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إلى األمم المتحدة لنيل اعترافهـا       إذا توجهت  للسلطة مساعداتال يصادق على تجميد     "مريكيالنواب األ " .1

  بالدولة الفلسطينية
النواب األمريكي بأغلبية ساحقة الليلة الماضية على مشروع قرار يدعو اإلدارة           صادق مجلس   : واشنطن

األمريكية إلى تجميد مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية إذا توجهت األخيرة إلى األمم المتحـدة لنيـل                
  .اعترافها بالدولة الفلسطينية 

وأعرب القرار عـن تأييـد      . نواب فقط  وسبعة نواب فيما عارضه ستة       ةأربعمائ مشروع القرار     أيد وقد
 والفلسطينيين باعتبارها الطريق الـصحيح      "إسرائيل"مجلس النواب األمريكي الستئناف المفاوضات بين       

  .لتحقيق السالم بين الطرفين
وقال النائب اريك كانتور زعيم األغلبية الجمهورية في المجلس إن القرار يدل على وقـوف الواليـات                 

ويـشار   . حليفتها إسرائيل وانه حان األوان لقبول السلطة الفلسطينية بحل سلمي للنزاع           المتحدة إلى جانب  
  ..إلى أن هذا القرار ال يلزم اإلدارة األمريكية 

  7/7/2011، وكالة قدس نت
  

  نتطلع لقرار مصري يقضي بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح : هنية .2
، أن 2011-7-7ي غزة إسماعيل هنية، الخميس أكد رئيس الحكومة الفلسطينية ف:  محمد األيوبي-غزة

يقضي بإنهاء الحصار وفتح " قرار سياسي"الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن تتحول اإلرادة المصرية إلى 
  . ، مشدداً على أن غزة انتصرت على الحصار والمؤامرة"عنوان األزمة الوحيد"معبر رفح كونه 

. ألطباء العرب برئاسة أمين عام اإلغاثة والطوارئ في االتحاد دوقال هنية خالل استقباله فداً من اتحاد ا
إبراهيم الزعفراني اليوم، الشعب المصري ما كان ليشارك في حصار غزة وال بإغالق المعابر وبناء 

لذا نأمل أن تتحرك القيادة المصرية بهذا االتجاه وتنهي معاناة أهل "الجدار الفوالذي تحت األرض، 
  ". غزة
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 ما يجري في العالم العربي، وال سيما ما جرى في مصر التي تعني ثورتها استعادة لدورها وأوضح أن
  . ومكانتها في األمة يصب في صالح القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر ليست دولة فحسب بل هي أمة

اليوم نستطيع أن نقول إن غزة انتصرت على الحصار وعلى "وشدد هنية على أن غزة انتصرت 
، مشيراً إلى أزمة الدواء التي "امرة، وأن الوضع في غزة بات أفضل رغم الصعوبات التي نواجههاالمؤ

عصفت بالقطاع قبل فترة وجيزة كدليل على قسوة الظروف األمر الذي يتطلب عزيمة ودعم لمواجهة ما 
  . تبقى من خيوط المؤامرة ضد غزة

ركة ثالثية األبعاد، البعد األول عسكري وهو ما ال شك أننا في غزة تعرضنا لمع: "وقال رئيس الوزراء
قام ويقوم به االحتالل من عدوان على غزة توجها بالحرب على كل شيء، أما الثاني البعد االقتصادي 
حيث فرض الحصار الظالم وإغالق المعابر ولألسف األمر الذي شارك فيه بعض الحكام في مصر 

ث فهو بعد سياسي من خالل عزل الحكومة المنتخبة والشعب والذين أسقطتهم الثورة، أما البعد الثال
  ". الفلسطيني
كانت هذه المعركة على الشعب الفلسطيني لمعاقبته على خياراته الحرة والنزيهة واختياره "وأضاف 

لحركة حماس في االنتخابات، وبهدف كسر الصمود والمقاومة وانتزاع المواقف وتحديد مالمح السياسية 
  ". وفق ما يريد االحتالل اإلسرائيلي ومن وأمريكاالفلسطينية 

 7/7/2011فلسطين اون الين، 
  

   عاماً في الجاسوسية23 من أكثر...القبض على أكبر عميلتلقي غزة ب األمنيةاألجهزة  .3
كشفت مصادر أمنية لموقع المجد نحو وعي أمني النقاب عن إلقاء القبض على أكبر العمالء : خاص

 في العقد -) ح. أ(من حيث العمر ومدة الخدمة، مشيراً إلى أن العميل يدعى لالحتالل الصهيوني 
 قضى نصف حياته في العمالة والجاسوسية لصالح العدو -السادس من عمره من سكان مدينة غزة

  .الصهيوني
 عاماً تقريباً أثناء عودته من 23ارتبط مع المخابرات الصهيونية قبل ) ح. أ(العميل :" وقال المصدر

حدى الدول العربية المجاورة، وقد استمر في التعاون مع المخابرات الصهيونية طيلة هذه الفترة وكان أ
  ".كثير التنقالت من غزة إلى الضفة وإلى دول عربية شقيقة

أن العميل تولى مواقع حساسة ومرموقه في السلطة السابقة، وارتبط مع " المجد"وبين المصدر لـ
تنظيمات الفلسطينية، ومول بعض أنشطتها وزودهم بالسالح لتنفيذ عمليات شخصيات قيادية في أحد ال

  .وهمية عبر المخابرات الصهيونية
 زود العدو الصهيوني بالكثير - كما يطلق عليه لكبر سنة في العمالة -" العميل الختيار"وأشار إلى أن 

 له دور بارز في استشهاد موضحاً أن, من المعلومات الحساسة حسب طبيعة عمله في السلطة السابقة
وجند عدد من , العديد من رجال المقاومة، وقد شارك في عمليات عسكرية مع القوات الخاصة الصهيونية

  .العمالء جدد في غزة والضفة الغربية ووزع عليهم المهام واألموال عليهم
غزة تمكنت من إلقاء ونفى المصدر أن يكون العميل قد سلم نفسه طواعيةً، بل إن األجهزة االمنية في 

، واستطاعت ان تلقي القبض من )المعقدة(القبض عليه مطلع العام الجاري بعد عملية أمنية وصفها بـ
خالله على أربعة عمالء آخرين مشيراً إلى أنها في صدد الكشف عن عدد آخر منهم وفق اعترافات 

  .العميل
برات صهاينة والتقى بعدد منهم في بعض العميل تواصل مع أكثر من سبعة ضباط مخا:" وتابع المصدر 

  . ألف دوالر أمريكي17المهام في غزة والضفة ، وقد تلقى منهم أموال بما مجموعه 
بأن االجهزة األمنية اعطت العمالء في غزة فرصة نهاية العام الماضي " المجد"وختم المصدر قوله لـ

   ولألسف أن بعضهم لم يسلم نفسه وأن ، لكن)الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو(من خالل 
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بعد حصولهم على فرصة التوبه . األجهزة األمنية في صدد إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة

  .على حد قوله
  7/7/2011موقع المجد نحو وعي امني، 

  
  يوالحكومة تنف.. حكومة فياض للتحقيق بتهم فسادبالنتشة يعلن رفع الحصانة عن وزراء  .4

وأعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية رفيـق النتـشة               :وليد عوض -رام اهللا   
الخميس عبر االذاعة الفلسطينية الرسمية عن قرار برفع الحصانة عن عدد من وزراء في حكومة تيسير                

  .االعمال الفلسطينية التي يترأسها سالم فياض بشبهات تتعلق بقضايا فساد
هناك ملفات اكتمل التحقيق فيها وتقرر رفع الحصانة عن عدد مـن            ':  النتشة الذاعة صوت فلسطين    وقال

  .'الوزراء لبدء التحقيق معهم حسب االصول القانونية
واشار النتشة الى ان عباس أوعز برفع الحصانة عن كل مسؤول متورط في قـضايا فـساد ومالحقتـه                   

  .راء تكون بالتعاون مع رئيس الوزراء سالم فياضقضائيا ، موضحا أن رفع الحصانة عن الوز
القانون حدد من هم األشخاص الذين عليهم حصانة في عملهم، وفي حالة وجود شـبهات           'وأضاف النتشة   

لم يعد هناك شخص خارج علـى القـانون مـا دام عليـه              '، مشددا على أنه     'عليهم نرفع عنهم الحصانة   
  .'فه، حماية للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهمشبهات، ونحن نعمل ضمن القانون وال نخال

وشدد النتشة على مضي الهيئة في مكافحة الفساد على كل المستويات، مؤكدا على دعم عبـاس لعملهـا                  
  .وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم

 عبـاس   اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى القدس العربي الخميس بان الرئيس الفلسطيني محمود           و
  .أمر برفع الحصانة عن وزيرين في الحكومة اكتملت ملفات الفساد ضدهم

واوضحت المصادر بأن احد الوزيرين المحالين للتحقيق ستجري مساءلته بتهم فساد ارتكبها قبل توليـه               
حقيبة وزارية في حكومة فياض، مشيرة الى ان هذا الوزير الول مرة يتولى فيها حقيبـة وزاريـة فـي              

الفلسطينية اال ان الوزير الثاني كان مسؤوال منذ زمن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـات وتـولى                السلطة  
 ماليين دوالر حيث عمل في االونة       8حقائب وزارية اكثر من مرة، وان حجم رصيده في البنوك تجاوز            

  .ما يجرياالخيرة على تحويل قسم منها باسم زوجته واخر باسم ابنته اال ان الجهات المعنية تراقب 
بأن الحصانة سترفع عن وزيرين اخرين في الفترة القادمة حيث يجـري اعـداد              ' القدس العربي 'وعلمت  

 وزارء في قـضايا الفـساد المـالي         4ملفات خاصة بقضايا الفساد التي تورطوا بها بحيث ستتم مساءلة           
  .واالداري خالل االسابيع القادمة

ـ      الناطق باسم الحكومة ا   ومن جهة اخرى قال      ' القـدس العربـي   'لفلسطينية الدكتور غسان الخطيـب لـ
الحصانة ال ترفع اال عند وجود الئحة اتهام او انتهاء التحقيق مع الشخص وتقرر تحويله للقضاء، فـي                  '

  .'تلك اللحظة ترفع الحصانة من اجل المحاكمة
ـ    ' ونفى الخطيب بانه تم رفع الحصانة عن وزيرين في حكومة فياض وقال              ، مـضيفا   'قهذا غيـر دقي

  .'الحصانة ال تشمل الحاجة للتحقيق، ورفع الحصانة تكون عند المحاكمة'
ـ    اي جهة قضائية تريد ان تسأل تحقق تجمع معلومات هذا ليس له            ' 'القدس العربي 'وتابع الخطيب قائال ل

 عالقة بالحصانة، والمسؤول غير محصن تجاه هذه المسألة، لذلك تستطيع الجهات القـضائية ان تـسأل               
  .'وتستدعي من تريد من المسؤولين بدون استئذان احد

واشار الخطيب الى ان الوزراء الذين يدور الحديث عن تورطهم في قضايا فـساد ينفـون تلـك الـتهم                    
  .'هم يقولون انه ليس ضدهم الئحة اتهام حتى االن'الموجهة لهم ، وقال 

 8/7/2011القدس العربي، لندن، 
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  بريطانيا لتنظيم الدعم المالي المقدم للسلطة الوطنيةوقع مذكرة تفاهم مع ي فياض .5

 وقع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض والحكومة البريطانية ممثلة بوزير التنمية الدولية :رام اهللا
، 2014-2011البريطاني آالن دانكن مذكرة تفاهم لتنظيم المساعدات البريطانية للثالث سنوات القادمة 

 160، يخصص منها ) مليون دوالر420أي ما يعادل ( مليون جنيه إسترليني 262بـ والتي تُقدر قيمتها 
مليون دوالر لدعم الموازنة، بينما يغطي المبلغ المتبقي قطاعات أخرى كالمشاريع التطويرية، 

  .والمساعدات الفنية، ودعم المجتمع المدني، ومساعدات إنسانية
 التي تم توقيعها امس، تُساهم في تنظيم العالقة بين الحكومتين وأكد رئيس الوزراء على أن مذكرة التفاهم

البريطانية والفلسطينية، وتُشكل اإلطار الناظم لتوريد المساعدات البريطانية المقررة لدعم الجهود التي 
تقوم بها السلطة الوطنية في إطار تعميق وتعزيز الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين المستقلة على 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967د عام حدو
 8/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "اللجنة الرباعية"الفروف وعد بدعم الموقف الفلسطيني في اجتماع : شعث .6

ان " الحياة"الى " فتح"صرح نبيل شعث المفوض العام للعالقات الدولية في حركة :  جعفر األحمر-لندن 
جهود الممكنة، شعبياً ودولياً، مستفيدين من كل األدوات استعداداً العالن الفلسطينيين يبذلون كل ال"

ان وزير خارجية " الحياة"، وقال شعث في لقاء مع "فلسطين دولة مستقلة وقبولها عضواً في األمم المتحدة
وعد بأنه سيشكل قوة حمائية لنا داخل اللجنة الرباعية، وسيدافع عن "روسيا سيرغي الفروف الذي 

  ".قفنا ويتبناهمو
الدول االوروبية اتخذت قراراً بنعم ولكن، وبالتأكيد لم يتخذوا قراراً برفض الطلب "ولفت الى ان 

  ".الفلسطيني
ورداً على سؤال األسباب الحقيقية لتعثر المصالحة الفلسطينية أوضح شعث ان الرئيس عباس وحركة 

ليس ألنه الوحيد في هذا العالم او ألنه يملك رشحت سالم فياض لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، " فتح"
عصا سحرية، بل ألنه نجح في عمله التنفيذي، وليس لدينا وقتاً كي نجرب أشخاصاً جدداً لفترة قصيرة 

، ولفت الى ان مهمة الحكومة االنتقالية " اشهر لحين موعد االنتخابات التي ستنتج حكومة جديدة10من 
ألمور في الضفة وغزة، وإعادة إعمار غزة، ومتابعة تنفيذ اتفاق تنحصر بأربع قضايا هي تسيير ا

نافياً وجود أي أسباب أخرى وراء تعثر المصالحة، " المصالحة بكل تفاصيله، ثم اجراء االنتخابات العامة
  .مؤكداَ ضرورة االسراع بايجاد حل لهذه المشكلة

  8/7/2011الحياة، لندن، 
  

  ي المال العامفتحي أبو مغلي يطالب بإعدام مختلس .7
، بإعدام كل مـن يثبـت       2011-7-7طالب وزير الصحة في حكومة رام اهللا فتحي أبو مغلي، الخميس            

تورطه باختالس المال العام حتى ولو كان فلسا واحدا، وذلك في الميادين العامة حتى يكون عبره لمـن                  
  . يعتبر

الدبلوماسية عن عدد من الوزراء مـن  جاء تصريح أبو مغلي إثر األنباء التي تواردت عن رفع الحصانة  
نحن مع المسائلة والمكاشفة عن كل مـا        : وقال أبو مغلي ردا على هذا القرار       . قبل هيئة مكافحة الفساد   

هو مشوه ومستور، ألننا حكومة تتمتع بالشفافية تقود مرحلة تحرر وطني يجب خاللها أن تكـون علـى                  
  . درجة عالية من النزاهة األمانة ونظافة اليد
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وإذا ما ثبت على أي من وزراءها عكس ذلك فيجب محاسبته بكل قسوة حتى لو اضطر إلـى                  "وأضاف  
تعليقه على أعواد المشانق في الساحات العامة، مع أننا ال نؤمن بإالعدام من حيث المبـدأ ولكـن حتـى        

حكومة الحاليـة   وذكّر وزير الصحة بعدد من االنجازات التي تحققت في عهد ال           ". يكون عبرة لمن يعتبر   
سيما في المجال الصحي، موضحا أن وزارته عملت خالل السنوات األربع السابقة على تحديث وتطوير               

  واستكمال شبكة خدماتنا الصحية الحكومية في كافة المحافظات، 
 7/7/2011فلسطين اون الين، 

  
   لألسر المحتاجةدوالر  ألف 62 تصرف الحكومة في غزة  .8

 ألف 62رفت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء ص:  الرسالة نت-غزة 
  . أسرة فقيرة ومحتاجة على مستوى قطاع غزة283دوالر لـ 

ودعا المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء، األسر المستفيدة من المساعدات التوجه إلى 
غزة الستالم المساعدات المالية، مشيراً إلى أنه بإمكان مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء قطاع 

المواطنين االستعالم عن أسمائهم في صفحة لجنة المساعدات الحكومية بموقع األمانة العامة لمجلس 
  .www.pmo.gov.psالوزراء اإللكتروني

 28550و مريضاً بحاجة ألجرة سفر للعالج، 50 آالف دوالر لـ 10وذكر البيان، أن اللجنة قدمت 
 دوالر ألسرتين كبدل إيجار، 600 حاالت خاصة، و5 آالف دوالر لـ 3 أسرة فقيرة، و191دوالر لـ 

 دوالر مساعدات صحية، 3250 دوالر لزراعة الكلى، و6000 دوالر كمساعدات تعليمية، و1950و
تاجة في غزة،  حالة مح98 دوالر مساعدة لحاالت العقم، الفتاً إلى أن اللجنة قدمت مساعدات لـ 8250و
  . في رفح51 في خان يونس، و42 في الوسطى، و44 في الشمال، و48و

 7/7/2011فلسطين اون الين، 
  

  عباس يتعرض لضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنع تطبيق المصالحة  :الزهار .9
قال محمود الزهار القيادي في حركة حماس إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتعرض لضغوط 

يلية وأميركية لعدم تطبيق اتفاقية المصالحة الوطنية، وإن آماله بالحصول على اعتراف في األمم إسرائ
  . سبتمبر ال معنى لها/ المتحدة بدولة فلسطينية في أيلول

وجاء تصريح الزهار عضو المكتب السياسي لحماس خالل وقفة تضامنية نظمها نواب حماس في 
ساعدات الدولية الموجودة في اليونان والتي تمنعها السلطات المجلس التشريعي في غزة مع سفن الم

  . اليونانية من اإلبحار إلى غزة
مايو بين حركتي حماس وفتح منوط بالرئيس / إن تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في أيار :وقال الزهار

  ". نهاوإن أبو مازن تحت ضغوط إسرائيلية أمريكية إلفراغ االتفاقية من مضمو(..) أبو مازن 
، في إشارة إلى ترشيح سالم فياض لرئاسة "إن الرئيس عباس يصر على أسماء مرفوضة" :وأضاف

علماً أن االتفاق ينص أن يتم كل شيء بالتوافق، ويصر على تأجيل "حكومة التوافق الوطني االنتقالية 
  ". ق عليهتفعيل المجلس التشريعي كمصدر لمنح الحكومة الثقة وهذا يتناقض مع ما تم االتفا

يريد أن يؤجل كل هذه األشياء بما فيها القيادة المؤقتة إلى هذه القفزة في الهواء "ويرى الزهار أن عباس 
  ". بما يسمى زوراً وبهتاناً استحقاقات سبتمبر التي ليس لها معنى والتي تعد الشعب الفلسطيني بال شيء

سبتمبر سيتم التحايل عليه بدعوة الطرفين / ي أيلولإن التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ف" :وقال
الفلسطيني برام اهللا واإلسرائيلي لجلسات على النمط السابق حتى يتم تجاوز سبتمبر وبعد ذلك سيجد أبو 

  ". هذه حيل سياسية.. مازن نفس الباب المغلق ينتظره
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بة إذا بقي أبو مازن يتهرب الشارع الفلسطيني سيفرض تطبيق المصالحة في اللحظات المناس"وشدد أن 
  ". منها

بالسماح بانطالق سفن الحرية التي تحمل هدفاً إنسانياً "من جهة ثانية، طالب الزهار السلطات اليونانية 
  ". ال تقفوا في وجه هؤالء الشجعان.. وهو كسر الحصار

ء الخميس مسا) تل أبيب(وثمن خطوة نشطاء أجانب من المرتقب وصولهم إلى مطار بن غوريون في 
  . ، والجمعة للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين7-7-2011

ضمير أوروبا التاريخي الحضاري الذي يستنهض الهمم وتأتي هذه "وقال إن هذه الخطوة تعبر عن 
  ". الخطوة الكبيرة الرمزية في قلب األرض المحتلة لتقول إنهم ضد االحتالل اإلسرائيلي

 مسؤولية فشل صفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط "رائيلإس"من جهة أخرى، حمل الزهار 
  . األسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة

إن االحتالل يمارس مزيداً من الضغط على األسرى ليحمل الجانب الفلسطيني فشل هذه المهمة " :وقال
يلي هو الذي أفشل صفقة تبادل الجانب اإلسرائ.. اإلنسانية ويريد أن يسيسها علماً أن الصفقة إنسانية

  ".األسرى
  7/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  عقبات في طريق المصالحة سنتغلب عليها: األحمد .10

النائب عزام األحمد رئيس كتلة حركة فتح ، أن وكاالت نقال عن 8/7/2011الدستور، عمان، نشرت 
بالرغم "ونقلت وكالة معا عن األحمد قوله  .البرلمانية أقر بوجود عقبات في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة

  ."من التوصل إلى اتفاق إلنهاء االنقسام، إال أن هناك بعض العقبات التي سوف نتغلب عليها
 عضو  من جنين أن 7/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية في السياق نفسه ذكرت 

المصالحة سيف بيدنا وليست سيفاً على رقابنا، وإن "اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، قال إن 
   ."الوطن أغلى من األشخاص، والحرية والكرامة أغلى من رغيف العيش

  
  إصابة جنديين إسرائيليين بقذيفة جنوب غزة .11

اصيب جنديان اسرائيليان بجراح طفيفة بعد تعرض قوة إسرائيلية :  وكاالت - جمال جمال -القدس 
 للدروع أطلقها مسلحين فلسطينيين بالقرب من الجدار الجنوبي شرق بلدة القرارة إلطالق قذيفة مضادة

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن االنفجار يبدو أنه ناتج عن تفجير .  جنوب قطاع غزة"يونس خان"
 وأوضحت المصادر أن قوة إسرائيلية. عبوة شديدة االنفجار بدبابة إسرائيلية وتم إصابتها بشكل مباشر

مكونة من عدد من الدبابات ترافقها أربع جرافات وقوة راجلة كانت تقوم بأعمال هندسية داخل الحزام 
  . األمني قرب حدود قطاع غزة، وتعرضت القوة النفجار شديد ما أدى إلى إصابة الجندي بجراح

  8/7/2011الدستور، عمان، 
  

  عمل قانوني وخطواتكم جرائم حرب خطواتنا األحادية: جمال نزال.. في ندوة شارك فيها أيالون .12
 شارك عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال : ألمانيا/ بوخوم

في ندوة بمدينة بوخوم األلمانية، حضرها كل من نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون، ووزير 
  .خارجية لوكسمبورغ جين آسيل بورن

غير النافعة والضارة، حسب رأيه، بعملية ' األحادية'ون أوروبا لثني الفلسطينيين عن خطواتهم ودعا أيال
التي يعتزم الفلسطينيون ' اإلجراءات أحادية الجانب'السالم، وشدد أيالون في مداخلته على ما أسماه 

عمل دبلوماسي إن ما تصفه بخطوات أحادية الجانب من طرفنا هو ': ورد عليه نزال بالقول. تنفيذها
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قانوني مشروع يعبر عن توجه سلمي تعودتم على شجب نقائضه، وأما أعمالكم أحادية الجانب، أي 
االستيطان، فهي سلوك غير دبلوماسي وغير سلمي وغير مشروع ومصنف كجرائم حرب ومخالف 

  .'ات؟فهل أنتم مستعدون لوقف استيطانكم في بالدنا كي تبدأ المفاوض. التفاقية جنيف الرابعة
  7/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   تراجع حضور السلفية الجهادية في غزة:تقرير .13

 السلفية الجهادية في غزة  جماعاتتدل كل المؤشرات على تراجع أنشطة عناصر:  صالح النعامي-ة غز
يذ مجموعة من األنشطة بشكل واضح في اآلونة األخيرة، مع أنها كانت حتى قبل عام تعكف على تنف

  .العسكرية والفعاليات األمنية
وكان عناصر من هذه الجماعات ينظمون مسيرات للتعبير عن وجودهم في الشارع الفلسطيني، وإعالن 
مواقفهم من التطورات على الصعيد الفلسطيني والعربي واإلسالمي، ووصل األمر بهم إلى حد منافسة 

أنشطة احتكرتها منذ وقت بعيد، مثل تنظيم فعاليات لتكريم حفظة القرآن التنظيمات اإلسالمية األخرى في 
وفي بعض األحيان تستغل هذه الجماعات تراخي القبضة األمنية وتجري تدريبات عسكرية في . الكريم

  .بعض مناطق القطاع
سياسة "ويعزى التراجع الكبير والواضح في أنشطة عناصر هذه الجماعات السلفية إلى ما يمكن وصفه بـ

، التي تتبعها حكومة غزة وأجهزتها األمنية، القائمة على المزاوجة بين توجيه ضربات "االحتواء المزدوج
أمنية واسعة من جانب، ومن جانب آخر العمل على تفنيد الدعاوى والشعارات التي ترفعها هذه 

  .الجماعات
 أن حادثة اختطاف وقتل المتضامن وما يكاد يكون محور إجماع بين المراقبين في قطاع غزة هو حقيقة

اإليطالي فيتوري أريغوني على يد مجموعة من عناصر هذه الجماعات قد مثل الشعرة التي قصمت ظهر 
البعير، حيث إن عملية االختطاف والقتل أثارت استياء جماهيريا عارما في أوساط الغزيين، لدرجة أنه 

ماعات على مواجهة الناس بسبب ردة الفعل الغاضبة في كثير من المناطق لم يعد يجرؤ عناصر هذه الج
  .وغير المسبوقة على هذه الحادثة التي صدمت الوعي الجمعي للفلسطينيين

ويرى المراقبون في قطاع غزة أن التطورات في المحيط العربي واإلسالمي أسهمت أيضا في تراجع 
. ي التي اجتاحت العالم العربيوهج هذه الجماعات في غزة، وعلى رأسها ثورات التحول الديمقراط

ويرى المراقبون أن توجه الكثير من الجماعات التي كانت تتبنى أفكار السلفية الجهادية في كل من مصر 
واألردن والمغرب تحديدا لتبني أنماط العمل المدني، مثل تشكيل أحزاب سياسية، وتوظيف األعمال 

 عناصر وأنصار هذه الجماعات في غزة بشكل الجماهيرية كوسائل للنضال لتحقيق أهدافها، أحرج
  .واضح وقلص هامش المناورة أمامها، وتركها تواجه الكثير من التساؤالت المحرجة

  8/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   يدين السياسة األميركية في المنطقة" عين الحلوة" فلسطيني في -لقاء سياسي لبناني  .14
 الفلسطيني، الذي انعقد أمس األول في مكتب حركة حماس في مخيم نّوه اللقاء السياسي اللبناني: صيدا

وحضر اللقاء رئيس التنظيم الشعبي . عين الحلوة، باألجواء اإليجابية التي تسود منطقة صيدا ومخيماتها
وأدان اللقاء السياسة األميركية المتبعة .  أسامة سعد، وممثلو أحزاب وقوى فلسطينية ولبنانية.دالناصري 

لمنطقة العربية، ومنها لبنان وفلسطين، والتي تقوم على مبدأ زرع الفتنة بين مختلف الفئات، وذلك في ا
خدمة للمصلحة الصهيونية ودعماً للكيان الغاصب لمساعدته على فرض هيمنته على المنطقة من خالل 

  . إضعاف قوى الممانعة والمقاومة
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اري للحكومة اللبنانية حول موضوع المحكمة الدولية كما أكد اللقاء على أهمية ما جاء في البيان الوز
واعتبر أن إصدار القرار االتهامي في هذه اللحظة بالذات إنما هو نوع من التحريض . الخاصة بلبنان

ضد السلم األهلي ويهدف إلى زرع الفتنة بين فئات الشعب اللبناني، وذلك من أجل النيل من المقاومة 
  .»ن الصهيونياللبنانية التي هزمت الكيا

  8/7/2011السفير، بيروت، 
  

   ألفا334ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من  .15
أفادت دائرة تسجيل السكان اإلسرائيلية، اليوم الخميس، أن عدد المستوطنين فـي            :  وكاالت - 48عرب  

ـ       . ألفا 334الضفة الغربية بلغ      شهرا األخيرة ارتفع عـدد      12ووفقا لدائرة تسجيل السكان، فإنه خالل ال
ـ  كما تشير المعطيات إلى أن أن أكبر زيادة تم تسجيلها في عدد المستوطنين كانت               . الفا 14المستوطنين ب
  . مستوطن3500التي ارتفع عدد المستوطنين فيها بنحو " كريات سيفر"في مستوطنة 

علما أن آخر المعطيات    .  المحتلة ويشار إلى أن هذه المعطيات ال تشمل المستوطنات المقامة حول القدس          
ـ         ألفا، األمر الذي يعني أن عدد المستوطنين في األراضـي           180تشير إلى أنه يستوطن فيها ما يقارب ال

  . يفوق النصف مليون شخص1967الفلسطينية المحتلة منذ العام 
قد أشـارت إلـى   أكتوبر من العام الماضي   / تجدر اإلشارة إلى أن تقارير سابقة نشرت في تشرين األول         

تجميد البناء  "، في ظل    2010حصول ارتفاع ملموس في عدد المستوطنين في الضفة الغربية خالل العام            
  ".االستيطاني

وتبين في حينه من خالل عمليات فحص أجرتها المجالس اإلقليمية االستيطانية في الـضفة الغربيـة أن                 
ين في الضفة الغربية، وأن عدد المستوطنين قـد         عائالت كثيرة من أنحاء البالد قد انضمت إلى المستوطن        

  ".الزيادة الطبيعية"كنتيجة لذلك إضافة إلى ما يسمى بـ% 8ارتفع بنسبة 
، أن عدد المستوطنين في الـضفة الغربيـة،         2009يوليو من العام    / وللمقارنة، بين تقرير نشر في تموز     

سب معطيات التقرير نصف الـسنوي       ألف مستوطن، وذلك ح    300بدون القدس المحتلة، قد تجاوز الـ       
 بلـغ عـدد     2009حزيـران   /  يونيـو  30وحسب التقرير المحتلن حتى نهاية      . لإلدارة المدنية لالحتالل  

  .2008منذ نهاية عام % 2.29 مستوطن، وبلغت نسبة االرتفاع في عدد اليهود 304569المستوطنين 
  7/7/2011، 48موقع عرب

  
   للمفاوضات عن الفلسطينيين إن لم يعودوادات الماليةالمساعأيالون يطالب أوروبا بقطع  .16

في ندوة بمدينة بوخوم األلمانية،  نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالونشارك : )ألمانيا(بوخوم 
المجلس الثوري لحركة فتح، جمال نزال ، ووزير خارجية لوكسمبورغ جين  عضو حضرها كل من

  .آسيل بورن
غير النافعة والضارة، حسب رأيه، بعملية ' األحادية'لثني الفلسطينيين عن خطواتهم ودعا أيالون أوروبا 

السالم، وطالب أوروبا بتعليم الفلسطينيين دروس التاريخ والتلويح بقطع المساعدات المالية في حال لم 
التي ' الجانباإلجراءات أحادية 'شدد أيالون في مداخلته على ما أسماه  و.يوافقوا على العودة للمفاوضات

  .يعتزم الفلسطينيون تنفيذها
  7/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "جرائم حرب"بيرتس يطالب بريطانيا بتعديل قانون يسمح باعتقال إسرائيليين بتهمة  .17
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لى أكد وزير الحرب اإلسرائيلي عمير بيرتس أنه اضطر األسبوع الماضي إلى مغادرة لندن ع: الناصرة
وشدد بيرتس،  .، في أعقاب صدور مذكرة اعتقال بحقه"جرائم حرب"عجل خشية اعتقاله بتهمة ارتكاب 

في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب مساء الخميس، على ضرورة مطالبة حكومة بريطانيا بتعديل 
ئيليين القانون الذي يسمح للسلطات القضائية البريطانية باعتقال مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرا

  ".جرائم حرب"حاليين وسابقين، متهمين بالضلوع في ارتكاب 
، قد تمكن من الفرار من األراضي البريطانية قبل اعتقاله "الكنيست"وكان بيرتس، النائب الحالي في 

، خالل توليه منصب أثناء العدوان العسكري "جرائم حرب"بموجب مذكرة قضائية صادره بحقه الرتكابه 
  .2006ى لبنان عام اإلسرائيلي عل

  8/7/2011قدس برس، 
  

   االعتذار لتركيا يؤخر انفراج العالقات"إسرائيل"رفض  .18
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أنه لم يتم التوصل إلى :  برهوم جرايسي-الناصرة

در إسرائيلية حل وسط مع تركيا، يسمح بإصالح العالقات بينها وبين إسرائيل، في حين أكدت مصا
أمس، أن إسرائيل رفضت مجددا تقديم اعتذار لتركيا على مجزرة أسطول الحرية التي نفذتها قوات 

  .2010العام الماضي ) مايو(االحتالل اإلسرائيلي في اليوم األخير من ايار 
  8/7/2011، الغد، عّمان

  
   بغزةالجيش اإلسرائيلي يكشف عن قذيفة جديدة جرى تجريبها ضد الفلسطينيين .19

اإلسرائيلية أن وزارة الحرب منحت أمس جائزة عسكرية / واي نت نيوز/أوضحت شبكة : الناصرة
الجديدة، التي تُحمل على الدبابات، بعد أن " كاالنت"رفيعة لفريق أوكلت إليه مهمة تطوير ما يسمى قذيفة 

ات المتمركزة على طول تم استخدامها خالل الشهرين الماضيين من قبل القوات التابعة لسالح المدرع
  .قطاع غزة

وأشار المصدر إلى أن الخبراء أشادوا بدرجة كبيرة بالقذيفة الجديدة، والتي يروا أنها لعبت دوراً هاماً في 
  .نتائج هجمات عسكرية نفذها الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة

  8/7/2011قدس برس، 
     

  الفلسطينيينف الناشطين المتضامنين مع مطار اللد لمواجهة آالب شرطي 600نشر ت": إسرائيل" .20
أفادت التقارير اإلسرائيلية أن الشرطة تستعد لوصول المئات وربما آالف الناشطين المتضامنين مع 

  .الجوية إلى مطار اللد، وذلك في عملية احتجاجية ضد إسرائيل" حملة الحرية"الشعب الفلسطيني في 
 50لمتوقع يبدأ وصول المتضامنين صباح غد الجمعة في نحو  وبحسب التقديرات اإلسرائيلية فإنه من ا

رحلة جوية من أوروبا إلى مطار اللد، ومن هناك سيتوجهون إلى مواقع مختلفة على جانبي الخط 
وأضافت أنه بالرغم من أن منظمي الحملة حاولوا يوم أمس عرض الحملة على أنها تضم  .األخضر

م لن يقوموا بأي نشاط استفزازي، إال أن الشرطة قررت طرد  عاما، وأنه60-50متضامنين في أجيال 
  .كل من يظهر اسمه في القائمة

 من عناصر الشرطة في مطار اللد، بذريعة 600فسوف يتم اليوم الخميس نشر نحو " هآرتس" وبحسب 
  ".استفزازي"منع المتضامنين من القيام بأي نشاط 

  7/7/2011، 48 موقع عرب
  

   شخص تمنع دخولهم مطار اللد300ت الطيران قائمة بأسماء  تسلم شركا"إسرائيل" .21
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 300سلمت وزارة المواصالت اإلسرائيلية اليوم، الخميس، شركات الطيران األجنبية قائمة بأسماء 
كما طلبت من شركات الطيران تقديم تقارير للسلطات اإلسرائيلية . مسافر تمنع دخولهم إلى مطار اللد

  .رين على الرحالت الجوية المتجهة إلى مطار اللدبشأن تواجد هؤالء المساف
 ويعني هذا اإلجراء أنه يطلب من شركات الطيران عدم السماح للمتضامنين بالصعود إلى الطائرات 

في المقابل قالت التقارير اإلسرائيلية إنه حتى اللحظة لم يبلغ عن ناشطين تم . المتجهة إلى إسرائيل،
  .لدمنعهم من التوجه إلى مطار ال

عن مسؤول كبير في مطار اللد قوله إن هذا الحدث سوف ينتهي بدون أية مشاكل أو " هآرتس" ونقلت 
وأضاف أنه في حال تعاونت شركات الطيران، وبالتالي لن يصل إلى البالد سوى بضعة . بحدث هائل

  .أفراد فإن كل شيء سيمر بهدوء
 شخص بالوصول 300أن تنجح مجموعة من  وأضاف المسؤول اإلسرائيلي أنه من ناحية أخرى يكفي 

  .إلى المطار وتبدأ أعمال االحتجاج ليصل إلى وسائل اإلعالم بتوسع، ويحقق الناشطون نجاحا
  7/7/2011، 48 موقع عرب

  
   ستقع ال محالة"إسرائيل"الحرب األهلية في : البروفسور جاد نئمان .22

خطر اندالع حرب أهلية يكون فيها حول  تشهد إسرائيل نقاشا داخلي حاد:  نظير مجلي-تل أبيب
المستوطنون قوة كبيرة وخطيرة، في أعقاب تصريحات الشخصية الثقافية المعروفة، البروفسور جاد 

ونئمان هو . نئمان، التي دعا فيها إلى حرب أهلية بين اليهود فورا لوضع حد للنفوذ الواسع للمستوطنين
ئزين على جائزة إسرائيل، التي تعتبر أعلى مخرج سينمائي ومحاضر جامعي بارز وهو أحد الحا

الحرب األهلية في إسرائيل ستقع ال محالة في يوم «: وحاول تفسير أقواله، أمس، فقال. األوسمة لإلبداع
فهم يعتدون . فما يفعله المستوطنون في الضفة الغربية يشكل خطرا استراتيجيا على مستقبلنا. من األيام

وهم يعتدون على قوات الجيش والشرطة . ويجعلوننا دولة أبرتهايدعلى الفلسطينيين بشكل وحشي 
فإذا لم نهب للدفاع عن . وهم يروجون ألساليب تجعلنا نتدهور نحو الفاشية. ويجعلوننا دولة بال قانون

  .»هوية إسرائيل كدولة ديمقراطية مقبولة في العالم، فإننا سنخسر هذه الدولة ونسلمها ألولئك المتعصبين
 يدعو نئمان إلى وضع حد للقوة المتعاظمة للمستوطنين وتحجيم نفوذهم ومصارحتهم بأن عليهم من هنا

أن يستعدوا للرحيل من المستوطنات، ألن غالبية اإلسرائيليين معنيون بالسالم ويرون المستوطنات عقبة 
  .في طريقهم

  8/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  الحكومة بإجراء اتصاالت مع المعارضة السوريةتطالب إسرائيلية مصادر سياسية : معاريف .23
العبرّية في عددها الصادر أمس الخميس النقاب ' معاريف'كشفت صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس

عن أّن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى طالبت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى 
معارضة السورية كي تكون مستعدة لمرحلة ما بعد األحداث العنيفة إجراء اتصاالت مع عناصر من ال

  .التي تشهدها سورية في اآلونة األخيرة
وجاءت هذه الدعوة، بحسب المصادر عينها، في سياق عدة توصيات رفعت إلى الحكومة اإلسرائيلية في 

ر سياسية رفيعة ختام مداوالت سرية للغاية جرت في تل أبيب هذا األسبوع واشتركت فيها مصاد
  .المستوى

وأكدت هذه المصادر، بحسب المحلل للشؤون السياسّية بالصحيفة العبرّية، أن الهدف الرئيسي لهذه 
االتصاالت مع المعارضة السورية يجب أن يكون تقليل األضرار التي يمكن أن تلحق بإسرائيل في حال 

  .سقوط نظام الرئيس بشار األسد
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  8/7/2011، القدس العربي، لندن
  
  

  النكسةالجوالن في ذكرى ب قاوم االحتالل محكمة إسرائيلية تسجن سورياً .24
 فرضت محكمة إسرائيلية في مدينة الناصرة أمس الخميس، السجن لمدة :  برهوم جرايسي-الناصرة 

ثمانية اشهر على الناشط السوري من هضبة الجوالن السورية المحتلة ناصر الشاعر، بزعم أنه ألقى 
، في حين اختارت القاضية ان )يونيو(على قوات االحتالل في الذكرى األخيرة لعدوان حزيران الحجارة 

  ".شكل الحكم مختلفا"تشير لألسير السوري، إلى أنه لو كان في سورية لكان 
  8/7/2011، الغد، عّمان

  
  إسرائيلية تهدد بوقف إنتاج الطاقة الكهربائية في محطٍة " قناديل البحر" .25

فت مصادر عبرية عن مواجهة أحد محطات توليد الطاقة الكهربائية الصهيونية مشكالٍت كش: الناصرة
  .تهدد بوقف إنتاج الطاقة فيها، بعد أن هاجمتها أسراب ضخمةٌ من قناديل البحر

وقالت وسائل إعالم عبرية إن مئات األطنان من قناديل البحر جرى إزالتها من فالتر محطة توليد للطاقة 
، والتي تعتمد على مياه البحر "شركة كهرباء إسرائيل" في الخضيرة، والتابعة لما يعرف بـ الكهربائية

  .في تبريد توربيناتها
وأشارت إلى أن أطنانًا من تلك الكائنات البحرية تسربت إلى داخل نظام توليد الطاقة للمحطة، فيما أبلغ 

  .عدد من العاملين عن تعرضهم للسعات قنديل البحر
  7/7/2011، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

  
  في غزة" مفقود"يبحث عن جندي ثان " الشاباك" .26

بشكل " الشاباك"يبحث جيش االحتالل اإلسرائيلي بالتعاون مع جهاز األمن الداخلي : محمد جمال -القدس 
حيث ال يدري هل وقعت رفاته في يد المقاومة . في قطاع غزة" مفقود " حثيث عن جندي إسرائيلي ثان 

وترفض المقاومة الفلسطينية الحديث عن مصير هذا الجندي اإلسرائيلي الثاني ولم تدل  .لفلسطينية أم الا
  .بأي معلومات عنه

ومن خالل تحقيقات جرت مع عدد من العمالء فقد طلبت المخابرات اإلسرائيلية منهم البحث عن جندي 
  .1984إسرائيلي قتل في اشتباك في قطاع غزة عام 

  8/7/2011، وحةالشرق، الد
  

  تالي فهيمة تبحث عن وظيفة في رام اهللا  .27
نشرت الناشطة اليسارية اإلسرائيلية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني تالي فهيمة إعالناً تبحث : رام اهللا

فيه عن وظيفة في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، فيما يعرف عن فهيمة عالقتها الوثيقة في القائد كتائب 
  ".قصى زكريا الزبيدي أبان اإلنتفاضة الثانية في مدينة جنين شمال الضفةشهداء األ

إن فهيمة إعتنقت اإلسالم مؤخراً فيما تعيش في مدينة رام اهللا والتي " وقال موقع يديعوت أحرونوت 
  ".إنتقلت إليها للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أنا تالي فهيمة أبحث عن عمل "  كتبت فيه وجاء إعالن فهيمة في صحيفة القدس العربي اللندنية والتي
في رام اهللا لدى شركة أو مؤسسة أهلية أو مكتب قانون محامي، فيما نشرت بريدها اإللكتروني وأرقام 

  ".هواتفها
  ".ورفضت فهيمة التعليق على ذلك لموقع يديعوت أحرونوت لكنها أكدت نشر هذا اإلعالن
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  8/7/2011، وكالة قدس نت
  
  

  ؟"سرائيلإ" وكيف يهدد اختفاؤهم مستقبل ..سرائيليإ اختفى مليون أين ":يفورين بوليس" .28
االميركية على موقعها االلكتروني تحقيقاً مطوالً اليوم الخميس " فورين بوليسي" نشرت مجلة :واشنطن

عن اسباب اقبال االسرائيليين باعداد كبيرة على مغادرة اسرائيل والعيش في الخارج وتأثير ذلك على 
وفي ما يأتي نص التحقيق الذي كتبه جوزيف تشامي وباري . قبل اسرائيل وااليديولوجية الصهيونيةمست

  :ميركين
على مدى اكثر من ستة عقود على اعالن قيام اسرائيل، شددت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة دائماً "

 بالنسبة الى امن الدولة وبقائها لجميع اليهود الى اسرائيل" العودة"على مركزية الهجرة اليهودية وقانون 
ومع ذلك، وبينما ينشر الشىء الكثير عن الهجرة اليهودية الى اسرائيل، فان المعومات . وازدهارها

  .المتوافرة عن الهجرة اليهودية الى خارج اسرائيل اقل من ذلك بكثير
اً كبيراً وذلك بسبب عدم وتتنوع تقديرات الحكومة ألعداد االسرائيليين الذين يعيشون في الخارج تنوع

والى . ونتيجة لذلك فان الدارسين وغيرهم يشكون في دقة االرقام الحكومية. وجود نظام تسجيل كاف
جانب النقائص االحصائية والمنهجية، فان عدد المغتربين االسرائيليين يخضع لنقاش وجدل واسعين 

  .داخل اسرائيل وخارجها ايضاًبسبب اهميته الديموغرافية واالجتماعية والسياسية الهائلة 
 – في المائة من السكان 10 أي – الف اسرائيلي 750وفي الحد االدنى هناك التقدير الرسمي القائل بان 

يعيشون خارج اسرائيل وذلك وفقاً لوزارة الهجرة واالستيعاب االسرائيلية، وهي نسبة تعادل ما هي عليه 
حكومة االسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو العدد وتقدر ال. في المكسيك والمغرب وسري النكا

 في 13 الف ومليون شخص يمثلون 800الحالي لالسرائيليين الذين يعيشون في الخارج بما يتراوح بين 
. المائة من السكان، وهي نسبة مرتفعة نسبياً بين البلدان االعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

قم االخير مع رقم ورد ضمن تقرير قدم في اول مؤتمر لالسرائيليين الذين يعيشون في ويتفق هذا الر
  .من هذا العام وهو مليون شخص) يناير(الخارج عقد في كانون الثاني 

. والتقديرات الحالية لعدد االسرائيليين الذين يعيشون في الخارج اعلى بكثير من التقديرات في الماضي
 1980وبحلول .  الف يهودي الى خارج اسرائيل100عمر اسرائيل هاجر نحو فخالل العقد االول من 

 الف اسرائيلي يعيشون في الخارج الكثر من سنة، أي 270قدر مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي ان 
 الفاً 550وبعد بضعة عقود من ذلك، تضخم عدد المهاجرين االسرائيليين فبلغ .  في المائة من السكان7
  . مثلي ما كان عليه في خمسينات القرن العشرين أي نحو–

 في المئة قد استقروا في اميركا 60ومن بين االسرائيليين الذين يعيشون في الخارج يعتقد ان نحو 
 45ويقدر ان حوالي .  في المئة على بقية انحاء العالم15الشمالية فيما استقر ربعهم في اوروبا ويتوزع 

 في المئة 22رائيليين الذكور قد اكملوا عل االقل درجة جامعية مقارنة بـفي المئة من المغتربين االس
ويعتبر المهاجرون االسرائيليون علمانيين وليبراليين بنسبة اعلى من بقية . فقط من السكان االسرائيليين

يضاف الى هذا ان المهاجرين الى الخارج اصغر عمرا بصورة عامة من القادمين الى اسرائيل، . السكان
  .خصوصا اؤلئك اآلتين من االتحاد السوفيتي السابق االمر الذي يعجل في شيخوخة السكان االسرائيليين

وتتركز االسباب التي كثيرا ما تذكر لهجرة االسرائيليين الى الخارج على السعي الى مستوى معيشة 
ء إمكان إحالل واحوال مالية أفضل والحصول على فرص توظيف ومهن وتعليم عال وكذلك التشاؤم ازا

المسألة ليست لماذا : "ومن بين اكثر االسباب التي تذكر كمبرر لمغادرة اسرائيل القول بأن. السالم
وبينت استطالعات حديثة للرأي ان حوالي نصف ". غادرنا، وانما لماذا بقينا كل هذه المدة قبل ان نغادر
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واكثر االسباب . و اتيحت لهم الفرصةسكان اسرائيل الشباب يفضلون العيش في مكان ما في الخارج ل
  ".ليس جيداً"التي يذكرونها كمبرر للرغبة في الهجرة ان الوضع في اسرائيل 

فبالنظر . وثمة عامل آخر مهم يساهم في تدفق االسرائيليين اليهود الى الخارج وهو الخبرة في الهجرة
 فإن الهجرة ليست بالشىء الجديد ائلييين اليهود مولودون في الخارجر في المئة من االس40الى ان 

يضاف الى هذا ان المهاجرين االسرائليين ال يستطيعون التصويت من . بالنسبة الى كثيريين في البالد
الخارج فإن من المرجح ان يشعروا بأنهم مهمشين عم المجتمع االسرائيلي في الداخل االمر الذي يسهم 

وليست من المؤكد اذا ما كانت . ين لعمل الشىء نفسهفي قرارهم البقاء في الخارج وفي اجتذاب آخر
جهود حكومة نتنياهو في الكنيست للمصادقة على مشروع قانون يمنح االسرائليين الموجديين في الخارج 

  .حق التصويت سيساهم في ابطاء هذا التوجه
يدية للمغادرة في ات تمهاءومن االمور التي تزيد من ضغوط الهجرة ان اسرائليين كثيرين قد اتخذوا اجر

 في المئة من االسرائيليين قد اتصلوا او 60قرب من يواظهرت احدى عمليات المسح ان ما . نهاية االمر
 الف 100عازمين على االتصل بسفارة اجنبية ليطلبوا الجنسية او جواز سفر ولدى ما يقرب من 

ولدى . ى اساس انهم من نسل الماناسرائيلي جوازات سفر المانية بينما يقدم المزيد طلبات لجوازات عل
عدد كبير من االسرائيليين جنسية مزدوجة با في ذلك نصف مليون اسرائيلي يحملون جواز سفر 

  ).مع ما يقرب من ربع مليون طلب قيد النظر(الواليات المتحدة 
تقبل المنظور وتبين تنبؤات النمو السكاني ان االسرائيليين اليهود سيظلون الغالبية في اسرائيل في المس

 في المئة تقريباً، 75غير ان االسرائيليين اليهود سيواجهون تحدياً لالحتفاظ بغالبيتهم المسيطرة بنسبة 
 بما يقرب –ويعود هذا بصورة رئيسية الى نسبة الخصوبة االعلى في اوساط غير اليهود في اسرائيل 

ليهود المحتملين، وهجرة االسرائيليين  ونضوب البركة الكبيرة للمهاجرين ا–من طفل اكثر لكل امراة 
ونتيجة لذلك فان التنبؤات الديموغرافية تتوقع استمرار هبوط نسبة اليهود في . اليهود على نطاق واسع

البالد في العقود المقبلة الى ما يقرب من ثلثي السكلن بحلول منتصف القرن بعد ان بلغت تلك النسبة 
  .1957 في المئة في 89اوجهها بـ

كل هجرة نسبة عالية من أي بلد، خصوصا المتعلمين جيدا وذوي المهارات العالية تحديا كبيرا الي وتش
دولة غير ان الهجرة على نطاق واسع تعد اشكالية خاصة بالنسبة الى اسرائيل بالنظر الى عدد سكانها 

  .الصغير نسبيا وتشكيلتها العرقية الفريدة والسياق السياسي االقليمي
رة االسرائيلية ال تزيد فقط اعداد اليهود االرثوذكس وانما تزيد ايضاً اعداد العمال االجانب ثم ان الهج

  .غير اليهود العاملين في مجاالت الزراعة والبناء وتوفير الرعاية
خصوصا من تايالند والفيليبين ومن ( الف عامل اجنبي نصفهم تقريباً من آسيا 20كما ان وجود اكثر من 

  .يساهم كذلك في التشكيلية العرقية المتغيرة في البالد) بشكل متزايدافريقيا ايضا 
فاذا كانت اعاد كبيرة من . وتساهم مغادرة االسرائيليين اليهود ايضا في تقويض االيديولوجية الصهيونية

 االسرائيليين اليهود تختار الهجرة الى الخارج، فلماذا يهاجر يهود مندمجون اندماجا جيدا ومقبولون في
يضاف الى هذا ان ربع االسرائيليين الشبان في اوروبا يتزوجون باشخاص . بلدان اخرى الى اسرائيل؟

وكما . وال ينتمي غالبية هؤالء الى وسط يهودي كما انهم ال يشاركون في أي نشاطات يهودية. غير يهود
سرائيليين في الخارج هو الحال بالنسبة الى مجموعات المغتربين االخرين في الدول الغربية، فان اال

اال ان من المرجح ان يبقى المهاجرون االسرائيليون في البلدان التي تبنوها . كثيرا ما يعلنون نيتهم العودة
  .بالنظر الى انهم اصبحوا هم وعائالتهم مستقرين ومندمجين في مجتمعات تلك البلدان بنجاح

 الى اسرائيل منخفضة اكثر من الالزم بينما وقد اعتبرت الحكومات االسرائيلية ان مستويات المهاجرين
ولدى اسرائيل، باالضافة الى سياسات تشجع على الهجرة . نسبة المهاجرين الى الخارج اعلى مما ينبغي

. لالستقرار الدائم، برامج وحمالت اعالمية تروج بنشاط لعودة االسرائيليين الذين يعيشون في الخارج
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هاجرين من خالل تسجيل الزامي لدى القنصليات في الخارج وتحافظ الحكومة على صالت مع الم
  .وحوافز ضريبية للمواطنين الذين يعودون

وبالرغم من هذه الجهود فإن من المشكوك فيه بناء على االتجاهات في الماضي وفي الوقت الحاضر ان 
نطاق واسع الى حاالت ولم تؤد الهجرة على . تكون هذه الحوافز كافية لعودة المليون اسرائيلي المفقودين

 تحديات – وهذا هو االهم – اقتصادية في البالد وحسب ولكنها تمثل –اختالل ديموغرافية واجتماعية
  ".سياسية خطيرة وتعرض للخطر الطابع اليهودي السرائيل

  7/7/2011، القدس، فلسطين
  

   بحق المقدسيين2011يوليو\تقرير شهري للممارسات اإلسرائيلية لشهر حزيران  .29
تقريرا شـامال عـن   " مؤسسة القدس للتنمية"أصدر المكتب اإلعالمي في   :  مؤسسة القدس للتنمي   -القدس

شهر حزيران المنصرم يوثق فيه انتهاكات حقوق المقدسيين الذي تمارسه قوات االحـتالل فـي مدينـة                 
  .القدس المحتلة 

وطنين إسرائيليين بحق المقدسيين،    وأشار التقرير إلى تصاعد أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومست          
وتواصل حمالت االعتقال واالعتداءات على المواطنين ومصادرة أراضي المقدسيين وتكثيـف عمليـات    
االستيطان اليهودي في تلك األراضي واالستيالء على العقارات، وأوامر اإلبعاد ، وتجريد مقدسيين مـن               

اكاتها الخطيرة والجسيمة بحـق األطفـال والفتيـة         وكذلك تصعيد سلطات االحتالل انته     .حقوق إقامتهم 
المقدسيين القاصرين، من خالل تكثيف حمالت الدهم واالعتقال، واختطافهم من قبل عناصر من وحدات              

باإلضافة إلى ما يتعرضون لـه خـالل اعتقـالهم          . المستعربين، وتعرضهم للضرب والتنكيل والترهيب    
عهم في اإلقامة المنزلية الجبرية واإلبعاد عـن المـسكن ،           والتحقيق معهم قبل أن يطلق سراحهم، ووض      

  .مخالفة بذلك المواثيق الدولية ، و اتفاقية حقوق الطفل الدولية
  7/7/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع االحتالل في العيسوية  .30

الفلسطينيين خالل مواجهـات عنيفـة      اصيب عدد من    :  وكاالت االنباء  - جمال جمال    -القدس المحتلة   
. اندلعت امس بين قوات االحتالل االسرائيلي والفلسطينيين في بلدة العيسوية شرقي مدينة القدس المحتلة               

وقال شهود عيان في القدس المحتلة إن قوات االحتالل دهمت البلدة وشرعوا بإطالق القنابـل الـصوتية                 
ع خالل عملية اعتقاالت واسعة على تجمعات الشبان ما ادى الـى            الحارقة والغازية السامة المسيلة للدمو    

من جهة ثانية، هدمت قوات االحتالل خيمة التـضامن مـع النـواب             . اصابة عدد منهم باصابات مختلفة    
في المقابل، اصيب جنديان اسرائيليان بجراح طفيفـة بعـد تعـرض قـوة              . المقدسيين في الشيخ جراح   

ة للدروع أطلقها مسلحين فلسطينيين بالقرب من الجدار الجنوبي شرق بلدة           إسرائيلية إلطالق قذيفة مضاد   
  . جنوب قطاع غزة» خانيونس«القرارة 

  8/7/2011، الدستور، عّمان
  

   أسيرا43ارتفاع قائمة عمداء األسرى إلى  .31
بأن قائمة األسرى الذين أمضوا ما يزيد عن ربع قرن فـي            , أفادت وزارة األسرى والمحررين في غزة     

وذلك بعد انضمام أسـير مـن داخـل األراضـي           ,  أسيراً 43ارتفعت إلى , جون االحتالل اإلسرائيلي  س
وأوضح مدير اإلعالم    . ، أنهى عامه الخامس العشرين متنقلًا بين السجون       1948الفلسطينية المحتلة عام    

اء األسـرى،    أسيراً من داخل األراضي المحتلة ملتحقون بقائمة عمد        17في الوزارة رياض األشقر، أن      
سامي خالـد   " عاما في السجون، وأقدمهم عميد أسرى الداخل األسير          20وهم الذين أمضوا ما يزيد عن       
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 عامـا، حيـث اعتقـل منـذ         28 عاماً، وأمضى في سجون االحـتالل        81الذي يبلغ من العمر     " يونس
5/1/1983.  

  7/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "2حرية أسطول ال"اعتصام تضامني مع : غزة .32
شارك عدد من األطفال والشباب والنساء وذوي االحتياجات الخاصـة          : الجزيرة نت  - حامد جاد  -غزة  

 نظمته أمس شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية في ميناء غزة          2في اعتصام تضامني مع أسطول الحرية       
قاضي بمنع إبحار سـفن     حيث طالب المشاركون في االعتصام الحكومة اليونانية بالتراجع عن قرارها ال          

وندد المشاركون في االعتصام بممارسات سالح البحرية اليونانيـة          .أسطول الحرية باتجاه شواطئ غزة    
الذي اعترض سفينة الكرامة الفرنسية وقام باحتجازها بعد أن أبحرت فعليا باتجاه غـزة مطـالبين فـي                  

  .الكرامة الفرنسيةشعارات وهتافات رددوها باإلفراج السريع عن األسطول وسفينة 
وأكد منسق الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار أمجد الشوا أن هذه الفعالية استهدفت باألساس استقبال               
سفينة الكرامة الفرنسية التي كان من المفترض وصولها الى غزة، إال أن هذه الوقفة التضامنية جـاءت                 

  .فينة الفرنسية والمطالبة بحمايتها للوصول إلى غزةلمطالبة الحكومة اليونانية باإلفراج الفوري عن الس
  8/7/2011، الغد، عّمان

  
  اعتقال االحتالل للمرضى ابتزاز ومساومة: مركز الميزان .33

أكد مركز الميزان لحقوق االنسان، امس الخميس، أن اعتقال المرضى يظهـر اسـتمرار سياسـة             : غزة
ضح للقانون الدولي االنساني وخاصة اتفاقيـة جنيـف         االبتزاز التي يواصلها االحتالل،  وهي انتهاك وا       

  .الرابعة
، 05/07/2011ووفق بيان للمركز، فقد أصدرت المحكمة االسرائيلية في بئر السبع يوم الثالثاء الموافق              

وقـال   ). عامـاً  27( سنوات على المريض عائد رفيق عبد الجواد زيـادة،           5حكماً بالسجن الفعلي لمدة     
تشكل محاكمة زيادة دليالً جديداً على دور مؤسسات العدالـة فـي            «ي صدر عنه    المركز في بيان صحف   

توفير الغطاء القانوني النتهاكات حقوق االنسان، ومواصلة سلطات االحتالل استخدام المعابر كمـصائد             
للفلسطينيين تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العالج فتعتقلهم أو تبتزهم، رغم اصـدارها التـصاريح               

  .»زمةالال
  8/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تحذّر من التعاطي مع مقترح تجدير ما تبقى من مقبرة مأمن اهللا بالقدس األقصىمؤسسة  .34

م 7/7/2011في بيان عممته اليوم الخمـيس       " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "حذّرت  : محمود ابو عطا  
ة إنهاء ملف وقـضية مقبـرة مـأمن اهللا التاريخيـة            من محاوالت المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذي     

من التعاطي مع المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها حول       " مؤسسة األقصى "كما وحذّرت    .اإلسالمية في القدس  
مقترح تجدير جزء مما تبقى من مقبرة مأمن اهللا ، خاصة وأن المؤسسة اإلسـرائيلية تحـاول التعـاطي     

أو إسالمي للتعاطي معها حول مقترحها والذي تسعى من خاللـه           والحديث مع طرف فلسطيني او عربي       
  .حقيقة الى إنهاء وجود مقبرة مأمن اهللا

  7/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

    ضحايا انتهاكات االحتالل وقوانينه : "أطفال القدس" .35
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هـا  كشف مركز حقوقي ناشط في القدس المحتلة، أمس، عن تصعيد سلطات االحـتالل انتهاكات              :رام اهللا 
لحقوق األطفال والفتية المقدسيين القاصرين من خالل تكثيف حمالت الدهم واالعتقال، واختطـافهم مـن         
قبل عناصر من وحدات المستعربين، وتعريضهم للضرب والتنكيـل والترهيـب، باإلضـافة إلـى مـا                 

زليـة  يتعرضون له خالل اعتقالهم والتحقيق معهم قبل أن يطلق سراحهم، ووضـعهم فـي اإلقامـة المن                
  .الجبرية واإلبعاد عن المسكن 

لحقوق األطفال في مدينة القدس خالل شهر يونيو الماضي التي رصدها           ” اإلسرائيلية“وحسب االنتهاكات   
مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان، فإن الحديث يدور عن مئات األطفال الذين يتعرضون للتنكيل              

مـن  ) ب( ظروف مخالفة للقانون الدولي بما في ذلك البند          والضرب واالعتقال وتعذيبهم واحتجازهم في    
  . أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية) ب(“ من اتفاقية حقوق الطفل 37المادة 

  8/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  "الشارون" في سجن يصادر مالبس األسيراتاإلسرائيلي االحتالل  .36
الصهيوني إن مديرة السجن أبلغتهن أنه سوف يتم تقلـيص          " الشارون"سجن  قالت األسيرات في    : رام اهللا 

األخير بنيامين نتنياهو بخصوص وضـع      سرائيلي  بعض مستحقاتهن بناء على خطاب رئيس الوزراء اإل       
وأكـدن لمحامي نادي األسير أن إدارة السجن أبلغتهن أنه سيتم مصادرة            .األسرى داخل سجون االحتالل   

أن ضابط األمن بالـسجن     : وأضفن . أغراضهن الشخصية بما في ذلك المالبس والخزائن       كميٍة كبيرٍة من  
أخبرهن بقرارٍ جديٍد يمنع إخراج وإدخال الكتب، رغم حصولهن مؤخرا على قرار محكمٍة يجيـز لهـن                 

ونوهت األسيرات إلى أن إدارة السجن ما زالت تمنعهن وبشكٍل           .إدخال الكتب وإخراجها خالل الزيارات    
وأضافت األسيرات أن إدارة الـسجن قطعـت         .عمٍد من إرسال أو استقبال رسائل وبشكل غير مسبوق        مت

الماضي الوجبات الخاصة عن األسيرات اللواتي بحاجٍة إلى تغذيـٍة خاصـٍة            ) مايو(خالل شهر حزيران    
وأوضح النادي أن األسـيرات أكـدن        .لوضعهن الصحي، بعد أن حصلن على إذن من المستشفى بذلك         

لمحاميه، أن إدارة السجن نقلت األسيرة آمنة منى المحكومة بالمؤبد دون أي سبب يـذكر إلـى غرفـة                   
  .منزوية وغير صحية، بالرغم من معاناتها من مرض الربو وحاجتها إلى جو صحي

  7/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "الجحيم"اذهم من فلسطينيو العراق يناشدون هنية إنق .37
تلقى إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة رسالة من الجئين فلسطينيين فـي                :عمان

، بعد أن تخلت عنهم مفوضية األمم       "جحيم العراق "العراق يطلبون فيها فتح قطاع غزة لهم ليتخلصوا من          
د والتي تتخذ موقف المتفرج من معاناتنا وبالكاد        والسفارة الفلسطينية في بغدا    المتحدة والحكومة العراقية،  
  .تعمل على تقديم مساعدة لنا

نحن الالجئون الفلسطينيون الهاربون من العراق بسبب القتل والتهجير والخطف حفاظاً           "جاء في الرسالة    
  ".على عوائلنا ونسائنا وأطفالنا، وقد لجأنا إلى القريب والبعيد ولم نلقي أذاناً صاغية

 الرسالة إلى أن عدد قتلى فلسطينيي العراق تجاوز الـستمائة شـخص، مـاتوا علـى أيـدي                   وأشارت
الميليشيات الظالمية وبدم بارد مع مئات من الجرحى ولكل الفئات العمرية، واعتقال وتعذيب المئات من               "

مـال  إخواننا في معتقالت وسجون هذه الميليشيات ومنهم من افتدى نفسه وعائلته مـن القتـل مقابـل ال                 
  ". التي قضيت في العراق1948واألمالك، وخسارة البيوت العامرة على مدى سنين اإلقامة منذ 

  8/7/2011، الشرق، الدوحة
  

  "ستوطناتنفايات الم" أهالي بيت لحم يحذرون من استمرار سلطات االحتالل في إلقائها .38
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ات االحـتالل فـي إلقـاء       جنوب مدينة بيت لحم من استمرار سلط      " أرطاس"حذر أهالي قرية    : بيت لحم 
النفايات ومخلفات المغتصبات في منطقة وادي أبو شاهين من أراضي القريـة، بعـد اكتـشاف وجـود                  

  وأعرب األهالي عن تخوفهم من هذه الممارسات التي تصاعدت في           .مخلفاٍت ونفاياٍت خطرٍة في المنطقة    
  

 ما تحدثه من أثرٍ مدمرٍ على البيئة فـي          الشهور األخيرة، والتي تخالف كل القوانين الدولية سيما في ظل         
  .المنطقة الجميلة واألثرية، والتي تحوي برك سليمان وأديرة تاريخية وعيونًا خالبة

  7/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  النمو السكاني يشكل عبئاً على االقتصاد الفلسطيني ..في ظل مصادرة األراضي وسرقة المياه .39
عّد محلالن اقتصاديان أن التسارع في النمو السكاني أمر من شأنه أن يـضاعف               : نرمين ساق اهللا   -غزة

الطلب على الموارد االقتصادية الفلسطينية، ما يشكل أزمة في السنوات القادمة فـي ظـل مـا يعانيـه                   
  . الفلسطينيون من مصادرة ألراضيهم، وسرقة مياههم من جانب قوات االحتالل

ات السياسية وأصحاب القرار السياسي عاجزين أمـام زيـادة العـبء            وحذر المحلالن من وقوف السلط    
االقتصادي على الموازنة الفلسطينية في ظل غياب االستثمار ومواصلة االحتالل تدمير قطاعي الزراعة             

  . والصناعة
من لجوء السلطة إلى طلب مساعدات مالية إضافية لتغطيـة  " فلسطين"كما حذرا في حديثين منفصلين لـ     

مشرين إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الفقر وارتفاع في معـدل          ,  الموجود في الموازنة أو االقتراض     العجز
  . البطالة ، وكذلك ارتفاع في حجم االستهالك العام

  نقص السلع الزراعية 
سمير أبو مدللة، أن األراضي الفلسطينية تشهد نمـواً         . وأوضح رئيس قسم االقتصاد في جامعة األزهر د       

  . وقطاع غزة يشكل أعلى كثافة سكانية في العالم, ر مسبوق سكانياً غي
ولفت في حديثه إلى أن الفلسطينيين يعانون من عجز دائم في توفير المواد األساسـية الالزمـة لتلبيـة                   
احتياجاتهم في ظل الحصار واإلغالق، والتضييق على الصناعات الوطنية، والسيطرة على المواد الخـام             

  . وإغالق المعابر
:" وقـال , أوضح أن األراضي الفلسطينية المحتلة تعتمد في توفير مستلزماتها االقتصادية على االستيراد           و

 مليارات على السلع المـستوردة، لـدينا عجـز فـي            4من المستلزمات أي ننفق حوالي      % 90نستورد  
  ". نويامليون دوالر س700-600التصدير وفي أحسن األحوال تصل الصادرات الفلسطينية إلى حوالي 

  عجز الميزان التجاري 
أبو مدللة أن ضعف االقتصاد الفلسطيني ال يمكنه من مجابهـة الزيـادة الـسكانية الفلـسطينية                 . وأكد د 
يقابله زيادة في اإلنفاق علـى األسـر الفلـسطينية،         , مبيناً أن هناك عجزاً في الميزان التجاري      , المتنامية

في ظل تلقي األراضي    :" وقال, % 70 الذي يصل إلى حوالي      والفقر% 40نتيجة ارتفاع معدالت البطالة     
الفلسطينية للمساعدات العربية والدولية من الخارج، يزداد عجز المسئولين عن تلبية حاجـات الـسكان               

  ". المتزايدين
إن الحصار واإلغالق ومنع العمال الفلسطينيين من ممارسة أعمـالهم فـي داخـل أراضـي                : "وأضاف

ودخلـوا  ,  ألف عامل ينفقون مدخراتهم، حتى يعيلوا أسرهم الكبيرة والمتزايدة         140 ، جعل حوالي  48الـ
  ". ضمن دائرة الفقر والبطالة 

  التوظيف في القطاع الحكومي 
أبو مدللة النظر إلى أن التدهور االقتصادي وارتفاع البطالة دفعا الحكومـات الفلـسطينية إلـى                .ولفت د 

 في القطاع الحكومي، ما أرهق ميزانيتها وزاد من حجم إنفاقها، ما            توظيف أعداد من العاطلين عن العمل     
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دفع الحكومات إلى تغطية عجزها في الموازنة بطلب المساعدات الدولية الخارجية، التي تكون مشروطة              
  ". وموجهة لمشاريع محددة

  7/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  على حصار قطاع غزة تقرير حقوقي يفند مزاعم االحتالل بإدخال تسهيالت  .40
فند تقرير حقوقي، اليوم الخميس، مزاعم سلطات االحتالل اإلسرائيلي التي تروجها حول إدخـال              : غزة

وأصدر المركز الفلسطيني    .تسهيالت على الحصار المستمر للعام الخامس على التوالي على قطاع غزة          
 حزيران الماضي متناوالً    30 إلى   1من  لحقوق اإلنسان، تقرير حالة المعابر في قطاع غزة خالل الفترة           

  .حالة المعابر في القطاع وأوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور األفراد
ورصد التقرير أثر استمرار فرض سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي حصارها الشامل علـى حيـاة               

ماعية، مفنداً مزاعم السلطات المحتلـة التـي        سكان القطاع المدنيين وعلى أوضاعهم االقتصادية واالجت      
  .تروجها حول إدخال تسهيالت على الحصار المستمر للعام الخامس على التوالي

وأشارت اإلحصائيات الواردة في التقرير إلى االنخفاض الكبير في عدد شاحنات البضائع الـواردة إلـى                
 أيـام   10التي يغطيها هـذا التقريـر لمـدة         القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، والذي أغلق خالل الفترة           

 شاحنة يوميـاً،  147 شاحنة، بمعدل يومي ال يتجاوز 4410وقد بلغ عدد الشاحنات الواردة  %). 33.33(
عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع يوميـاً،         %) 25.78(وال يمثل هذا المعدل سوى ربع متوسط        

  . شاحنة يوميا570ًالتي كانت تصل إلى ، و2007قبل تشديد الحصار عليها في يونيو 
ما يزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظوراً باستثناء عدد محدود جداً منهـا،               : وقال التقرير 

 شهور مـستمرة، حـسب      8وما تزال أزمة غاز الطهي، التي تخيم على القطاع منذ            .وفي أضيق نطاق  
 60لطات االحتالل تماطل في تنفيذ قرارها القاضـي بإدخـال   وجاء في التقرير أنه ما زالت س  . التقرير

  .سيارة أسبوعياً إلى القطاع دون إبداء أية أسباب لذلك
كذلك استمرت سلطات االحتالل في فرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى قطاع غـزة لـصالح                  

ستمرار سياسة تقليص عـدد     وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير ا      .  أعوام 4القطاع الخاص، وذلك منذ     
  . أو في مستشفيات القدس والضفة الغربية/المرضى المسموح بعالجهم داخل إسرائيل و

وانخفض خالل الفترة التي يغطيها التقرير عدد الصحافيين والدبلوماسيين الذين سمح لهم بدخول القطاع،              
 دبلوماسـياً   113 صحفياً و  81ل   دبلوماسياً، في مقاب   91 صحفياً و  47فقد سمح خالل شهر يونيو بدخول       

 موظفاً من العاملين في المنظمات      661كما سمح خالل شهر حزيران  بدخول        . في شهر ابريل الماضي   
اإلنسانية الدولية، وقد جرى ذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن                  

  .يتمكنوا من الدخول إلى القطاع
 1153 أيام، وفي األيام التي فتح فيها أمامهم سمح بمـرور            10في وجه تجار القطاع لمدة      وأغلق المعبر   

 تاجر يومياً طيلة أيام الفترة،  ويعتبر ذلـك انخفاضـاً عـن              39تاجراً فقط، أي بمعدل يومي ال يتجاوز        
ان يـسمح  ، حيث ك2007المعدل اليومي لعدد التجار المسموح بمرورهم عبر المعبر قبل يونيو من العام  

  %).24.6( تاجر يومياً 150بمرور نحو 
  7/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  افتتاح موقع الكنيسة البيزنطية شمال غزة .41

افتتحت وزارة السياحة واآلثار في الحكومة المقالة بغزة موقع الكنيسة البيزنطيـة  : غزة ـ ماهر ابراهيم 
 ميالدية زمن اإلمبراطور البيزنطـي  444ا إلى عام في محافظة جباليا شمال القطاع، والتي يعود تاريخه   
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ثيودوسيوس الثاني وزمن اإلمبراطور ليو الثالث وقسطنطين الخامس، في وقت أحبطت شـرطة اآلثـار               
  .الفلسطينية أكبر عملية تهريب لآلثار في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة

  8/7/2011، البيان، دبي
  
  

  "سرائيلإ" ىإال يوضح نقل كومبيوترات لجنة التحقيق باألمم المتحدة ضابط مراقبة الهدنة: لبنان .42
السيد حسن نصراهللا عن إرسال ' حزب اهللا'في تعليق على ما أورده االمين العام لـ:  سعد الياس-بيروت

 آذار، اصدر رئيس 8 جهاز كومبيوتر للمحكمة الدولية عبر اسرائيل، وما ذكرته وسائل اعالم قوى 97
في بيروت المقدم ريتشارد هاوسر ) UNTSO(باط التابع لهيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة مكتب االرت

رداً على بعض التقارير عن نقل أجهزة كومبيوتر خاصة بلجنة التحقيق الدولي ': بياناً امس جاء فيه
 جهاز 97ذلك المستقلة التابعة لالمم المتحدة عبر الناقورة إلى إسرائيل، فإن نقل المعدات، بما في 

لجنة التحقيق الدولية (كمبيوتر، كان عملية عادية ضمن األمم المتحدة تتعلق بتجهيزات كيان قيد التصفية 
، إلى بعثات )2009 اذار 1المستقلة التابعة لالمم المتحدة التي أوقفت عملياتها في لبنان اعتباراً من 

مم المتحدة، وقد نقلت إلى هيئة األمم المتحدة إن المعدات من ممتلكات األ. أخرى تابعة لألمم المتحدة
، وال زالت في عهدتها من تاريخ نقلها إلى يومنا هذا، تمت إزالة وحدات )UNTSO(لمراقبة الهدنة 
من هذه المعدات وجرى إتالفها، وتم تزويد أجهزة الكمبيوتر بأقراص ) األقراص الصلبة(تخزين البيانات 

وجرت عملية النقل في . متبع عند نقل معدات من بعثة إلى أخرىصلبة جديدة، إن هذا إجراء خاص 
  .'شفافية كاملة ووفقاً لالجراءات المتبعة منذ فترة طويلة

  8/7/2011، القدس العربي، لندن
  

     اعتصامها الثاني والعشرين تنظماللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى في سجون االحتالل .43
ل من فلسطين والعراق في إضرابهم الشامل، واستنكاراً لتوسع تضامناً مع األسرى والمعتقلين في ك

اللجنة الوطنية للدفاع عن «، نظمت »حق العودة«االعتقاالت في صفوف أبناء الجوالن بعد مسيرتي 
، في مدينة »خميس األسرى«اعتصامها الثاني والعشرين، المسمى بـ » األسرى في سجون االحتالل

  .أمس» ر اللبنانيالصليب األحم«صيدا أمام مقر 
في لبنان » حركة فتح«وتحدث في االعتصام رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، وعضو قيادة 

» الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق«، وممثل »منظمة التحرير الفلسطينية«أبو أحمد الصالح باسم 
رياض دبوق، دعوا فيها » الدوليالصليب الحمر «وقدم المعتصمون مذكرة إلى مندوب . هاني فاخوري

المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية للتحرك من أجل اإلفراج عن سجناء الحرية، وضمان المعاملة «
  .»اإلنسانية لهم

  8/7/2011، السفير، بيروت
 

  الفلسطينية بملف المصالحة  لعدم التزامه عباسيعاتبونن ون مصريوسؤولم :الجزيرة نت .44
 مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة أن مسؤولين مصريين عاتبوا الرئيس محمود علمت الجزيرة نت من

  .عباس على عدم التزامه بقضية التوافق في ملف اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني
وتحدثت المصادر عن رسالتي عتب، األولى شفهية من مسؤول دبلوماسي مصري، والثانية من وزير 

تا على التجاوب مع مضمون اتفاق المصالحة فيما يخص التوافق على الخارجية المصري الجديد، شدد
  .تشكيل الحكومة واختيار وزرائها
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 إلى أن عباس امتعض من موقف مصر وشرح -التي اشترطت عدم كشف هوياتها-ونبهت المصادر 
طة لمسؤوليها أسباب تمسكه بفياض، وأهمها أن الرجل مقبول دوليا وبدأ مشروعا لبناء مؤسسات السل

  .يجب أن يكمله
وذكرت أن مصر تسعى لجمع عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي يزور القاهرة 

  .قريباً للتفاهم على تشكيل الحكومة
وقالت إن مصر تريد التدرج في الملف ألن تراكمات أربع سنوات من االنقسام ال يمكن إزالتها في 

  .تظار حتى تكتمل صورة الوضعشهرين، ودعت المطالبين بالتدخل لالن
  8/7/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة

 
   فلسطين شرط تحقيق المصالحةدولة  االعتراف بستدعممصر : مصادر دبلوماسية .45

 أفادت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزير الخارجية المصري محمد العرابي بعث برسالٍة إلـى               :القاهرة
لى ضرورة االستمرار في تنفيذ إجراءات المصالحة وتطبيقهـا         رئيس السلطة محمود عباس، دعاه فيها إ      

  .بشكٍل فعلي
إن وزير الخارجية   " المركز الفلسطيني لإلعالم  " لمراسل   -التي طلبت عدم الكشف عنها    –وقالت المصادر   

المصري طلب من عباس اإليعاز إلى سلطته بالكف عن الممارسات التي تقوض عملية المصالحة، والتي               
ال يمكن الوصول إلى عملية االعتراف بالدولة الفلسطينية فـي          " هوة االنقسام، مشيرا إلى أنه       قد تزيد من  

  ".ظل االنقسام الفلسطيني
وأكدت المصادر أن العرابي شدد على ان مصر ستبذل كافة الجهود الدبلوماسـية الدوليـة لالعتـراف                 

بيق عملية المصالحة فعليـا علـى األرض،        بالدولة الفلسطينية، لكن يجب إنهاء عملية االنقسام أوال، وتط        
مشددا أن الدبلوماسية المصرية لن تسمح بعرقلة جهودها التي بذلتها بعد الثورة للوصـول إلـى توقيـع                  

  .المصالحة الفلسطينية
 7/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   االنتشار النووي من معاهدة عدم"إسرائيل" من استثناء تحذرالمجموعة العربية للطاقة الذرية  .46

حذرت المجموعة العربية بالوكالة الدولية للطاقـة         :  مصطفي عبداهللا  -فيينا    -  وكاالت األنباء   -  طهران
  الذرية أمس من استمرار بقاء إسرائيل خارج معاهدة عدم االنتشار النووي ونظام التفتيش

صدر دبلوماسي أن المجموعة العربية     وذكر م , الذي تطبقه الوكالة علي كافة دول منطقة الشرق األوسط        
طالبت بوضع القدرات النووية اإلسرائيلية علي جدول أعمال المؤتمر السنوي للوكالة الدوليـة للطاقـة               

وأن المجموعة العربية بعثت خطابا بذلك إلي مدير عـام          , الذرية المقرر انعقاده منتصف سبتمبر المقبل     
  .الوكالة يوكيا أمانو

  8/7/2011 ،األهرام، القاهرة
 

  فلسطيندولة  دولي بإعترافسعى لتأييد تلجنة مبادرة السالم : جامعة العربيةلنائب العام لال .47
صرح السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام لجامعة الدول العربية بأن االجتمـاع الـوزاري                : القاهرة

مانة العامـة للجامعـة العربيـة        يوليو الحالي بمقر األ    16للجنة مبادرة السالم العربية المقرر عقده يوم        
  .سيبحث سبل حشد التأييد الدولي لالعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية بمنظمة األمم المتحدة

 إن لجنة مبادرة السالم العربية ستطلع في هـذا          -في تصريحات للصحافيين أمس   -وقال السفير بن حلي     
ام به الوفد الفلسطيني أو الجامعة العربية مـن         اإلطار على التحركات العربية سواء على المستوى الذي ق        
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خالل المشاركة في القمة اإلفريقية مؤخرا أو اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي لـدعم               
  .القضية الفلسطينية

وأشار السفير بن حلي إلى أن اللجنة القانونية العربية التي قد كلفت بإعداد ملف قانوني بـشأن الطلـب                   
بالعضوية الكاملة لفلسطين باألمم المتحدة قد قدمت ملفها في هذا الخصوص وتم تعميمـه علـى                العربي  

  .أعضاء اللجنة
إننا نعمل على أساس التوجه لألمم المتحدة وفق ما اتفقت عليه لجنة مبادرة السالم              : وقال السفير بن حلي   

  .ومن السابق ألوانه الحديث عن الفيتو األمريكي أو غيره
 8/7/2011، دوحةالعرب، ال

 
   صالح رائد يطالب المجتمع الدولي بحماية الشيخفي مصرالمرشد العام لإلخوان  .48

 دعا الدكتور محمد بديع المرشد العام لإلخوان المسلمين السلطات البريطانية إلى احترام المواثيق              :القاهرة
  .حالدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، وسرعة اإلفراج عن الشيخ المجاهد رائد صال

أنه لم يعد مقبوالً أن تسير دولة كبرى مثل بريطانيا فـي            ) 5-7(وأكد في تصريح صحفي اليوم الخميس       
فلك الكيان الصهيوني بهذا الشكل المهين، داعيا منظمات حقوق اإلنسان البريطانية والعربية والدولية إلى              

  .نيةممارسة ضغوطها، وفضح هذه الممارسات غير المقبولة للسلطات البريطا
وأشار بديع إلى أن جهاد الشيخ رائد صالح السلمي ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وتصديه لتهويد                

  .القدس يتطلب من العالم الحر أن يدعم موقفه، ويرفض التواطؤ البريطاني مع االحتالل الصهيوني
 7/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  "إسرائيل"انيا اعتقلت رائد صالح استجابة لضغوط بريط:  لحقوق اإلنساناإلسالميةاللجنة  .49

اعتبرت اللجنة االسالمية لحقوق اإلنسان، ومقرها هولندا، أن اعتقال السلطات البريطانية الـشيخ رائـد               
 الشق الشمالي، أواخر الـشهر الماضـي، تـم          –صالح، رئيس الحركة االسالمية داخل الخط األخضر        

  .ةبموجب ضغوط من الحكومة اإلسرائيلي
إن االعتقال المفاجئ للـشيخ رائـد صـالح،         : "وقال مسعود شجرة، رئيس اللجنة في بيان، يوم الخميس        

وحقيقة أنه يجهل السبب الذي جعل الحكومة البريطانية تسعى لترحيله إلى اسرائيل، يعززان فقط اإلعتقاد               
  ".رائيليةبأنه يتعرض لإلضطهاد بالمملكة المتحدة، بموجب ضغوط من جانب الحكومة اإلس

يتعين على وزارة الداخلية البريطانية أن تركز جهودها على منع مجرمـي الحـرب، مثـل                : "وأضاف
تسيبي ليفني، من دخول البالد، بدالً من حرمان الناس األبرياء من           ) وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة   (

  ".حقهم في دخول بريطانيا
 8/7/2011، 48موقع عرب

  
  ساعدات لقطاع غزةمصر تسمح بإدخال م .50

سمحت السلطات المصرية بإدخال مساعدات طبية وإنـسانية إلـى           : محمد سليم سالم   - رفح   - القاهرة
وقالت مصادر مصرية إن المـساعدات الطبيـة واإلنـسانية          . قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي أمس      

أميـال  " ضمن قافلة     كرسياً متحركاً، كانت   15 عبوة حليب أطفال و    800 سيارات إسعاف و   3عبارة عن   
  . األوروبية"3من االبتسامات 

 8/7/2011الخليج، الشارقة، 
 

  صنع للوقيعة بين الشرطة والمتظاهرين بمصرية ال قنابل إسرائيل:مباحث القاهرة .51
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ألقت مباحث القاهرة القبض على سائق بإحدى القنوات الفـضائية الشـتراكه فـي تحـريض                : القاهرة
د قوات الشرطة، وكان بحوزته قنبلة غاز سليمة وجديدة ومرسوم عليهـا            المعتصمين بميدان التحرير ض   

  ).شعار الكيان الصهيوني(نجمة داوود 
  
  

وقد أمرت النيابة باستمرار التحريات حول هذه الواقعة، التي من شأنها أن تسفر عن مفاجآت مثيرة فـي                  
  .   وجهاز الشرطةاألحداث التي تشهدها البالد حاليا، خاصة محاولة الوقيعة بين الشعب

  7/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نفوذ سياسي كبير في دولة جنوب السودان" إسرائيل"سيكون لـ :الرئيس السوداني السابق .52
أكد الرئيس السوداني السابق المشير عبد الرحمن سوار الذهب في تصريحات خاصة لـ : الخرطوم

لقد قطعت زيارة : " انفصال الجنوب كان رئيسيا، وقالأن الدور اإلسرائيلي والغربي في" قدس برس"
عالج إلى بريطانيا من أجل العودة إلى السودان ألكون حاضرا في احتفاالت إعالن دولة الجنوب يوم 
السبت المقبل في جوبا، بعد أن أصبح االنفصال أمرا واقعا ال بد أن نتعامل معه، وأن تكون لنا عالقات 

نحن ورثنا السودان موحدا وسلمناه دولتين، هذا أمر حز في نفوسنا لكننا . وب الوليدةمتينة مع دولة الجن
ونعتقد أن أمر االنفصال كان أوال وأخيرا ثمرة لتدبير غربي وأمريكي تحديدا ونتيجة . تجاوزناه بحمد اهللا

  ".للتدخل الصهيوني المباشر، فإسرائيل كانت هي الممول الرئيسي للتمرد في الجنوب
ما إذا كان يعني بذلك أن إسرائيل أصبحت بفعل األمر الواقع جارا للسودان الشمالي، قال سوار وع

سيكون إلسرائيل نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري كبير في الجنوب السوداني، لكن هذا ال : "الذهب
  ".يشعرنا أن إسرائيل جارة، هي موجودة في الجنوب لكنها لن تأخذ مكانة الجار

نحن نعلم أن المؤامرة لمزيد : "لتفتيت السودان الزالت مستمرة، لكنه قال" المؤامرة"لذهب أن وأكد سوار ا
تفتيت السودان الزالت مستمرة، لكن ال أعتقد أن شماليا واحد سيكون مستعدا للتفريط بأي شبر من 

  . السودان في المستقبل
 7/7/2011، قدس برس

  
  باعية المقبل سيدعو الستئناف المفاوضاتاجتماع الر": القدس العربي"مصدر سياسي لـ .53

من مصدر سياسي فلـسطيني مطلـع أن موفـدي القيـادة      ' القدس العربي 'علمت  :  أشرف الهور  -غزة  
الفلسطينية لواشنطن ناقشا مع المسؤولين األمريكيين سبل انطالق مفاوضات جديدة مع إسرائيل، بدالً من              

 التي تنوي اإلعالن عنها اللجنة الرباعية للـسالم عقـب      التوجه لألمم المتحدة، وذلك بحسب التحضيرات     
  .اجتماعها بواشنطن االثنين المقبل

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اإلدارة األمريكية طلبت من القيادة الفلسطينية التشاور حول                
ـ  "إسرائيل"موضوع استئناف المفاوضات من جديد مع       دة لطلـب  ، كبديل عن توجه السلطة لألمـم المتح

  .الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة
وبحسب المصدر فإن الواليات المتحدة تعكف اآلن على وضع صيغة تصور ستطرحه خـالل اجتمـاع                
اللجنة الرباعية للسالم االثنين المقبل، يتضمن الحديث عن عودة المفاوضات من جديد كحـل للـصراع                

  .الفلسطيني اإلسرائيلي
وقت أن كال من االتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة تتفهم المطلب الفلـسطيني             وأوضح في ذات ال   

الذي يطلب بوجود مرجعية ألي عملية مفاوضات، إضافة إلى إعالن إسرائيل موافقتها على مبـدأ حـل                 
  .الدولتين، ووقف االستيطان
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ر إلى ضرورة أن يحدث تحول      وأكد أن هذا األمر جرى إبالغه بشكل رسمي للقيادة الفلسطينية، لكنه أشا           
  .'حادت عن مواقف سابقة تبنتها بشأن عملية التسوية'في موقف اإلدارة األمريكية التي قال انها 

وأوضح المصدر السياسي أن القيادة الفلسطينية ال تعلم بالضبط حتى اللحظة المخطـط الجديـد لعمليـة                 
  .المفاوضات، وال األسس الذي سيستند إليها

المعلومات األولية تشير إلى أن توجه الرباعية الجديد يتمثل في انطالق مفاوضـات علـى               لكنه قال ان    
 مع إمكانية تبادل األراضي، على أن يضمن هذا العمل أمن دولة            67أساس قيام دولة فلسطينية في حدود       

  .إسرائيل
 عن الحدود واألمن،    ومن المتوقع بحسب معلومات القيادة الفلسطينية أن يتم الحديث في المفاوضات أوالً           

  .مع تأجيل ملفات مثل القدس والالجئين لوقت الحق
ان اجتماعاً للقيادة الفلسطينية سـيعقد عقـب خـروج بيـان            ' القدس العربي 'وقال المصدر السياسي لـ     

  .الرباعية المنتظر لتحديد موقفها من ما سيطرح
8/7/2011، القدس العربي، لندن  

  
  ممي بدولتهم أ من انتزاع اعتراف واشنطن تسعى لمنع الفلسطينيين .54

حذرت الواليات المتحدة الفلسطينيين من مسعى طلب االعتراف بدولتهم المنشودة في       :  وكاالت -عواصم  
االمم المتحدة بدون تحديدها اوال ضمن محادثات مع اسرائيل فيما عقد كبيـر المفاوضـين الفلـسطينيين        

  .صائب عريقات لقاءات في واشنطن
ثة باسم الخارجية االميركية فيكتوريا نوالند التي جددت التعبير عن االعتراضات االميركية            وقالت المتحد 

 هدفنا هو اعادة االطراف الى طاولة المفاوضات ضمن االطار الذي حـدده الـرئيس             »للخطة الفلسطينية 
ه وهو انها ليست     وموقفنا حول فكرة القيام بعمل ما في االمم المتحدة في ايلول ما زال ذات              )باراك أوباما (

  .»فكرة جيدة
8/7/2011، الدستور، عّمان  

  
  2012 مليون دوالر للعام 100بقيمة  لسلطة الفلسطينيةلفرنسا تتعهد بتقديم دعم  .55

 تعهدت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، بدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلـسطينية             :رام اهللا 
ويأتي هذا الدعم لتمويل العديـد مـن المـشاريع التطويريـة،             .2012 مليون دوالر للعام     100بحوالي  

ومشاريع اإلغاثة اإلنسانية، ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية، إضافة إلى دعـم مـشاريع التعـاون                
  .األخرى

جاء ذلك خالل المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط والتنمية اإلداريـة علـي                
، والقنصل الفرنسي العام لدى السلطة الوطنية فريدريك ديزنيو، في مقر الوزارة بمدينـة رام               الجرباوي

  .اهللا
من جانبه، تعهد القنصل الفرنسي ديزنيو بالتزام بالده بـدعم الـشعب الفلـسطيني والـسلطة الوطنيـة                  

قدرة المؤسسات  الفلسطينية، وعرض خالل المشاورات سياسة الحكومة الفرنسية وبرنامجها في دعم بناء            
الحكومية وتعزيزها لتصبح قادرة على إدارة المال العام، وتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين بـشكل              

  .فعال
7/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  "بن غوريون"فرنسا تنجح في صد قافلة السالم الجوية القادمة إلى مطار  .56
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 في تقديم المساعدة لحليفتها االسرائيلية      ،السلطات الفرنسية أمس   نجحت: يبفراس خط ،  فادي أبو سعدى  
  .  متضامنين فرنسيين أنهم منعوا من السفر الى اسرائيل7في صّد قافلة السالم الجوية، اذ أعلن 

 شخص عليها منعهم من الـسفر       400وقال فيليب أرنود أن الشرطة الفرنسية كانت تحمل الئحة بأسماء           
وقد حافظ النشطاء على السّرية التامة تحّسباً لرد الفعل اإلسرائيلي غير المعروف            . ضي المحتلة الى األرا 

لكـّن الـصحافة    .  دولـة  17حتى اآلن، فلم يعرف من القادمين أكثر من جنسياتهم وعددهم، وأنّهم من             
  . اإلسرائيلية أجرت مقابالت مع ناشطين تحدثوا عن المتضامنين

  ،8/7/2011، خبار، بيروتاأل
  

   "أسطول الحرية" بـ "إسرائيل" تدخل يشرعمم المتحدة يحتج على تقرير أللالمقرر الخاص  .57
مم المتحدة للحق في الغذاء اوليفييه دو شوتر امس على مـضمون            احتج المقرر الخاص في األ    : وكاالت

يـان  وقـال فـي ب    . التقرير الذي اعترف فيه بان كي مون بشرعية تدخل اسرائيل ضد اسطول الحرية            
  .»تلقى مشروع التقرير هذا وهو يعارض بشدة ما يتضمنه من خالصات«اصدره مكتبه انه 
. »بيانا يندد فيه بخالصات االمين العام، وهو امر استثنائي في نظام االمـم المتحـدة              «واوضح انه يعد    

سـرائيلي  بحسب اوليفييه دو شوتر فان الحصار والتـدخل اال        «وتابع مكتب المقرر الخاص في بيانه انه        
  .»ينتهكان بوضوح القانون الدولي وحق االنسان في الغذاء

8/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  سرائيلي عمل غير الئق من الشعب اإل غزة محاصرة قطاع:وزير خارجية لوكسمبورغ .58
 ،نقاش جرى في ندوة بمدينة بوخـوم األلمانيـة        خالل  دعا وزير خارجية لوكسمبورغ     : )ألمانيا(بوخوم  
جمـال نـزال الـى      .  عضو المجلس الثوري لحركة فتح المتحدث باسم الحركة في أوروبا د            فيه شارك

. "سرائيلإ"التشديد على قدسية حق الفلسطينيين في العيش بكرامة أسوة بمطالبة أوروبا بحل يضمن أمن               
ل غير حكيم   ودعا جين آسيل بورن الى رفع الحصار عن غزة واصفا محاصرة القطاع بالجدران بأنه عم              

سرائيلي الذي خبر صروف المعاناة واالضطهاد كافة حـسب آسـيل         وغير الئق كممارسة من الشعب اإل     
  .بورن

  8/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  وجهتنا غزة": 2أسطول الحرية"مشاركون في  .59
 الحملـة   وبينما أكّد منظمون مـن    . »2أسطول الحرية «تضاربت األنباء أمس حول مصير      : شهيرة سلّوم 

األوروبية إلنهاء الحصار على غّزة أّن الناشطين عادوا أدراجهم الى بالدهم، وأّن الحملة انتهت، ويجري               
، قال متضامنون أجانب مشاركون في الحملة من اليونان إنهم باقون           »سفن العودة «االستعداد اآلن لحملة    

  .ى الوصول اليها ولو بعد حينولن يعودوا، وإّن وجهتهم غّزة وهدفهم حريتها، وهم مصّرون عل
إّن » األخبـار «وقال أحد أعضاء الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غّزة، رامي عبدو، في اتصال مع               

لتسيير األسطول الـى    » كان محاوالت اللحظة األخيرة   «ما جرى خالل األربعة أيام الماضية في اليونان         
 الهولندي واالسـباني،    - السويسري وااليطالي    -لماني  األميركي وااليرلندي واأل  : وأكّد أن الوفود  . غّزة

 -وأضاف أن السفينة النرويجيـة      . غادروا الى بالدهم، وإن السفينة اليونانية لم تتحّرك أصالً من المرفأ          
 أشخاص الـى    9تحركت من ميناء الى ميناء، فيما عاد اليخت الفرنسي الذي يحمل            » جوليانو«السويدية  

  .لوقود، بعدما تمكن من اإلفالت من خفر السواحل اليونانية، فاحتجزته السلطاتمرفأ كريت للتزود با
 مسارات، السياسي عبر أصدقائنا     3رغم ذلك، قال عبدو إنهم يحاولون البحث عن بدائل، والضغط باتجاه            

في البرلمانات األوروبية، والقانوني عبر رفع شكوى ضّد مخالفة السلطات اليونانيـة، والـشعبي عبـر                
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. »إعادة قضية حصار غزة الى الواجهة     «ورأى أن الهدف من الرحلة قد أنجز وهو         . لتظاهر واالحتجاج ا
  .»اسرائيل تجّيش كل هذه القوى من أجل بضع سفن مسالمة محملة بالمساعدات اإلنسانية«وأضاف 

8/7/2011، خبار، بيروتاأل  
  

  "2 الحريةأسطول "احتجاجات في غزة وباريس تنديدا بموقف اليونان تجاه  .60
الفرنـسية  " سفينة الكرامة "تظاهر عشرات األشخاص معبرين عن مساندتهم لركاب        : حامد جاد  - باريس

التي أفلحت في اإلبحار من المياه اليونانية باتجاه قطاع         " 2أسطول الحرية   "التي تعد الباخرة الوحيدة من      
  .غزة

ة دبلوماسية للسفينة، منددين بمـا أسـموه        وطالب المشاركون في التجمع الحكومة الفرنسية بتوفير حماي       
لسلطات بالدهم التي شجبت استمرار الحصار إلى غزة وفي نفـس الوقـت طالبـت               " التناقض الفاضح "

  .المواطنين الفرنسيين المناهضين لالحتالل اإلسرائيلي بعدم المشاركة في األسطول
ن الفتات تطالـب حكومـة الـرئيس        وتجمع المتظاهرون بمحاذاة وسط شارع الشانزليزيه الشهير رافعي       

أو االعتداء على ركابها االثني عشر الذين       " الكرامة"نيكوال ساركوزي بمنع إسرائيل من اعتراض سفينة        
يتصدرهم الزعيم السابق للحزب الجديد المناهض للرأسمالية أوليفيه بيزانسنو والنائب األوروبـي عـن              

  .حزب الخضر المحلي نيكول كيل نيلسنسن
8/7/2011، ّمانالغد، ع  

  
  أيسلندا ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى بعثة  .61

أعلنت جمهورية آيسلندا األوروبية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها من مفوضية            : رام اهللا 
  .عامة إلى بعثة فلسطين

 المالكي، فـي مقـر وزارة       وسلم وزير خارجية أيسلندا اوسور سكارفونيسون نظيره الفلسطيني رياض        
  .الشؤون الخارجية برام اهللا، مساء الخميس، وثيقة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني

وقال الوزير األيسلندي، في لقاء مع الصحفيين عقب توقيع اتفاقية المشاورات السياسية بـين وزرايتـي                
 طويلة القضية الفلسطينية، وأنها تدعم حل       إن أيسلندا دعمت منذ سنوات    "الخارجية في أيسلندا وفلسطين،     

  ".1967الدولتين الذي يجب أن يؤمن قيام دولة فلسطين على حدود عام 
وأكد سكارفونيسون ان بالده ستصوت لصالح االعتراف وطلب العضوية لفلسطين في األمـم المتحـدة،               

ضـات جـادة بينهمـا تـؤدي        داعيا في الوقت نفسه الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، إلى العودة مفاو         
  ."للوصول إلى نتائج وليس فقط مفاوضات من أجل المفاوضات

  وقال سكارفيدنسون إنه يدعم المصالحة الفلسطينية التي ستؤدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية
  7/7/2011، وكالة قدس نت

  
   غزة؟ هل أقر الصليب األحمر حقاً بعدم وجود أزمة إنسانية في":كريستيان ساينس مونيتور" .62

 تحـاول   "إسرائيل"األميركية إن   » كريستيان ساينس مونيتور  «قالت صحيفة   : كريستيان ساينس مونيتور  
هذه المرة استخدام كل األساليب المتاحة أمامها من أجل عرقلة مسيرة أسطول الحرية المتجه إلى قطـاع                 

ان بمنع زوارق األسطول من     غزة، حيث نجحت على سبيل المثال الدبلوماسية اإلسرائيلية في إقناع اليون          
  .مغادرة موانيها

وأضافت الصحيفة أنه في إطار هذا الجهد اإلسرائيلي الحثيث لكسب الرأي العام، قامت المتحدثة باسـم                
قوات الدفاع اإلسرائيلية روتم وايزمن بنشر مقابلة مع نائب مدير بعثة اللجنة الدولية للـصليب األحمـر                 

مـسؤول الـصليب    «على موقع جيش الدفاع اإلسرائيلي تحـت عنـوان          بقطاع غزة ماتيلد دو ريدماتن      
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إال أن الصحيفة أكدت أن هذا الحوار جاء مليئا بالمغالطـات           . »ال توجد أزمة إنسانية في غزة     .. األحمر
  كما نقلت عن المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر تأكيدها أن           , والتي قامت بتفنيدها  , غير الحقيقية 

  
بهدف إثبات وجهة النظر اإلسـرائيلية غيـر        , قع اإلسرائيلي تعمد عدم نشر الحديث كامال في سياقه        المو

  .الحقيقية بعدم وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة
8/7/2011، العرب، الدوحة  

  
  وتستعد لمواجهة االسطول الجوي... اسطول الحرية » افشالها« تحتفل بـ"سرائيلإ" .63

الناطقون بلسان الحكومة االسرائيلية يتحدثون عن انتصار، بعـدما بـات           : دة آمال شحا  -القدس المحتلة   
ومع . واضحاً ان أسطول الحرية الثاني، الذي لم ينطلق في موعده، لن ينطلق في هذه الفترة على ما يبدو                 

أن منظمي األسطول يشيرون الى ان رسالتهم قد وصلت، ورفاقهم ينظمون أسطوالً من نوع آخر ال يقل                 
ة وأهمية، هو األسطول الجوي، فإن رئيس الحكومة االسرائيلية أمر بإعالن حـال اسـتنفار لمنـع                 نوعي

  .األسطول الجوي وإجهاض خطواته
ومن الالفت ان رئيس الحكومة االسرائيلية ووزراءه يشيدون بالمساعدة الهائلة التي قدمتها كل من تركيا               

حكومة تركيا برئاسة   . حاسماً في منع إطالق األسطول    فقد كان دور الدولتين     . واليونان في هذه المعركة   
، التي نظمت األسطول    »IHH«رجب طيب أردوغان، امتنعت بدورها في البدايات، عندما أمرت منظمة           

األول وبدأت في تنظيم األسطول الثاني، عن المشاركة في األسطول الثاني وأغلقت موانئها فـي وجـه                 
سطول الثاني تصل الى موانئها ثم احتجزتها وعرقلت انطالقها ولـم           السفن، بينما تركت اليونان سفن األ     

  .تتورع عن قمع هذه السفن واعتقال ربان أميركي إلحداها
فهي كانت قد قررت السيطرة على األسـطول      . الدور التركي واليوناني أراح اسرائيل من مغامرة حقيقية       

عملية السيطرة وحرص على الترويج لصور      بالقوة، والجيش االسرائيلي أجرى تدريبات شبه علنية على         
لن نـسمح للـسفن   «: تدريباته العسكرية المتواصلة وفيها يبتدع وسائل عدة لمواجهة السفن، تحت عنوان        

وقـد  . »بالدخول ولكننا سنبذل كل جهد بعدم تكرار احداث سفينة مرمرة ومنع سقوط قتلـى ومـصابين               
لسفن برشّها بكميات كبيرة من المياه اآلسنة عبر انابيب         شملت التدريبات عمليات انزال وتجربة مواجهة ا      

وأبرز ما كان سيعتمد عليه     . تم تركيبها داخل السفن وكمية المياه المستخدمة كافية إلفقاد السفينة توازنها          
سالح البحرية في المواجهة جدار مائي أقيم في المياه االقليمية وتم التدرب عليه من قبل عشرات الـسفن                  

  .ق الجيش االسرائيلي، لم تنجح في تجاوزهالتي، وف
ولكن قيادة الجيش أبلغت الحكومة انها تفضل أال تصل الى وضع تحتاج فيه التباع هذه الوسائل القمعية،                 
ألنها تخشى من وقوع أخطاء تؤدي الى مقتل نشطاء سالم على متن سفن األسطول أو الى مقتل جنـود                   

فتح ذلك الباب أمام ادانة دولية جديدة السرائيل، يمكن ان تـنعكس            فإذا قتل نشطاء سالم، سي    . اسرائيليين
بإضافة أسماء جديدة الى قائمة الجنراالت االسرائيليين الذين يحرمون اليوم من مغادرة البالد خوفاً مـن                

وإذا قتل جنود اسرائيليون، فإن األمر قد يـؤدي الـى           . اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب     
من هنـا، وعلـى رغـم أن        . جنة تحقيق اسرائيلية أو أكثر، تحاسب قادة الجيش وربما الحكومة         اقامة ل 

استطالعات الرأي االسرائيلية تشير الى تأييد الجمهور االسرائيلي للعملية، فإن الجـيش يفـضل عـدم                
  .االضطرار الى تنفيذها

 وتركيا في شكل خاص، للعمل علـى        من هنا بدأت حملة ديبلوماسية هائلة إلقناع العالم عموماً واليونان         
  .منع اطالق األسطول

مضمون الحملة االسرائيلية بني على عناصر عدة تجملها الخبيرة في الشؤون العربية، ليندا منوحيم، التي               
اكثر ذكاء من التعامـل فـي فتـرة         «كانت بين مجموعة باحثين دعوا الحكومة الى التصرف في شكل           
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تشويه سمعة منظمي القافلة وإظهار حقيقة اهـدافهم الداعمـة والمـساندة    األسطول األول والتركيز على  
وأشارت منـوحيم الـى     . »منظمة قاتلة وعنصرية وغير انسانية    «، التي وصفتها بأنها     »حماس«لحركة  

أهمية الترويج لحملة تدعو هؤالء الناشطين الى االهتمام بمجموعات أخرى كثيـرة مـن الفلـسطينيين                
  . بالفعل، للمساعدة أضعاف ما يحتاجها فلسطينيو غزةوالعرب ممن يحتاجون

وتتابع منوحيم، في السياق نفسه، ترداد مواقف استخدمها رئيس الحكومة نتنياهو ووزيرا دفاعـه ايهـود                
على خلفية التطورات الداخلية في دمشق، فمن غير المتوقـع          «: باراك وخارجيته أفيغدور لبرمان، فتقول    

م مشكلة الالجئين، سواء في الجانب التركي الذي استوعب حتى اآلن أكثر من             تحسين الوضع انما ستتفاق   
في «: وتضيف. »عشرة آالف سوري، او في الجانب اللبناني الذي استوعب وفق التقديرات بضعة آالف            

الوقت الذي تأخذ فيه المأساة االنسانية السورية في التعاظم كل يوم، تخطط بضع منظمات اجنبية لإلبحار                
سطول نحو غزة مع مساعدات انسانية للفلسطينيين الذين ال يعانون من أي نقـص وفـق الكميـات                  في ا 

وضـع  «: وتـضيف . ، على حـد ادعائهـا     »الكبيرة من الغذاء والمؤن المختلفة التي تدخل الى القطاع        
هـم  بين المحظورات الكثيرة، ال يحق ل     . الفلسطينيين في المخيمات في لبنان اخطر بكثير والعالم صامت        

ادخال مواد بناء، ال يمكنهم ان يتعلموا مهنة حرة، وهو الحق الذي يحظى به حتى سجناء حمـاس فـي                    
 سـجل   2010فضالً عن ذلك، فقد استبشرنا بأن النمو االقتصادي في غزة عـام             ... السجون االسرائيلية 

ي آخـر للجمهـور      في المئة، وقد بني حتى اآلن فندقان وقريباً سيفتتح مجمع تجـار            18ارتفاعاً بمعدل   
  .»الفلسطيني

لقد حمل القادة االسرائيليون مثل هذه األفكار في حملة اقناعهم وأضافوا ان منظمـي األسـطول ليـسوا                  
انما ترمي الى دعم حمـاس      » البعيدة عن االنسانية لقطاع غزة    «صادقين في دعم أهل غزة وأن اهدافهم        

جه هؤالء النشطاء المساعدات الـى االشـخاص        اذا ما و  «: وتؤكد منوحيم . »وتعزيز قدراتها العسكرية  
الذين يحتاجونها حقاً، فالالجئون السوريون المتبقون بال مأوى وبال غذاء وبال دواء في لبنان اضافة الى                

  .»اولئك الذين استوعبتهم تركيا، ال بد من انهم سيحظون بتأييد جارف في العالم الغربي
السالم في العالم، فإن زميلتها ميلني فيلبس تقترح خططـاً          وإذا كانت منوحيم تقترح خطط عمل لنشطاء        

وفي رأيها فكل ما يـروج مـن ازمـة          . »مجانين العالم اتحدوا  «لمواجهة نشطاء السالم واختارت شعار      
المجانين الذين ينطلقون في قافلة الحرية نحـو اسـرائيل،          «انسانية في غزة هو مجرد حديث من اولئك         

ومن وجهة النظر االسرائيلية هذه، فإن قافلة السفن مجـرد          . ن او القافلة الجوية   سواء كانوا في قافلة السف    
ووفق فيلبس، فإن التخطيط لقافلـة      . ، على حد وصفها   »الساذج«ألعوبة ترمي الى اقناع الجمهور الغربي       

 السفن هذه يؤكد من جديد ان اسرائيل غير معرضة لتهديدات وهجوم من الناحية العسكرية، انما ايـضاً                
من الناحية النفسية، وهذه االخيرة هي االشد فتكاً ألن المروجين لها يستخدمون أالعيب ناجحة أمام الرأي                

  .العام العالمي
وهناك من يعتبر االنتصار االسـرائيلي      . ولكن االسرائيليين، ليسوا موحدين في الموقف من هذه القضية        

سخافة تقبع في اساس سياسة الحكومة      «ن بأنه   ووصف البعض توجه اسرائيل المعارض للسف     . أمراً موقتاً 
ورد هؤالء على التقارير التي روجت لها اسرائيل حول عدم وجود ازمة انسانية في قطـاع                . »ورئيسها

غزة بالقول ان ابقاء مليون ونصف مليون فلسطيني تحت قيود قاسية تفرض على الحركة والتجـارة ال                 
وكتبـت  ...  فقط ويكرس اسرائيل كدولة محتلـة ووحـشية        يساهم في شيء، بل يخلد النزاع والكراهية      

. االغالق البحري يبرر الحاجة الى منع ادخال السالح الثقيل        «: حول الموضوع تقول  » هآرتس«صحيفة  
ولكن الضغط االقتصادي لم يؤِد الى اعتدال مواقف حماس، ووقف المتظاهرين في طريقهم الى غزة لن                

 التصدي بأدوات سياسية تؤدي الى تغيير نهجها، والجهد العسكري          يجب. يغير الميزان العسكري لحماس   
منع االسطول ال يمكنه أن يغطي على الفشل التـام للـسياسة            . يجب تركيزه على احباط تهريب السالح     

االسرائيلية وقدوم األسطول الجوي الى مطار بن غوريون في تل أبيب هو دليل واحد فقط علـى فـشل                   
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ويحاولون لفت النظر الى سياسة اسرائيل العدوانيـة فـي          . أنصار السالم مبدعون  ف. السياسة االسرائيلية 
  .»وحكومة اسرائيل الحالية عاجزة تماماً عن اعطاء ردود مقنعة أمام العالم. مختلف األشكال

  8/7/2011، الحياة، لندن
  

   مقارنة بين غزة والضفة في أربعة أعوام .64
  محمد القيق

تها العديد من األحداث والمفارقات في جسم وطن واحد، فلسطين، بغـض            هي السنوات األربع التي تخلل    
النظر عن تعريف كل طرف لها ولحدودها، فكانت للشعب المنكوب قصة مع حكومتين ونموذجين األول               
في قطاع غزة منتخب ومصادق عليه من المجلس التشريعي والثاني في الضفة الغربية بقـرار رئاسـي                 

ام حكومتين من الشعب وخارجه بغض النظر عن السجال القانوني، فالواقع هـو             وإرادة خارجية، فكنا أم   
  .الذي حكم الضفة وغزة، ومن هنا ندرس أربعة أعوام من حكم الطرفين إن صح التعبير لشعب واحد

في غزة رئيس الوزراء وحكومته غير مقيدة بقرار االحتالل والسماح لهم بالسفر، وفي الضفة المجنـدة                
  ! تفتش الرئيس قبل الخروج لمؤتمرات السالماإلسرائيلية

وتعطي الرواتب في مواعيدها وبمقدارها رغم الحصار المفروض عليهـا          " غير مديونة "في غزة حكومة    
في الضفة الغربية نصف راتب ومواعيد متفرقة ومتوترة رغـم االنفتـاح        .. والتضييق على سبل تمويلها   

ادي واالكتفاء الذاتي، كما أن المديونية على الحكومة تعدت         وما تتحدث عنه السلطة من االزدهار االقتص      
المليار والقروض من البنوك زيادة على وضع يقال إنه في ضفة سالم ورخاء إال أن مـضمونها ديـون                   

  .وشقاء
في غزة تتنقل في مساحة القطاع بأكمله دون إغالق رفح عن خانيونس عن جباليا عـن بيـت حـانون                    

أمـا فـي    .. ع الساحلي دون توقف، هذا في غزة الرافضة لالعتراف باالحتالل         فالمركبة تسير مع الشار   
الضفة حكومة تحكم داخل المدن فقط التي تفصلها عن بعضها بوابات وحواجز الجيش اإلسرائيلي وحتى               
في داخل المحافظات حواجز ومنع وتصاريح بين القرى والمدينة في جو يشبه غرف السجن ومـصلحة                

قال إنها تقاد من حكومة تعترف باالحتالل كدولة، فماذا يراد منا حتى تفـتح المـدن                السجون، في ضفة ي   
  !على بعضها؟

في غزة حرب شنها االحتالل على المواطنين وحكومتهم فكان الصمود والثبات عنوانهم وبقيت المواقف              
د تـل الربيـع     على ما هي عليه، فالمقاتلون على الثغور يتربصون الجنود والمغتصبين، والصواريخ تهد           

واألمن الداخلي يحاصر شبكات العمالء والمخدرات رغم اإلمكانات البسيطة، وفي الضفة يعاد المستوطن             
إذا اقتحم المدن ويكرم في الضيافة كما أن الجنود بإمكانهم وقف الرئيس والمرؤوس في أي لحظة، فـال                  

حتالل في ظل توفر كل اإلمكانات للـدفاع        مقاتلين هنا للدفاع عنها والمدن تستباح يومياً من قبل جنود اال          
  .عن المدن، وال أمن داخلي قوي لمحاربة العمالة للمحتل والمخدرات

في غزة أنفاق وبحر وحياة بفعل اإلرادة والعزيمة وعدم االنصياع ألوامر االحتالل، وفي الضفة الغربية               
وات يجب أن يكون عبر االحتالل      جسر األردن ممنوع على الكثير من الفلسطينيين، ودخول المواد واألد         

  !وله من الوقت ما يريد، واالستسالم سالح سماه البعض حكمة
في غزة عدد المعتقلين في سجون االحتالل ال يتجاوز المئات ولديهم الجندي األسير جلعاد شاليط، أما في                 

ن، والتنـسيق   الضفة آالف األسرى ويحارب من يحاول خطف الجنود بل يجب إعادتهم إذا اقتحموا المد             
  .األمني زيادة

في غزة حكومة لم يسجل عليها فساد إداري ومالي وعليها رقابة من المجلس التـشريعي مباشـرة فـي                   
جلسات منتظمة، وفي الضفة الغربية يكشف زكارنة عن فساد فـي وزارات الحكومـة، دون التحقيـق                 

  .وتشكيل لجان متابعة لهذا الفساد وتبعاته
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 أحدهما أفرزه الشعب بانتخابات نزيهة واآلخر فرض نفسه واقعاً على الـضفة             ترى ونحن أمام نموذجين   
الغربية بحجة توفير الدعم المالي ومتطلبات الشعب، هل توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الشعب الفلـسطيني             

الضفة بالفعل كان اختار األنسب إلدارة حياته اليومية؟، وما هذا االستنتاج إال من قراءة الواقع في غزة و                
خالل أربعة أعوام، فالفارق هائل بين الخاسرين في كل معركة ويبشرون بأعظم نصر، والفائزين في كل                

  !.معركة ويعدون بمزيد من النصر
  6/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  خطوة على الطريق"... بلعين"نجاح  .65

  أسعد عبد الرحمن. د
ي ورمزي وحضاري في سياق االحتجاج ضـد        ألسلوب سلم " بلعين"على مدى سنوات ست، لجأت قرية       

وقد شارك أهَل القرية في كفاحهم المسالم متضامنون        . جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي كل يوم جمعة      
من مختلف دول العالم وناشطون حقوقيون إسرائيليون، ضمن حملة تعبويـة فلـسطينية شـعبية هـدفها                

لدولية المؤيدة للـشعب الفلـسطيني، والتـي تطلـق          الوصول إلى دعم المجموعات الشعبية والمنظمات ا      
المظاهرات والفعاليات في مجتمعاتها بهدف الضغط على حكوماتها إلدانة الجدار، مطاِلبةً إسرائيل بوقفه،             

ومع استمرار التظاهرات الشعبية دون انقطاع، نجح أهالي بلعين في إجبار االحـتالل             . وهدم ما بني منه   
الجدار عن أراضي القرية، والذي جاء تطبيقاً لقرار قـضائي مـن المحكمـة              على إزالة جزء كبير من      

 على قرار يعترف بأن مسار الجدار الذي بدأ         2007اإلسرائيلية العليا التي صادقت في الرابع من سبتمبر         
وبذلك، بدأت سلطات االحتالل تفكيـك الـسياج        . بناؤه على أراضي بلعين غير قانوني، كما يأمر بإزالته        

وبهذا . ل من الجهة الغربية للقرية ومن المفترض أن تكتمل إزالة الجدار مع منتصف يوليو الجاري              األو
تسترجع قرية بلعين التي تحولت إلى رمز للمقاومة الـشعبية الفلـسطينية ضـد الجـدار واالسـتعمار                  

ـ   .  صادرها االحتالل  2300 دونم من أصل     1200، نحو   )االستيطان( لجنـة  "وبحسب المنسق اإلعالمي ل
، راتب أبو رحمة، فإنه خالل السنوات الـست الماضـية أصـيب             "مقاومة الجدار واالستيطان في بلعين    

 من أبناء بلعين التي ال يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، موزعين على خمس عائالت، منهم عشرة                 1400
ـ              ة نتيجـة بقـاء   أصيبوا بجروح خطيرة وأصبحوا معاقين، مشيراً إلى أن الفرحة في بلعين تظل منقوص

  . دونم من أراضي القرية خلف مسار جديد للجدار يجري بناؤه على أراضي القرية1100
جـدار  "وعلى امتداد العالم، يدرك عدد متزايد من الناس أن جدار الفصل العنصري اإلسـرائيلي هـو                 

ـ     ) االستيطاني(يقوم على الفكر العنصري االستعماري      " سياسي كمـا  -يس  التوسعي اإلسرائيلي، وأنـه ل
اإلرهـاب  (للدفاع عـن الـنفس فـي مواجهـة          ) مشروعة(أمنية اضطرارية و  " خطوة   -تروج إسرائيل 

ـ  ) الفلسطيني  فـي   50فالجدار يتيح لالحتالل اإلسرائيلي السيطرة على ما يقارب         ". 48داخل أراضي ال
لح علـى تـسميته    المئة من الضفة الغربية، خالقاً واقعاً صلباً على األرض، يجعل أية مطالبة بما اصـط              

والجدار، كذلك، يرسِّم الحـدود علـى األرض إسـرائيلياً،          . الفلسطينية مجرد أحالم  " ثوابت الحد األدنى  "
ويستولي على مصادر المياه الرئيسة، وكذلك األراضي الزراعية، ويضع الفلـسطينيين فـي جيتوهـات               

ويدمر المنـشآت االقتـصادية،   ،  )المستوطنين(عنصرية لها بوابات تخضع لرحمة المستعمرين       ) معازل(
والجدار ال يلغي فقط إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل يلغي           . ويحرم الفلسطينيين من العمل والتعليم    

كذلك إمكانيات الوجود الفلسطيني على هذه األرض، تاركاً وراءه قرى بأكملها عالقة بين الجـدار ومـا                 
  ".الخط األخضر"تسميه إسرائيل 

 بلعين، من خالل استمراريتها وسنوات نضالها الماضية، قدرة اإلنسان علـى رفـض الواقـع                لقد أثبتت 
البلدات والقـرى   (كما أن تلك القرية عززت مع أخواتها        . المظلم وعلى مقاومة االحتالل بالطرق السلمية     

الرتقاء بفعالياتها  الرؤية المستقبلية للمقاومة الشعبية عبر مشاركة ممثلي القوى الوطنية، وسبل ا          ) المقاومة
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مستقبال، حتى اكتسب هذا النوع من النضال السلمي أنصاراً كثيرين في أنحاء العالم، فاستطاعت حـشد                
  . دعم دولي في مواجهة العنصرية اإلسرائيلية، وأماطت اللثام عن وجهها القبيح

رادة والتصميم قادرة على    ، والتأكيد على أن الجماهير الشعبية المتسلحة باإل       "الربيع العربي "ومع تصاعد   
انتزاع أمانيها، تظهر هذه القرية التي لم تنتظر ال الدعم وال المساندة من أحـد، بـل نظمـت ووحـدت                
صفوفها واتخذت قرارها بالمقاومة السلمية دون شعارات وخطب رنانة، بل عبر عمل متواصـل علـى                

تند إلى الجماهير ووحـدتها ودعـم       األرض، مدعوماً بإرادة صلبة برهنت على أن النضال الشعبي المس         
المتضامنين األجانب، وحتى اإلسرائيليين أنفسهم من القوى غير المتصهينة، قادر على إلحـاق الهزيمـة               

  .بالمحتل الصهيوني مهما امتلك من قوة
ويبقى القول هنا أن ما قامت وتقوم به بلعين وأخواتها بحاجة إلى دراسة معمقـة مـن قبـل مؤسـسات                     

فمن أجل  . حزاب السياسية، سعياً لتطويره كي يطال المدن الشقيقة من أجل تعظيم نقاط القوة            المجتمع واأل 
ربح المعركة يجب تنظيم الجهد الشعبي الوطني الفلسطيني في مقاومة الجدار بحيث يصبح جهداً موحـداً                

متعاظمـة ال   شامال ال يقتصر على القرى والبلدات ذاتها، وعلى نحو يستهدف تجسيد مقاومة جماهيرية              
فال أنجع من   . تكتفي بمسيرات بلعين وأخواتها، على أهميتها، وإنما تنتشر وتمتد في مدن األرض المحتلة            

ففي ظل تأزم األمـور مـع       . درب االنتفاض الفلسطيني السلمي الحضاري المتجدد، حتى تقرير المصير        
 الفلسطيني الداخلي وتزايـد     وجود حكومة يمينية متطرفة عززت جمود المفاوضات، ومع ترسخ االنقسام         

مشاعر اإلحباط إزائه، تظهر بلعين لتؤكد قدرة الشعب العربي الفلسطيني على مواجهة االحتالل بأبـسط               
السبل والوسائل المتاحة، ما يؤشر إلى إمكانية انبثاق لحظة انتفاضية جديدة تتطور وتتحول إلى انتفاضة               

  .جماهيرية ثالثة ضد االحتالل
المفاوضات متوقفة حاليا، أو يراد لها      " عملية"وبما أن   . وأخواتها عامٌل دافع النتفاضة ثالثة    نعم، إن بلعين    

أن تكون عبثية وممتدة إلى أمد غير معروف، فإن بلعين تفتح الشهية على اندالع المقاومة السلمية ضـد                  
نصري، وضـد عمـوم     وبناء الجدار الع  " االستيطاني"العنصرية اإلسرائيلية وجرائمها، وضد االستعمار      
بل إن العديد من الكتاب اإلسرائيليين أدركوا حقيقة ما         . سياسات التهويد ومصادرة األراضي وهدم البيوت     

) ألوف بـن  " (هآرتس"فها هو المحلل السياسي في      . ستؤول إليه األيام خاصة مع قرب استحقاق سبتمبر       
مم المتحدة بالدولة الفلسطينية، ألن القرار لن       االنتفاضة الثالثة حتمية وستندلع في حال اعترفت األ       : "يقول

ينفذ من تلقاء نفسه، وسيشن الفلسطينيون حرباً للمطالبة بحقوقهم السيادية وطرد الجيش اإلسرائيلي مـن               
إن توقيت االنتفاضة الثالثة والسبب المباشر الندالعها غير معروفين بعد،          : "ثم يضيف الكاتب  ". أراضيهم

وأخيراً يخلص إلى أن    ". تظر الفلسطينيون الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر       لكن ليس مؤكداً أن ين    
الوقت اآلن بات متأخراً والعالم ينظر إلى نتنياهو كرافض للسالم وعنيد ويتمنى سقوطه، وهو لن يتمكن                "

ب الذي سعى   من منع االنتفاضة الثالثة، ومثل سابقتيها، ستكلف إسرائيل ضحايا أكثر وستقود إلى االنسحا            
  ".نتنياهو إلى إحباطه

  8/7/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  !بمناسبة انحباس الرواتب ؟» الفّياضية«عن  .66
  عريب الرنتاوي

  !سبحان اهللا 
، تـشتد   »تصريف األعمـال  «في كل مرة يطرح فيها أمر تغيير حكومة رام اهللا واستبدال رئيس وزراء              

تتأخر رواتب عـشرات    ...عن تقديم المنح والمساعدات   » نرزالدو«يتخلف  ...الضائقة المالية واالقتصادية  
ألوف الموظفين أسبوعا أو أسبوعين أو حتى ثالثة أسابيع، وفي أحسن األحوال، يصرف نصفها ويتـرك                
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لكأن لقمة عيش الفلسطينيين في الـضفة وأكنـاف بيـت المقـدس             ...»إلى حين ميسرة  «النصف الثاني   
  .السياسي لرجل واحد فقط، اسمه الدكتور سالم فّياضوأطراف غزة، باتت مرتبطة بالمصير 

كل آخر  ...»الصّراف اآللي «ال رواتب ستصرف، وال اموال ستجري في عروق         ...»من بعدي الطوفان  «
كلمـا مـررتم بــ      ...شهر عليكم أن تتثبتوا من بقائي فوق مقعدي الوثير، وإال كانت الطامة الكبـرى             

»ATM «   التي تمطر شواكل ودوالرات، لـن      » الماكينات السحرية «ذه  ه...تذكروا الدكتور سالم فّياض
ـ    ...»تداول السلطة «تدور لها عجلة، إن فكر أحدكم بـ         العمـر  ...»تـصريف األعمـال   »نحن هنـا لـ

ال يكفـي خمـس     ...ودائما هناك حاجة لمن يصرف هذه األعمـال       ...»ما بتخلص «واألعمال  » بخلص«
، »تصريف لألعمال «األخير من حيواتنا ونحن في      ، سنقضي الهزيع    »الصرف والتصريف «سنوات من   

  .»آخر الشهر«ودائما تحت طائلة 
لكأننـا  ...هي المعجزة االقتصادية التي أرادوا لنا أن نصدق أنها تسير في ركاب رئيس تصريف األعمال  

هي معجزة بناء المؤسسات التي يراد      ...أمام مهاتير محمد في ماليزيا أو رجب طيب أردوغان في تركيا          
دولة «أو  » صدر اإلسالم «لنا أن نصدقها، لكأننا خرجنا من ظلمات الثورة وجاهلية الحقبة العرفاتية إلى             

 سخرت من حكاية المؤسسات     - من بينها واحد على األقل، لكارنيغي        -مع ان تقارير عديدة     ...»المدينة
 قبـل، أو يعمـل      ، وقالت أن معظم هذه المؤسسات نشأ مـن        »تصريف األعمال «التي انتعتشت في ظل     

فيما االقتصاديون الفلسطينيون، سخروا بـاألمس فقـط، مـن          ...»إياه«من الطراز   » عالمثالثية«بمعايير  
في رداء األعمال وتصريف األعمال، الذي يصّور       » ثقوب سوداء «وتحدثوا عن   » المعجزة االقتصادية «

  .»أبيضا ناصعاً«لنا 
صحيح مئة بالمئة، وال يأتيه الباطل عـن        » ساطيرأ«و» أسطرة«سنفترض أن كل ما يحيط بالرجل من        

وبقاء الرجل في مكانه، حتى تكـون سـبباً كافيـاً           » تدفق المال «تكفي هذه العالقة بين     ...يمين أو شمال  
يجب أن تكون مدعاة للقلق     » الفّياضية»و» الرفاه«مثل هذه العالقة الشرطية بين      ...لالستغناء عن خدماته  

مثل هذه العالقة الشرطية تليق     ... البتزاز التأييد وتجديد الحضور وتمديد الوالية      وسبباً للرحيل، ال وسيلة   
في عصر االسـتقالل وأزمنـة      » تداولها«أو  » شراؤها«، وال يمكن    »اإلرساليات«و» القناصل«بعصر  

  !.؟»ربيع العرب«التحرر الوطني، فكيف حين نكون في ذروة 
ال أحد له مـصلحة     ...الفلسطينية إن ظل فّياض أو رحل     لن يتوقف تدفق المال والمساعدات في العروق        

في تجويع الشعب الفلسطيني، ال حباً به أو كرمى لسواد عيون أبنائه، بل خوفاً على األمـن اإلسـرائيلي                
ستظل الرواتب تتدفق، يمكن أن تتعثر أليام أو أسابيع أو حتى ألشهر قليلة،             ...ووفاء لنظرياته ومقتضياته  

ال خوف  ...بنيوي، بين مستقبل السلطة وحسابات األمن اإلسرائيلي      » تداخل«يان، فثمة   لكنها ستعاود الجر  
على الرواتب، خصوصاً  إن ظلت السلطة على التزاماتها، األمنية خصوصاً، وال أحسب أن المجيء بـ                

فثمة حزب وتيار فلسطينيين عريـضين،      ...آخر، سوف يخل في هذه اإللتزامات أو يقّوضها       » تكنوقراط«
  .من االنفجار مجدداً» غضب الضفة«ما مصلحة في إدامة الهدوء واالستقرار، وكبح له

 بإقالـة   - أكثر مـن حمـاس       -هو سيف اإلبتزاز المسلط ال على أعناق أبناء فتح وقياداتها التي تطالب             
بل وفوق أعناق قطاع واسع من الفلسطينيين الذين ارتبطـوا معيـشياً            ...رئيس تصريف األعمال فحسب   

، إن كـان    »النصل الحاد «وقد آن األوان للتحرر من هذا       ..لطة ورواتبها ومصادر تمويلها وشروطه    بالس
  .ثمة من يريد أن يظل للقرار الوطني المستقل، بعضاً من ألقه واستقالله

وأنهـا وحـدها تعـرف مـا        ...»بحق وحقيق » «فّياضية«لقد كاد البعض منّا أن يصدق حقاً، بأن هناك          
ا تحمل في أحشائها بذور الدولة التي لم يبق على انبثاقها من تحت جلد االحتالل سوى                وأنها وحده ...تريد

، وأنها في أحسن حاالتها، طبعـة       »الفّياضية«نسي هؤالء ونسينا معهم، أن ال وجود لـ         ...شهرين اثنين 
وديمومتها، ال أكثر وال أقل، وأن عناصر قوتها        ...»الدايتونية«و» البليرية«غير مزيدة وغير منقحة، من      

  » الـدونرز «إنما تمتد بجذروها إلى خارج التربة الفلـسطينية، وأن نـسغ حياتهـا يتـدفق مـع مـنح                    
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فهل آن األوان لقطع الشك باليقين، وإعادة األمور إلى نـصابها وأحجامهـا، أم أن حالـة                 ...ومساعداتهم

  !. كان مفعوال ؟االستالب ستظل ممسكة بتالبيب المشهد الفلسطيني إلى أن يقضي اهللا أمراً
  8/7/2011، الدستور، عّمان

  
  "إسرائيل"ـ االنحياز ل» هستيريا« .67

  جيمس زغبي
عندما يتعلق األمر بمواضيع مرتبطة بإسرائيل، يمكن أن يصاب السياسيون في واشـنطن بالهـستيريا،               

وك والواقع أن األدلة على مثـل هـذا الـسل         . حيث يدلون بأغبى التصريحات أو يأتون بأسخف األفعال       
وفـي مقدمـة هـذه      . الغريب كثيرة ومتنوعة، وقد شاهدنا في هذا األسبوع فقط أمثلة عدة في هذا الباب             

هـذا  » كرك«فـ. من والية إلينوي  » مارك كُرك «المنتخَب حديثاً   » الجمهوري«األمثلة، هناك السيناتور    
ـ                فن المـساعدات   يريد من الواليات المتحدة أن تستعمل الوسائل العسكرية في عرض البحـر لوقـف س

أن «اإلنسانية المتجهة إلى غزة من أجل فك الحصار عنها؛ حيث كتب يقول إن الواليات المتحدة ينبغـي                  
توفر كل العمليات الضرورية الخاصة والدعم البحري للقوات البحرية اإلسرائيلية من أجل تعطيل السفن              

  .»ّرض األرواح اإلسرائيلية للخطرقبل أن تمثل تهديداً بالنسبة لألمن الساحلي اإلسرائيلي أو تع
وعلى ما يبدو، فليس مهّماً بالنسبة لهذا السيناتور حقيقة أن العشرات من المواطنين األميركيين يوجـدون                

، وأن مـن شـأن أي       )ومنهم عدد من الموظفين العسكريين األميركيين المتقاعدين      (على متن تلك السفن     
  .ض أرواح مواطنيه للخطرعمل عدائي من قبل الجيش األميركي أن يعّر

كانت الرسالة التي بعث بها هذا األسبوع حاكم        » كرك«وعلى القدر نفسه من اإلزعاج الذي أثارته دعوة         
، الـذي يعتقـد   »بيري«فقد أخذت . إلى وزير العدل األميركي إيريك هولدر    » ريك بيري «والية تكساس   

، الهـستيريا   »الجمهورية« التمهيدية الرئاسية    على نطاق واسع أنه يدرس إمكانية دخول سباق االنتخابات        
األهم هو أنني أكتـب     «: حول سفن المساعدات المتجهة إلى غزة في اتجاه مختلف؛ حيث قال في رسالته            

إليكم ألحثكم على أن تتبعوا كل الوسائل القانونية من أجل حظر هذه األعمال غيـر القانونيـة ومنعهـا،                
ال يشير إلـى أيـة      » بيري«ولكن  . »ها على رغم جهودكم االستباقية    ومتابعة كل من يختار المشاركة في     

  .ينبغي اتباعه» الوسائل القانونية«قوانين أميركية تم خرقها؛ مثلما ال يصف أي 
ثم هناك الخطوة التي اتخذها هذا األسبوع مجلس الشيوخ األميركي بأكمله عندما صوت باإلجماع لصالح               

) مشيراً في الوقـت ذاتـه إلـى أن        ( ضمن حكومة وحدة وطنية      معارضته لضم حماس  «قرار يعبر عن    
الجهود الفلسطينية الرامية إلى الحصول على االعتراف بدولة خارج مفاوضات مباشرة إنما تُبرز غياب              

ستكون له تـداعيات علـى اسـتمرار        ) األمر الذي ... (التزام ينم عن حسن النية تجاه مفاوضات السالم       
  .»المساعدات األميركية

في معرض حديثهما الداعي إلى مشروع قرار يهدد بوقف المساعدات، أدلى عضوا الكونغرس اللـذان               و
فالراعية الرئيسية لهذا التـشريع، عـضو       . اقترحاه بتصريحات جديرة بالتوقف أيضاً لفرط عدم توازنها       

سـجالً  «ها  عن والية ماين، سوزان كولينز، اتهمت األمم المتحدة بأن لـدي          » الجمهورية«مجلس الشيوخ   
  .الفلسطينيين لتُستعمل ضد إسرائيل» موثقاً من التعرض لالختطاف من قبل

مجلس الشيوخ األميركي من    » اختطاف«وبالطبع، فإن كولينز تتغاضى عن المرات الكثيرة التي يتم فيها           
ساعدات مثل هذا القرار نفسه الذي يهدد بقطع الم       (قبل أنصار إسرائيل التخاذ خطوات تضر بالفلسطينيين        

، الذي كـان    1996األميركية، أو القانون السيئ الصيت حول نقل مقر السفارة األميركية إلى القدس عام              
ثم إنه إذا كان توصيف     ). له تأثير مدمر على نظرة الناس إلى الواليات المتحدة عبر بلدان العالم العربي            

ة أن بات واحداً من الكليشيهات، فإنه يمثل        كاردن لخطوة األمم المتحدة الممكنة قد استُعمل كثيراً إلى درج         
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مع ذلك محض هراء ألنه يتحدى المنطق ويصف أية خطوة تُتخذ بعد تصويت األغلبية الساحقة من أكثر                 
ولكن حين يتعلق األمر بإظهـار الـوالء        . »أحادية الجانب « دولة عضو في األمم المتحدة بأنها        190من  

  .جانباً لصالح مواقف غريبة، بكل المقاييسإلسرائيل، فإن العقل والمنطق يوضعان 
من سياسيين مختصين في االثنين؛ ولكنه خطير وله        » كالم فارغ غير مؤذ   «إن كل هذا يمكن وصفه بأنه       

عواقب، وذلك ألن األفعال والتصريحات من هذا القبيل تبعث برسائل فظيعة إلى الخارج حـول عجـز                 
صاف مع أي موضوع من مواضيع الشرق األوسـط يتعلـق           الحياة السياسية األميركية عن التعاطي بإن     

وعالوة على ذلك،   . كما تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الدبلوماسية األميركية وتقويضها         . بإسرائيل
فإن هذه األفعال، والحياة السياسية المحرفة على نحو غريب، والمنحازة إلى جانب واحد التي تعكـسها،                

، مما يؤثر سلباً على قدرة صناع السياسات علـى          )أو تلوي أذرعها أحياناً   (قبة  تقيد أيدي اإلدارات المتعا   
  .العمل

كما . وهكذا، فإن كل هذه المواقف، أخطر بكثير من أن تكون مجرد هستريا غير مؤذية أو غباء سياسي                
 أنها سبب مهم ضمن أسباب تخبطنا في الفوضى التي نجد أنفسنا وسطها في الشرق األوسط، وسبب مهم                

  .أيضاً من األسباب التي تجعل تسوية عادلة للنزاع العربي اإلسرائيلي تبدو مستعصية إلى هذا الحد
 8/7/2011، السفير، بيروت
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