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  حسم خياراتها لتسمية رئيس وزراء بالتوافقبنطالب فتح : مرزوقأبو  .1

رزوق، حركة فتح، بحسم خياراتها موسى أبو م. طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، د
لكي يتم تجاوز العقبة التي أوحت للشعب الفلسطيني بوجود "باتجاه تسمية رئيس وزراء بالتوافق، 

مشددا أن الخطوة التي يجب أن تتم، هي ". معوقات، وأعطت انطباعا أن المصالحة في طريقها للفشل
  .لقاء الوفدين واتفاقهما على اسم رئيس وزراء

، فيما يتعلق )7-6(، صباح األربعاء "المركز الفلسطيني لإلعالم"أبو مرزوق في حديث خاص مع وقال 
إن األخ أبو مازن يعلم تماما وبالرغم مما يطرحه بخصوص " بتصريحات عباس األخيرة حول فياض، 

التوافق، معوقات المصالحة ورئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوقيع على أن تسمية رئيس الوزراء يكون ب
  ".ولم يكن اسم سالم فياض مطروحا، ونرجو أال يبقى هذا الموضوع متداوال بهذا الشكل

وحول إمكانية تحقيق تقدمٍ في ملفات المصالحة األخرى، أكد القيادي الفلسطيني أن طرح حركته 
لك األساسي كان بأن يتم عقد كل الملفات في آن واحد، حيث تعالج كل شؤون المصالحة بما في ذ

فيما كان إصرار اإلخوة في فتح على أن يكون ملف الحكومة هو األول "الحكومة كملفات متوازية، وتابع 
الذي يجب البحث فيه، واآلن جاء الخالف حول شخص رئيس الوزراء ليعطي انطباعا أن المصالحة 

  ".معطلة
لى اسم، حتى ننتقل إلى يجب تجاوز قضية رئيس الوزراء والتوافق ع" وأضاف أبو مرزوق لمراسلنا

  ".الملفات األخرى وهي ملفاتٌ ليست بسيطة
وعن طبيعة المهام الموكلة للحكومة المقبلة، شدد أبو مرزوق على أنها حكومة مؤقتة بمهمات محددة، 

أما ما يتعلق بالمجتمع الدولي " وأنها غير سياسية، وهو ما حددته ورقة التفاهمات الفلسطينية، وأضاف 
امله مع هذه الحكومة فإن القاعدة األساسية أن تكون الحكومة محل توافق ومحل ثقة الشعب وطريقة تع

الفلسطيني أوال، ونحن مستعدون الختيار حكومة ال تكون ذريعة عند أي طرف من األطراف الدولية 
  ".لالستمرار في فرض الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني وإيقاف اإلعمار وغير ذلك

بل هي مستقبل القضية "، "حماس"لمصالحة الفلسطينية هي ليست مجرد خيارٍ لدى وشدد على أن ا
  ".برمتها، ومرتبطةٌ بإنهاء الحصار وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني

  6/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  سبتمبر /عباس يؤكد على أهمية إنجاز المصالحة قبل أيلول .2
وقال،  .اس على متانة العالقة األخوية بين الشعبين، الفلسطيني واألردنيشدد الرئيس محمود عب: رام اهللا

نحن أشقاء ولكن األردن تبقى األردن وفلسطين تبقى 'خالل لقائه وفدا برلمانيا أردنيا، اليوم األربعاء، 
  .'فلسطين

 بد من إنجازه وأكد سيادته أهمية العمل من أجل إنجاز المصالحة الوطنية باعتبارها هدفا استراتيجيا ال
قبل التوجه إلى مجلس األمن الدولي في أيلول المقبل، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على إنجازها 

من المستقلين ' تكنوقراط'والمضي بالجهود المبذولة في هذا االتجاه، من خالل إنجاز االتفاق على حكومة 
  .تتولى تنفيذ خطوات محددة واضحة 

خالل اللقاءات مع قيادة حماس أثناء التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية، وكشف سيادته عن أنه 
عرض أن يتم إجراء االنتخابات خالل ستة أشهر إال أن قيادة حماس طلبت أن يتم التحضير إلجراء 

  .االنتخابات خالل سنة من موعد توقيع االتفاق
يس الوزراء كان هناك اعتراضات وأشار إلى أنه حينما جرى البحث في موضوع تشكيل الحكومة ورئ

ونحن نقول بوضوح نريد حكومة تدفعنا لإلمام وال تعيدنا 'من قبل حماس على شخص رئيس الوزراء، 
إلى تجارب سابقة، نريد حكومة مقبولة عالميا وتكون قادرة على جلب أربعة مليارات ونصف المليار 

  .'مرصودة من أجل إعادة بناء قطاع غزة
، والمفاوضات التي جرت في عهد "انابوليس"ى مفاصل المفاوضات منذ مؤتمر وتطرق الرئيس إل

اولمرت، وما تم االتفاق عليه في تلك المفاوضات حول قضية األمن بعيد إقامة الدولة الفلسطينية، 
  .ومناقشة بقية قضايا الحل النهائي األخرى

فضة لمتطلبات العودة للمفاوضات، وأشار إلى توقف المفاوضات بعيد قدوم نتنياهو بسبب مواقفه الرا
رغم كل الجهود األميركية التي بذلت، إضافة إلى رفضه التجاوب مع المبادرة الفرنسية األخيرة التي 

  .عرضها وزير الخارجية الفرنسية
، مشددا على أنه في حال فشل هذا "بالنسبة لنا المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات"وأضاف 
  ".يبقى أمامنا بعد اهللا سبحانه وتعالى إال التوجه إلى أعلى منبر عالمي وهو األمم المتحدةفإنه ال "الخيار، 

تعارض توجهنا إلى األمم المتحدة، وقالوا إذا ذهبتم لألمم "وأشار إلى أن الواليات المتحدة األميركية 
يدون منا التوجه لألمم قلنا لهم إذا المفاوضات باتت معطلة وال تر"وقال ".المتحدة فسوف نستخدم الفيتو
  !".، فقالوا ال يوجد عندنا ؟!المتحدة فما هو الخيار الثالث ؟

، مشيرا في الوقت ذاته " دولة تؤيدنا مع حلول أيلول المقبل126 إلى 125يمكن أن يكون لدينا "وتابع، 
  ".هاالدول التي ال تعطينا سفارة قامت برفع تمثيلنا السياسي وهذه خطوات مهمة نقدر"إلى أن 

العالم كله معنا ألننا نسير في الطريق الصحيح ونسد كل الذرائع أمام أية جهة تحاول حرف "وأضاف 
  ".أنا لست مع العنف وال مع الكفاح المسلح بل ما أريده هو بناء البلد"، مضيفا "مسارنا

 6/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
     

  اقيل السفر عبر رفحهنية يطالب مصر بتذليل عر .3
ناشد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية الحكومة المصرية بالعمل على تذليل :  حامد جاد-غزة 

العقبات التي تعترض حركة سفر أهالي غزة عبر معبر رفح الحدودي  وتخفيف المعاناة التي يواجهونها 
  .ل قائمة مؤكدا أن معاناة المواطنين المسافرين من غزة عبر المعبر ماتزا

وأشار هنية عقب اجتماع عقده أمس مع إدارة معبر رفح وقادة األجهزة األمنية إلى أن حكومته على 
أنا من وسط معبر رفح "تواصل دائم مع الجانب المصري لتذليل العقبات والصعوبات على المعبر، وقال 
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ونحن بدورنا سنبذل كل الجهود أوجه نداء للقيادة المصرية للتخفيف من معاناة المواطنين على المعبر، 
  ".من أجل ذلك

وحمل هنية الجانب المصري المسؤولية عن عقبات السفر عبر المعبر ، منوها إلى أن اإلمكانات 
  . مواطن بشكل هادئ1000المتوافرة لدى الجانب الفلسطيني في المعبر تسمح بسفر 

ومته المقالة من أجل تذليل العقبات أمام وثمن الجهود التي تبذلها هيئة المعابر والحدود التابعة لحك
  .المسافرين، مشددا على أن حكومته تبذل كل طاقتها من أجل ضمان أجواء مريحة للسفر عبد المعبر

إلى ذلك أكد هنية عقب قيامه وعدد من المسؤولين في حكومته بافتتاح عدد من المشاريع منها مشروع 
وب قطاع غزة أن إعادة إعمار ما دمره االحتالل  له دالالت إعادة إعمار احد المساجد في مدينة رفح جن

ومؤشرات واضحة تنم عن حجم التضحيات واآلمال العريضة التي تجعل من أبناء الشعب الفلسطيني 
  .قادرون على تحدي المستحيل 

  7/7/2011الغد،عمان، 
  

  فياض يرفض الربط بين األزمة المالية والجاهزية الوطنية إلقامة الدولة .4
 الحكومة في رام اهللا أمس، الربط بين األزمة المالية رئيس سالم فياض رفض:  كفاح زبون- ام اهللار

ال ينبغي لنا أن نرى في هذه «وقال في حديثه اإلذاعي األسبوعي . والجاهزية الوطنية إلقامة الدولة
هناك دول قائمة «وأضاف . »األزمة المالية ما يضعف أو يشكك في جاهزيتنا الوطنية إلقامة الدولة

تواجه صعوبات وعجزا ماليا يفرض عليها اتخاذ إجراءات لتجاوز أزماتها المالية، وأن فلسطين ليست 
استثناء، ال بل بالعكس، فنحن شعب ما زال يعيش تحت احتالل، ويعاني االنقسام وتبعاته، وإن التقدم في 

وتعهد . »ومن قدرتنا على مواجهة هكذا أزماتإمكانية التغلب على هذا الواقع سيزيد بالتأكيد من مواردنا 
إن السلطة الوطنية ستقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية، لن نتهرب من «فياض بتحمل مسؤوليته، وقال 

  .»مسؤولياتنا إزاء هذه األزمة أو غيرها، ولن نصدرها ألحد
 جاء بسبب األزمة لقد«: ووصف فياض قرار دفع نصف رواتب الموظفين أمس، بأنه قرار صعب، وقال

 مليون 100المالية الخانقة والمتفاقمة التي تمر بها السلطة الوطنية منذ نحو عام، حيث، إضافة إلى نحو 
دوالر من العجز في التمويل الخارجي لدعم النفقات الجارية في العام الماضي، والعجز في تغطية 

 مليون دوالر شهريا منذ 30ز التمويلي بنحو تكاليف المشاريع التطويرية في ذلك العام، فقد تراكم العج
بداية العام الحالي، وذلك جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر وملتزم به لدعم 

  .»الخزينة
 مليون 331بسبب نقص التمويل الخارجي الملتزم به، حيث لم يصلنا منه حتى اآلن إال «: وأضاف

هي قيمة العجز الحالي في الموازنة لهذا العام، وبسبب عدم  مليون، التي 970دوالر من أصل نحو 
قدرتنا على االقتراض اإلضافي من البنوك، نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع استحقاق الرواتب 

  .»والمخصصات الشهرية األخرى على النحو الذي أعلنا عنه
  7/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  لب العضوية اجراء قانوني وسياسي وأخالقي بامتيازالذهاب الى األمم المتحدة لط: عريقات .5

قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي يزور الواليات :  رام اهللا-االمم المتحدة 
 وتستمر في 67ال يعقل في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل قبول مبدأ الدولتين على حدود «المتحدة انه 

محاوالت اللجنة الرباعية ويقف الجانب االميركي للقول نحن ضدكم في الذهاب االستيطان وترفض كل 
هذا أمر غير . الى مجلس األمن سنستخدم الفيتو أو الجمعية العامة وسنبذل كل جهد ممكن الحباطكم
  .»مفهوم غير مقبول ومرفوض وغير مبرر على االطالق وهذا ما سنقوله لالدارة االميركية
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وقال عريقات في  .د عباس عريقات ونبيل أبو ردينة للتباحث مع االدارة األميركيةوأوفد الرئيس محمو
مجرد الحديث عن عملية السالم في ظل استمرار النشاطات «تصريحات لصوت فلسطين أمس 

  .»االستيطانية المكثفة من قبل حكومة نتنياهو اصبح نكتة
اميركا واللجنة الرباعية باالعالن عن مئات باعتقادي ان نتنياهو اعطى الرد على جهود «وتابع قائال 

 وحدة استيطانية في 35 وحدة استيطانية في نابلس وبيت لحم و400الوحدات االستيطانية في جيلو و
  .. رأس العامود

على أي حال نحن «وأوضح عريقات ان الفلسطينيين ال يسعون الى الدخول في مواجهة مع أحد قائال 
دول العالم نحن ال نريد ال مواجهة مع اميركا وال مواجهة مع اوروبا وال نستمر في محادثاتنا مع كل 

نحن نسعى بكل جهد ممكن لبناء أكبر اصطفاف دولي حول سعينا لتثبيت مبدأ .. مواجهة مع أي أحد
  .» عبر الحصول على عضوية فلسطين في األمم المتحدة67الدولتين على حدود 

ي بان الذهاب الى األمم المتحدة لطلب العضوية اجراء قانوني وجدد عريقات الموقف الفلسطيني القاض
 وعاصمتها القدس 67الذهاب الى األمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين على حدود «وقال 

الشرقية هو قانوني بامتياز وسياسي بامتياز وأخالقي بامتياز وكل من يريد ان يحافظ على مبدأ الدولتين 
  .» التوجهعليه ان يدعم هذا

 7/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تدفع نصف رواتب موظفيها وتوجه إصبع االتهام للدول العربيةالفلسطينية السلطة  .6
وجهت السلطة الفلسطينية أصابع االتهام للدول العربية في ما يخص األزمة :  كفاح زبون- رام اهللا

اتب موظفيها ألول مرة منذ تسلم سالم فياض المالية التي تمر بها، واضطرتها أمس لدفع نصف رو
  .2007) حزيران(رئاسة الحكومة في رام اهللا بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، إن األزمة المالية التي تواجهها السلطة 
وأضاف في تصريحات بثتها . ء الدول العربية بالتزاماتها الماليةالفلسطينية اآلن، تعود إلى عدم وفا

هذه أزمة غير مسبوقة ولم يسبق في أي وقت أن تخلف األشقاء العرب عن االلتزامات «اإلذاعة الرسمية 
األسف لعدم «وأعرب عبد ربه، عن . »المقررة لهم كما هو حاصل حتى هذه اللحظة، هذا أمر مفاجئ لنا

ربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، األمر الذي يعقد الوضع بالنسبة لنا أكثر وفاء الدول الع
  .»فأكثر

وجاء حديث عبد ربه، ليدعم حديثا سابقا لفياض، انتقد فيه الدعم العربي، محذرا من عدم قدرة حكومته 
وقال مسؤول . وهو ما تم فعالعلى اإليفاء برواتب موظفيها إذا لم تصل المساعدات العربية هذا الشهر، 

توقعنا أن تتحسن المساعدات بعد المصالحة، لكن » «الشرق األوسط«فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ
وتبلغ مديونية السلطة ما . »إنهم ال يقدمون حتى ما يلتزمون به«وأضاف . »تفاجأنا بأن ال شيء تغير أبدا

  .يقارب ملياري دوالر
نصف رواتبهم بكثير من الغضب، بعد أن اكتشفوا أن البنوك قامت بخصم وتسلم موظفو السلطة أمس 

كل مستحقاتها المالية المتعلقة بالقروض، على الرغم من أن فياض قال إن السلطة سوت األمر مع البنوك 
إنني أدرك الصعوبات الكبيرة على الموظفين وأسرهم «: وأضاف. وطلبت منهم جدولة ديون القروض

ر، خاصة إزاء التزام عدد كبير منهم بتسديد دفعات بنكية شهرية، ولذا فإن السلطة جراء هذا القرا
الوطنية، ومن خالل سلطة النقد، طلبت من البنوك جدولة قروض الموظفين، وكما في السابق، فقد 

  .»استجابت البنوك لهذا الطلب، وبما يخفف من تبعات هذه األزمة ومن تداعياتها على كاهل الموظفين
  7/7/2011رق األوسط، لندن، الش
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  استمرار عمليات التعذيب في سجون الضفة وغزة : تقرير حقوقي .7
أكد تقرير شهري أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان يـوم أمـس اسـتمرار              :  أشرف الهور  -غزة  

ة فـي   عمليات التعذيب والمعاملة القاسية للموقوفين والمحتجزين أثناء التوقيف في الـسجون الفلـسطيني            
الضفة الغربية وقطاع غزة، ولفتت إلى وقوع عدد من حاالت الوفاة في مراكز االحتجاز وفي شـجارات             

  .عائلية وأخرى في ظروف غامضة
وذكر التقرير الحقوقي أن الهيئة تنظر بخطورة بالغة الستمرار قيام األجهزة األمنية بالمعاملـة القاسـية                

  .تجزين بسالمتهم البدنيةوالمهينة، وبانتهاك حق الموقوفين والمح
وأكدت أن كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها األجهزة األمنية في قطـاع غـزة والـضفة                  

  .'أعماالً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعماالً مجرمة'الغربية، تعد 
سبقته في تلقي شـكاوى يـدعي       واألشهر التي   ) يوينو(وذكرت ان الهيئة استمرت خالل شهر حزيران        

مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل األجهزة األمنية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع                
 شـكوى   73) يونيو(تلقت الهيئة خالل شهر حزيران      ) التي تحكمها حركة فتح   (ففي الضفة الغربية    . غزة

 17(ين يدعون تعرضهم للتعذيب أي مـا نـسبته           شكاوى من مواطن   13ضد األجهزة األمنية، من بينها      
  .من عدد الشكاوى ضد األجهزة األمنية) بالمئة

 شكوى ضـد    47فقد ذكرت الهيئة انها تلقت خالل الشهر        ) الذي تحكمه حركة حماس   (أما في قطاع غزة     
) المئـة  ب 16( شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته           8األجهزة األمنية من بينها     

  .من عدد الشكاوى
ولفت التقرير إلى أن ممثلي الهيئة منعوا من زيارة مركز االحتجاز التابع لجهاز األمن الداخلي في غزة                 

وهـو  ) سجن غزة المركزي  (للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز اإلصالح والتأهيل            
  .المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز اإلصالح

  7/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  وفياض يستخدم ورقة األمن والمال لتخريبها.. عباس غير جاد في المصالحة: البردويل .8
اتهمت حماس بلسان القيادي في الحركة صالح البردويل الرئيس محمود عباس بأنه : حامد جاد -غزة 

 األمنية من مواصلة لنفس النهج غير جاد في تطبيق بنود المصالحة، معتبرة أن ما تقوم به األجهزة
السابق لتوقيع اتفاق المصالحة من اعتقال وتنسيق مع االحتالل وحرمان وظيفي وفصل من الوظيفة 

  ".عدم جدية عباس بتطبيق بنود المصالحة"ومحاكم عسكرية جائرة، يؤكد 
 على أجهزة إن فياض قادر من خالل سيطرته"وقال البردويل في بيان صحافي تلقت الغد نسخة منه 

األمن على استخدام هذه الورقة لتخريب المصالحة إذا تم استثناؤه من رئاسة الحكومة االنتقالية، وذلك 
  ".امتداداً لدوره في تقليص رواتب الموظفين كورقة ضغط على حركة فتح والسلطة في رام اهللا

والضغط " فياضلوبي "إن حركة حماس تطالب حركة فتح بترتيب أوراقها في مواجهة "واضاف 
األميركي واإلسرائيلي وأن تنفذ ما ورد في اتفاق المصالحة من استحقاقات تتعلق باالعتقاالت السياسية 

" الممارسات اإلجرامية"والمحاكمات العسكرية والفصل من الوظائف والحرمان الوظيفي وغيرها من 
  .بحق أبناء حماس والمقاومة

رئيس لجنة المتابعة العربية للضغط على رام اهللا من أجل وقف ودعا البردويل مصر الراعية لالتفاق و
والعودة للجلوس على طاولة الحوار الستكمال تطبيق اتفاق المصالحة وفقا لما تم " الممارسات"هذه 

  .التوقيع عليه تماماً
 7/7/2011الغد، عمان، 
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  حة المئات من عناصرها بعد المصالباستدعاء أجهزة األمن بالضفة  تتهمحماس .9
 أجهزة األمن في الضفة الغربية أرسلت أنأعلنت حركة حماس في تقرير لها  :أشرف الهور -غزة 

  .مئات االستدعاءات لنشطائها في الضفة الغربية بعد عملية التوقيع على ورقة المصالحة
  نسخة منه انه رغم توقيع اتفاق المصالحة وفي حين كان"القدس العربي"وذكرت في تقرير لها تلقت 

إال أن أجهزتها األمنية واصلت 'الجميع ينتظر اإلفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة 
حمالت االعتقال السياسي ومالحقة كوادر المقاومة في كافة مناطق الضفة المحتلة ضاربة بعرض الحائط 

  ."اتفاق المصالحة
ات ألبناء وقيادات حركة حماس، واعتقال تم توجيه مئات االستدعاء'وبينت حماس انه منذ توقيع االتفاق 

  ." أسير محرر من سجون االحتالل39 من أبناء وأنصار الحركة في كافة مناطق الضفة من بينهم 68
أمعنت في تجاوزها للقانون وتجاهلها التفاق المصالحة بتقديم سبعة معتقلين " األجهزة األمنية إنوقالت 

 هذه األجهزة استمرت بتنفيذ سياسة اإلقصاء الوظيفي حيث ، وذكرت أن'سياسيين للمحاكمة العسكرية
أقدمت على فصل أربعة مدرسين من محافظتي جنين ونابلس، وواصلت سياسة إغالق الجمعيات 

  .والمؤسسات الخيرية
  7/7/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ح ومواصلة اعتقال الشيخ صالبيريتسحرب عمير الحماس تدين تجاهل لندن اعتقال مجرم  .10

إسرائيلي، هو وزير " مجرم حرب"تجاهل السلطات البريطانية اعتقال  أدانت حركة حماس: دمشق
الحرب السابق عامير بيرتس، في الوقت الذي تُصر فيه على مواصلة اعتقال الشيخ رائد صالح، رئيس 

إنّنا : "ميوقالت، في بيان صادر عن مكتبها اإلعال .1948الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة سنة 
في حركة حماس ندين بشدة تجاهل الحكومة البريطانية اعتقال وزير الحرب السابق في الكيان الصهيوني 
المجرم عمير بيرتس، المالحق منذ سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني 

ق فيه األسباب والمبررات العتقال واللبناني أمام المحاكم البريطانية واألوروبية، في الوقت الذي تختل
  ".الشيخ رائد صالح

 6/7/2011قدس برس، 
  

   للجيش اإلسرائيلي وينقل منه خرائط وصورا لمواقع عسكريةا حاسوبيخترق " المقاومةهاكرز" .11
" الهاكرز"كشف مصدر أمني في قطاع غزة يوم أمس عن تمكن محترفي من  : أشرف الهور- غزة

مة الفلسطينية من اختراق حاسوب في موقع عسكري تابع للجيش اإلسرائيلي، العاملين في صفوف المقاو
  .والقيام بنقل معلومات هامة منه
 من اختراق الحاسوب الذي يوجد في أحد المواقع في "الهاكرز الفلسطيني"وبحسب ما تم كشفه فقد تمكن 

 العسكرية وصور تتعلق ، الفتاً إلى أنه حصل على خرائط لعدد من المواقع1948األراضي المحتلة 
حدة عسكرية خاصة شاركت ببعض التدريبات وصور خاصة لم يفصح عنها، باإلضافة لصورة قائد و

  .زة ولبنانفي حربي غ
 7/7/2011القدس العربي، لندن، 

  
   بالبلقان تزدهر رغم مشكلة فلسطين"سرائيلإ"عالقات  :نتنياهو .12

بنيامين نتنياهو يوم االربعاء ان تعثر جهود السالم  قال رئيس وزراء اسرائيل :دان وليامز - بوخارست
مع الفلسطينيين لم يحل دون نمو عالقات اسرائيل مع دول البلقان مع التركيز على تحرير مجتمعاتها 

  .ونظمها االقتصادية
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ووسط شعوره باالبتهاج لعدم سماح اليونان لنشطاء دوليين باالبحار الى غزة المحاصرة أشار نتنياهو 
جموعة متزايدة من دول شرق ووسط أوروبا مقربة من الواليات المتحدة باتت تدعم االسرائيليين الى م

  .في المحافل الدولية باالمم المتحدة واالتحاد االوروبي
نحن نتوصل الى شراكات جديدة وتحالفات "وقال نتنياهو لرويترز في مستهل زيارة لرومانيا وبلغاريا 

  ."ها يوما سوى القليل من الوقت والجهد والمواردجديدة في مناطق كنا ال نعير
وبينما يوجد كل هذا الحديث عن عزلة اسرائيل فان هذه الدول تسعى . لدينا استراتيجية"ومضى يقول 

انهم ينظرون نظرة فاحصة لمصالحهم ويدركون ان . رأيهم فينا ايجابي للغاية. بدأب لتطوير العالقات
  ."هماسرائيل يمكن أن تساعد في تقدم

وقال نتنياهو ان دول البلقان ترى في توترات اسرائيل مع جيرانها العرب وعدوها اللدود ايران انعكاسا 
  .لكفاحها السابق ضد الهيمنة السوفيتية واستبداد النظم المحلية واراقة الدماء السباب طائفية

حتراما لديمقراطية تأسست في ظل طغيان لذا فانها أكثر تشككا وأكثر ا) هذه الدول(لقد عاشت "وأضاف 
  ."ضد نظم استبدادية

ويرى كثير من االوروبيين فضال عن الفلسطينيين اسرائيل دولة متصلبة وقوة احتالل ال تريد وقف بناء 
  .المستوطنات أو تقبل باقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة

" لم يكونوا في حاجة القناعهم"ى جمهورية التشيك بأن مضيفيه لكن نتنياهو قال انه فوجئ أثناء زيارة ال
فيما يتعلق بشروط اسرائيل لتحقيق السالم رغم انها كانت غالبا موضع تساؤالت في الكثير من عواصم 

  .دول اوروبا الغربية
وتابع نتنياهو الذي يصر منذ فترة طويلة على ان عدم تحقيق السالم يعود الى رفض الفلسطينيين 

انهم جربوا العقلية الدكتاتورية وهم يفهمون ماذا . لقد أدركوا االمر"العتراف باسرائيل دولة يهودية ا
  ."يعني أن تكون جامدا

ومن أهم القضايا في جدول أعمال نتنياهو أثناء زيارته لبوخارست وصوفيا حشد الدول ضد حملة 
ة الغربية المحتلة والقدس الشرقية الفلسطينيين للحصول على اعتراف رسمي بدولة مستقلة في الضف

  .وغزة أثناء دورة الجمعية العام لالمم المتحدة في سبتمبر ايلول
في المنظمة الدولية لكنه عبر عن أمله في الحد من " بأغلبية عددية"وقال نتنياهو ان الفلسطينيين يتمتعون 

بق التي أيدت في السابق اعالن قيام هذا الدعم بين الدول التي كانت تدور في فلك االتحاد السوفيتي السا
  .1988دولة فلسطينية عام 

  ."لن أندهش اذا كان لبعض هذه الدول موقف مختلف اليوم"وأضاف قائال 
وقال نتنياهو ان العالقات مع روسيا قوية وعبر عن أمله في تحسن العالقات مع تركيا بعد أن تدهورت 

  .بسبب سياسات اسرائيل في غزة
  .تقارب نتنياهو مع دول البلقان االخرى" تراقب وتالحظ"رز ان أنقرة وقال مستشار با

ولم يخف نتنياهو سرا في سعيه الستغالل االكتشافات البحرية االخيرة للغاز الطبيعي كصادرات 
نعتزم مد خط أنابيب أو انشاء خط ) الغاز الطبيعي(الننا نحتاج الى القليل جدا منه "وقال  .استراتيجية

  ."عنا ان نكون مزودا كبيرا في مجال الغاز الطبيعيبوس. مالحي
كما أشار نتنياهو الى ان حكومته مهتمة باقتراح لربط الموانيء االسرائيلية بمدن في االردن والعراق 

ينبغي ان نتعلم االشياء "وقال  .عبر خط للسكك الحديدية لتعزيز فرص وصول تجارتها للبحر المتوسط
  ."سيئةالجيدة ونتجنب االشياء ال

. اسرائيل ليست امبراطورية وليست دولة كبرى"وفي اشارة الى أحداث سابقة تتعلق بالبلقان قال نتنياهو 
  ."لكنها دولة مهمة على الساحة الدولية االن بعيدا عن الصراع العربي االسرائيلي

  6/7/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  ا الرئيس عباس ال يستحق مبادرات حسن نواي: ليبرمان .13

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم األربعاء إن وزارته أعدت مجموعة من : وكاالت
اإلجراءات األحادية للرد على مساعي الفلسطينيين للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من األمم 

  .المتحدة
علينا تقديم رد أحادي الجانب وال إنه يجب أن يكون واضحا أن قرارا أحادي الجانب يحتم "وقال ليبرمان 

  ".أريد أن أرى نفسي أفعل ذلك، لكن هناك سلة ردود أحادية الجانب أعدتها إسرائيل
وأضاف أن إسرائيل بدأت حصر الدول المؤيدة والمعارضة لهذا المسعى الفلسطيني، الذي قال إن من 

  .شأنه اإلضرار بأي إمكانية للتوصل إلى تسوية في الشرق األوسط
وكان ليبرمان قد هدد بإلغاء اتفاقيات أوسلو إذا طلب الفلسطينيون اعترافا دوليا بدولة فلسطينية في األمم 

  .المتحدة
وقال ليبرمان خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن في الكنيست اليوم األربعاء إنه ال يعتقد أن الرئيس 

  .لية من أي نوعالفلسطيني محمود عباس يستحق مبادرات حسن نوايا إسرائي
كما عارض تسليم رفات عشرات الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية، بذريعة أن محمود عباس يحاول 
توجيه اتهامات خطيرة ضد ضباط وجنود إسرائيليين في المحكمة الدولية في الهاي كما يسعى للحصول 

  .على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية من جانب واحد
  6/7/2011، ، الدوحةموقع الجزيرة نت

  
  رفض االعتذاريليبرمان و إلى ترميم العالقات مع تركيا يدعوبيريز  .14

دعا الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز الحكومة إلى ترميم العالقات مع تركيا التي : )آي.بي .يو (
 تدهورت بشكل كبير خالل العام الماضي، وخصوصاً في أعقاب األحداث الدامية التي رافقت أسطول

” إسرائيل“الحرية لكسر الحصار عن غزة، فيما رفض وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ذلك بإعالنه أن 
  .الن تعتذر لتركي

اآلن بالذات توجد أهمية كبيرة “وأنه ” يجب بذل جهود كبيرة من أجل المصالحة مع تركيا“وقال إنه 
 ليبرمان جدد القول أمام لجنة الخارجية لكن. ”لتطبيع العالقات وإعادتها إلى سابق عهدها في أسرع وقت

توجد أمور نحن مستعدون لبحثها وهناك أمور أعتقد أنه ال “واألمن التابعة للكنيست، أمس األربعاء، إنه 
يمكن بحثها، وأنا لست مستعداً ألن يكون هناك مس بالكرامة القومية اإلسرائيلية، ولست مستعداً لإلهانة 

  . سرائيليوالتخلي عن جنود الجيش اإل
 7/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   التوقيع على عريضة إلطالق سراح شاليطترفضليفني  .15

تقدم يوم أمس األربعاء، بعريضة تهدف " جلعاد"والد الجندي " نوعام شاليط"أن " معاريف"ذكرت صحيفة 
ديمها إلى  توقيع على األقل ألعضاء في الكنيست اإلسرائيلي وتق61إلى إطالق سراح ابنه عبر جمع 

لتشكيل جبهة ضغط عليه من أجل الموافقة على صفقة "  بنيامين نتنياهو"رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
  .  إلطالق سراح شاليط

رفضت التوقيع على هذه العريضة مبررة قرارها بأنها ال تريد أن تعلن " ليفني" وأوضحت الصحيفة أن 
  .لعلن وأمام الصحافةعن موقفها حول أي صفقة إلطالق سراح شاليط على ا
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لقد كنت ضمن الحكومة التي أختطف شاليط في فترتها ولذلك أرى :" وتحدثت ليفني لوالدي شاليط قائلة
نفسي مسئولة عن إرجاعه إلى بيته، ومع ذلك وبسبب حساسية الموضوع أرفض الحديث علناً عن أي 

  ".شروط حول الصفقة
ليس من الالئق أن تمتنع ليفني عن :" قائالً" ليفني"رار على ق" جلعاد"جد الجندي " تسيفي شاليط"وعلق 

التوقيع لصالح إرجاع جندي إسرائيلي لبيته، هذه العريض ليست لدعم شيء مادي أو أي شيء آخر وإنما 
خمس سنوات في زنزانة في قطاع هو إلنقاذ جندي إسرائيلي خدم في الجيش وهو اآلن يتواجد منذ 

  ".غزة
  6/7/2011، موقع عكا االخباري

  
  أنتم تتاجرون بجثامين الشهداء الفلسطينيين :  للحكومة اإلسرائيليةالطيبيأحمد  .16

ألقى النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، : رام اهللا
 84 قرار تسليم جثامين خطاباً في جلسة الكنيست، انتقد خالله تجميد وزير األمن االسرائيلي ايهود باراك

شهيداً فلسطينياً إلى ذويهم، وهي الجثث المحتجزة لدى إسرائيل منذ عشرات السنين فيما ُيسمى مقابر 
ان ما قامت به إسرائيل من قرار ثم تراجعت عنه هو بمثابة تجارة سياسية » :وقال الطيبي . األرقام

 لعشرات السنين والتبرير بأنها ذات أهمية بجثث الشهداء الفلسطينيين ألهداف سياسية، احتجاز جثث
فما هي .. إن لم تكن هذه تجارة. لصفقة جلعاد شاليط، ثم يدعي الوزراء بأنهم ال يتاجرون بالجثامين

  »!التجارة إذن ؟ 
« انها جثامين ألشخاص فجروا أنفسهم « وعندما عارض رئيس الجلسة رؤوبن ريفلين كالم الطيبي قائالً 

هل تحتجزون جثماناً ألن صاحبه فجر نفسه ؟ حتى بين األعداء يجب ان يكون « : رد عليه الطيبي 
  .»هناك مستوى اخالقي معين من التعامل، واألخذ بالمواثيق الدولية

  7/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   وتركيا تصل إلى طريق مسدود"إسرائيل"  المصالحة بينمحادثات: هآرتس .17
ونقلت .  محادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا وصلت إلى طريق مسدودإن" هآرتس"قالت صحيفة 

عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن االتصاالت بين القائم بأعمال رئيس الحكومة، موشي يعالون، وبين 
  .كبار المسؤولين األتراك، اليوم األربعاء، فشلت، وأن كل طرف يتمسك بمواقفه

ر تعليمات لطاقم المفاوضات التركي بعدم التنازل عن مطلب وبحسب الصحيفة فإن أردوغان أصد
وفي المقابل، فإن يعالون أبلغ المدير العام للخارجية التركية، فريدون . االعتذار الرسمي اإلسرائيلي

التعبير عن األسف للنتيجة "سينير أوغلو، أن إسرائيل لن توافق على االعتذار، وإنما توافق على 
  ".التراجيدية

 جوالت من المفاوضات بين يعالون وبين المدير العام 3أشارت إلى أنه جرت في األسابيع األخيرة  كما 
ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن الخالف . للخارجية التركية، إثنتان منها في أوروبا، والثالثة في نيويورك

  .حول طلب االعتذار
  6/7/2011، 48 موقع عرب

  
  ى التوجه لألمم المتحدة  يفضل التفاوض علأبومازن: كوخافي .18

إن الرئيس الفلسطيني , قال رئيس هيئة اإلستخبارات العسكرية اإلسرائيلية الجنرال افيف كوخافي: القدس
  .يفضل التفاوض مع إسرائيل على التوجه إلى األمم المتحدة
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ترنت عن اعتقاده بان حرب االن, وأعرب كوخافي خالل جلسة عقدتها لجنة الخارجية واألمن الكنيست
  .ستتطور مستقبال لتصبح ذات تأثير أقوى من الحروب التقليدية

ان طهران تستغل حالة عدم االستقرار الراهنة في الشرق األوسط لتكثيف توغلها في دول :" وأضاف 
كما تسعى إيران إلى , مختلفة مثل سوريا ومصر والبحرين والسودان والعراق باإلضافة إلى قطاع غزة

ة المسيرة السياسية في مصر من خالل محاوالت إقامة عالقات مع جماعة اإلخوان التأثير على نتيج
  ".المسلمين 

إلى ان إسرائيل تتابع عن كثب , وحول األوضاع في سوريا أشار رئيس هيئة االستخبارات العسكرية
  .احتمال سيطرة حزب اهللا أو جهات أخرى في سوريا على أسلحة إستراتيجية

  5/7/2011، وكالة قدس نت
  

  بيرتس من لندن عقب صدور مذكرة اعتقال بحقه  تهريب وزير الحرب اإلسرائيلي السابق .19
العبرية إنه تم تهريب وزير الجيش اإلسرائيلي » يديعوت أحرونوت« قالت صحيفة : سمر خالد- القدس

رب على السابق عمير بيرتس من لندن بعد أن تم إصدار أمر باعتقاله بتهمة تنفيذ جرائم حرب خالل الح
  .2006لبنان عام 

وكان بيرتس وصل إلى لندن إللقاء محاضرة على الرغم من تحذيره من قبل األجهزة األمنية والقضائية 
اإلسرائيلية بأنه قد يتم اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية بتهمة جرائم حرب، إال أنه رفض االنصياع 

  .لنصيحة األجهزة األمنية وسافر إلى لندن
لصحيفة أن بيرتس اضطر إلى إلغاء محاضرته بعد أن تبين أنه تم إصدار أمر قضائي وأوضحت ا

  .باعتقاله، مشيرة إلى أن أجهزة األمن اإلسرائيلي هربته إلى المطار وترحيله قبل وصول أمر االعتقال
  7/7/2011، الرأي، عمان

  
  ائيلية ضد األهداف اإلسر الفلسطينية مستوى هبوط العملياتاستمرار: الشاباك .20

الصادر لهذا األسبوع معطياته حول حجم العمليات " الشاباك"أفرز تقرير جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
  .الفلسطينية ضد األهداف اإلسرائيلية خالل شهر يونيو الماضي

وادعى التقرير انه لوحظ استمرار في هبوط العمليات خالل شهر والشهور التي سبقته على مدار العام 
  .2011الحالي 

 في شهر مايو، 72 عملية معادية خالل شهر يونيو، مقابل 47وبين التقرير في معطياته عن وقوع 
  . عملية في شهر مارس128 عملية في شهر إبريل، و101و

 عملية في يونيو، مقابل 19وحسب التقرير فقد تركز هذا الهبوط في مناطق الضفة الغربية حيث سجلت 
  . عملية في شهر مايو44
لمقابل رصد التقرير ارتفاع طفيف في حجم العمليات المنطلقة من قطاع غزة خالل شهر يونيو، حيث وبا

 في شهر مايو، وأطلق من قطاع غزة أربعة صواريخ وقذيفة هاون 3وقعت خمسة عمليات، مقابل 
  .واحدة في شهر يونيو، مقابل إطالق صاروخ واحد في شهر مايو 

غم من ذلك إال أن الحديث يدور عن مستوى أقل في العمليات المعادية من وأشار التقرير إلى أنه على الر
  .الماضي، إذا تطرقنا إلى األشهر األخيرة

 عملية في شهر مايو، 25وفيما يخص القدس بين التقرير أن هبوطاً طفيفاً طرأ في حجم العمليات فمن 
  .عملية في شهر يونيو22رصدت 
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ات في صفوف اإلسرائيليين خالل الشهر، اثنين منهم طعناً في بئر وأفاد التقرير عن وقوع ثالثة إصاب

  .السبع واألخر نتيجة إلقاء زجاجة حارقة في القدس
  5/7/2011، موقع عكا االخباري

  
   بالقدس خالل أشهر "القطار الخفيف" في تشغيل تشرع "إسرائيل" .21

القطار الكهربائي "شرع بتشغيل أن السلطات المختصة ست, أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة: القدس
  . من شهر أغسطس آب المقبل19في القدس المحتلة لنقل الركاب في الـ, "الخفيف

وقالت اإلذاعة إن ذلك القرار جاء خالل جلسة تحكيم عقدت باشتراك ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية 
  .ذات الصلة بمشروع هذا القطار

مال تركيب نظام اإلشارات الضوئية الذي يهدف إلى أعطاء وسيشرع القطار في نقل الركاب قبل إك
األولوية للقطار في تقطعات الطرق مع السكة الحديدية حيث يتوقع إكمال تركيب هذه اإلشارات في 

  .غضون األشهر القليلة المقبلة
, ألصليينوإفراغها من سكانها ا, وتهدف الخطة اإلسرائيلية لتشغيل القطار إلى تهويد معالم مدينة القدس

وجذب السياح إلطالعهم على معالم القدس التي تدعي , في إطار السيطرة اإلسرائيلية الكاملة عليها
  ".يهودية"إسرائيل أنها 

  6/7/2011، وكالة قدس نت
  

  سبتمبر/ األراضي المحتلة في أيلولب والشعب الفلسطيني "إسرائيل"مواجهة قادمة بين : يديعوت .22
حدوث " يديعوت أحرونوت"توقع تقرير إسرائيلي نشر مؤخراً في صحيفة :  نادية سعد الدين- عمان

  ".مواجهة واسعة قادمة بين سلطات االحتالل والشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة في أيلول القادم"
اندالع مظاهرات ضخمة يحاول الفلسطينيون من خاللها اقتحام المستوطنات والمس "ولم يستبعد التقرير 

  ".مراكز اسرائيلية حساسةبمواقع و
هذه التطورات عن سيطرة قوات األمن الفلسطينية بحيث تضطر سلطات االحتالل إلى تنفيذ "وقد تخرج 

  .، بحسب التقرير"سيناريوهات مدروسة ومعدة مسبقاً، من بينها ضرب مؤسسات فلسطينية رسمية
الالزمة للتعامل مع هذا التطور الخطير، األجهزة األمنية اإلسرائيلية االجراءات واالستعدادات "واتخذت 

  ".فيما يستعد جيش االحتالل إلى تكثيف مناوراته واستعداداته لمواجهة أسوأ االحتماالت
تعزيز المواقع األمنية في الضفة الغربية المحتلة وفتح معتقالت تحقيق جديدة "ومن بين تلك االجراءات 

يادة نقاط الحراسة وتكثيف تدريب وحدات خاصة على ونقل المعتقلين بعدها إلى سجون االحتالل، وز
  ".مواجهة المتظاهرين بوسائل متطورة

ستبدأ وحدات من الهندسة بتطوير البنية التحتية الدفاعية مثل األسوار واألسالك الشائكة وتحصين "كما 
  ".أبراج المراقبة في الضفة الغربية المحتلة

لميدان لمنع االقتراب من المستوطنات واألماكن الحساسة وضع عوائق هندسية في ا"ويستهدف االحتالل 
االسرائيلية، فضالً عن تعزيز عديد قوات االحتالل في الضفة وإعالن حالة التأهب على الحدود، حيث قد 

  ."تضطر تلك القوات للمكوث في الضفة لمدة طويلة
لطة الفلسطينية عند اعتقاد بخروج األحداث المتوقعة عن سيطرة أجهزة الس"ويأتي ذلك في ظل 

لبنك األهداف، " صامت"تصاعدها، رغم محاولة معالجتها، ما دفع المؤسسة اإلسرائيلية إلى تحديث 
  ".استعداداً الحتمال قصف أهداف حساسة رسمية في الضفة الغربية المحتلة

  7/7/2011، الغد، عمان
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      " 2الحرية أسطول " تجدد تهديدها لـ"إسرائيل" .23

التي من المقرر أن تتوجه " 2الحرية "سرائيل تهديدها باعتراض السفن التابعة ألسطول جددت إ: وكاالت
  .إلى غزة في إطار حملة لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع

وقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهارونوفيتش أمس إن إسرائيل مستعدة العتراض قافلة 
  .السفن

سرائيلية عن أهارونوفيتش قوله خالل االحتفال باستحداث لواء الساحل في الشرطة ونقلت اإلذاعة اإل
  ".الشرطة ومصلحة السجون في بالده تراقبان هذه التطورات عن كثب"اإلسرائيلية إن 

  6/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  روينتأهب لوصول المئات من مؤيدي الفلسطينيين الى مطار بن غووت  تهدد"إسرائيل" .24
مع الناشطين المناصرين » بحزم وصرامة«هددت إسرائيل بأنها ستتعامل :  أسعد تلحمي–الناصرة 

للقضية الفلسطينية المتوقع أن يصلوا إلى إسرائيل ابتداء من اليوم عبر رحالت جوية من دول مختلفة، 
  .نيينوالتظاهر في المطار الدولي في اللد شرق تل أبيب، إلعالن تضامنهم مع الفلسطي

وانتشر أمس مئات أفراد الشرطة اإلسرائيلية في أنحاء المطار تحسباً من قدوم الفوج األول من الناشطين 
ويتوقع أن تعزز الشرطة وجودها في األيام المقبلة، وسط أنباء عن احتمال . من نيويورك وموسكو

تفادي «مطار هدفها وأقامت الشرطة غرفة عمليات في ال. وصول نحو ألف متضامن مع الفلسطينيين
وسيتم تحويل قوائم القادمين إلى الغرفة، كما سيتم التحقيق . »المساس بصورة إسرائيل في الساحة الدولية

  .االستخباراتي مع كل الناشطين
) قبل سفره إلى رومانيا(وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بعد اجتماعه صباح امس في مطار اللد 

لي اسحاق أهارونوفتش والقائد العام للشرطة يوحنان دنينو لالستماع إلى آخر مع وزير األمن الداخ
، قد أصدر تعليماته للجهات المختصة، وللوزير وقائد الشرطة »قافلة الطائرات«االستعدادات لمواجهة 

 وأفاد. »ضد محاوالت استفزاز في مطار اللد» بحزم، وفقاً للقانون الدولي«وسائر أذرع األمن، بالعمل 
بيان صادر عن مكتب نتانياهو، إنه أصدر تعليماته لقوى األمن بتفادي االحتكاك غير الالزم مع 

لكن لكل دولة الحق في منع دخول مستفزين ومخلين بالنظام إلى «الناشطين المناصرين للفلسطينيين، 
 الحياة يجب الحفاظ على النظام ومنع تشويش مجرى«: وأضاف. »حدودها، وهذا ما ستفعله إسرائيل

لمنع «وكلف رئيس الحكومة الوزير أهارونوفتش اإلشراف على االستعدادات . »العادي لمواطني إسرائيل
وسبق للوزير أن وصف الناشطين بـ . »دخول عناصر تحريضية الحدود السيادية إلسرائيل

  .الذين سيتم منعهم من دخول إسرائيل» المشاغبين«
  7/7/2011، الحياة، لندن

  
  أزمة إنسانية ما هو أخطر من في غزة: سرائيليةاإل "شاغي "منظمة .25

االسرائيلية غير الحكومية األخير أن تركيز الناشطين الذين يشاركون في » غيشا«اعتبر تقرير منظمة 
المساعدات «كسر الحصار عن غزة من جهة، والحكومة االسرائيلية من الجهة االخرى، على موضوع 

نقص الغذاء، إنما في انتهاك «مضلّالً، حيث ان األزمة في قطاع غزة ليست في قد ُيعد أمراً » االنسانية
  .»حق الغزاويين في ممارسة أي عمل إنتاجي الئق

 في المئة من 83الفرنسية نسخة عنه، أن » لوموند«، الذي نشرت صحيفة »غيشا«وكشف تقرير 
اجية، مشيراً إلى أن مشكلة القطاع المصانع الغزية إما قد أقفلت او أنها تعمل بنصف قدراتها اإلنت

  .األساسية ال تكمن في نقص المنتجات المستوردة بقدر ما تتجلّى بالمستوى الضعيف جداً لحجم التصدير
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الناس في غزة ال يموتون من الجوع في «، في تقريرها، عن مسؤول أوروبي قوله إن »غيشا«وتنقل 
وى الفقر والبطالة وإتاحة مياه الشفة والتعليم هي خير دليل الشوارع، إال ان كل المؤشرات المتعلّقة بمست

  .»على التدهور المدمر لألوضاع
ويتابع تقرير المنظمة، المعروفة بدفاعها عن حقوق اإلنسان، توصيفه للوضع القائم في القطاع منذ بدء 

المئة، وهو  في 45 بتسليطه الضوء على معدل البطالة الذي وصل إلى أكثر من 2006الحصار عام 
المعدل األكثر ارتفاعاً في العالم حسب التقرير، فضالً عن اإلشارة إلى أن معدل الغزاويين الذين يعيشون 

 1.5 ألف شخص يعيشون بمعدل 300في فقر مدقع قد تضاعف إلى ثالث مرات، ليصل إلى اكثر من 
  .دوالر يومياً

 سلعة في مقابل أربعة آالف سلعة قبل حزيران 97وأشارت المنظمة الى أن إسرائيل ال تسمح اال بدخول 
 الف سلعة، 15 و10وعلى سبيل المقارنة، يعرض سوبر ماركت اسرائيلي كبير للبيع ما بين . 2007

 شاحنة محملة بالبضائع الى غزة، في مقابل حوالى 2300وتدخل شهريا حوالى . كما جاء في التقرير
 شاحنة فقط من غزة 259على صعيد الصادرات، غادرت و.  ألف في السابق، اي اقل بأربع مرات11

  .2005 كانت تغادر يومياً عام 70، في مقابل 2007منذ عام 
  7/7/2011، السفير، بيروت

  
  "ضمن قائمة اإلرهاب االمريكية" كدولة ال تزال مصنفة "إسرائيل": يديعوت .26

واشنطن فوجئوا باكتشاف أن دبلوماسيين إسرائيليين في " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : القدس
  . دولة36التي تضم " اإلرهاب"وجود إسرائيل ضمن قائمة 

مايو الماضي ضمن تقرير خاص بشأن الرقابة /  وقالت الصحيفة أن القائمة نشرت في العاشر من أيار
  .وتضم القائمة دوال مثل إيران وسورية وليبيا". األجانب المشتبهين"على 

لى وزارة األمن الداخلي االمريكية وتوجه صحافيون إلى الوزارة  واوضحت أن إسرائيل توجهت إ
بالسؤال نفسه، وحصلوا على إجابة مفادها أن إسرائيل ليست دولة إرهابية، وأن عالقاتها مع الواليات 
المتحدة ممتازة في مجال الصراع ضد اإلرهاب، إال أن أحدا لم يتلق شرحا عن سبب وضع إسرائيل 

  ".يديعوت أحرونوت"بحسب . ضمن القائمة
 وأضافت الصحيفة أنه بعد شهرين من نشر القائمة بدأ األمريكيون بإجراء فحص داخلي، وفي أعقاب 

  .ذلك تم شطب إسرائيل من القائمة
إضافة إسرائيل إلى القائمة استند إلى معلومات غير " وجاء في بيان رسمي أمريكي حسب الصحيفة أن 

  ".دقيقة
 7/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   رائد صالح الشيخ تطالب بريطانيا باإلفراج عن48 يلفلسطيني  العلياالمتابعةلجنة  .27

قام وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والمؤسسة العربية لحقـوق اإلنـسان،اليوم األربعـاء،                
بريطـاني مـاثيو غولـد      بزيارة إلى السفارة البريطانية في تل أبيب، حيث التقى أعضاء الوفد السفير ال            

ومساعدته المتخصصة بالعالقات مع الجماهير العربية إيملي جرونفولد، وبحثوا معهما قـضية اعتقـال              
  .الشيخ رائد صالح في بريطانيا، مستنكرين واقعة االعتقال واإلبعاد ومطالبين باإلفراج الفوري عنه

يست قضائية، ولكنها سياسية بـأمر مـن        وأجمع أعضاء الوفد على أن قضية االعتقال والمنع واإلبعاد ل         
 .وزارة الداخلية البريطانية، وبالتالي يتوجب على الحكومة البريطانية مراجعة قراراتها بهذا الخـصوص            

  .وسلم الوفد السفير رسالة موجهة للحكومة البريطانية تستنكر بشدة ما تعرض له الشيخ رائد صالح
  6/7/2011، 48 موقع عرب
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  يونيو / عشر انتهاكاً بحق الصحفيين خالل حزيرانثالثة : مدى مركز .28

ثالثة عشر انتهاكا ضد الـصحفيين      ) مدى(رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية       : رام اهللا 
الفلسطينيين خالل شهر حزيران الماضي في األرض الفلسطينية المحتلـة، ارتكبـت معظمهـا قـوات                

  .االحتالل
 قوات االحتالل واصلت انتهاكاتها ضد الصحفيين من خـالل العديـد مـن              في تقريره أن  » مدى«وذكر  

  .اإلجراءات التي تمثلت باالعتقال واالحتجاز واالعتداء والمنع من السفر
  7/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  التفتيش العاري والنيل من عزيمة الحركة األسيرة عنوان المرحلة:  األسيرناديتقرير  .29

كد نادي األسير أن قوات االحتالل اعتقلت خالل النصف األول من العام الجاري أكثـر مـن                 أ: رام اهللا 
 أسير من محافظة الخليل وقد      400 مواطن من كافة مدن المحافظات، وكان من ضمنها ما يقارب            1500

مارست سلطات االحتالل سلسلة من اإلجراءات التعسفية بحق المعتقلـين متمثلـة بالـضرب المبـرح                
مين أعقاب البنادق واأليدي إضافة إلى التعذيب خالل فترات التحقيق كالحرق بأعقـاب الـسجائر               مستخد

  .والشبح وتقييد األيدي واألرجل والتعذيب النفسي بكافة أشكاله
  7/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   لزوجة شهيد فلسطيني الفلسطينيةاتهامات أمنية خطيرة من السلطة": السبيل" .30

ـ    : بهاء الدين الغول   -السبيل الئحة اتهام طويلة وضعتها أجهزة السلطة      " السبيل" كشفت مصادر موثوقة ل
لهدى مراعبة زوجة الشهيد عبد الناصر الباشا الذي قتلته األجهزة في حملة دهم استشهد فيها القياديـان                 

اتهام مراعبـة بتـسع     وتشمل الالئحة    .بكتائب القسام محمد السمان ومحمد ياسين في قلقيلية قبل عامين         
، ترأس جمعيات محظورة، صناعة متفجرات،      "القوة التنفيذية "القتل العمد باالشتراك، قيادة     (اتهامات بينها   

التآمر ضد الدولة بقصد قلب كيان السلطة، إعاقة عمل األجهزة األمنية، التستر علـى ميليـشيا مـسلحة                  
  ).خارجة عن القانون

  6/7/2011، السبيل، عمان
  

   مع نواب القدس المهددين باإلبعاديتضامنونغزة بعن حماس وممثلون عن فصائل نواب  .31
طالب نواب عن حركة حماس، وقادة وممثلون عـن فـصائل فلـسطينية، بالتـصدي لتهديـدات                 : غزة

وطالب وزير األسرى والمحررين فـي       .بإبعاد نواب ووزير سابق، عن مدينة القدس المحتلة       ” إسرائيلية“
ا أبو السبح، خالل تظاهرة في باحة المجلس التشريعي في غزة، أمـس األربعـاء،               عط” حماس“حكومة  

السلطة الفلسطينية باتخاذ موقف جدي من قضية النواب المهديين باإلبعاد عن مدينـة القـدس المحتلـة،                 
بدوره، قـال النائـب محمـد        .والعمل على كل المستويات من أجل وقف قرار دولة االحتالل بإبعادهم            

حد النواب المهددين باإلبعاد في كلمة عبر الهاتف، إنه وزمالءه سيواصلون االعتصام داخل مقر              طوطح أ 
بإبعادهم، والعمل على تفعيل قضيتهم فـي       ” اإلسرائيلي“اللجنة الدولية للصليب األحمر لمنع تنفيذ القرار        

  . المحافل الدولية كافة
  7/7/2011، الخليج، الشارقة
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   ال طف215 شهور بينهم ستة مواطنا خالل 1552اعتقال  :ألسرىأنصار ا نظمةلم تقرير .32
قالت منظمة أنصار األسرى إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صعدت في اآلونة األخيرة من             : صفا -غزة

وأوضحت المنظمة في    .سياسة االعتقاالت بحق المواطنين الفلسطينيين وذلك في جميع محافظات الوطن         
 مواطنا خالل   1552نه الخميس أنه وفق ما وثقت لديها فقد بلغ عدد المعتقلين            نسخة ع ) صفا(بيان وصل   

  .النصف األول من العام الجاري
وأشار التقرير إلى تزايد ملحوظ في عمليات االعتقال بحق األطفال القاصرين واستمرار حمالت القمـع               

  .والتنكيل والتفتيش بحق األسرى في السجون
 طفل، في   350 طفال ليبلغ عدد األسرى األطفال في السجون حوالي          215لين  وبين التقرير أن من المعتق    

  . نائبا من كتلة التغيير واإلصالح19حين وصل عدد النواب من المعتقلين حتى اآلن 
وبينت أنصار األسرى أن منسوب االعتقاالت خالل النصف األول من العام الجـاري شـهد تـصاعدا                 

حالـة  ) 285(حالة اعتقال خالل شهر يناير مقارنـة مـع          ) 180 (ملحوظا في الربع األول، حيث سجل     
  .حالة اعتقال في شهر مارس) 380(اعتقال في شهر فبراير و

حالة اعتقال خالل شهر ابريـل مقارنـة مـع          ) 137(كما شهد الربع الثاني تصاعد واضح حيث سجل         
  .حالة اعتقال في شهر يونيو) 320(حالة اعتقال في شهر مايو و ) 250(
تطرق التقرير إلى أبرز االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل، مطالبـة المجتمـع                و

الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسـرائيلي لقواعـد القـانون الـدولي                
  .اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

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

   نجوم في غزةخمسأول فندق  تشغيل .33
في تشغيل أول فندق خمـس      ) بريكو(» شركة فلسطين لالستثمار العقاري   «شرعت  :  فتحي صباح  -غزة  

نجوم في قطاع غزة، قبل افتتاحه رسمياً خالل األسابيع المقبلة، في ظل حال من الركود غيـر مـسبوقة                  
ار في شريط ساحلي ضيق ومكتظ بالسكان مثل قطـاع          وعلى رغم أن االستثم    .يشهدها القطاع السياحي  

غزة الذي تحاصره اسرائيل منذ سنوات طويلة ُيعد مخاطرة كبيرة، إال أن رئيس مجلـس ادارة شـركة                  
المهندس نبيل الصراف وصف بدء تشغيل الفندق في ظل هذه الظروف وعقب سـنوات مـن                » بريكو«

مارية، خصوصاً المتعلقة منها بالقطاع الـسياحي، بأنـه         التراجع الكبير الذي حل بمختلف األنشطة االستث      
  .»إنجاز كبير«

شـركة المـشتل    «المملـوك لــ     » المـشتل «أن تشغيل فندق    » الحياة«ورأى الصراف في حديث الى      
يعكس مدى إصرار الشركة على مواصلة نشاطها االسـتثماري         «،  »بريكو«، إحدى شركات    »لالستثمار

  .»ستثمار في ظل الحصار المفروض وغياب الحركة السياحية النشطةعلى رغم المخاطر المحيطة باال
 غرفة وجناحاً، اضافة الى مطـاعم وصـاالت         225 مليون دوالر،    45ويضم الفندق، البالغة كلفته نحو      

 موظـف   100ويعمل في الفندق، الذي تديره شركة إسبانية، نحـو           .مغلقة ومفتوحة، وأحواض للسباحة   
  .وعامل

  7/7/2011، الحياة، لندن
  

  في رام اهللا وغزة " األدباء الفلسطينيين" الكتاب العرب يستنكر إغالق مقرين لـ اتحاد .34
استنكرت األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب إغالق مقري اتحاد األدباء والكتاب             : القاهرة

انة العامة من مقرها في القـاهرة       وناشد بيان أصدرته األم   . الفلسطينيين في رام اهللا وغزة ألسباب مالية      
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 ألف دوالر حتى يستطيع اتحاد األدبـاء        15الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يفي بوعد صرف مبلغ          
والكتاب الفلسطينيين القيام بدوره في المحافظة على تراث الشعب الفلسطيني، واإلبقاء على قضيته العادلة              

  .حية على الدوام
  7/7/2011، الحياة، لندن

  
  لبحث تطوير مستوى الخدمات قطاع غزة زور مستشفيات في ي" األردني الميداني المستشفى" .35

 سبل تعزيز التعاون أمس 14 غزة األردنيبحثت طواقم المستشفى الميداني العسكري :   بترا-غزة 
  .والتنسيق مع عدد من مستشفيات قطاع غزة

 وفد من طواقم المستشفى رأسشفى على جاء ذلك خالل زيارة الدكتور عيسى الخشاشنة مدير المست
  . ومستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصيلألطفالبزيارة مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر 

 أفضل مع مسؤولي المستشفيات الثالث سبل تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم 14وبحثت طواقم غزة 
 وأقسامهاع الخدمات التي تقدمها المستشفيات  في قطاع غزة مثلما اطلعت على واقلألهلالخدمات الطبية 

 بتوجيهات من الملك عبد اهللا أقيم المستشفى الميداني الذي أن إلى الخشاشنة  وأشار.وطبيعة احتياجاتها
  . مراجعألف 527 من أكثر تعامل مع 2009الثاني في السادس والعشرين من كانون الثاني من العام 

  7/7/2011العرب اليوم، عمان، 
  

   تؤكد تأثر االتفاق بمتغيرات داخلية ودولية متعددة "المصالحة الفلسطينية"ندوة  :ألردنا .36
خلص المشاركون في الحلقة الدراسية المتخصصة التي عقدها مركز : الحفيظ  أيمن عبد- عمان 

التحديات وآفاق : المصالحة الفلسطينية"دراسات الشرق األوسط في مقره بعمان مؤخرا تحت عنوان 
، بمشاركة باحثين أكاديميين وسياسيين، إلى أن اتفاق المصالحة تحكمه العديد من المتغيرات "ستقبلالم

  .الداخلية والدولية، ما يجعل أمر التنبؤ بمسارها المستقبلي صعبا
باإلرهاق من جوالت التنافس التي » فتح وحماس«وبينوا أن االتفاق ما كان ليحدث لوال شعور الطرفين 

ه ال يمكن ألي مصالحة تنشأ في ظل الظروف الحالية أن تجلب قيادة فلسطينية متفقة على خاضاها، وأن
مشروع واحد، لكن في خضم حركة التغيرات الواسعة في الدول العربية فإن أمام القضية الفلسطينية 
ي فرصاً جديدة يمكن اقتناصها مع وجود محاذير أيضاً، الفتين إلى أهمية النهوض بالوعي الفلسطين

واإلدراك الموضوعي لطبيعة اإلشكاالت القائمة سواء على الصعيد الفلسطيني الداخلي أو على الصعيد 
  . اإلسرائيلي-الفلسطيني

وبحثوا خالل الورشة التي أدارها أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، الدكتور أحمد نوفل إلى أن 
اخلية والدولية، األمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان اتفاق المصالحة تحكمه العديد من المتغيرات الد

التنبؤ بمساره المستقبلي، وأن هذا االتفاق ما كان إال لشعور الطرفين باإلرهاق من جوالت التنافس التي 
خاضاها، وأنه ال يمكن ألي مصالحة تنشأ في ظل الظروف الحالية أن تجلب قيادة فلسطينية متفقة على 

  .مشروع واحد
  7/7/2011الدستور، عمان، 

  
  مفقودين نإسرائيلييجنود سائل نصية مصدرها بريطانيا تطلب معلومات عن ر: بيروت .37

 عدد كبير من الهواتف النقالة في لبنان ومصدرها رقم إلىوصلت رسائل نصية قصيرة أمس : بيروت
 ماليين 10 ، تعرض جائزة قيمتها"004477814824"يحمل رمز االتصال الدولي البريطاني وهو 

  . مفقودين في لبنان"إسرائيليين"دوالر مقابل معلومات عن جنود 
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 عدم صحة فحوى هذه الرسائل المغرضة والتي تطلق من أجل  في بيان أمسوأكدت وزارة السياحة
 الفرحة في موسم االصطياف في كل الربوع واألجواء واألمنإعطاء صورة مغايرة عن االستقرار 

  .اللبنانية
  7/7/2011الشارقة، الخليج، 

  
   لكن عليها االعتذار"إسرائيل"نعم هناك اتصاالت مع : أوغلو .38

 أكد أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي، أنه من الطبيعي أن يتم إجراء اتصاالت               : وكاالت -تركيا  
زة العام  بشأن المطالب التركية الخاصة بالهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية لغ         " إسرائيل"بين تركيا و  

  .الماضي
وقال إنه ال يجب النظر إلى هذا األمر على أنه تطور غير طبيعي، الفتًا إلى أن تركيا تطلب من اسرائيل                    
االعتذار عن الهجوم، وتقديم التعويضات الالزمة ألسر الضحايا األتراك التسعة، الذين استـشهدوا فـي               

  .أن تعتذر وتقدم التعويضات" إسرائيل"الهجوم على أسطول الحرية لغزة، وقال انه على 
  7/7/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  ظالل داكنةل اإلسرائيلية تتعرض -لعالقات المصرية ا: عمرو موسى .39

قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية عمرو موسـى إن العالقـات المـصرية اإلسـرائيلية،               : القاهرة
  .لسطينيينتتعرض لظالل داكنة بسبب التعامل اإلسرائيلي، مع الف

وقال  .ورأى موسى أنه يجب أن نقدم الشكر للمجلس العسكري والحكومة لما بذلوه خالل الفترة االنتقالية              
  .موسى في لقاء مع الفضائية العراقية السومرية، أمس، إن اتفاقية كامب ديفيد انتهت ولم يعد لها وجود

  7/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل" إلى  المصريازفي استئناف ضخ الغ ينمصدر مصري .40
نفى مصدر مصري رفيع المستوى بمحافظه شمال سيناء، أمس، استئناف عمليات ضخ الغـاز              : العريش

  .الطبيعي المصري إلى إسرائيل
وقال المصدر، إنه لم يتم إصالح األعطال التي لحقت بمجمع خطوط الغاز بمنطقة النجاح غرب مدينـة                 

ئيل، باإلضافة إلى الخط المحلي المؤدي للمنطقة الـصناعية بوسـط           العريش، المؤدي إلى األردن وإسرا    
  .سيناء ولمنازل العريش والمحطة البخارية

 7/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  دين بشدة قرار بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقيةت التعاون اإلسالمي منظمة .41
دين إحسان أوغلـو، بـشدة قـرار الحكومـة           أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، أكمل ال        :جدة

 وحدة استيطانية أخرى في     400 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، باإلضافة إلى         900الصهيونية بناء   
  .مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية

وأكد أوغلو، في تصريح صحفي أذاعه القسم اإلعالمي لمظمـة المـؤتمر اإلسـالمي، بـأن التـصعيد                  
ني في إقرار خطط تعزيز االستيطان يمثل أيضا خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيـة جنيـف                الصهيو
  ".الرابعة

  يستوجب تدخال دوليا حازما من قبل المجتمع الـدولي، داعيـا اللجنـة             "وقال بأن هذا الخرق الصهيوني      
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ي تمس بالحقوق الثابتـة للـشعب       الرباعية إلى العمل على إلزام الكيان بوقف كافة أشكال االستيطان الت          
  . الفلسطيني

 7/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   تأشيرة دخول الى القاهرةفلسطينية ترفض منح صحافية "إسرائيل" المصرية في السفارة .42
منح الصحافية الفلسطينية صابرين دياب تأشيرة دخول الى        " إسرائيل"رفضت السفارة المصرية في     : لندن

  .مصرية، رغم منح التأشيرات الخرين يحملون الجنسية االسرائيليةاالراضي ال
ان السفارة ابلغتها بان امر المنـع اتـى مـن وزارة الداخليـة     ' القدس العربي'وقالت صابرين دياب لـ   

وكانت صابرين دياب تعرضت قبل نحو تسعة اشهر الـى          . بالقاهرة، وان السفارة ال عالقة لها بالقضية      
بل مجموعة من ضباط امن اسرائيليين في مطار القاهرة اثناء عودتهـا الـى االرض               تفتيش مهين من ق   

  .المحتلة داخل اخط االخضر بوجود االمن المصري
االمن المصري لم يحرك ساكنا للدفاع عن سيادة        'انذاك بأن   ' القدس العربي 'وكانت دياب قد صرحت لـ      

 بيتهم، وكان االعتداء على حقي االنـساني        بلده وعن ضيفة ما زالت في ضيافة مصر وموجودة في عقر          
والقومي والمهني، بحيث تعرضت لتحقيق امني اسرائيلي دام اكثر من ثالث ساعات فضال عـن تنكيـل                

  .'نفسي وجسدي باْبشع الصور
 7/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   أردوغان الوحيد القادر على إنقاذ شاليط:إسرائيليوسيط  .43

مال إسرائيلي من أصل تركي إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان            قال رجل أع  : )يو بي آي  (
الوحيد القادر على إنقاذ الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط، وسيصبح ملكـاً إلسـرائيل إن                 

  .تمكن من إعادته إلى دياره
يط، في مقابلة مع وكالة     وقال رجل األعمال أليكو دونميز، الذي كان قد سلم أردوغان رسالة من والد شال             

أضـاف أن   . أنباء األناضول نشرت أمس األربعاء إن أردوغان هو الوحيد القادر علـى إنقـاذ شـاليط               
الثورات العربية أسهمت في تعزيز دور تركيا الريادي في المنطقة، وقال إن القوة الوحيدة القادرة علـى                 

  .التأثير في حماس هي رئيس الوزراء أردوغان
 7/7/2011، ارقةالخليج، الش

 
  يتضامن مع النواب المقدسيين ضد قرار اإلبعاد" تكتل القوى الديمقراطية: "موريتانيا .44

نـواب ووزيـر القـدس      " صـمود "أشاد حزب تكتل القوى الديمقراطية في موريتانيـا بــ           : نواكشوط
قـر الـصليب    المهددين باإلبعاد عنها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية، والمعتصمين فـي م            السابق

، "قدس برس "أرسل نسخة منه لـ     ) 5/7(األحمر بالقدس منذ سنة، ودعا في بيان له مساء أمس الثالثاء            
المؤسسات الحقوقية والمدنية في العالم والحكومات العربية واإلسالمية إلى تقديم الدعم الكامل لهؤالء في              

تقديم كـل أشـكال     "مات العربية بـ    السلطات الموريتانية وكل الحكو    الحزب وطالب. تمسكهم بأرضهم 
تبني "، كما دعا اإلعالميين إلى      "الدعم المادي والمعنوي من أجل حل قضية النواب والوزير المعتصمين         

  .، على حد تعبير البيان"قضيتهم وإبرازها وتحويلها إلى قضية رأي عام عالمي
   ".العنصرية اإلسرائيلية"وأدان الحزب في بيانه بشدة ما وصفه بـ 

 6/7/2011، قدس برس
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  يناقش احتمال إعالن فلسطين دولة مستقلة في األمم المتحدةاألمنمجلس  .45
يعتزم مجلس االمن هذا الشهر مناقشة احتمال إعالن فلسطين دولة مستقلة في :  أ ف ب، رويترز-لندن 

ة في شأن الشرق    ووفقاً لجدول لمجلس االمن لشهر تموز من المقرر إجراء مناقشة مفتوح          . األمم المتحدة 
ذلـك  «وقال السفير االلماني بيتر ويتج رئيس مجلس االمن للشهر الجـاري ان             .  تموز 26االوسط في   

  .»سيكون مناسبة الستكشاف الخيارات المتعددة التي ربما توجد في الجانب الفلسطيني
 تمـوز   11سط في   وأشار ويتج الى اجتماع مرتقب للجنة الرباعية الدولية في شأن السالم في الشرق الو             

  .للبحث في هذه المسألة
7/7/2011الحياة، لندن،   

  
  "أسطول الحرية"عن اعتدائها على  باالعتذار "إسرائيل"تقرير بالمر ال يطالب ": هآرتس" .46

 عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المسودة النهائية لتقرير مجزرة           اإلسرائيلية" هآرتس "نقلت صحيفة 
 تقول إن الحصار البحـري الـذي   ،ايو من العام الماضي برئاسة جفري بالمرم/ أسطول الحرية في أيار 

  . على قطاع غزة قانوني، ويتماشى مع كافة معايير القانون الدولي"إسرائيل"فرضته 
وتابعت أنه بينما يوجه التقرير انتقادات شديدة ألداء الحكومة التركية تجاه لجنة التحقيق الخاصة بـاألمم                

التي عينت من قبل الحكومة اإلسرائيلية للتحقيق في أحـداث أسـطول            " تيركل"شيد بلجنة   المتحدة، فإنه ي  
، كما اعتبر اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة التركية على           "لجنة مهنية ومستقلة  "الحرية، ويصفها بأنها    

  .وأنها لم تعمل بشكل مهني ومستقل" لجنة من قبل"أنها 
التركية التـي نظمـت حملـة       " آي أتش أتش  " انتقادات شديدة لمنظمة     كما أضافت أن لجنة بالمر وجهت     

أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وانتقدت أيضا العالقات بين الحكومـة التركيـة وبـين                 
  .المنظمة، وألمحت إلى أن الحكومة التركية لم تفعل شيئا لمنع انطالق أسطول الحرية

، وأن جنود البحرية اإلسرائيلية، استنادا إلى       "إسرائيل"ـتقادات ل وبحسب الصحيفة فإن التقرير يتضمن ان     
في المقابل تدعي إسـرائيل أمـام اللجنـة أن          . شهادات مشاركين أتراك، قد استخدموا القوة بشكل مفرط       

  .الجنود عملوا بدافع الدفاع عن النفس، وعليه فإن تفعيل القوة كان معقوال
 باالعتـذار، إال أنـه      "إسرائيل"رير النهائية فإن بالمر ال يطالب       أنه بحسب مسودة التق   " هآرتس"وتابعت  

كما ال يطالب بالمر إسرائيل بدفع تعويضات، وإنمـا         . يقترح أن تعبر األخيرة عن األسف لسقوط ضحايا       
 بتحويل أموال إلى صندوق إنساني يقـام خصيـصا لـذلك، إذا مـا رغبـت                 "إسرائيل"يقترح أن تقوم    

  .بالمشاركة
لمر مالحظة مفادها أنه بالرغم من أن القانون الدولي يسمح باعتراض سفن بعيدة جـدا عـن                 كما كتب با  

 بعملية السيطرة على سفن األسطول عنـدما        "إسرائيل"المياه اإلقليمية، إال أنه كان من األصوب لو قامت          
 مـيال مـن سـواحل    20اقتربت من حدود الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، أي على بعـد       

  .قطاعال
7/7/2011، 48موقع عرب  

  
  المفاوضات وروبي موحد على وجوب استخدام الوقت لتحريك االتحاد األ :شتونآ .47

 تجنبت كاثرين اشتون، المفوضة العليا فـي االتحـاد االوروبـي للـشؤون       :المحرر السياسي  - رام اهللا 
يني بالتوجه الى األمـم     الخارجية واالمن ، اإلشارة الى موقف أوروبي موحد من موضوع القرار الفلسط           

  .المتحدة في أيلول وإن كانت اشارت الى ان اإلتحاد االوروبي موحد على وجوب استئناف المفاوضات
وقالت أشتون في كلمة خالل دورة البرلمان االوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية وصلت نسخة منها               

نحن ال نعرف حتـى اآلن      . ال وجود قرار   يتطلع كثيرون الى ايلول واحتم     في فلسطين، " القدس"صحيفة  ل
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ما الذي سيقوله ، وما هو رد الفعل الذي قد يجلبه، لكن ينبغي أن نركز على محاولة استخدام هذا الوقت                    
  ".وعلى هذا فإن االتحاد األوروبي موحد لتحريك المحادثات،

ي ايار والحراك نحـو     ان التغيرات في المنطقة المحيطة ، وخطاب الرئيس أوباما ف         "وشددت اشتون على    
كل هذه تجدد التركيز على     .. المصالحة الفلسطينية، واقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية لالمم المتحدة        

  .امكانية اجراء محادثات والتوصل إلى حل
االمم المتحدة والواليات المتحدة وروسيا استجابت إلى رسالتي التي طلبت فيهـا عقـد              "ونوهت الى ان    

هذا االجتماع سيبني على اجتماع اللجنـة       " وقالت "جنة الرباعية في واشنطن يوم االثنين المقبل      اجتماع الل 
منذ ذلك الحـين ، التقـى        "واضافت"الرباعية الذي عقد برئاستي في ميونيخ في وقت سابق من هذا العام           

  ".كال الجانبينالمبعوثون في اللجنة الرباعية بشكل مكثف وأيضا ، للمرة األولى ، مع المفاوضين من 
أنا ال أقلل من حجم التحدي ، ولكن هدفي هو واضح ، وهو محاولـة اعتمـاد                 " وشددت شاتون على انه   

بيان في االسبوع المقبل من شأنه أن يساعد اإلسرائيليين والفلسطينيين على سد الفجوة، والسماح بالعودة               
  ".الى طاولة التفاوض

 أفهم جيدا مخاوف شعب غزة ، بعد أن زرتها مرتين وشهدت            أنا"وجددت الدعوة لفتح معابر غزة وقالت     
وأشدد على ضرورة فتح المعابر ، لتوفير ما يحتاجه الناس ، وضمان احتياجـات أمـن                . بنفسي الوضع 

  ".طاقتنا ينبغي ان توجه الى هذا االمر. إسرائيل
6/7/2011، القدس، فلسطين  

  
  بدولة فلسطين رؤساء وزراء أوروبيون سابقون يطالبون باالعتراف  .48

عريـضة  ) رؤسـاء ووزراء سـابقين    (وقعت مجموعة من السياسيين األوروبيين      :  مراد مراد  -باريس  
ويقـود هـذه    . المقبـل ) سبتمبر(يطالبون فيها الحكومات األوروبية باالعتراف بدولة فلسطين في أيلول          

لفرنـسي الـسابق اوبيـر      المجموعة، التي تضم أسماء كبيرة من بلدان أوروبية عدة، وزير الخارجية ا           
  .فيدرين

  : اآلتي نص العريضة
المقبل، بإمكـان  ) سبتمبر(في أيلول .  تطرح نفسها )الدولة الفلسطينية  (اليوم، مسألة االعتراف بهذه الدولة    

السلطة الفلسطينية السعي لنيل اعتراف رسمي بالسيادة الفلسطينية على األراضي المحتلة من قبل منظمة              
  .. ..لدول األعضاء فيهااألمم المتحدة وا

إن الموقعين على هذه العريضة يعتبرون أن أوروبـا ال تـستطيع معارضـة هـذا الحـق المـشروع                    
فرفضنا االعتراف بهذا االستقالل، بعدما دعمنا جهودهم وبعدما اعترفنا بأنهم اقتربوا مـن             . للفلسطينيين

حرزوا تقدماً ملحوظاً في التنسيق األمنـي       تحقيق هدفهم عبر بناء هيكل إداري جيد واثر اعترافنا بأنهم أ          
  .. ..مع اإلسرائيليين، يجعل مواقفنا وسياساتنا تبدو متناقضة بطريقة غير مقبولة

يشير الـى   " حماس"و" فتح"الماضي بين حركتي    ) مايو(إن اتفاق المصالحة الذي وقع في الثالث من أيار          
ا االتفاق عقبة بل على العكس يجب أن ينظـر          ال يجب أن يعتبر هذ    . احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية    

  .. ..كي تسير في االتجاه الصحيح" حماس"اليه كحافز جديد لحركة 
7/7/2011، المستقبل، بيروت  

  
  "1أسطول الحرية "لم نتوصل بعد لمرحلة عرض تقرير تحقيق :  لألمم المتحدةالعاماألمين  .49

ة بان كي مون إنه ال يمكنه تقديم موعد مؤكد إلعالن           قال متحدث باسم األمين العام لألمم المتحد      : وكاالت
النتائج التي توصلت إليها لجنة أنشئت للتحقيق في حادث أسطول الحرية العام الماضي الذي كان متوجها                

  .إلى غزة إليصال مساعدات إنسانية
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جري فيهـا   ال أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة التي سي       "وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أمس الثالثاء        
  ".تسليم التقرير، عندما يحدث ذلك فمن البديهي أننا سنطلعكم على األمر

7/7/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة،   
  

  الدولية" اإلرهاب" ضمن قائمة "إسرائيل"ن فوجئوا بوجود ون إسرائيليو دبلوماسي:"يديعوت" .50
وا باكتشاف وجود إسرائيل ضمن     أن دبلوماسيين إسرائيليين في واشنطن فوجئ     " يديعوت أحرونوت "أفادت  
مايو الماضي ضـمن    / وجاء أن القائمة نشرت في العاشر من أيار        . دولة 36التي تضم   " اإلرهاب"قائمة  

  .وتضم القائمة دوال مثل إيران وسورية وليبيا". األجانب المشتبهين"تقرير خاص بشأن الرقابة على 
خلي، وتوجه صحافيون إلى الوزارة بالسؤال نفـسه،         توجهت إلى وزارة األمن الدا     "إسرائيل"كما جاء أن    

وحصلوا على إجابة مفادها أن إسرائيل ليست دولة إرهابية، وأن عالقاتها مع الواليات المتحدة ممتـازة                
. في مجال الصراع ضد اإلرهاب، إال أن أحدا لم يتلق شرحا عن سبب وضع إسرائيل ضـمن القائمـة                  

  ".يديعوت أحرونوت"بحسب 
حيفة أنه بعد شهرين من نشر القائمة بدأ األمريكيون بإجراء فحص داخلي، وفـي أعقـاب                وأضافت الص 

  .ذلك تم شطب إسرائيل من القائمة
  ".إضافة إسرائيل إلى القائمة استند إلى معلومات غير دقيقة"وجاء في بيان رسمي أمريكي أن 

7/7/2011، 48موقع عرب  
  

  إلى غزة تتجه" 2أسطول الحرية "سفينة وحيدة تابعة لـ .51
 شخصاً، فيما   12الفرنسية من اإلبحار، حيث تقل      ” الكرامة“حتى اآلن لم تتمكن سوى سفينة       ): ب.ف  .أ  (

أودفيل خـالل مكالمـة     -وقال توماس سومر  . يقول منظموها إنها في موقع غير محدد في المياه الدولية         
نة بدأت تتحرك ببطء باتجاه غـزة       ، مضيفاً أن السفي   ”إنهم بحال جيدة  “من أثينا   ” فرانس برس “هاتفية مع   

بعد ظهر الثالثاء بعد أن انتظرت ساعات عدة في المياه الدولية لترى ما إذا كان النـشطاء اليونـانيون                   
  .سيتمكنون من اإلبحار” جوليانو“والنرويجيون والسويديون على متن السفينة 

زال سيتعين علـى النـشطاء علـى        ما  : ”الكرامة“هاتفياً مع من على متن السفينة       “أودفيل  -وقال سومر 
  . ”في ضوء المعطيات اللوجستية والتقنية“السفينة أن يقرروا ما يمكن وال يمكن فعله 

7/7/2011الخليج، الشارقة،   
  

            تُبحر نحو غزة بعد تجاوز االشتراطات اليونانية" 2أسطول الحرية "سفينة تابعة لـ  .52
، فـي  "ائتالف أسطول الحرية "لحصار عن غزة إحدى المؤسسين لـ       الحملة األوروبية لرفع ا   "قالت  : أثينا

إن الخبراء الفنيين تمكنوا من إصالح العطب الذي لحـق      : "نسخة عنه " قدس برس "تصريح صحفي تلقت    
، كما تمكن أصحاب السفينة من استيفاء جميع        "2أسطول الحرية   "السفينة السويدية النرويجية، إحدى سفن      

، مشيرة إلى أنها سـتلحق      "تي فرضتها السلطات اليونانية على سفن أسطول الحرية       الشروط التعجيزية ال  
  .بسفينة الكرامة الفرنسية التي تُبحر باتجاه القطاع حاليا

6/7/2011وكالة قدس برس،   
  

  نشطاء أجانب في طريقهم إلى مطار تل أبيب للتضامن مع الفلسطينيين .53
اشط أمريكي مناصـر للفلـسطينيين إلذاعـة الجـيش          قال مايكل راب وهو ن    : أ ف ب  -د ب أ  -تل أبيب 

يوم الجمعة وأن   / اللد الدولي   /  ناشط إلى مطار بن جوريون       700 - 500اإلسرائيلي إنه يتوقع وصول     
  ".صراحة وبصدق أننا نسافر إلى فلسطين لزيارة أصدقائنا"يعلنوا 
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 50ت النشطاء سيـستقلون نحـو        تعتقد أن مئا   "إسرائيل" وقال بنتسي سار وهو قائد شرطة لإلذاعة إن         
بعد محـاوالت   " الجوي"وتأتي محاولة القيام باالحتجاج     . طائرة من أوروبا بين ليل الخميس ويوم الجمعة       

 ينظمها نشطاء مناصرون للفلسطينيين لإلبحار إلـى قطـاع          2غير ناجحة إلطالق قافلة أسطول الحرية       
  .غزة لكسر الحصار البحري اإلسرائيلي

7/7/2011، الشرق، الدوحة  
  

   تعارض أي حل أحادي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية رومانيا .54
أكدت رومانيا ،اليوم االربعاء،رفضها ألي حل أحادي الجانب يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية             : بوخارست

.  
وقال رئيس الوزراء الروماني اميل بوك اثر محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين                

إن بالده  ستعارض اإلعالن من جانب واحد في األمم المتحدة عن إقامة             :" ياهو الذي يزور بوخارست   نتن
  .".دولة فلسطينية في شهر سبتمبر أيلول المقبل

مؤكـدا  أن    , وشدد بوك على ضرورة استئناف مفاوضات السالم بين الجانبين الفلسطيني و اإلسـرائيلي            
قيق اإلنجازات اإلسرائيلية الفلسطينية مـن خـالل المفاوضـات          بالده تؤمن بأنه سيكون من الممكن تح      

  .المباشرة فقط
6/7/2011، وكالة قدس نت  

  
  لدعم مشروع مكتبة األطفال المتنقلة في غزة قفزة براشوت خيريةتقوم ب يةتضامنحملة  .55

 مكتبة  لدعم مشروع  تنظم حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشفيلد شمال إنجلترا قفزة براشوت خيرية           
سيقوم بالقفز بالبراشوت الناشط السياسي امشير الفراب       . األطفال المتنقلة األول من نوعه في قطاع غزة         

   .17.07.2011 ، صباح األحد NG13 9HYفي مطار النجر بمنطقة نوتنجهام 
ـ                  ع وتدعو الحملة لدعم هذا المشروع المهم والذي تأمل أن يكون بداية لعدة مشاريع مماثلة تغطـي جمي

  .أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية
  musheir@yahoo.co.uk للمساهمة نرجو الكتابة إلى

7/7/2011، القدس العربي، لندن  
  

   المتعثراالسطولحظ  .56
  حلمي موسى

وعد نشطاء السالم من أنصار حمالت كسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة بأن ال يكون                
وشدد كثير منهم على أن مجزرة سفينة مرمرة التركية         . ة األخير هو أسطول الحري  » 1أسطول الحرية   «

على أيدي وحدات الجيش اإلسرائيلي لن تفت في عضدهم وأن السفن القادمة ستكون أكثر عددا وكـذلك                 
فعديد الـسفن مـن أميركـا       : والواقع أن ما وعد به النشطاء تحقق في أساسه        . عديد ركابها ومساعداتهم  
وجـرى الحـديث عـن عـدد        . قيا وبعض الدول العربية كان أكبر بما ال يقاس        وأوروبا وحتى من أفري   

  .متضامنين يزيد على األلف وشحنات مساعدات بآالف األطنان
إذا كـان القتـل ال      : وبدا لنشطاء السالم المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في غزة أن المسألة واضحة           

وسيلة وربما في أسوأ األحوال سوف تكـرر مـا          يخيفهم بعد ما جرى في مرمرة فإن إسرائيل ستعدم ال         
فقد أشـاعت   . غير أن حسابات إسرائيل اختلفت هذه المرة في أكثر من اتجاه          . جرى مع أسطول مرمرة   

. أنها التزمت بموقف دولي يلغي الحظر الذي كانت تفرضه على دخول المواد والبضائع إلى قطاع غزة               
كمـا  . كومات الكثير من دول العالم خاصة الغربية منهـا وقد نجحت في إشاعتها هذه، على األقل لدى ح    
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أنها استغلت إعالن مصر عن فتح معبر رفح الحدودي، والذي رغم أنه لم يغير من الوضع الذي كـان                   
  .قائما أي شيء، إال أنه سهل مهمة اإلقناع الرسمي

ولم تقف عنـد هـذا      . ا هي ومن المؤكد أن إسرائيل لجأت لوسائل اإلقناع األميركية لمن لم يقتنع بوسائله           
فالنقاشات حول تقرير لجنة بالمر الدولية التـي    . الحد بل تخطته إلى االستغالل السياسي لألوضاع القائمة       

عينها األمين العام لألمم المتحدة أشارت إلى إمكانية تحميل الحكومة التركية جزء من المـسئولية عـن                 
اإلدارة األميركية تبذل جهودا لمنع تفاقم التوتر بـين         و.  التركية IHHمجزرة مرمرة لعالقتها مع منظمة      

وعبر هذه المخارج فقد نشطاء السالم المتضامنين مع غزة أحـد           . تركيا وإسرائيل وتحاول إيجاد مخارج    
 بإخراج سفينة مرمـرة منـه ومنعهـا         2فقد قزمت تركيا أسطول الحرية      . أهم الروافع، الرافعة التركية   
  .هاانطالق سفن أخرى من موانئ

وألسباب مختلفة سـارعت قبـرص      . وهنا صارت موانئ اليونان وقبرص هي البديل الممكن لالنطالق        
وتأخر اليونـان   . إلعالن حظر انطالق أية سفن من موانئها نحو غزة وحظرت على مواطنيها المشاركة            

ـ     . في إعالن موقف مما أوحى أن األمور باإلجمال ستبقى ميسرة وإن بصعوبة            ض وما أن تجمعـت بع
وفي البدء كانت عمليات التخريب المتعمد للـسفن سـواء مـن            . السفن في اليونان حتى تغيرت الصورة     

ثم منعت اليونان السفن من المغادرة      . جانب عمالء إسرائيل أو من جانب قوة يونانية بتحفيز من إسرائيل          
  .بل واعترضت بالقوة من حاول االنطالق

نقاذ حربية إسرائيلية تتدرب مع سالح الجو اليوناني في هذا          وليس صدفة أن تكون قوات جوية ووحدات إ       
ورأى البعض أن إسرائيل وأميركا استغلتا المشاكل االقتصادية اليونانية وحاجة أثينا إلـى             . الوقت بالذات 

كما أن حاجة إسرائيل إلى تعويض عن خسارة الحليـف          . إسناد اقتصادي للضغط السياسي على اليونان     
.  أن يصطدم بالمعطيات الجديـدة     2وهكذا شاء حظ أسطول الحرية      . الف مع اليونان  التركي عززت التح  

فاليونان التي طالما وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية وحملت سفنه مرارا فلسطينيين إلى بـر األمـان                 
  .صارت شريكا إلسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة

  7/7/2011، السفير، بيروت
  

  ينية المتعثرة الفلسطالمصالحةسر  .57
  رائد الفي

، ”نفقـاً مجهـوالً   “يشعر المواطن الفلسطيني، والمراقب، على حد سواء، أن المصالحة الفلسطينية دخلت            
ومخاطر كبيرة تتهددها، وربما تؤدي بالفعل إلى فشلها رسمياً، إثر احتدام الخالف بين الرئيس محمـود                

افق الوطني، التي يراها حكومته وتنفذ سياسته،       عباس المصمم على تولي سالم فياض رئاسة حكومة التو        
 بموجـب اتفـاق     -لتولي فياض الحكومة التي تراها الحركة       ” حماس“في مقابل رفض مطلق من حركة       

 حكومة خدمات تقودها كفاءات وطنية مستقلة، مهمتها األساسية اإلعداد إلجـراء انتخابـات              -المصالحة  
ن عام، والعمل على إنهاء مظاهر االنقسام فـي الـساحة           رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني في غضو     

  .الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ ملفات المصالحة 
وحدها التي أصابت الوضع الفلسطيني باإلرباك، ولكن األمر ينسحب علـى           ” المتعثرة“ليست المصالحة   

أيلول المقبل  /  في سبتمبر  المسار الخارجي المتعلق باالستعدادات الفلسطينية الجارية للتوجه لألمم المتحدة        
كبيـرة  ” إسـرائيلية “من أجل طلب االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وما يقابل ذلك من اسـتعدادات              

  .” أحادي الجانب“إلفشال التوجه الفلسطيني 
، لنبدأ من المسار الخارجي، لما له من تأثير في المسار الداخلي المتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية              

مكثفة باتجاه وأد الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحـدة، ومـا             ” إسرائيلية“هناك تحضيرات   
التحضير لهذه المعركة الدبلوماسية، مرة تعلن االستعداد عن تخصيص         ” اإلسرائيلية“تنفك اآللة اإلعالمية    
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 في كافة الـدول حتـى فـي أيـام           ميزانيات هائلة للدعاية اإلعالمية، ومرة أخرى تعلن عمل موظفيها        
  .اإلجازات، من أجل تحصيل اختراق يسقط قيام الدولة الفلسطينية 

لجمع تكتل بـين    ” اإلسرائيلي“آخر تصريحات رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو كانت تتعلق بالتوجه           
ـ            50 إلى   30 ب االعتـراف    دولة، تعترض على التوجه الفلسطيني أحادي الجانب إلى األمم المتحدة لطل

بالدولة الفلسطينية، وعلى األرجح أن بين هذه الدول االتحاد األوروبي بما يحمله من سلة مليئة بالـدول                 
  .الوازنة وذات الحضور الدولي القوي 

األمريكيون واألوروبيون ال يرغبون بأي توجه أحادي الجانب صادر عن السلطة الفلسطينية إلى األمـم               
ادرة الفرنسية التي طرحها وزير الخارجية آالن جوبيـه ولـم تلـق استحـسان               المتحدة، ولذلك فإن المب   

والواليات المتحدة، هذه المبادرة يجري تعميمها والتقاطها أوروبياً من قبل كـاثرين آشـتون،              ” إسرائيل“
  .المسؤولة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي

ا يسعون الستئناف المفاوضات على أساس مبادئ الرئيس األمريكي         تقول المبادرة األوروبية، إن أصحابه    
 1967باراك أوباما ومعايير االتحاد األوروبي، فأما مبادئ أوباما فيعني ذلك التفاوض حول حدود عـام                

مع تبادل أراضٍ متفق عليها وضمانات أمنية متشددة، وأما معايير االتحاد األوروبي فتعني حالً واقعيـاً                
  .الجئين الفلسطينيين واعتبار القدس عاصمة للطرفينلمشكلة ال

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي هاني عوكل أن هذه الحركة الدبلوماسية المكثفة من قبل الواليات المتحدة               
وأوروبا، وجهود إدخال الرباعية الدولية لتبني المبادرة األوروبية، تستهدف في األساس وضع حد للتوجه              

 الجانب، وضمان عدم االعتراف بالدولـة الفلـسطينية المـستقلة، مـن دون موافقـة                الفلسطيني أحادي 
  .تامة” إسرائيلية“

المبعوثة األوروبية، آشتون نبهت إلى التغيرات الحاصلة في العالم العربي، واحتمال انعكاس ذلك علـى               
أن يكـون هنـاك     ، لذلك يفضل األمريكيون واألوروبيـون       ”اإلسرائيلي“الصراع الفلسطيني والعربي        

، يجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانـب ويـسقط أي          ”اإلسرائيلي”تفاوض ثنائي بين الطرفين الفلسطيني و     
  .حالة تشاحن تؤدي في نهاياتها إلى اندالع انتفاضة فلسطينية أو صراع في المنطقة

 األمم المتحدة؟ نعم،    لكن ماذا عن الشأن الفلسطيني واالستعدادات الفعلية للقبول بالتفاوض أو الذهاب إلى           
إال وفق رؤية واضحة ومـستندة إلـى        ” إسرائيل“هناك موقف فلسطيني متبلور إزاء رفض التفاوض مع         

على ” اإلسرائيلية“معايير ثابتة، أما بصدد االستعدادات وتكثيف الحمالت الدبلوماسية لمواجهة اإلجراءات           
  .ت واألقوال أكثر من األفعالصعيد رفض الدولة الفلسطينية فإن العمل بطيء والتصريحا

الجمهور الفلسطيني بحاجة إلى أن يتعرف إلى الخطة الفلسطينية للذهاب بالدولة إلى األمم المتحدة، مـاذا                
سنفعل وكيف ستتحرك السلطة ومع من؟ ال يكفي القول إننا سنذهب إلى األمـم المتحـدة، وأن الـدول                   

ول المثل الشعبي، ولكن األهم أن تستند هذه الحركة إلى          كما يق ” في الحركة بركة  “.الصديقة متضامنة معنا  
  .خطة محكمة ومعدة سلفاً

وعلى المسار الداخلي، بات الصداع المزمن الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني بحاجة إلى أكثر من حبة                
مجـرد  ، ألن المتتبع لهذا الشأن الفلسطيني يدرك سريعاً أن المصالحة في شكلها األولي كانت               ”اسبيرين“

اجتماع بين الفصائل المتخاصمة، في حضور باقي الفصائل المهمشة، لالحتفال على توقيع االتفاق ومـن               
  .ثم النوم في أشهر العسل

) مـايو (أسابيع طويلة مرت منذ توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصرية رسمية في القاهرة مطلـع أيـار        
 عليها االتفاق، ولكن ليس التأخير وحده ما يخيف         الماضي، ولم تتشكل حكومة التوافق الوطني التي ينص       

الفلسطينيين والمتابعين على حد سواء، فاألحداث المتزامنة مع البطء في التنفيذ هي من تنـذر بتـدهور                 
الوضع الفلسطيني وربما انهيار االتفاق، من قبيل فشل لقاء عباس مع رئيس المكتب الـسياسي لحركـة                 

ماضي حتى قبل أن يبدأ، إذ طلبت فتح التأجيل، والسبب الحقيقي إصرار            في القاهرة األسبوع ال   ” حماس“



  

  

 
 

  

            28 ص                                    2198:         العدد       7/7/2011 الخميس :التاريخ

له، ومن ثم جاءت تصريحات عباس لتزيـد        ” حماس“عباس على فياض رئيساً لحكومة التوافق ورفض        
األمور تعقيداً، بإصراره على فياض من جهة، ومن جهة ثانية اعتباره حكومة التوافق حكومتـه وتنفـذ                 

أنها ورقة في يد إيران، والكثير الكثير مما ورد في مقابلة أبو مازن مع             ” حماس“كة  سياسته، واتهامه لحر  
ولكثير من الفلسطينيين، إضافة إلى اسـتمرار االعتقـاالت         ” حماس“قناة فضائية لبنانية ولم يرق لحركة       

  .السياسية في الضفة الغربية
سلبي لبقية فصائل العمل الوطني     ، هناك تغييب واضح و    ”حماس”ووسط هذا الخالف الظاهر بين عباس و      

  .واإلسالمي، ولقطاعات الشعب الفلسطيني كافة
ال شك أن المصالحة وتطبيقها على األرض، تتأثر بعوامل خارجية، سـواء كانـت ضـغوط أمريكيـة                  

، وهنا يمكن تذكر تصريحات لمبعوثي أوباما، ديفيد هيل وديـنس روس،            ”ابتزاز إسرائيلي “أوروبية، أو   
باس مشعل الذي كان مقرراً منتصف األسبوع الماضي، إذ أكد المبعوثان رفـضهما اتفـاق               قبيل لقاء ع  

المصالحة والتوجه الفلسطيني أحادي الجانب لألمم المتحدة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية على عباس              
  .وإغراءات لدفعه للعودة إلى المفاوضات

تفاق المصالحة، إذ سعت دولة الكيان إلى تهديـد         أثر في جهود تنفيذ ا    ” اإلسرائيلية“وربما كان للتهديدات    
باالمتنـاع عـن تحويـل العائـدات        ” اإلسرائيلي“السلطة في رام اهللا وابتزازها عبر تهديد وزير المال          
” اإلسـرائيلية “، وأنه سيوصـي الحكومـة       ”حماس“الفلسطينية من الضرائب إذا شكلت حكومة بمشاركة        

يبدو من كل ذلـك، أن المـسارين الـداخلي والخـارجي            . لك    باالمتناع بشكل كلي عن تحويلها بعد ذ      
المرتبطين بالمصالحة والتحرك الفلسطيني على الحلبة الدولية لكسب االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية،              

  .يؤثران ببعضهما بعضاً، ويتأثران بالضغوط واالبتزاز
 تحقيـق المـصالحة مـرتبط       ويؤيد الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري هذه النظرة، باعتقـاده أن          

بالمفاوضات أكثر من أي شيء آخر، فإذا كانت هناك مفاوضات فمن الـصعب جـداً أن تكـون هنـاك               
مصالحة، لذا تحقق اتفاق القاهرة بعد الثورات العربية، والحراك الشبابي، ووقـف المفاوضـات وفـشل                

 تترنح، وكأنها أصبحت في مهـب  المساعي الستئنافها، وعندما نشطت الجهود الستئنافها بدأت المصالحة       
  .الريح

ويرى أن عباس أراد المصالحة، ألسباب كثيرة من ضمنها خدمة خيار المفاوضات والبحث عن التسوية،               
سواء إذا استمر وقف المفاوضات، ألن المصالحة تزيد من فرص نجاح التحرك السياسي نحـو األمـم                 

بعدم وجود شريك فلسطيني، وهـذا يتطلـب        ” رائيليةاإلس“المتحدة، أو إذا استؤنفت وذلك لسحب الذريعة        
حدها األدنى الموافقة على التزام حكومة الوفـاق الـوطني بـشروط اللجنـة              ” حماس“مرونة كبيرة من    

  .الرباعية، وقبول رئيس للحكومة مقبول دولياً  
مسار إن مسألة الخالف على ترشيح فياض ليست سوى قمة جبل الخالف، فجوهر الخالف يدور حول ال               

فالمصالحة لم تستند إلى أساس صلب من       . وشروط اللجنة الرباعية      ) أوسلو(السياسي، وااللتزام بمسار    
االتفاق السياسي، وعلى أسس تجديد النظام السياسي الفلسطيني، بل بدت وكأنها هبطت على األطـراف               

روطها، وهـي أشـبه   المتنازعة من السماء، وهم غير مستعدين لها، فجاءت مصالحة من دون إنضاج ش            
بالتعايش مع االنقسام والبرامج المختلفة كما يدل عدم االتفاق على البرنامج الـسياسي، واالتفـاق علـى                 

  .تأجيل الملف األمني إلى ما بعد االنتخابات القادمة
قد ينفجر في أي لحظة، وها هو ينفجر أو         ” لغم“إن غياب المضمون السياسي عن اتفاق المصالحة بمثابة         

ويعتقد المصري أنه إذا التزمـت الحكومـة بـشروط اللجنـة            . وشك االنفجار قبل تشكيل الحكومة    على  
الرباعية ووافقت على استمرار التنسيق األمني وتم استئناف المفاوضات، فليس مهماً مـن هـو رئـيس                 

للجنـة  وإذا لم تلتزم بـشروط ا     . الحكومة، حتى لو كان إسماعيل هنية رئيسها فستحظى بالقبول الدولي             
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الرباعية وأوقفت التنسيق األمني ولم تستأنف المفاوضات، لن يتم تحويل العائدات وستوقف المـساعدات              
  .أو جزء أساسي منها حتى لو كانت الحكومة برئاسة فياض ومشاركة أكثر الفلسطينيين اعتداالً

التفـاق المـصالحة    ” اإلسـرائيلية ”ولم يقلل من مستوى المعارضة األمريكية و      ” حماس“لم يشفع لحركة    
ولمشاركتها في السلطة أنها وافقت على تشكيل حكومة غير سياسية من المستقلين، مـن دون مـشاركة                 
أعضاء منها، ولم يساعد على ذلك حتى منح مشعل مهلة جديدة للمفاوضات مدتها عام كامـل، وحـديث                  

للجنة الرباعية وال تخضع    تشكيل حكومة مقبولة من الغرب وا     ” حماس“نائبه موسى أبو مرزوق عن تأييد       
للحصار، وكذلك موافقتها على تهدئة مفتوحة، فدولة الكيان وحلفاؤها في واشنطن والغرب يريدون مـن               

في الوجود، وتلتـزم باالتفاقـات الـسياسية        ” إسرائيل“أن ترفع الراية البيضاء، وتعترف بحق       ” حماس“
ى ضمن قائمة المنظمـات اإلرهابيـة وخـارج         واألمنية واالقتصادية، ونبذ العنف واإلرهاب، وإال ستبق      

  .السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً
جهود المصالحة المتعثرة، والضغوط الخارجية الكبيرة الممارسة على عباس لثنيه عـن التوجـه لألمـم         

مـة  التي تقدمها حكو  ” اإلسرائيلية“المتحدة، ال تعني بالضرورة أن المفاوضات ستستأنف قريباً، فالشروط          
نتنياهو ورفضها لكل الجهود والمبادرات الرامية الستئناف المفاوضات يجعل من المـستبعد اسـتئنافها،              
ولكنه يعني أن السياسة االنتظارية الفلسطينية ال تزال تراهن على الرغم من وقـف المفاوضـات علـى     

ملهاة لتـدخل فـي ملهـاة       استئنافها، غير مدركة بما فيه الكفاية أن السياسة الفلسطينية كانت تخرج من             
أخرى، وما أدى إليه ذلك من إضاعة وقت ثمين جداً استغلته إسرائيل بخلق المزيد من الحقائق االحتاللية                 

  .على األرض
 إلى ملهاة الرهـان علـى اإلدارات األمريكيـة          1993فمن ملهاة المفاوضات الثنائية المستمرة منذ عام ،       

ولة تحت االحتالل كطريق بديل عن المفاوضات، إلـى االسـتعداد           المتعاقبة، إلى ملهاة بناء مؤسسات الد     
  .”اللجوء إلى األمم المتحدة“للدخول في ملهاة جديدة عنوانها 

إن االحتالل الرازح على أرض فلسطين واختالل موازين القوى هما من يمنعان قيام الدولة على األرض                
ة فلسطينية جديدة قادرة على توحيد الفلـسطينيين        ومن دون استراتيجي  . وإحقاق بقية الحقوق الفلسطينية       

جميعاً، ووضع طاقاتهم وجهودهم وفصائلهم وإبداعاتهم في مجرى واحد، ال يمكن إنجاز الحرية والعودة              
  .واالستقالل مهما طال الزمن وغلت التضحيات

 االسـتراتيجية، ألن    إن اللجوء إلى األمم المتحدة مهم إذا كان جزءاً من االستراتيجية الجديدة، وليس هو             
الدولة الفلسطينية لن تقوم في األمم المتحدة بل على أرض فلسطين، وما يمنع حصولها على العـضوية                  

األمريكي المشهر ضدها في مجلس األمن، ودولة الكيان لن تفكر          ) الفيتو(الكاملة في المنظمة الدولية هو      
  . ثمن االحتالل مكلفاً بشرياً ومادياًفي إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية إال عندما يكون

  7/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  مقاومة الفلسطينيين بين الشعارات واإلحصائيات .58
  ماجد كيالي

، بمناقشة جدوى الحل المرحلـي، ومـشروع        )منذ أواسط السبيعينيات  (انشغل الفكر السياسي الفلسطيني     
بمشروعية عمليـة التـسوية،     ) 1993(اتفاق أوسلو   الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، كما انشغل بعد         

، وهي نقاشـات أثـرت      )إلى جانب قضايا الوضع الداخلي    (وجدوى عملية المفاوضات مع اإلسرائيليين      
  .الفكر السياسي عند الفلسطينيين، وأكدت حيويته، وتعدديته

صـرا عـن مناقـشة      لكن الفكر السياسي الفلسطيني، الذي ساد طوال العقود األربعة الماضية، ظـل قا            
االستراتيجيات، أو أشكال النضال الالزمة للوصول إلى الهدف المنشود، سواء بعملية التحرير أو بعملية              

  .التسوية، إذا استثنينا الشعارات
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هكذا، مثال، يمكننا مالحظة أن ثمة فجوة واسعة بين شعارات الفلسطينيين وإمكانياتهم، كما بين رغبـاتهم        
مة تناسب بين التضحيات والمعاناة التي ال زال يتكبدها شعب فلسطين، طوال أكثر             وقدراتهم، كما ليس ث   

من أربعة عقود من عمر حركته الوطنية، وبين اإلنجازات التي تم تحقيقها، داخل األراضي المحتلـة أو                 
  .في مناطق اللجوء

ء علـى اإلمكانيـات،     ومشكلة هذه الحركة أنها بدال من وعي الواقع المعقد والمعطيات المحيطة والبنـا            
، أسست نفسها على الشعارات وشحذ العواطف وتقديس التـضحيات،          )الجدوى(والقياس على اإلنجازات    

وعدم المساءلة ونبذ العقلية النقدية، وتغييب الطابع المؤسسي والديمقراطي فـي إدارة بناهـا وعالقاتهـا                
  .الداخلية

، أو حرب التحرير الشعبية، مثال، على طاولة التـشريح     وإذا وضعنا الكفاح المسلح، أو المقاومة المسلحة      
وكشف الحساب، فسنجد أن هذه التجربة لم تكتسب مالمح معينة، ولم تجر أية عملية تأصيل لها، وأنهـا                  
خضعت غالبا ألغراض الدعاية اإلعالمية، والمنافسات الفصائلية، وجرت المبالغة بها وبتأثيراتها علـى             

  . إسرائيل
الكلفـة  (، لم تعط الثمار المرجوة منها       )1965عام  (إلطالقها  » فتح«ه التجربة التي بادرت     أيضا، فإن هذ  

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

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

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

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

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

  .اإلسرائيليين في الضفة والقطاع
ت لالنتباه أن هذا الغياب للمقاومة لم يحظ بأي تفسير، أو تنظير، من قبل قيادات المقاومة المعنيـة،                  الالف

تماما مثلما هي لم تفسر، ولم توضح إستراتيجيتها، بشأن صعود المقاومة، أو بشأن طبع االنتفاضة بطابع                
الت تتحدث عن التمسك    األنكى من كل ذلك أن بعض الفصائل ما ز        ). 2005ـ  2000(المقاومة المسلحة   

بالكفاح المسلح، في حين أنها ال تمارس، أو ليس لديها إمكانيات ممارسة ذلك من الناحية العملية، ومنـذ                  
  .عقود من الزمن

يمكـن،  ) وضمنها الكفاح المسلح  (وإلى جانب غياب االستراتيجية السياسية والعسكرية، ألشكال المقاومة         
 ال تقدم كشف حساب لشعبها عن الكلفة والمردود، أو عن التضحيات            أيضا، مالحظة أن القيادات المعنية    

واالنجازات، حيث يتم تغييب اإلحصائيات، وطمسها، بالشعارات العاطفيـة، وبالحـديث عـن قدسـية               
  .المقاومة، والتضحية

 2007وحتى أواخـر العـام      ) بدء االنتفاضة الثانية   (2000لنأخذ إحصائيات المقاومة المسلحة منذ العام       
 201 قتـل    2001 من اإلسرائيليين، وفي العام      43 قتل   2000، ففي العام    )قبيل الحرب على قطاع غزة    (

 مـن   199 قتـل    2003، وفـي العـام      )في إطار تـصاعدي   ( منهم   426 قتل   2002منهم، وفي العام    
 قتـل   2006 إسرائيليا وفي عام     50 قتل   2005 منهم، وفي عام     109 قتل   2004اإلسرائيليين، وفي عام    

  ).في مسار تنازلي( من اإلسرائيليين 11 قتل 2007 إسرائيليا، وفي العام 24
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كثيرون منهم مـع    ( ألفا   70 من الفلسطينيين، وجرح     5500وتفيد إحصائيات، تلك الفترة، بمصرع نحو       
، كما دخل المعتقالت نحو عشرين ألفا، هذا إضافة إلى الخسائر االقتصادية التي تقدر بنحـو       )إعاقة دائمة 

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

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

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

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

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

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

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

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

كما أن المسألة هنا تتعلق بعدم حصر المقاومة بالكفاح المسلح،          . على التحكم بها وإدارتها بأنجع ما يمكن      
  .لمقاومة بكل األشكال الشعبية الممكنة، وضمنها بناء الذاتبتأكيد ا

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

ة معنية بالتعامل بمسؤولية عالية مع هـذه األمـور، بـوعي واقعهـا،              على ذلك فإن القيادات الفلسطيني    
ومصارحة شعبها بالحقائق وتوضيح إستراتيجيتها، في السياسة وفي أشـكال المقاومـة، وإدارة كفاحهـا              
بأنجع وأقوم ما يمكن، لوضعه على سكة تقلل خسائره وتحفظ إنجازاته وتراكم نجاحاتـه فـي صـراع                  

وبديهي أن ذلك يحتاج من هذه القيادات إلـى تـشجيع           . في الزمان واألشكال  يفترض أنه طويل وممتد،     
البحث العلمي، وتعزيز التفكير السياسي النقدي، واالنفتاح على الرأي األخر، بدال من التعامل مـع كـل                 

  .ذلك بروح عدائية واتهامية
  6/7/2011، 48موقع عرب

  
   بين حزيران وأيلولنتنياهو .59

  ماجد عزام
معاريف الخميس الماضي إلى تحول الفت في موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو            أشارت صحيفة   

تجاه المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين أجانب التقوه فـي الفتـرة                
ـ      1967األخيرة أنه ال يمانع استئنافها على أساس خطوط حزيران يونيو            ع  كحدود للدولة الفلـسطينية، م

تبادل أراض متفق عليه شرط قبول السلطة بيهودية إسرائيل وحل مشكلة أو قضية الالجئين الفلسطينيين               
  .بعيداً عنها 
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دينـيس  :اكتسب ما نشرته معاريف زخماً ليس فقط كونها تلقت تأكيدات من المسؤولين األجانب األربعة             
 التركيز على الجملة العابرة التي قالها       روس وديفيد هيل وتوني بلير وكاترين آشتون، وإنما ألنها أعادت         

نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء األحد قبل الماضي أثناء نقاش حول إحصاءات ديموغرافية تتعلق بعدد               
رئيس الوزراء اإلسرائيلي أشار بعنصرية إلى أن عدد        . اإلسرائيليين والفلسطينيين في فلسطين التاريخية    

 يعنيه، وما يهمه فقط هو وجود أغلبية يهودية صلبة متماسـكة ضـمن              الفلسطينيين بين البحر والنهر ال    
  .حدود دولة إسرائيل 

إما أنه مقتنع جدياً بما قاله، وسيعمل بالتالي مـن          : يمكن وضع ما قاله نتنياهو ضمن سياقين ال ثالث لهما         
ـ   "أجل التوصل إلى اتفاق سالم نهائي مع الـسلطة للحفـاظ علـى مـا توصـف ب                    ة اسـرائيل يهودي

، أو أنه يناور لقطع الطريق على المساعي الفلسطينية الهادفة إلى الذهاب إلى األمم المتحدة               "وديموقراطية
   .1967لنيل االعتراف بدولة مستقلة عاصمتها القدس ضمن حدود حزيران يونيو 

ـ                  ( اثمة عبارة شهيرة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ارئيل شارون تقول إن رؤية األمـور مـن هن
ربما يكون نتن ياهو قد فهم واستوعب هذه القاعـدة          ). المعارضة( تختلف تماماً عنها من هناك      ) السلطة

أيضاً، وفهم أن الوصول إلى أغلبية يهودية صلبة متماسكة داخل حدود إسرائيل، أو بمعنى آخر، الحفاظ                
م الحدود معها علـى أسـاس       عليها كدولة يهودية ديموقراطية مرتبط مباشرة بإقامة دولة فلسطينية ورس         

 ،وربما بادر أيضاً إلى إطالق النار بشكل مكثف سياسياً وإعالميـاً خـالل              1967خطوط حزيران يونيو  
. زيارته األخيرة ألمريكا لتغطية أي تراجع محتمل خالل الفترة القادمة التي لن تطـول علـى أي حـال     

ة أن نتنياهو في نفس جلسة مجلس الوزراء        ورغم أن هذا االحتمال أو هذا السياق يظل نظرياً فقط، خاص          
األحد قبل الماضي صادق، بناء على ضغوط المستوطنين، على تقليص صالحية وزيـر دفاعـه اهـود                 
باراك المتعلقة بإعطاء أذونات البناء في المستوطنات، ونقل قسم االستيطان التابع للوكالة الصهيونية إلى              

 أنه يظّل مطروحاً غير أنه يحتاج إلى تغيير هيكليـة االئـتالف             تبعية ديوان مجلس الوزراء مباشرة، إال     
اسـرائيل  (وإذا ما بادرإلى ضم كديما على حساب حزب ليبرمان. الحالي واالتفاقات التي قام على أساسها    

وربما حزب شاس أيضاً، فإن هذا يعني أنه قام بانعطافة إلى اليسار، بالمعنى اإلسـرائيلي طبعـاً،          ) بيتهم
 أن أمن الدولة وربما مستقبلها أيضاً مرتبط بإقامة دولة فلسطينية وهي التعبيرات التي ترد غالباً                وأنه فهم 

  .على ألسنة ليفني وباراك وحتى كلينتون وأوباما أيضاً 
غير أن السياق أو االحتمال األكثر منطقية وواقعية هو أن نتنياهو يناور ليس إال لتجـاوز مـا يوصـف     

يلول، خاصة بعدما أقر شخصياً باستحالة منع السلطة مـن الـذهاب إلـى األمـم                بامتحان أو تسونامي أ   
المتحدة، علماً أن هذا األمر في حالة حدوثه سيفسر في إسرائيل على أنه فشل سياسي وديبلوماسي ذريع                 

لرواية وتقبل هذا األخير ل   . له ولحكومته، يبرز مدى العزلة التي تعانيها الدولة العبرية على مستوى العالم           
الفلسطينية التي تحمله المسؤولية عن جمود عملية التسوية ووصولها إلى طريق مسدود، وهو لمس مدى               

 بفكرة استئناف المفاوضات لتالفي اإلحراج أو المأزق األخالقـي عنـد            -أوروبا تحديداً -هوس الغرب   
من هنا، يمكن فهم إشارته     و. التصويت على دولة فلسطينية يقولون ليل نهار إنهم يعملون كي ترى النور           

إلى شرط يهودية الدولة، ما ينسف في الجوهر قبوله بخطوط حزيران كأساس للدولـة الفلـسطينية مـن       
جهة، ويفرغ أي مفاوضات محتملة من جدواها، خاصة أن قبول السلطة به، وهو االحتمـال المـستبعد،                 

لسطيني في القدس، وهو ما ال يقبـل أو         يعني نظرياً شطب حق العودة لالجئين، كما التنازل عن الحق الف          
  .يجرؤ أي مسؤول فلسطيني على القيام به 

سيكون نتنياهو على المحك ما بين حزيران وأيلول، وإذا ما بادر إلى تغيير االئتالف وإشـراك حـزب                  
                 ا يسمى في  كديما في الحكومة، فإن هذا سيعني أنه قد يكون جاداً في التوصل إلى تسوية انطالقاً طبعاً مم

أما إذا لم يفعل، وهو االحتمال األكبر، فلن يكـون سـوى منـاور              . إسرائيل ثوابت اإلجماع الصهيوني   
ومتحايل إللقاء الكرة في الملعب الفلسطيني، وتحميل السلطة المسؤولية عن عدم استئناف المفاوضـات،              
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ديموقراطيـة يـتم    والعمل بالتالي على بلورة ما يصفها بغطرسة وعنصرية بأقلية نوعيـة متحـضرة و             
تصويرها كإنجاز سياسي وديبلوماسي يوازن الغالبية الكبيرة التي قد تحصل عليها الدولة الفلسطينية فـي               

  .األمم المتحدة
في الحالتين، نحن أمام هروب إسرائيلي تقليدي إلى األمام قد يتوج بانتخابات مبكرة، او حتى حرب مـا                  

ة، غير أن ذلك لن يحّل القضية الفلسطينية، حيـث أن إسـرائيل             على إحدى الجبهتين الشمالية أو الجنوبي     
 وليس مع نفسها أو مع      -وفق الشرعية والمواثيق الدولية   -مجبرة على فعل ذلك مع الفلسطينيين والعرب        

  ..العالم 
  7/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   اإلسرائيلية الجديدةالتكتيكات .60

  سمير الحجاوي
" تكتيكات جديدة   "إلى قطاع غزة المحاصر عبر استخدام       " 2قافلة الحرية    "نجحت إسرائيل بتعطيل إبحار   

" سفن الحرية "وشن حملة دبلوماسية واسعة واالستعانة بنفوذ حلفائها األوروبيين واألمريكيين، ولم تتمكن            
هي من مغادرة الموانئ اليونانية بسبب تدخل السلطات لمنع السفن من المغادرة رغم نجاح سفينة فرنسية                

من اإلفالت ومغادرة المياه اإلقليمية اليونانية إلى جزيرة كورسيكا في طريقها إلى غزة وذلـك               " الكرامة"
وإجبارهما على التوقف في جزيـرة      " أمريكية وكندية "بعد تمكن السلطات اليونانية من اعتراض سفينتين        

  .يا أفرجت عنه الحقاكريت، واعتقلت السلطات اليونانية استرالياً وكنديتين وقبطانا أمريك
، تعني أن إسرائيل تخوض حربا ضروسـا        "2قافلة الحرية   "العملية الدبلوماسية اإلسرائيلية إلحباط إبحار      

على الفلسطينيين على كل الجبهات وفي كل الجهات، فهي تحاصر الفلـسطينيين فـي غـزة وتقـصفهم      
الغربية، وتحتل مدنا وقرى وتعيث فيها      بالطائرات، وتنفذ عمليات اغتيال واعتقال واجتياحات في الضفة         

فسادا وتخرج منها من دون أي مساءلة، وهي في الوقت نفسه تبذل جهودا لمحاصرة أي نشاط فلسطيني                 
في العالم سواء كان ذلك على مستوى الدول أو المؤسسات الدولية وعلى رأسـها األمـم المتحـدة، وال                   

كما حدث عنـدما هاجمـت      " الزعرنة والبلطجة "تتورع عن ارتكاب مجازر في عرض البحر وممارسة         
وجـرح  " مافي مرمرة" من األبرياء األتراك على متن السفينة    9قافلة الحرية األولى العام الماضي وقتلها       

عند هذا الحد فقـد نقلـت المعركـة إلـى العـالم             " المرعوبة حتى النخاع  "وال تقف إسرائيل    . العشرات
  ".االنتفاضة الفلسطينية الثالثة" إللغاء صفحة " يسبوكموقع ف"االفتراضي، وضغطت على مؤسس 

، "الراعية الكبرى والحاضنة الدائمة إلسـرائيل     "الطبع ما ال تستطيع أن تقوم به إسرائيل تتكفل به أمريكا            
ضد أي مشروع قرار ينصف     " الفيتو"عبر ممارسة الضغوط على الدول األخرى أو استخدام حق النقض           

مـن أجـل    " بالرباعية الدولية "على األقل، في حين تناور مجموعة ما يسمى         " ظلمهمال ي "الفلسطينيين أو   
إضاعة الوقت وتمكين إسرائيل من فرض وقائع على األرض تصبح جزءا من المساومة التاريخية مقابل               

، وتغلـب   "إلـى إسـرائيل در    "الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، فيما تنفذ الصين سياسـة           
في مصر ال يـزال يطبـق       " النظام العسكري الحاكم  "لح على أي اعتبار آخر، يضاف إلى ذلك أن          المصا

في التضييق على الفلسطينيين في غزة، ولم يعمل علـى رفـع            " مبارك"نفس سياسات الرئيس المخلوع     
  .الحصار عن مليون ونصف مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل

المتضامنين األجانب إلى قطاع غزة لم يكن ليتم لـوال تواطـؤ            نجاح إسرائيل المؤقت بعرقلة توجه سفن       
إلسـرائيل، أو جندرمـة     " حارس بحـر  "جهات كثيرة، في مقدمتها بالطبع الحكومة اليونانية التي عملت          

بحرية لمنع السفن من اإلبحار عبر البحر األبيض المتوسط على فلسطين المحتلة والمحاصـرة، وهـذا                
ت يوما مؤيدة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني لم تعد كذلك، بل قلبت ظهـر              يعني أن اليونان التي كان    

المجن مثلما تفعل الصين وفعلت قبلهما إيطاليا برلسكوني، وهي الدول التي كانت تقـف فـي منتـصف                  
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غير "الطرق دائما، لكنها انحازت إلى إسرائيل وأصبحت جزءا من المنظومة الداعمة لها، أو على األقل                
  .والتي تبتعد من الفلسطينيين وتقترب من اإلسرائيليين" المزعجة

الشعب الفلسطيني يقف حاليا على مفترق طرق، فهو محاصر في غزة، وتحول إلى موظفين في الـضفة                 
الذي كان يعتمد على الكفاية واإلنتـاج المنزلـي         " اقتصاد المقاومة "الغربية ال يجدون رواتب بعد انهيار       

من المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الـدولي،         " التسول"خرين و   لصالح االعتماد على اآل   
التنازل عن الحقوق مقابـل     " وهي مؤسسات ال تقدم شيئا مجانا، وفي الحالة الفلسطينية فإن المطلوب هو             

لتنازل ، حتى لو كانت دولة على الورق، وفي النهاية هو ا          "الدولة الفلسطينية "، بل والتنازل على     "الرواتب
  .عن الحلم الفلسطيني، بالتحرر واالستقالل والعودة والهوية، أي التنازل عن الوجود الفلسطيني

انتفاضـة  "هذه المعطيات تعني أن الميدان هو الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني وأن الدعوات إلـى                
ة الفلـسطينيين إلـى   لها مقومات وأسس في ظل غياب أي حل يمكن أن يؤدي إلى عـود       " فلسطينية ثالثة 

وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة، وفي ظل انسداد األفق السياسي فإن الحل يتجه حتما نحو المواجهة مـع                 
  .إسرائيل السترداد الحقوق المسلوبة، وهي المواجهة التي يمكن أن تبدأ في أي وقت

  7/7/2011، الشرق، الدوحة
  

  ةالعالقة األردنية الفلسطينية والمكاشفة الغائب .61
  حسن عصفور

 األردنية ،مهما تخللتها رياح التباين السياسي، إال أنها تبقـى           -ال يوجد أدنى شك بأن العالقة الفلسطينية        
ثابت الضرورة في مستقبل الحياة السياسية للبلدين ، وهذا ليس تعبير أو تعريف الضافة جملة من جمـل                  

عربية بأخرى، بل هي جزء من الصيرورة       التعبير السياسي الذي يمكن أن نجده دوما في وصف عالقة           
الفلـسطينية  " الثنائيـة "التي تتشكل منها وقائع المشهد اإلقليمي، ولن يكون هناك يوم مشهد دون حضور              

  ..األردنية، باشكال متنوعة، تترابط بصيغ قد ال تكون جاهزة الى اآلن في منظمومة العالقة القادمة
اتت حقائق سياسية ال يمكن القفز عنها أو تجاهلها، مهما حـاول            وبداية ال بد من تأكيد بعض من وقائع ب        

 الحقائق بما يسمى تاريخيا بالوطن البديل، وهو مفهوم صـهيوني           -البعض غير ذلك، وتبدأ تلك الوقائع       
ـ  -جاء لضرب الكيانين الفلسطيني      كيانهم االحتاللي، مفهوم لم يعد له مكان سياسي        " ديمومة" األردني ول

وم، ليس لكون أصحاب المفهوم الصهيوني تواروا عن الحضور، أو تخلوا عما يعتقدون، بل              في عالم الي  
أن المتغيرات الكونية تجاوزت كثيرا بل وبشكل شبه قطعي تلك النظرية الصهيونية البائـدة، بحـضور                
سياسي جديد، تكرس عبر الكفاح الفلسطيني الذي أنتج أول سلطة وطنية كمشروع كياني فـوق األرض                

فلسطينية، رغم كل ما يمكن تسجيله من البعض المعارض للمشروع ذاته وكيفية الوصول اليـه، لكـن                 ال
الثابت األهم هو وجود تلك الحالة الكيانية السياسية التي أصبح لها مـشروعية دوليـة، بـل أن الدولـة                    

 وبعيدا عن   1993 العام   االحتاللية اقرت بها وبهويتها الفلسطينية، والعودة الى قراءة اتفاق اعالن المبادئ          
الرفض المسبق، تحدد النص بقطعية هوية األرض الفلسطينية في الضفة والقطاع وبارتباط القدس بالكيان              

، نصوص قد يراها البعض انها انتهكت بال حدود من قبل           )المجلس التشريعي ( الجديد من خالل البرلمان   
ستيطان، لكن هذه الممارسات ال تلغي ما تم تثبيته         دولة االحتالل، بل وتمارس كل ما يمكنها للتهويد واال        

نصا متفقا عليه يتم استخدامه اليوم في المعارك الدولية في مواجهة اسرائيل، ومنهـا المعركـة المقبلـة                  
حقيقة ال يمكن القفز عنها عند الحديث عن اندحار الوهم الصهيوني           .. للشعب الفلسطيني في األمم المتحدة    

  ..يلبما يسمى الوطن البد
ومقابل حقيقة الحضور الكياني الفلسطيني أكد األردن أن العالقة مع فلسطين ، شعبا وقيادة وهوية يمـر                 
بوابة التفاعل االيجابي بكل مشتقاته، وأن الروابط بين الطرفين لن تقوم على اي شـكل يمـس بالهويـة                   

لكـال  " الهوية الوطنية "بتة في مفهوم    والكيان، وأن التباينات في المواقف السياسية ال صلة له بالحقيقة الثا          
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، وهو ما يضفي سمة الخـصوصية       "هويات عربية "الشعبين، والتي يجب االعتراف انها ليس كغيرها من         
االيجابية والمميزة لهذه العالقة بحيث يجعلها سالحا يخدم المستقبل المفترض أن يكون، والذي يجـب أن                

، بل البحث فيما يغني ويثري تلـك الهويـة فـي زمـن              يكون، بعيدا عن المس بجوهر الهوية الوطنية      
  ..المتغيرات العربية والدولية

ال بد من االعتراف أن العالقة السياسية الثنائيـة         " الضبابية"وألن المسألة هنا تحتاج الى تناول بعيدا عن         
 غير مباشرة   "توترات"األردنية الفلسطينية ال تسير وفقا لما يجب أن تكون به، وتشهد منذ زمن بعض من                

يتم التعبير عنها بأشكال عدة، وقد ظهرت في اآلونة األخيرة بعضا منها تجسدت في تصريحات واضحة                
المضمون جدا، بخصوص قضايا الحل النهائي مع اسرائيل واألبرز كان موضوع الالجئين والقدس، ثـم               

م المتحـدة بخـصوص     ما تم نشره في صحيفة عربية عن موقف االردن غير المرحب بالذهاب الى األم             
الدولة الفلسطينية، وهو ما لم يتم نفيه صراحة ولكن تمت المحاولة الرسمية األردنية بالتأكيـد المبـدئي                 
للموقف األردني الداعم لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية، وهناك فرق كبير بين نفي ما تم وتوضيح                

ه األردن في السلوك السياسي الفلـسطيني، هنـاك         ما هو واضح، ما يؤشر الى أن هناك ما ال توافق علي           
حاالت عدة يوجد بها تباين سياسي ومفارقات في المواقف، فهذه ليست مأساة في المشهد القـائم، ولكـن                  
تصبح كذلك عندما ال يتم التعاطي معها وفقا آلليات البحث الضرورية في كيفية مواجهة التباين الموجود                

م كل محاوالت النفي أو التجاهل من الطرفين االردنـي والفلـسطيني،            والمعروف للقاصي والداني، رغ   
وهذا ال يشكل ميزة وال سمة ايجابية بل العكس تماما، إذ أن تراكم مثل هذا القضايا الخالفيـة المتباينـة                    

في العالقة بين طرفين هما في كف واحد لمستقبل ما سيكون مـن             " الثقة المطلوبة "يعكس حالة من انعدام     
ات، بل أن الضرورة السياسية الخاصة والعالقة المميزة سياسيا بكل المعاني تفترض انفتاحا غيـر               متغير

مسبوق في كيفية تناول الجوانب السياسية كافة، خاصة وأن الرئيس عباس يمر عبر األردن اسبوعيا، أو                
ي أحبان عدة، مـا     يجلس بها أليام أحيانا، بل أنه يمارس بعض من نشاطه السياسي والديبلوماسي منها ف             

يشير الى أن األردن ليس ممرا، كما أنها ليس مقرا، ولكنها ليس كغيرها أيضا من بلدان عربية أخـرى،                   
وربما هي ومصر تحديدا تتميزان فلسطينيا دون أي حساسية مع اآلخرين، وهذه ليست قضية اختراعية ،                

وهو ما يفرض تقييما للعالقـة بمـا        .. بل تجسيد لحقيقة سياسية ال توجد عند غيرهما من الدول الشقيقة          
  ..يتناسب وهذه الحقائق

يصل الى كل القضايا تقريبـا، مـن        " الحل النهائي "فالمشترك بين االردن ومصر مع فلسطين في قضايا         
الحدود واألمن والمياه الى الالجئين والقدس وحتى المستقبل ما بعد االتفاق لو حدث معجزة ربانية وتـم                 

 مشترك يختلف ، والى حين تحقيق ذلك هناك قضايا جوهرية تمـس جـوهر الحيـاة                 االتفاق، هو ايضا  
السياسية الفلسطينية ترتبط بالتفاهم والتعاون والتنسيق بل والتكامل مع االردن ومصر، وال مجـال هنـا                
لتعدادها، ما يفرض بالضرورة نهجا جديدا في المكاشفة السياسية لشكل وطبيعة العالقة بـين األطـراف                

، بعيدا عن تلك المجامالت التي ال تفيد أبدا، عن العالقات واالخوة، فما يجب أن يكون عالقة راسخة                  هذه
" مجلـس سياسـي ثالثـي     "تصل الى درجة التوافق الكبير في القضايا األساس، ومن هنا ال بد من خلق               

الـذهاب الـى    فلسطيني اردني مصري، يكون مطبخ كل القضايا ليتم التوافق او االتفاق حولهـا، قبـل                
اآلخرين مهما كانت هويتهم وجنسياتهم، فال يجوز ان يتم التعامل مع مصر واالردن من موقع االخبـار                 
أواالعالم بالشيء عند المرور منهما، أو أن يتم اطالعهما على ما حدث بعد حدوثه مع بالد الغـرب أو                   

  ..غيرها
ن يكون مدماكا لشكل العالقـة المـستقبلية،        آن أوان تغيير شكل العالقة من حالها الراهن الى ما يجب أ           

يتم زراعتها هنا أو هنـاك لكـي ال تكـون العالقـة             " مخاوف"ووجود مصر في هذه الثالوث يحد من        
 األردنية كما يجب أن تكون، ليس كسواها من عالقات بل نموذج مختلف، وهناك بـالقطع                -الفلسطينية  
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لغي الضرورة االجبارية في مستقبل عالقة ال بد منها         من ال يريد لها أن تكون، لكن رغبات البعض لن ت          
..  

فهل أنصار بـالد فـارس      .. تسربت أنباء أن بالد فارس عادت لتقدم المساعدات للعقيد القذافي         : مالحظة
  ..تكشف الكثير وسينكشف األكثر.. ما أعجب ما أنتجه حراك شعوب األمة ..يؤيدونها ايضا

 7/7/2011، الدستور، عمان
  

  :يركاريكات .62
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