراراً فـي       . إسرائيل تستقدم ضغطاً عالمياً ينتج مزيداً من العنصرية واالنغالق        
  !التي يصنع منها اليمين اإلسرائيلي، على مشاربه، نجاحاته االنتخابية» المادة«العقود األخيرة وشكّل 

. حلقة مفرغة كهذه أنتجت قيادات إسرائيلية مفرغة تماماً كما وصفها الكاتب اإلنسي دافيـد غروسـمان               
  .وتطبيقات مناهضة للديموقراطية في إسرائيلوهي حالة مثلى النتشاء أفكار أصولية 

 5/7/2011، الحياة، لندن
  

  تكتيك أم إستراتيجية جديدة شاملة : التَّوّجه إلى األمم المتّحدة .79
  هاني المصري    

قررت القيادة الفلسطينية المضي قدما في استعداداتها للتوجه إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل للحصول 
الدولي بالدولة الفلسطينية، لكي تحصل على العضوية الكاملة، رغم معارضة الواليات على االعتراف 

 .المتحدة األميركية وتهديدها باستخدام الفيتو، وتلويحها بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية
را تباينات كبيرة حول هذا التوجه داخل منظمة التحرير وخارجها، تتركز حول ما إذا كان يمثل استمرا

إلستراتيجية المفاوضات، أم هو بداية العتماد إستراتيجية جديدة، وحول من يعتبر أن النجاح في استئناف 
المفاوضات، التي هي الخيار األول والثاني والثالث، يعني وقف التوجه لألمم المتحدة، وبين من يطالب 

 .بالجمع ما بين األمرين، ومن يعتبرعدم وجود تناقض بينهما
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أن سالم فياض، انتقد بشكل علني التوجه الفلسطيني الذي يقوده الرئيس، واصفًا االعتراف الدولي المثير 
ورد نبيل شعث مثل . بالدولة الفلسطينية بالحدث الرمزي؛ ألن إسرائيل ستبقى هي المتحكمة في الميدان

 يوافق عليه، محذرا إنه ال يفهمه وال: غيره من قادة فتح وغيرها من الفصائل على موقف فياض قائالً
 .من التراجع عن هذه الخطوة

حتى نفهم آراء فياض ومجمل السياسة الفلسطينية خصوصا إزاء التوجه إلى األمم المتحدة ال بد من 
 .مالحظة أربعة اجتهادات

 .تحسين شروط المفاوضات، إما قبل أيلول أو بعده: االجتهاد األول
توجه إلى األمم المتحدة إذا لم تستأنف المفاوضات حتى أيلول؛ ألن ويعبر عنه الرئيس أبو مازن، ويؤيد ال

حكومة نتنياهو ال تريد سالما، وإدارة أوباما غير قادرة أو راغبة في دفع الحكومة اإلسرائيلية إلى تغيير 
رعة موقفها المتعنت، وإن هذا التوجه يقدم بديالً ممكنًا يقطع الطريق على بدائل أخرى، يمكن أن تتقدم بس

ويدعو هذا االتجاه . المقاومة المسلحة، أو المقاومة الشعبية: إذا استمر الجمود في العملية السياسية، مثل
 .إلى استئناف المفاوضات حتى بعد الحصول على االعتراف الدولي

استئناف المفاوضات مهما كان الثمن حتى من دون وقف االستيطان، وتحديد مرجعية : االجتهاد الثاني
اوضات، ألن استمرار وقف المفاوضات دون بديل مقنع وعملي، يربك الموقف الفلسطيني، ويساعد للمف

األطراف الفلسطينية والعربية واإلقليمية المتشددة، ويجعل الضغط األميركي واألوروبي والدولي ينتقل 
ينيين إلقناعهم من الضغط المفترض على إسرائيل لدفعها الستئناف المفاوضات إلى الضغط على الفلسط

باستئنافها، ويعتبر أنصار هذا االتجاه أن انتزاع العضوية لدولة فلسطين في األمم المتحدة أمر مستحيل، 
في ضوء الفيتو األميركي المتوقع في مجلس األمن، وأن هذا المسعى وفشله سيؤدي إلى تدهور في 

الفلسطيني قد يدفعه، على األرجح، إلى  الفلسطيني، وإلى إحباط كبير لدى الشعب –العالقات األميركية 
 .اعتماد المقاومة بكل أشكالها باعتبارها الوسيلة الفعالة المتبقية إلنهاء االحتالل

 .المقاومة بكل أشكالها ورفض المفاوضات من حيث المبدأ: االجتهاد الثالث
ألمم المتحدة منظمةً يرى أصحابه ضرورة اعتماد المقاومة بكل أشكالها وخصوصا المسلّحة، واعتبار ا

معاديةً، ورفض سياسة التنازالت والمفاوضات والسعي للحصول على التسوية من حيث المبدأ، والعودة 
 .إلى رفع شعار تحرير فلسطين اعتمادا على األمتين العربية واإلسالمية

 .اعتماد إستراتيجية جديدة شاملة: االجتهاد الرابع
مم المتحدة باعتباره جزءا من إستراتيجية جديدة بديلة شاملة، تقوم يرى أصحابه ضرورة التوجه إلى األ

، التي فشلت ومحكوم »إلستراتيجية المفاوضات«على السعي لتغيير موازين القوى، وليس استمرارا 
وينادي أصحاب هذا االجتهاد بضرورة أن يكون . عليها بالفشل مثلما فشلت إستراتيجية المقاومة وحدها

ألمم المتحدة سياسة دائمة ال رد فعل، وبداية لمعركة طويلة، وليس بحثًا عن عرض كبير التوجه إلى ا
يرضي الشعب، أو سعيا لتحقيق إنجاز حاسم بضربة واحدة، وإذا لم يتحقق فلينهار كل شيء، أو مجرد 

 .تسجيل موقف للتاريخ
 التوجه إلى األمم المتحدة تتمثل في إعادة ويعتَبِر هذا االجتهاد إن نقطة الثقل الرئيسية التي يمكن أن تُنجِح

برنامج إنهاء االحتالل، وحق تقرير المصير، والعودة، وإقامة الدولة على : االعتبار للبرنامج الوطني
 وحقوقهم الفردية والقومية، وحقوقه 1948 بما فيها القدس، والدفاع عن جماهير شعبنا في 1967حدود 

فبدون إعادة االعتبار للبرنامج الوطني الذي تآكل . فلسطيني في الشتاتالمدنية لجميع تجمعات الشعب ال
كثيرا بعد عشرين سنة من المفاوضات ال يمكن توحيد الشعب الفلسطيني، وبدون وحدة وطنية حقيقية 

 .وتنظيم مقاومة شاملة على أساس شراكة كاملة ال يمكن تحقيق إنجازات كبرى
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 من االستسالم الذي يدعو إليه أنصار االتجاه الثاني، إال أنه يبقى قفزة إن التوجه إلى األمم المتحدة أفضل
في المجهول، وقد يحصل بعدها ما ال تحمد عقباهخ إذا لم يكن ضمن إستارتيجية جديدة شاملة ال 

 .تحصرنا في خيار واحد، وإنما تبقي جميع الخيارات والبدائل مفتوحة
د يفتح الحقًا باب العودة إلى استئناف المفاوضات بذات الشروط إن هذا التوجه كتكتيك بدون إستراتيجية ق

واإلمالءات المطروحة حاليا وأسوأ منها، ما يجعل الدولة ذات الحدود المؤقتة هي أقصى ما يمكن أن 
فذهابه إلى األمم المتحدة دون . يحصل عليه المفاوض الفلسطيني، وتجعله أضعف مما هو عليه اآلن

علة، ودون دعم عربي وشعبي، تحديدا بعد الربيع العربي، ودولي، وفي ظل وحدة وال مقاومة فا
التهديدات والعقوبات األميركية واإلسرائيلية يحدث ازمة شاملة، وسيكون أقصى ما يمكن أن يحصل عليه 
اعتراف بالدولة الفلسطينية بوصفها عضوا مراقبا، وهذه خطوة إلى األمام ولكنها لن تحدث تغييرا على 

 .األرض، وال يمكن استثمارها إذا لم تكن جزءا من إستراتيجية جديدة شاملة
كما أن الحصول على قرار معنوي من األمم المتحدة يجعل دولة فلسطين عضوا كامالً أو مراقبا يحول 
الصراع من صراع شعب تحت االحتالل إلى صراع بين دولتين، وهذا ال يخدم القضية الفلسطينية؛ ألنه 

يسهم في إنهاء االحتالل فعليا، وقد يقود إلى اتخاذ الحكومة اإلسرائيلية خطوات مضادة ترسخ من لن 
. األمر الواقع االحتاللي الذي تقيمه الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ االحتالل اإلسرائيلي وحتى اآلن

امات األخرى الواردة في وهذا التوجه يؤكد على االلتزام الفلسطيني باالعتراف بإسرائيل وبااللتز
االتفاقيات السابقة، ويتجاهل بقية قضايا الصراع مثل قضية الالجئين؛ األمر الذي جعل العديد من 
اإلسرائيليين حتى في بعض االتجاهات اليمينية والمتطرفة سعداء بهذا التوجه، ألنه يكرس حدود 

، الذي يعطي الفلسطينيين دولة على 181رار إسرائيل، ويضعف القيمة المعنوية والقانونية والسياسية للق
 .من مساحة فلسطين، أي ضعف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة% 44

وإذا كان القرار الجديد المنتظر نظريا ال يعطينا دولة بعضوية كاملة، فلماذا نهبط بسقفنا السياسي 
 التي تتحدث عن الحل ، ولماذا نتخلى عن البدائل األخرى181والقانوني المتجسد في القرار 

 .الديموقراطي الجذري للصراع، بما في ذلك حل الدولة الواحد
إن أهمية شهر أيلول المقبل تكمن أساسا فيجعله نهايةً لمرحلة السير وراء أوهام التوصل إلى حل عادل 

لسطينية أو متوازن عن طريق المفاوضات الثنائية التي أدت إلى إلقاء غالبية أوراق القوة والضغط الف
يجمع ويتضمن : على قارعة الطريق؛ وبداية مساحة لمرحلة جديدة تشق الطريق أمام اعتماد بديل شامل

المقاومة الشاملة المثمرة، والتحرك السياسي الفاعل والمفاوضات المثمرة، والشروع في تجسيد الدولة 
ية التي تقتضي إعادة النظر على األرض، وبناء المؤسسات المنسجمة مع االحتياجات واألولويات الوطن

في وظيفة السلطة والتزاماتها بحيث تخدم البرنامج الوطني، وتكون قوالً وفعالً أداةً من أدوات المنظمة 
التي يجب إعادة تشكيلها بحيث تضم الجميع، وتعزيز عوامل الصمود، ومالحقة إسرائيل قانونيا ودوليا، 

ا واقتصاديا وأكاديميا، وتهديدها بنزع الشرعية وفرض العزلة والعقوبات عليها ومقاطعتها سياسي
وخسارتها لكل شيء إذا استمرت في رفض إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، وبما يتضمن أيضا استعادة 

أما الخوف من المواجهة الحتمية إذا أردنا الحرية . البعد العربي للقضية الفلسطينية بعد الربيع العربي
الل وانتقاء مسألة بعينها مثل التوجه إلى األمم المتحدة وعدم وضعها في سياق والعودة واالستق

المفاوضات من "إستراتيجية جديدة مسلحة بأوراق القوة المتعاظمة فسيكون ملهاة جديدة تضاف إلى ملهاة 
 ال فالشعب المحتلة أرضه". إثبات الجدارة وبناء المؤسسات كطريق إلقامة الدولة"، أو"أجل المفاوضات

يسعى لتحسين شروط حياته تحت االحتالل فقط، وال يكتفي بالتلويح التكتيكي بحل السلطة؛ بل يبادر إلى 
  .الحصول على مقومات النصر عبر بناء مؤسسات الصمود وتنظيم المقاومة الشاملة

  5/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 
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  :كاريكاتير .80
  

    
  5/7/2011 الراية، الدوحة،  

  
  


