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  تسعى للتنصل من قضية تشغيل الالجئين" األونروا": "صحيفة فلسطين" .1

يثة تبذلها وكالـة الغـوث وتـشغيل        كشف مصدر مطلع النقاب عن مساع حث      : "فلسطين" خاص   - غزة
على المـدى   " تشغيل الالجئين "، لتغيير اسمها الحالي تدريجيا لشطب بند        "األونروا"الالجئين الفلسطينيين   

  . البعيد، والتنصل من هذه المهمات والواجبات المناطة بها تجاه الشعب الفلسطيني
ـ وأكد المصدر الذي شغل منصبا رفيع المستوى في الوكالة           ، أن ذلك يدلل على وجود      "فلسطين"الدولية ل

  . ، خاصة داخل قطاع غزة"لألونروا"مساع جدية ومسبقة إلعادة تغيير بعض السياسات التابعة 
وأوضح أن العناوين تدلل على المضامين، وشطب مفهوم التشغيل هو أمر قائم ولكن ليس على المـدى                 

تطبيقها في الوقت الحالي تتعلق بتغيير الوضع الـسياسي         ب" األونروا"القريب، وهناك سياسات جديدة تبدأ      
  . في القطاع الساحلي المحاصر
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ونفى المصدر أن تكون وكالة الغوث تعاني من أي أزمة مالية، بدليل إنفاقها ماليين الـدوالرات لتنفيـذ                  
وليا وتمثـل   األونروا معتادة على إنفاق ماليين الدوالرات ألنها مدعومة د        : "المخيمات الصيفية، وأضاف  
  ". السياسة الدولية في القطاع

وأفعالها على أرض الواقع، وهي ليست بحاجة إلى        " األونروا"هناك تناقض واضح بين تصريحات      : "وقال
أموال من أي جهة، فالتصريحات اإلعالمية بنقص األموال والمساعدات وتغييـر اسـم الوكالـة تؤكـد                 

  ". لتشغيلية في فترات قادمةمساعيها لتقليص حجم المساعدات والخدمات ا
علـى مـستوى قطـاع غـزة، والتـي         " األونروا"وتطرق المصدر إلى المخيمات الصيفية التي ترعاها        

إن المخيمات الصيفية هي بدايـة للـسياسة        : "تستضيف خاللها عشرات اآلالف من أطفال القطاع، وقال       
  ". الجديدة التي ستنتهجها الوكالة الدولية في غزة

إن مشروع المخيمات الصيفية ليس له عالقة بتشغيل المتعطلين عن العمل، بـل             : "ه بالقول وأوضح حديث 
  ". للترفيه عن األطفال بأساليب خفية تهدف لتحقيق سياسات خاصة

تلتف حول مسئولياتها تجاه الالجئين في القطـاع، عبـر تـشغيل الخـريجين              " األونروا"وأشار إلى أن    
  . دودة ومنحهم رواتب بذات قيمة المساعدات التي خصصت إلعالتهموالمتعطلين عن العمل بفترات مح

11/7/2011، موقع فلسطين أون الين  
  

  فياض يطالب العالم االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته .2
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض من العالم ان يعترف بحق            :  ماجد االمير  –رام اهللا   

وقال خالل استقباله امس في رام اهللا وفد         .لسطيني في اقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس      الشعب الف 
ال بـد لـه ان يتـذكر الـشعب          «مجلس النواب االردني ان العالم الذي اعترف بدولة جنوب الـسودان            

  .»الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة
ينية قائمة على االرض من خالل مؤسسات وأضاف أن ما نتحدث عنه في فلسطين هو قيام دولة فلسط

 .قادرة على تأمين الحياة للفلسطينيين وتقديم الخدمات سواء البنية التحتية واالمن للمواطنين الفلسطينيين
  .آن االوان ان ينتهي االحتالل االسرائيلي الظالم عن فلسطين »:وقال

ة الغربية والقدس اكثر من الخارجين وكشف فياض ان اعداد الفلسطينيين الذين يدخلون الى مدن الضف
 وهذا هو الهدف االساسي للسلطة الوطنية من خالل توفير مقومات 2011 و2010من خالل احصائيات 

  .الصمود والثبات على االرض 
  11/7/2011الرأي، عمان، 

  
   تطلق حملة تضامنية مع نواب القدس المهددين باإلبعادفي غزة حكومة ال .3

في قطاع غزة، األحد، حملة ' حماس'قت الحكومة المقالة التي تديرها حركة أطل:  يو بي آي-غزة 
  .تضامنية مع نواب القدس ووزيرها السابق المهددين باإلبعاد

وأقامت الحكومة خيمة اعتصام أمام مقر الصليب األحمر بغزة تخللها مؤتمر صحافي أعلن خالله عطا 
لحكومية للتضامن مع نواب القدس ووزيرها السابق اهللا أبو السبح، وزير األسرى ورئيس اللجنة ا

  .المهددين باإلبعاد، عن بدء فعاليات التضامن التي تستمر لمدة أسبوع
اإلنحياز لشعبها ووقف المفاوضات والوقوف بوجه ممارسات 'ودعا أبو السبح السلطة الفلسطينية إلى 

نواب هو حلقة من حلقات تفريغ القدس من قرار اإلقدام على طرد ال'، مضيفًا ان 'اإلحتالل بحق النواب
  .'أصحابها لتهويدها

يكون لها موقف ضاغط تجاه 'وطالب أبو السبح، الجامعة العربية والدول ذات العالقة مع إسرائيل أن 
  .'قراره الجائر بحق النواب
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، ' قراراتهيقول كلمته بوجه المحتل ويضغط عليه للتراجع عن'ودعا األمم المتحدة ومجلس األمن الى أن 
  .'لن يلين أو ينحني أمام ما يمارسه اإلحتالل اإلسرائيلي'مؤكدا أن الشعب الفلسطيني 

 11/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

   الفلسطينية  نحو االعتراف بالدولة"خطوات عملية": عريقات .4
ـ            :  أ ف ب   -رام اهللا    سطينيين اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امـس ان خيـار الفل

، الفتاً الـى ان موعـد       »بدأت خطواته العملية  «بالتوجه الى مجلس االمن الدولي لنيل االعتراف بدولتهم         
  .تقديم الطلب سيتقرر في لجنة المتابعة العربية التي تلتئم بعد ايام في القاهرة

ورهـا  وفوداً فلسطينية تجوب هذه األيام كل بقاع االرض للطلـب مـن الـدول التـي تز                «وأضاف ان   
  .»االعتراف بدولة فلسطين ودعم توجهها الى االمم المتحدة ومجلس االمن

توقيت التوجه لتقديم طلب العضوية وكل الخطوات اإلجرائية االخرى ستتم مناقـشته فـي              «وأوضح ان   
لجنة المتابعة العربية نهار السبت المقبل في القاهرة ألخذ قرار به لننطلق بعدها بقرار عربي وفلسطيني                

مهم جداً وسيطرح الرئيس محمود عبـاس       «ووصف عريقات اجتماع لجنة المتابعة العربية بأنه        . »وحدم
  .»كل ما لدينا في المجاالت السياسية والقانونية واإلجرائية

تهديد اي طرف بالفيتو لن يمنعنا من حقنا القانوني والسياسي بالتوجه لنيل االعتراف             «وأكد عريقات ان    
رة ضمنية الى التهديد االميركي باستخدام الفيتو في مجلس االمن الـدولي، مطالبـاً              ، في اشا  »والعضوية

  .»التي تريد الحفاظ على مساندة خيار حّل الدولتين ان تدعم خيار القيادة الفلسطينية«الدول 
  11/7/2011الحياة، لندن، 

  
  لنأمل أن تتفهم واشنطن مطلبنا بإعالن دولة فلسطين في أيلو: رياض المالكي .5

أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أمله فـي أن تـتفهم الواليـات المتحـدة                 : القاهرة
المقبل علـى حـدود     ) سبتمبر(األميركية المطلب الفلسطيني المشروع في إعالن دولة فلسطين في أيلول           

ما نريده هو حقوقنا    ال نريد مواجهة مع الكونغرس األميركي وال اإلدارة األميركية و         «: وقال. 1967عام  
عـام  ) يونيـو (كفلسطينيين وكعرب وأن يتم االعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيـران               

  .»، ونأمل أن تتفهم الواليات المتحدة هذا الطلب المشروع1967
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير الخارجية المصري محمد             

أن التوجه إلى األمم المتحدة ليس قراراً فلسطينياً، بل قرار عربي دعمته لجنة المتابعة العربيـة               العرابي،  
واعتمدت خطواته، وهو ما يعني أن فلسطين لن تقف وحدها في مواجهة الموقف األميركي وإنما الـدول               

  .العربية كلها
مصالحة، وكيفية تفعيله ليكـون فـي       وقال إن محادثاته مع العرابي تناولت قضايا كثيرة من بينها ملف ال           

  . مصلحة القضية الفلسطينية قبل الذهاب إلى األمم المتحدة
  11/7/2011الحياة، لندن، 

  
  67 بشأن حدود الدولة على أراضي الـواضح من الرباعية عبد ربه يشدد على موقف  .6

لتحرير الفلسطينية االحـد    شدد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة ا          :  وليد عوض  -رام اهللا   
على ضرورة ان يكون هناك موقف واضح من الرباعية بشأن حدود الدولة الفلسطينية علـى االراضـي          

، مشيرا الى ان لقاء سيعقد في االيام القادمة بين مسؤولين فلسطينيين وبين اللجنة على               1967المحتلة عام   
  .مستوى الوزراء
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ان هذه ما تثبته    'د قيام دولة فلسطينية مستقلة على االطالق مشيرا الى          واتهم عبد ربه اسرائيل بأنها ال تري      
، وقال ان االخيرة تريد االستيالء على اوسع مساحة ممكنة من االرض الفلسطينية             'سياستها المتبعة اآلن  

  .في الضفة الغربية والقدس لتخلق ظروفا تجعل من المستحيل اقامة دولة مستقلة كهذه
  11/7/2011ن، القدس العربي، لند

  
  لن نقبل بأن يكون حل األونروا ألزمتها المالية على حساب الالجئين الفلسطينيين: األغا .7

حذرت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر استمرار العجز المالي الـذي              : غزة
لالجئين الفلـسطينيين الـذين     على حياة ا  ) األونروا(تعاني منه وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        

  .يعيشون في ظروف حياتية صعبة
زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين فـي              . وقال د 

بيان صحفي صدر امس تعقيباً على تقليص األونروا لخدماتها، ان استمرار العجز المالي فـي ميزانيـة                 
لمجتمع الدولي والدول المانحة داعياً االونروا إلى التحرك العاجل لحث الدول المانحـة             األونروا يتحمله ا  

على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعهداتها في سد العجز المالي في ميزانيتها والعمل على توسـيع قاعـدة                 
   .المتبرعين والمانحين

ا أو تجميد العمل لبعض برامجها ليس حالً        األغا أن سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها األونرو       . وأكد د 
لمعالجة العجز المالي في ميزانيتها، مشيراً إلى أن هذا اإلجراء وهو تقليص خدماتها نرفضه ولن نقبـل                 
بأن يكون حل األونروا ألزمتها المالية على حساب الالجئين الفلسطينيين التي أثبتت التقارير الدوليـة أن                

  .خط الفقرالغالبية منهم يعيشون تحت 
بـدالً مـن    «األغا تغيير إدارة األونروا اسمها إلى وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين،            . ورفض د 

الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحـدة       » وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى       
  .302في قرارها رقم 

  11/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  قوائم لمتورطين بالفسادو ..سنحقق مع وزيرين: رئيس هيئة مكافحة الفساد .8
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة عن قيام الهيئة قريبا باالعالن عن اسـماء مـن                 : بيت لحم 

وقال النتشة في تصريحات لمعا عبر الهاتف ان هيئة مكافحة الفساد سوف تفاجيء              .ثبت تورطهم بالفساد  
طنين وتكشف عن انجازاتها في القريب العاجل وانها بصدد االعـالن عـن متـورطين باالسـماء                 الموا

  .ومسؤولين سابقين تم التحقيق معهم
وكان النتشة قد اعلن خالل لقائه رئيس الوزراء سالم فياض ان الهيئة سوف تستجوب وزيري الزراعـة           

  .سبقت انضمامهما للحكومةواالقتصاد على خلفية ادعاءات تتصل بأنشطة لهما في سنوات 
  11/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  على فياض يعطّل المصالحةعباس إصرار : عضو المكتب السياسي لحماس محمد نصر .9

حمّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نصر الرئيس محمود :  جيهان الحسيني–القاهرة 
عباس متمسك " إن "الحياة"وقال نصر لـ. طينيةعباس مسؤولية تعطيل إنجاز ملف حكومة الوحدة الفلس

بسالم فياض لشغل موقع رئاسة الحكومة خالل الفترة االنتقالية، بينما نرفض في حماس هذا الترشيح 
  ."وأكدنا لوفد حركة فتح أننا نضع فيتو على فياض

وأوضح نصر أن حماس طرحت أسماء كثيرة خالل جلسات الحوار التي عقدت مع حركة فتح في 
، الفتاً إلى أن االقتصادي منيب المصري بين األسماء التي "إننا لم نتمسك باسم بعينه": القاهرة، مضيفاً
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طرحتها الحركة باعتباره شخصية معتدلة ومقبولة لها اتصاالت دولية واسعة وعالقات جيدة مع مختلف 
ينية غنية بشخصيات القوى، مستنكراً تمسك عباس بفياض من دون غيره على رغم أن الساحة الفلسط

  .فلسطينية مؤهلة لشغل هذا المنصب
هذا ما ": وأعرب نصر عن دهشته إزاء ذلك الموقف، خصوصاً أن حركة فتح أيضاً ال تريد فياض، قائالً

وكشف نصر أنه خالل محادثاته مع رئيس وفد فتح عزام . "استنتجناه ولمسناه خالل المحادثات مع فتح
اء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل األحمد واتفاقهما على اللق

في القاهرة، أنه سأل األحمد إن كانت فتح تتمسك بفياض كمرشح وحيد لها لشغل منصب موقع الحكومة، 
، بمعنى "ال يقف فقط عند فياض"فأجابه األحمد بأن هناك شخصيات أخرى لدى حركة فتح، وأن األمر 

  .حون على أي اسم غير فياضأنهم منفت
  . "لكن يبدو أن عباس ال يرى إال فياض، ويصر عليه على رغم أن فتح ال تتمسك به": وأضاف نصر

إن الحكومة هي التي ستتولى إدارة ": وأشار إلى أن كل الملفات مرتبطة بإنجاز ملف الحكومة، وقال
. از المصالحة إلى حين عقد االنتخاباتالمرحلة االنتقالية، واإلشراف على كل القضايا لمتابعة إنج

، "والحكومة أيضاً هي التي ستقوم بتهيئة األجواء وتوفير المناخ المناسب تمهيداً إلجراء هذه االنتخابات
محذراً من أن إرجاء حسم ملف الحكومة سينعكس سلباً على كل هذه القضايا المتعلقة بتحقيق المصالحة 

  .على أرض الواقع
سبتمبر حتى ال يتعطل استحقاق / فتح تنوي إرجاء إنجاز ملف الحكومة إلى ما بعد أيلولوعما إذا كانت 

األخوة في فتح لم يتحدثوا "أيلول الذي تتطلع إلى تحقيقه السلطة الفلسطينية في األمم المتحدة، أجاب إن 
إن ": لنية، وقال، داعياً إلى ضرورة المكاشفة حول هذا األمر، وما إذا كانت لديهم هذه ا"معنا في ذلك

الكرة في ملعب حركة فتح، نحن في انتظار أن يقوم األخوة في الحركة بما عليهم من استحقاقات تجاه 
وشدد . "المصالحة، بدالً من الجمود الحالي في المصالحة بسبب موقفهم غير الواضح تجاه ملف الحكومة

مور ال تزال تراوح مكانها بسبب عدم االنقسام انتهى بتوقيع اتفاق المصالحة، لكن األ"نصر على أن 
  ."حسم ملف الحكومة

ونفى نصر ما تردد حول وجود مساع تركية لعقد لقاء يجمع بين حركتي فتح وحماس، الفتاً إلى أن ملف 
المصالحة ترعاه مصر، وموضحاً أن الجانب التركي كان يريد فقط أن يستكشف مواقف الحركة إزاء 

  .ملف الحكومة
تراك اتصلوا بنا قبل زيارة أبو مازن إلى أنقرة، وسألونا عن موقفنا إزاء ملف الحكومة إن األ": وأوضح

الذي ما زال عالقاً، فشرحنا لهم موقفنا الواضح والمعروف بال لبس، بأننا نتطلع إلى شخصية توافقية 
نحن منفتحون، وليس لدينا ": ، وزاد"لشغل رئاسة الحكومة، ونرفض أن يفرض علينا شخص محدد

  ."إشكالية مع أي ترشيحات أو تسميات أخرى
وعما إذا كان رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بين األسماء المرشحة لشغل الحكومة، 

إنه ال يوجد توافق على هذه الشخصية، لكن المساحة واسعة والفرص مواتية أمام شخصيات ": أجاب
  ."أخرى كثيرة

  11/7/2011الحياة، لندن، 
  

   تحذر من المساس باحتياجات الالجئين وتقليص خدمات األونرواحماس .10
في هذا الوقت، يؤكد " األونروا"أكدت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس أن تقليص خدمات : غزة

عندما قررت تغيير اسمها وشطب كلمتي اإلغاثة والتشغيل " األونروا"التي ذهبت إليها " المقاصد الخبيثة"
  .منه
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الكشف عن تجاوزات الوكالة " األونروا"على المسؤولين الشرفاء في : "ئرة، في بيانٍ لهاوقالت الدا
والجهات المانحة لاللتفاف على قضية الالجئين واحتياجاتهم، حتى ال يتحملوا معها المسئولية التاريخية 

ساس بقضيتهم وإن المساس باحتياجات الالجئين ال يقل خطورة عن الم. واألخالقية على هذه التجاوزات
  ".السياسية

ال يمكن قبول وقف مساعدات الطوارئ في ظل ازدياد أعداد واحتياجات الالجئين، "وشددت على أنه 
عن ممولين " األونروا"واألصل أن تبحث . وفي ظل الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة

تقصيرهم في توفير الدعم وإن . إضافيين، فهذه مهامها، وألجل ذلك يتقاضى مسؤولوها رواتب عالية
  ".الالزم، يعني قصورهم عن القيام بمهامهم، وال داعي الستمرار عملهم

نؤكد عزمنا على التصدي بكل الوسائل القانونية لهذه التجاوزات على حقوق الالجئين، "وأضافت 
شيئة اهللا، ، متعهدة بكشف خيوط هذه التجاوزات والمتورطين فيها بم"والهادفة إلى تركيعهم، وتوطينهم

  .وبالتفاف الالجئين والشرفاء من مسؤولي األونروا حول حقوقهم وقضيتهم العادلة
  11/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
      وليس منذ النكبة67  الـاالحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية بدأ منذ: فتح .11

ي، في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسم: رام اهللا
 وليس منذ النكبة التي حلّت 1967لحركته أن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بدأ منذ عام 

والتي ُأنشئت على إثرها الدولة العبرية على ) 1948في عام (بالشعب الفلسطيني قبل أربعة وستين سنة 
  .األراضي الفلسطينية المحتلة

شار عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين إلى أن الواقع السياسي العربي والدولي أإلى ذلك 
 1967يونيو / أجبر الفلسطينيين على االعتراف بالدولتين الفلسطينية على حدود الربع من حزيران

  .والدولة اإلسرائيلية
ر أن االعتداء اإلسرائيلي نعتب" فتح"نحن في حركة ": "قدس برس" أبو عين في تصريحات خاصة لـوقال

  . بدأ منذ أول يوم دخل فيه صهيوني إلى األراضي الفلسطينية والذي ال يزال قائما إلى يوم الناس هذا
  10/7/2011قدس برس، 

  
  الحالة الفلسطينية تتأثر بارتدادات وهزات االنتفاضات العربية: حواتمة .12

راطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في مؤتمر  العام للجبهة الديمق األمينقال:  كمال زكارنة-عمان 
 الحالة الفلسطينية تتأثر بارتدادات وهزات االنتفاضات العربية خاصة إن أمسصحفي عقده في عمان 

 تشكيل منظمات شبابية فلسطينية في إلى السياسي واالنقسام مما دعا األفق عشنا حالة من انسداد وأننا
 : وأضاف. االنقسام وطرد االحتالل وبناء الوحدة الوطنيةبإنهاءات الداخل والشتات طالبت عبر التظاهر

وطالب .  تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرةإلى الحراك الفلسطيني سيتواصل وصوال إن
 تنفيذ اتفاق إلى الثنائية والعودة تالحوارا بإنهاءبتنظيم مظاهرات في الداخل الفلسطيني والشتات تطالب 

 لجنة وإشراك قوانين ديمقراطية أساس التنفيذ الجماعية وبناء الوحدة الوطنية على آلياتفق المصالحة و
  . ومصراألردن على التنفيذ تضم سبع دول عربية منها لإلشرافعربية موسعة مع اللجنة الفلسطينية 

  11/7/2011الدستور، عمان، 
  

  مصالح شخصيةدحالن تعرض للضربة القاضية وخالفه مع عباس ل: حركة األحرار .13
رجل "الفلسطينية محمد دحالن بأنه " األحرار"اتهم خالد أبو هالل رئيس حركة : حبيب أبو محفوظ

  ".االغتياالت السياسية"، ويهوى "تاريخياً يعتمد على فرق الموت والقتل"، وبأنه "عصابات
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 الفتحاوي، تعرض دحالن للضربة القاضية من الداخل" السبيل"وأكد أبو هالل في تصريحٍ خاص لـ
جاءت "نتيجة خالفاته الشخصية مع عباس، وكذلك محاولته تصفية الخالفات بينهما، مشيراً إلى أنه قد 

  ".لحظة المحاسبة والقصاص
هناك شراكة إستراتيجية ومسيرة طويلة بين عباس : "القيادي السابق في حركة فتح وأضاف أبو هالل

، مشيراً إلى " فريق عباس القديم، وفريق دحالن الجديدودحالن، والخالف بينهما قوي، وهو خالفٌ بين
  ".قد تتطور هذه الخالفات لتصل إلى حد التصفيات الداخلية"أنه 

إذا ما اختلف عباس مع : "بالقول" عباس-دحالن"وأشار أبو هالل إلى حقيقة الخالف الدائر بين الحليفين 
ن الرجلين، وال مصلحة للشعب دحالن فمن المعروف أن الخالف يكون على مصالح شخصية بي

اليد القذرة لمحمود عباس، "دحالن وعلى مدار السنوات الماضية، كان بمثابة : "؛ وقال"الفلسطيني فيه
  ".ويبدو أن دوره قد انتهى

كشفت مصادر فلسطينية أن محمد دحالن أرسل لبعض المقربين منه في قطاع غزة أمواالً كبيرة إلى ذلك 
الرات من أجل طباعة صور وملصقات له، والعمل على نشرها في قطاع غزة تقدر بمئات آالف الدو

  .وبعض المؤسسات التابعة لحركة فتح مثل جامعة األزهر؛ إلظهار أنه يحظى بالتأييد الكبير
 11/7/2011السبيل، عمان، 

  
  بتطبيق اتفاق المصالحة تطالب : الشعبية"تظاهرة لـ: غزة .14

اهيرية نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مشروع بيت  دان المشاركون في تظاهرة جم:غزة
ودعا عضو اللجنة  .الهيا شمال قطاع غزة، تلكؤ حركتي فتح وحماس في تطبيق االتفاق ألسباب واهية

 لضرورة اإلسراع في تنفيذ ىالمركزية للجبهة في قطاع غزة، جميل المجدالوي، في ختام المسيرة، ال
  .  على تطويره، مطالباً بمغادرة الثنائية الضارة وتوفر إرادة سياسية جادةاتفاق المصالحة والعمل

      11/7/2011           البيان، دبي، 
  

  ووضع خطة لتوثيق العالقات معها بشكل مميز.. نتنياهو يعلن اعترافه بالسودان الجنوبي .15
، في جلسة الحكومة صباح أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو:  نظير مجلي ـتل أبيب

وقال . »تتمنى النجاح للدولة الجديدة كدولة تسعى للسالم«أمس، أن إسرائيل تعترف بالسودان الجنوبي، و
  .نتنياهو أيضا إن إسرائيل ترحب بالتعاون مع السودان الجنوبي في مجال االقتصاد وباقي المجاالت

خلية، إيلي يشاي، الذي أعرب عن تمنياته بأن تساعد ولكن الترحيب األكبر بهذه الدولة كان من وزير الدا
إقامة الدولة الجديدة في حل مشكلة الالجئين السودانيين في إسرائيل، داعيا إلى البدء فورا في إجراء 
  .مفاوضات مع السودان الجنوبي من أجل إعادة الالجئين الذين وصلوا إلى إسرائيل في السنوات األخيرة

  11/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ال يرغب بتطبيع العالقات معناو "سرائيلإ"أردوغان يريد إذالل : ليبرمان .16
أردوغان ليس مهتما بتحسين العالقات مع «قال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان إن :  وكاالت– القدس

» صد البابأو«وقال ليبرمان إن رئيس الوزراء التركي . »إسرائيل وإنما بإذالل وتقويض مكانتها الدولية
دون المصالحة مع اسرائيل باصراره على مطالبة اسرائيل بإنهاء الحصار على غزة واالعتذار عن 

  .اقتحام سفينة تركية كانت تبحر الى القطاع الفلسطيني
من الواضح ان هذا الشخص ال يسعى الى التسوية وال السالم والتطبيع لكنه يريد اهانة «وقال ليبرمان 

انا «واضاف لراديو اسرائيل . »ويض مكانتها الدولية واالضرار بوضعنا في المنطقةدولة اسرائيل وتق
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وذلك في اشارة الى خالف داخلي اسرائيلي » مندهش النه لم يطلب ايضا ان نحدد سنا لتقاعد النساء
  ».لقد اوصد الباب. ليس لديه نية لتحقيق التطبيع معنا«وتابع . اندلع مؤخرا حول هذه القضية

  11/7/2011،  الجديدة، رام اهللالحياة
  

  ليبرمان يعلن االنتصار على األسطولين البحري والجوي .17
سياسة «: خرج وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، مزهوا من اجتماع الحكومة أمس، وقال: تل أبيب

  .»إسرائيل انتصرت واألسطول الجوي فشل مثلما فشل األسطول البحري
فقد حاولوا إخافتنا وإرهابنا . ي والصمود اإلسرائيلية أثبتت جدواهاسياسة التصد«وقال ليبرمان إن 

بأخطار هذه األساطيل، وراحوا يبتزون التنازالت منا للسماح لهم بالعبور من أجل أال ترى إسرائيل 
ولكن، ها نحن نفشل هؤالء بمساعدة دول كثيرة في أوروبا والعالم، وال يتأثر . بصورة بشعة في العالم

  .»يء، فتلك الرحالت انتهت بانقشاع سحابة عابرة في يوم صيفيوضعنا بش
  11/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   والمفاوضاتلم يتراجع عن طريق السالمتخسر أهم أصدقائها وعباس " إسرائيل: "ليفني .18

 كونها تفتش عن األمور السطحية"، تسيبي ليفني، حكومة نتنياهو "إسرائيل"هاجمت رئيسة المعارضة في 
، وقالت إن الطريقة التي يدير بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراؤه الشؤون "وتهمل الجوهر

  .اإلسرائيلية تنزلق بمكانة الدولة إلى الحضيض بشكل غير مسبوق وتخسر أهم أصدقائها
 التي إن نتنياهو ال يفهم مدى األضرار: وقالت ليفني، العائدة من جولة سياسية في الواليات المتحدة

وعندما سألها المذيع في راديو الجيش اإلسرائيلي . يحدثها إلسرائيل في سياسته الرافضة لعملية السالم
التي ترفض عمل أي شيء الستئناف المفاوضات وتضيع كل "عن سبب تجاهلها السلطة الفلسطينية 

يس محمود عباس هذا غير صحيح، علينا أن نعترف بشجاعة وصدق أن الرئ: "، أجابت"فرصة تتاح لها
  ".لم يرفض المفاوضات ولم يتراجع عن طريق السالم) أبو مازن(

وأوضحت ليفني أنها التقت الكثيرين من أصدقاء إسرائيل في الخارج، فوجدتهم في حالة إحباط؛ فهم 
  .يريدون الدفاع عنها وعن مصالحها بكل قوتهم، لكن الحكومة الحالية ال تساعدهم

  9/7/2011، مالمركز الفلسطيني لإلعال
  

  يستوجب ضرب لبنان وجيشه االنتصار على حزب اهللا: آيالندغيورا  .19
دعا رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي األسبق اللواء في االحتياط غيورا آيالند، في مقابلة مع 

، مشيرا »حزب اهللا«، الى استخدام الردع ضد الدولة اللبنانية في سبيل االنتصار على »هآرتس«صحيفة 
  .الى اعتقاد خاطئ بأن التحسن التكتيكي للجيش االسرائيلي سيكون كافيا لالنتصار

وأضاف أنه إذا اندلعت . »حكومة لبنان وجيشها وبنيتها التحتية«وطالب بتحديد من هو العدو وعدم تحييد 
الحرب وجرى العمل وفق القواعد السابقة نفسها فإن االنتصار مستبعد، برغم تحسن أداء الجيش 

فقد أصبح لديهم صواريخ أكثر من الماضي «التكتيكي بات أهم » حزب اهللا«إلسرائيلي، إذ أعلن أن أداء ا
سنضربهم بشكل أفضل لكنهم سيضربون الجبهة . وهي أكثر دقة وذات مدى أطول ومخبأة بشكل أفضل

  .»الداخلية بقوة أكبر
وقد . ن التي تُطلق من أراضيهادولة لبنان ستتحمل مسؤولية النيرا«وخلص الى الدعوة للقول إن 

  ان أي حرب ستستمر ألكثر من أسبوعين ستسبب . على حكومة لبنان أقوى» حزب اهللا«اصبحت سيطرة 
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ضررا ال يمكن تحمله للجبهة الداخلية والحل البديل هو توجيه ضربات إلى لبنان بشكل يجعل المجتمع 
  .»الدولي كله يصرخ خالل يومين مطالبا بوقف الحرب

  11/7/2011، سفير، بيروتال
  

  سرائيلية تقر الحدود البحرية مع لبنان ألول مرةالحكومة اإل .20
دقت خالل االحكومة اإلسرائيلية ص، أن يو بي أي وا ف ب، عن 11/7/2011، الحياة، لندنذكرت 

ود اجتماعها األسبوعي أمس على الحدود البحرية إلسرائيل مع لبنان بموجب اتفاق حول مسار هذه الحد
وقعته إسرائيل مع الحكومة القبرصية، ورأت أن المسار يضم إلسرائيل منطقة تحتوي على كنوز طبيعية 

وصادق القرار اإلسرائيلي بذلك على اقتراح قدمه كل من . واحتمال وجود حقول نفط وغاز طبيعي فيها
وهو . خلية إلياهو يشايوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير البنى التحتية عوزي النداو ووزير الدا

  .يأتي مخالفاً للموقف اللبناني الذي قدم لألمم المتحدة ويعتبر أن إسرائيل تتوغل في مياه لبنان اإلقليمية
ونفى ليبرمان في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أمس تقريراً أفاد بأن الواليات المتحدة 

  .»نا موقفاً قوياً جداً من ناحية الخرائط وال نتنازل عن أي شبرلدي«: تتبنى الموقف اللبناني، وقال
الخط االقتصادي يحاصر منطقة الحقوق «وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن 

االقتصادية للدولة ويضمن ذلك استغالل الموارد الطبيعية في البحر، والمنطقة تحد بلبنان وقبرص ومسار 
رحه لبنان باألمم المتحدة يقع جنوب الخط اإلسرائيلي المقترح ويتناقض مع الخط الذي تم الحدود الذي ط

االتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص، وبشكل عجيب يتعارض أيضاً مع الخط الذي اتفق عليه لبنان نفسه 
  .»مع قبرص
 قالت وت، أن صحيفة يديعوت أحرنزهير أندراوس، عن 11/7/2011، القدس العربي، لندنونشرت 

 ميال من السواحل، 12إن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنقسم إلى قسمين، خط يمتد على مسافة 
بحيث تكون لكل دولة سيادة كاملة من جهتها، وخط آخر يصل طوله إلى أكثر من مائة ميل، وهو ما 

 اقتصادية وبحثية حول يسمى بمنطقة اقتصادية حصرية أو مياه اقتصادية، بحيث يوجد لكل دولة حقوق
  .الموارد الطبيعية والصيد

  
   تقاطع منتجاتها التي تقرر فرض عقوبات على الدول "إسرائيل" .21

 أن الكنيست اإلسرائيلى سيناقش اليوم االثنين مشروع قانون اإلسرائيليةذكرت القناة الثانية : القدس
  .يفرض عقوبات على كل من يحاول مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية

أشارت القناة إلى أن بعض الدول األوروبية تمتنع عن شراء بعض المنتجات اإلسرائيلية التى تحمل و
إشارات تدل على أن مكان تصنيعها هو أحد المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وعلى رأس هذه الدول 

مواطنين إلى مقاطعة فرنسا التى تتواجد بها مجموعات كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية تعمل على دفع ال
فالسلطة .. إن األمر ال يقتصر على الدول األوروبية فحسب"وقالت القناة . المنتجات اإلسرائيلية ورفضها

الفلسطينية أقرت منذ عام قانونا يعاقب بموجبه كل من ال يقاطع المنتجات اإلسرائيلية بصورة عامة 
  ".ه الخصوصوالمنتجات الصادرة من المستوطنات اإلسرائيلية على وج

  11/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  وضع ملصقات على منتجاتها ومكان تصنيعها" إسرائيل"عضو في الكنيست يقترح قانوناً يلزم  .22
تعتزم عضو الكنيست اإلسرائيلى زهافا جعلون اقتراح قانون يوجب على إسرائيل وضع ملصقات على 

  .ل المنتجات الصادرة من المستوطناتجميع منتجاتها توضح مكان تصنيعها ليتم مقاطعة ك
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إننى ال أتعامل مع تلك المنتجات المصنعة فى "وقالت جعلون خالل مقابلة مع القناة الثانية اإلسرائيلية ـ 
ومن المهم جدا أن نعارضها ألنها تصدر من المستوطنات التى تعد العقبة الكبرى فى .. المستوطنات

أن المقاطعة أداة قانونية وشرعية ويجب استغاللها جيدا فى وأرى .. طريق السالم مع الفلسطينيين
  ".إسرائيل

  11/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  تحاد األوروبيالفلسطينيون بدأوا في فقدان بعض الدعم الذي يقدمه اال: يديعوت .23
ان ' االسرائيلية األحد' يديعوت احرانوت'ذكرت صحيفة : من وليد عوض' القدس العربي'رام اهللا ـ 

الفلسطينيين بدأوا في فقدان بعض الدعم الذي تقدمه اوروبا لمساعيهم بالتوجه الى منظمة االمم المتحدة 
  .للحصول على اعتراف بدولة فلسطين

ان اكثر من مئة عضو في البرلمان االوروبي وقعوا اخيرا رسالة اعلنوا فيها 'وقالت الصحيفة االحد 
ويرى .'قاللهم من طرف واحد ويؤكدون دعمهم للمفاوضاتمعارضتهم العالن الفلسطينيين عن است

هؤالء البرلمانيون وفق الصحيفة في رسالتهم التي بعثوا فيها الى وزيرة خارجية االتحاد االوروبي 
ان مفاوضات كهذه يمكنها ان تجلب السالم وان الجهد الفلسطيني من طرف واحد من 'كاثرين اشتون 

  .'سالمشأنه ان يبعد امكانية تحقيق ال
وذكرت الصحيفة ان البرلمانيين اعربوا في رسالتهم عن قناعتهم بان تطبيق حل الدولتين يجب ان يجري 

فان 'ووفق الرسالة .  االسرائيلي-االتفاق عليه في المفاوضات بما يساعد في انتهاء الصراع الفلسطيني 
لوسطاء فيها يرفضون بشكل واضح االتفاقيات الماضية التي وقعت بين االطراف المختلفة بما في ذلك ا

كال الجانبين بالعمل على تقديم تنازالت صعبة من اجل التوصل الى 'وطالبوا  .'أي افعال احادية الجانب
  . 'اتفاق سالم بينهما

  11/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  تهديد الصواريخ الفلسطينية أصبح حقيقياً وقوياً : يديعوت .24
 من الجيش اإلسرائيلي 401بأن كتيبة إضافية تابعة للواء " ت أحرنوتيديعو"أفادت صحيفة : القدس

وهي " معطف الريح"ستُنهي خالل األسابيع القادمة تزودها بمنظومة الدفاع الفعال للدبابات المعروفة باسم 
  .ستتمركز مستقبالً في منطقة غزة

ول إلى تهديد حقيقي خالل وأضافت الصحيفة أن تهديد الصواريخ المضادة للدبابات في قطاع غزة تح
  .األشهر األخيرة

علي دبابة للجيش اإلسرائيلي في " كورنيت"وبعد إطالق صاروخ , وحسب الصحيفة فانه وقبل عدة أشهر
بهدف توفير , على حدود قطاع غزة" معطف الريح"قررت إسرائيل نشر كتيبة مزودة بمنظومة , غزة

  .صواريخ المضادة للدبابات والذي يتزايد يوماً بعد يومإمكانية دفاعية عالية للجنود أمام تهديد ال
  10/7/2011، وكالة قدس نت

  
  األوروبي" مجلس األمن"تل أبيب تحبط مقترحاً بلجيكياً لضم السلطة الفلسطينية إلى  .25

أفادت مصادر إعالمية عبرية بتمكّن الوفد البرلماني اإلسرائيلي المبعوث لحضور اجتماعات : الناصرة
، من إحباط مقترح بلجيكي لمنح كل من السلطة الفلسطينية ولبنان "من والتعاون األوروبيمجلس األ"

  .عضوية هذا المجلس
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، أن الوفد اإلسرائيلي قام بالتصويت ضد االقتراح الذي )10/7(واوضحت اإلذاعة العبرية، اليوم األحد 
صوتاً ضد ثمانية عشر مؤيداً قدمته بلجيكا وحظي برفض أغلبية أعضاء المجلس بواقع اثنين وعشرين 

  .بينهم فرنسا وبريطانيا
، أن اقتراح ضم الفلسطينيين "كاديما"النائب شاي حرميش من كتلة " الكنيست"من جانبه، رأى رئيس وفد 

محاولة لفرض االعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة وذلك من "إلى مجلس األمن والتعاون األوروبي، هو 
  .، حسب تعبيره"تفاقات الدوليةخالل االلتفاف على اال

  10/7/2011قدس برس، 
  

  "الموساد"يطيح بقيادات بارزة في جهاز " باردو: ""إسرائيل ديفينس"مجلة  .26
كشف مصدر عبري النقاب عن إقالة عدد من القيادات البارزة في جهاز االستخبارات : الناصرة

  .، شهدتها الوكالة مؤخراً"البيةاالنق"، ضمن تحركات وصفت بـ "الموساد"اإلسرائيلي الخارجي 
، المتخصصة بالشؤون العسكرية اإلسرائيلية؛ شهد "إسرائيل ديفينس"وبحسب تقرير نشرته مؤخراً مجلة 

خالل األشهر الماضية سلسلة من التغييرات شملت عدداً من الدوائر البارزة فيها، في ما " الموساد"جهاز 
  . تعديالت تنظيمية داخل الجهاز، وفقاً للتقريرترافق وإدخال" انقالباً"اعتبر أنه يمثل 
واجه انتقادات حادة تجاه أدائه، والتي برزت بوضوح عقب تنفيذه عملية اغتيال " الموساد"وكان جهاز  

القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس محمود المبحوح في مدينة دبي قبل أكثر من عامين، فيما 
بسبب فشله في توقع سقوط نظام مبارك في مصر، وهو ما اعتبره واجه موجة جديدة من االنتقادات 

  .في أدائه" قصور مدوي"مراقبون انه 
السابق مائير داغان على اهتمام " الموساد"وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان يستحوذ فيه رئيس 

حركات عسكرية ضد وسائل اإلعالم، بسبب تصريحاته األخيرة التي كشفت عن معارضته القيام بأي ت
إيران، بدعوى تجنيب اإلسرائيليين التورط في حرب إقليمية، كان الرئيس الجديد للجهاز تامير باردو 

  .يجري في تكتم بالغ تغييرات رئيسة طالت مناصب رفيعة
وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة في عددها األخير؛ طالت التغييرات عدداً من الدوائرالهامة في 

، ودائرتين للعمليات الخاصة، ودائرة االتصال، ودائرة البحث، فضالً "دائرة االستخبارات"وهي الجهاز، 
  .عن قسم الموارد البشرية في الجهاز

  10/7/2011قدس برس، 
  

   تخرج في مظاهرة ضد قانون منع مقاطعة االستيطان اآلنحركة السالم  .27
 السالم أالن اإلسرائيلية أمام مكتب وزير تظاهر مساء اليوم األحد، العشرات من نشطاء حركة: القدس

القضاء اإلسرائيلي احتجاجا على قانون المقاطعة والذي يمنع مقاطعة المستوطنات والمستوطنين، والذي 
  .سيقر يوم غد االثنين بالقرائتين الثانية والثالثة

ون وراء إقراره في ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالقانون والوزير وأعضاء الكنيست الذين يقف
  .الكنيست

  10/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   يؤيدون سالما إذا اتفق على إنهاء كامل للصراع"إسرائيل"من اليهود في % 62: استطالع .28
 في المائة من المواطنين اليهود 62نشرت نتائج استطالع رأي جديد في إسرائيل، أبدى فيه : تل أبيب

 مع تعديالت، شريطة أن تضم إسرائيل التكتالت االستيطانية، 1967ود تأييدهم للسالم على أساس حد
  .وأن يوافق الفلسطينيون على أن االتفاق الموقع ينهي الصراع ويوقف أي مطالب مستقبلية
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ولكن نسبة اإلسرائيليين الذين يؤمنون بأن التوصل إلى سالم هو أمر واقعي، خالل السنتين أو الثالث 
 في المائة عند الحديث عن إمكانية التوصل إلى هذا 45 في المائة، وترتفع إلى 24 المقبلة، لم تزد على

  . سنوات10االتفاق خالل 
  11/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  منظمات استيطانية تنظم مؤتمراً لدراسة تعزيز السيطرة اإلسرائيلية على الضفة .29

" بروفيسورات ألجل إسرائيل قوية"ومنظمة تعقد جهات يمينية إسرائيلية متطرفة : القدس ـ حسن مواسي
الداعمة لالستيطان، بالتعاون مع المندوب السابق لشؤون الكونغرس " نساء ألجل غد إسرائيل"ومنظمة 

تسيبي حوطوبلي مؤتمرا " الليكود"في السفارة اإلسرائيلية في واشنطن يورام اتينجر والنائب عن حزب 
يلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالتزامن مع لدراسة خيارات تعزيز السيطرة اإلسرائ

  .توجه شخصيات إسرائيلية لطرح مشروعٍ لتوسيع حدود بلدية االحتالل في القدس باتجاه الشرق
إن هذه المنظمات والشخصيات اليهوديةً، تعد " شبكة إسرائيل ناشونال نيوز"ويتضح من تقرير أوردته 

 السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربية، بهدف استكشاف كافة للمشاركة في مؤتمر حول فرض
الجوانب العملية لتأكيد السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية، وبحث تداعيات ذلك بالنسبة لليهود 

  .والجوانب االقتصادية والسياسية والديبلوماسية، بالنسبة إلسرائيل
الحالي منظمة استيطانية ) يوليو(لعشرين من شهر تموز ويشرف على المؤتمر الذي سيعقد في الحادي وا

، والمعروفة بأنشطتها "نساء باألخضر" أو" نساء من أجل غد إسرائيل"نسائية تطلق على نفسها اسم 
االستيطانية الساعية إلى السيطرة على مزيد من األراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية، وذلك في 

من الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، والذي ضمته مؤخرا إسرائيل مركز استيطاني أقيم بالقرب 
  ".متحف التراث اليهودي"وأطلقت عليه اسم 

  11/7/2011، المستقبل، بيروت
  

  لعالقات اإليرانية التركية وأثرها على واقع الكيانا  إسرائيلية لتوثيق قراءة:تيك ديبكا .30
العالقات التركية اإليرانية خالل السنوات األخيرة، حذر الباحث الصهيوني، مماتي زوهار، من توثيق 

بعد أن اتسمت خالل فترة طويلة بالفتور، وكانت تحومها الشبهات المتبادلة، مشيراً إلى أن ذلك جاء 
أحمد داود "مع دول الجوار، التي ينادي بها وزير الخارجية التركي " صفر المشاكل"بفضل سياسة 

 قبل عامين، وتهدف هذه السياسة لتعزيز األمن اإلقليمي، من خالل إقدام ، منذ تسلمه مهام منصبه"اوغلو
  .تركيا على لعب دور بارز، وأكثر فعالية في المنطقة، وتدخلها في أزماتها قبل انفجارها

  :وقال أن عالقات تركيا وإيران في الوقت الراهن تقوم من وجهة نظر صهيونية على هذه النقاط
ما، وتشابك المصالح، فكالهما دولتان غير عربيتان تحيطان بدول عربية من القواسم المشتركة له. 1

  .الشمال والشمال الشرقي
  .التطلعات الكردية القومية داخل حدودهما" لجم"لهما مصلحة في . 2
هنالك إمكانات واسعة للتعاون االقتصادي بين أنقرة وطهران، كمد الغاز اإليراني إلى أوروبا عبر . 3

تركية، فيما تشكل إيران سوقاً بالغ األهمية للصادرات التركية، ومصدراً هاماً لسد احتياجات األراضي ال
  .تركيا المتزايدة باطراد من الطاقة

  .الجنوبي) بارس(تستثمر تركيا في قطاع النفط اإليراني، خصوصاً حقل . 4
مليارات دوالر، فيما تدرس  10حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خالل العام الماضي ليبلغ . 5

  .الدولتان حالياً عقد اتفاق تجارة حرة بينهما
  كوابح التحالف
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يستبعد الباحث، يوئيل غوجانسكي، من معهد دراسات األمن القومي الصهيوني، احتمال نشوء تحالف 
  :استراتيجي بين تركيا وإيران، نظراً لالختالفات التالية بينهما

 من حيث انتماء سكانهما الديني، وطبيعة النظام، واالتجاهات الخارجية التباين الكبير بينهما،. 1
  .ومكانة كل منهما في المنطقة, والداخلية، واختالفهما حول عدة مسائل مركزية

تركيا ذات أغلبية سنية، ونظام ليبرالي نسبيا، بخالف إيران التي تسكنها أغلبية شيعية، ويسودها نظام . 2
  .الية الفقيهديني يقوم على مبدأ و

االتجاهات الخارجية لهما تشير إلى أن إيران تجاهر بمعاداتها للغرب، ومعرضة منذ سنوات لعقوبات . 3
  .لوقف مشروعها النووي, دولية، وإجراءات عقابية تبادر إليها دول الغرب

، ما زالت تركيا مرتبطة بالغرب، وتشارك في نشاطات وفعاليات حلف شمال األطلسي العسكرية. 4
 20بصفتها عضواً فيه منذ تأسيسه قبل خمسة عقود، ودولة مؤسسة لمجموعة العشرين، التي تضم أقوى 

دولة صناعية في العالم، وترتبط باتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف مع دول الغرب، وتسعى لالنضمام 
  .للسوق األوروبية المشتركة

 وتركيا، المنافسة التاريخية التي تخوضانها حول من الكوابح التي تعيق تطوير العالقات بين إيران. 5
الزعامة اإلقليمية منذ خمسة قرون، بل إن تركيا تعارض حصول إيران على سالح نووي، ألن ذلك 

ومن . سيحسم المنافسة التاريخية بينهما لصالحها، ويعرض مكانة تركيا كدولة عظمى في المنطقة للخطر
, يجد أنها تعارض اتخاذ إجراءات عقابية وعسكرية ضد إيران, رانييتابع موقفها من الملف النووي اإلي

وتعمد للعب دور , إال أنها في الوقت ذاته، ال تخفي معارضتها الشديدة في حصولها على سالح نووي
أواخر " أوغلو"الوسيط في الملف النووي باعتبارها المرجعية اإلقليمية األولى في المنطقة، كما صرح 

  .الوقوف ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب معاهدة منع انتشار األسلحة النووية, العام الماضي
رؤية كل منهما لمستقبل العراق السياسي، فمع أنهم تريدان الحفاظ على سالمة العراق اإلقليمية، إال . 6

إلى بلد مستقر أن إيران تحبذ تحول العراق إلى بلد ضعيف يخضع لهيمنة شيعية، فيما تحبذ تركيا تحوله 
سياسياً، تشارك الطوائف الرئيسية الثالث في قيادته، مما يضمن الهيمنة السنية فيه، ويالحظ أن لها 

  .مصالح اقتصادية في المنطقة الكردية شمال العراق
" إسرائيل"تختلف أنقرة وطهران حول رؤيتهما للنزاع الفلسطيني الصهيوني، ففيما تعترف تركيا بحق . 7

، وتسعى لحل النزاع سلمياً، فإن إيران ال تعترف بحق بذلك، وتعمل ما في وسعها إلجهاض في الوجود
أي محاولة للتوصل لتسوية سلمية، بل إنها تسعى منذ زمن لترسيخ مكانتها اإلقليمية من خالل التحكم 

" اردوغان"ركي بالقضية الفلسطينية، وال تنظر بإيجاب للشعبية الواسعة التي يحظى بها رئيس الوزراء الت
  .في الشارع العربي عامة، والفلسطيني خاصة

إقدام تركيا على توثيق عالقاتها مع دول الخليج، التي تخشى بدورها من طموحات إيران في الخليج، . 8
وتسعى إلحباط مساعيها للحصول على سالح نووي، حيث وقعت تركيا مؤخرا على مذكرة تفاهم أمني 

  .حول إلى أول دولة خارجية تحظى بمكانة شريك استراتيجي لهمع دول مجلس التعاون، لتت
  األهمية اإلستراتيجية

تتنافس الدولتان حول توسيع رقعة النفوذ في الجمهوريات السوفيتية سابقاً المطلة على بحر قزوين، . 9
 فيما إيران، فتركيا تستند في مساعيها لترسيخ مكانتها في هذه المنطقة لألغلبية التركمانية التي تسكنها،

  .، وذات أهمية إستراتيجية حيوية"ساحتها الخلفية"تعتبر المنطقة 
يختلف موقف أنقرة وطهران حول نظام بشار األسد، وما يتخذه من إجراءات عسكرية لقمع . 10

المظاهرات االحتجاجية المطالبة بإسقاطه، ففيما تشارك عناصر إيرانية في عمليات قوات األمن السورية 
لمتظاهرين، فإن تركيا تستنكر بشدة نظام األسد، وتقبل الالجئين السوريين، فضالً عن استضافة لقمع ا
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حيث بلغت , اجتماع للمعارضة السورية، والمالحظ أن لها مصالح اقتصادية بالغة األهمية في سوريا
  .قيمة استثماراتها هناك مليار دوالر

عالقات الراهنة بين إيران وتركيا إلى مستوى أن ترقى ال" غوجانسكي"على أساس ما سبق، يستبعد 
على خلفية , أن العالقات بين البلدين مرشحة للتصادم, بينهما، بل إنه يرى" التحالف االستراتيجي"

  .واختالفهما حول عدة مسائل جوهرية تتعلق بالمصالح الحيوية لكل منهما, المنافسة اإلقليمية بينهما
  9/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  االحتالل يصعد عملياته في تغيير المعالم التاريخية لبلدة سلوان .31

، عن أمس كشفت لجنة الدفاع عن سلوان في القدس المحتلة : وفا، وكالةالحياة الجديدة -محافظات 
تصعيد سلطات االحتالل وأذرعها المختلفة لعملياتها في تغيير معالم الكثير من المواقع التاريخية في بلدة 

وأوضحت أن عدد المواقع التي تجري فيها السلطات . وان التي تقع جنوب المسجد األقصى المباركسل
المحتلة عمليات تغيير في سلوان ازدادت لتشمل معظم المواقع األثرية والتاريخية فيها وطمس معالمها 

. قة بالكاملومحاولة صبغها بطابع تلمودي، في خطوة مكشوفة لتزوير وتزييف التاريخ وتهويد المنط
وأوضحت اللجنة أن العديد من المؤسسات التابعة لسلطات االحتالل، وفي مقدمتها البلدية، تشارك في 

  . دائرة اآلثار، وسلطة الطبيعة، ودائرة تطوير شرقي القدس: هذه العمليات ومنها كذلك
ل سلوان وجنوبها ولفتت إلى أن آليات ومستخدمي االحتالل يجرون عمليات حفر واسعة النطاق في شما

وقالت إن العمل يجري في المنطقة المعروفة . وغربها وبمنطقة الوسط قرب عين الماء الوقفية التاريخية
 شمال سلوان، وهي منطقة أثرية تمتد آلالف السنين، وتعمل سلطات االحتالل "طنطور فرعون"باسم 

 حفريات وصل "عين أم الدرج"طقة كما تجري في من. على إنشاء حديقة تلمودية في محيط هذه المنطقة
 تحت األرض، باإلضافة إلى األعمال التي تجريها هذه السلطات عمق بعضها إلى أكثر من عشرين متراً

في منطقة عين سلوان ومسجد العين، فضال عن حفريات األنفاق، والحفريات في منطقة وادي الربابة 
م األثرية والتاريخية، وزرع قبور يهودية وهمية في إلنشاء المزيد من الحدائق التلمودية وإزالة المعال

   .محاولة إلضفاء طابع تلمودي تاريخي يرتبط بأسطورة وخرافة الهيكل المزعوم
كما لفتت اللجنة إلى الحفريات التي تجريها سلطات االحتالل وبشكل متسارع في حيي الفاروق ووادي 

 بموقع القصور األموية المالصقة للسور الجنوبي حلوة بمدخل سلوان، وكذلك الحفريات التي لم تتوقف
  .للمسجد األقصى المبارك

  11/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

  بلدية القدس االحتاللية تخطر عائلة فلسطينية بهدم منزلها في سلوان .32
ة خديجة الحاج 10/7 قالت مصادر فلسطينية إن بلدية القدس االحتاللية سلّمت يوم األحد :القدس المحتلة

، أمر هدمٍ إداري لمنزلها الواقع في منطقة كرم الشيخ ببلدة سلوان جنوب ) عاما67ً(كايد عبد الرزاق 
  .المسجد األقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص من قبل البلدية

  10/7/2011قدس برس، 
  

  هجمة االحتالل والتهويد بالقدس في تصاعد مستمر: تقرير .33
ير صدر عن مركز أبحاث األراضي، اليوم استهداف االحتالل اإلسرائيلي مقبرة  أكد تقر:القدس المحتلة

 دونم 200أن المقبرة كانت مساحتها األصلية "مأمن اهللا التاريخية في المدينة المقدسة، وأوضح التقرير 
 دونماً، حيث أقيمت على أرضها فنادق ومواقف سيارات وحديقة عامة على 20لم يتبق منها اليوم سوى 
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أن مسلسل االعتداءات على مقبرة مأمن اهللا وعلى مدينة "وذكر التقرير  ."من مساحتها% 70حوالي 
  ." مرة على هذه المقبرة30القدس مستمر، وانه تم خالل الثالث سنوات الماضية االعتداء أكثر من 

 متواصل، أن هجمة االحتالل على مدينة القدس وتزييف وتزوير تاريخها"وأكد مركز أبحاث األراضي 
حيث تهدم وتُهدد بيوتها بالهدم، وتصادر وتجرف أراضيها، بل ويغير االحتالل أسماء أحيائها العربية 

وذكر . "إلى عبرية، كل ذلك لطمس ومحو المعالم اإلسالمية التاريخية وتزويرها بحقائق يهودية باطلة
، حيث ال يزال 2011 حزيران التقرير أن االحتالل صعد اعتداءاته على مدينة القدس وأهلها خالل

يواصل تهديد حي البستان في سلوان بالهدم ويرفض المخطط البديل الذي وضعه أهالي الحي، ويهدد 
  .'بهدم المزيد من المنازل في عدة أحياء مقدسية

وأضاف أن المستعمرون يحاولون التحريض لهدم جزء من مسجد محمد الفاتح في حي رأس العمود 
  .دت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية بهدم مرحاض المدرسة الوحيدة في قرية النبي صموئيلبسلوان، كما هد

وأشار إلى أعمال الحفر والتجريف التي تجري في شارع السلطان سليمان، إلنشاء موقف لحافالت 
السياحة اليهودية، وتجري أعمال حفريات أيضاً بالقرب من مغارة سليمان إلقامة مراحيض لخدمة 

 وحدة 32رين اليهود، كما يواصل االحتالل أعمال حفر وبناء أساسات إلقامة البنية التحتية لـ الزائ
 في حي الشيخ جراح، وغيرها من األماكن ، فندق شبرد،استعمارية بشكل أولي على أنقاض دار المفتي

  .داخل المسجد األقصى
اضي مصادرة في قرية حزما، قاموا  اليهودية المقامة على أر"بسجات زئيف"أن مستوطني التقرير وذكر 
  . شجرة زيتون20بحرق 

وذكر مركز أبحاث األراضي أنه تم اإلعالن عن عدد من المخططات خالل شهر حزيران الفائت، مشيرا 
  .إلى الخوف األمني لسلطات االحتالل واصفاً إياه بهوس بال حدود

  11/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  اضي الضفة تواصل مصادرة أر"إسرائيل" .34
 دونم مملوكة ألهالي قرية قريوت بين مدينتي رام اهللا 200صادرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي نحو 

 .ونابلس في الضفة الغربية، لبناء مزيد من الوحدات االستيطانية، وتوسيع بؤرة استيطانية في المنطقة
وقد لجأت حركتا السالم ". ريةأراض أمي"كما غيرت سلطات االحتالل وضع هذه األراضي، فحولتها إلى 

  .اآلن ويش دين اإلسرائيليتان إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا للطعن في هذا القرار، لكن دون جدوى
  .وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن عملية المصادرة تمت بشكل مفاجئ دون إبالغ لألهالي

  11/7/2011نت، .موقع الجزيرة
  

   حتى اآلن كيلومترا440ًسرائيلي العازل في الضفة بلغ طول الجدار اإل: غنيم .35
 كشف وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان في الحكومة الفلسطينية برام اهللا ماهر غنيم :رام اهللا

النقاب عن أن طول الجزء المكتمل من الجدار اإلسرائيلي العازل المقام على أراضي الموطنين 
 يوليو الجاري من / حتى بداية شهر تموز كيلومترا440ًة الغربية، بلغ الفلسطينيين على امتداد الضف

  .، بحسب ما هو مخطط كيلومترا753ًأصل 
 لالحتالل  انتهاكا437ًوأشار إلى أن وزارة الجدار وثقت خالل النصف األول من العام الجاري 

 مارس الماضي، /ار في محافظتي نابلس والخليل، وزمانيا في شهر آذومستوطنيه، تركزت جغرافياً
 منشأة في منطقة األغوار، كما سلمت سلطات 117 عملية هدم لمنشآت ومبانٍ، منها 342إضافة إلى 

وأكد غنيم أن  . إخطارا بالهدم تركزت في محافظتي القدس والخليل353االحتالل في الفترة ذاتها 
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 من قبل المستوطنين، بحماية  دونما تم االعتداء عليها، إما باالستيالء أو التجريف وغيرها12155
 حالة اعتداء على اإلنسان، خلفت أربع شهداء والعديد 550ورعاية قوات االحتالل، في حين تم تسجيل 

  . مواطنًا تم اعتقالهم311من الجرحى من األطفال والمتضامنين الدوليين، إضافة إلى 
 مستوطنة 189ازدياد، حيث بلغت وفيما يتعلق بالبؤر االستيطانية؛ أشار غنيم إلى أن مجموعها في 

  . موقعا استيطانيا في مواقع مختلفة في الضفة23 بؤرة استيطانية، و263و
  10/7/2011قدس برس، 

  
  تظاهرات في الضفة الغربية ضد جدار الفصل العنصري .36

 أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختناق.): ب.ف.أ( الحياة، -القدس المحتلة، غزة 
الحملة "عندما أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة سلمية نظمتها 

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل  ."أهالً في فلسطين" وحملة "الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان
  .ا أدى إلى اختناق العشرات منهم متظاهر، م200أطلقت قنابل الغاز والعيارات المعدنية في اتجاه نحو 

 العسكري اإلسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، "حاجز القبة"ونظمت الحملتان المسيرة مقابل 
 الضفة إلى "التسلل"انطالقاً من مخيم عايدة لالجئين للترحيب بالمتضامنين األجانب الذين تمكنوا من 

 الحاجز العسكري إلىوات االحتالل المتظاهرين من الوصول ومنعت ق .الغربية عبر مطار بن غوريون
  .وهددت بإطالق النار الحي عليهم في حال لم يتراجعوا

المسيرة " في بيت لحم مازن العزة في بيان إن "الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان"وقال منسق 
ارتهايد والتمييز العنصري وإلنهاء جاءت استكماالً للتحرك الشعبي ألسبوع الفعاليات ضد نظام االب
  ."االحتالل، وإحياء الذكرى السابعة لفتوى الهاي الداعية إلزالة الجدار

  11/7/2011، لندن، الحياة
  

   من االعتقال شهرا22ًاإلفراج عن األسيرة الفلسطينية نيللي الصفدي بعد  .37
اح األسيرة الفلسطينية نيللي ، سر10/7 أطلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر يوم األحد :نابلس

من مدينة نابلس، والتي كانت قد اعتقلت قبل نحو عامين على حاجز عسكري )  عاما35ً(الصفدي 
 22وجاء اإلفراج عن الصفدي بعدما أنهت مدة حكمها البالغة  .إسرائيلي بين مدينتي نابلس ورام اهللا

المدة التي تخصم من فترة االعتقال ( لألسرى "المنهلي"شهراً، حيث تم تأخير إطالق سراحها بعد إلغاء 
  ).لألسير بناء على الحكم الصادر بحقه، وعدد السنوات التي يقضيها داخل السجون

  10/7/2011قدس برس، 
  

  حقوقي فلسطيني يدعو إلى إنشاء مقبرتين رمزيتين لشهداء مقابر األرقام .38
فتوحتين النتظار شهداء مقابر األرقام والتي  طالب حقوقي فلسطيني، بإنشاء مقبرتين رمزيتين م:رام اهللا
وأضاف رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو  . على تسليمهم لذويهم"إسرائيل"تساوم 

عاناة أهالي الشهداء يأتي في سياق إبراز م"لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، أن هذا المشروع 
اللذين يتمنون قراءة الفاتحة على قبور أبنائهم، وفى سياق فضح انتهاكات دولة االحتالل بحق الشهداء، 

وأضاف حمدونة، في تصريح  ".كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الموتى في العالم
قبرة على أعلى مستوى من االهتمام الكامل  نحن بحاجة إلنشاء م10/7األحد " قدس برس"صحفي تلقته 

  .بالقبور المفتوحة التي تنتظر عودة الجثامين وكتابة اسم الشهيد ورقمه عليه
  10/7/2011قدس برس، 
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  معاً في غزةوكالة اعتداء على مقر  .39
لحقت أضرار ببوابة مكتب شبكة معاً اإلخبارية الفلسطينية في غزة، فجر أمس األحد، إثر تعرضه 

ال النار من قبل مجهولين، وقالت الشبكة على موقعها اإللكتروني إن مجهولين أقدموا فجراً على إلشع
  .محاولة إحراق مكتبها بغزة من خالل سكب مادة حارقة على البوابة الرئيسية للمقر

يندرج ضمن سياسة تكميم "، واعتبرته "معاً" على مقر "االعتداء"واستنكرت نقابة الصحافيين في غزة 
  .، مطالبة بفتح تحقيق وتقديم الجناة للقضاء"ألفواه ومحاولة التضييق على عمل المؤسسات اإلعالميةا

  11/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  تثبيت برنامج توطين ودمج قسري لالجئينمحاوالت إلغاء األونروا تهدف ل :هيئة حقوق الالجئين .40
ا من خالل تخفيض برامج التعليم وبرامج أثارت محاوالت إلغاء وكالة األونرو:  سمير حمتو- غزة

 وقالت هيئة حقوق الالجئين في بيان ،الخدمات الصحية واالجتماعية وتغيير اسمها مخاوف الالجئين
ن األونروا خالل السنوات الماضية تحمل معطيات شديدة الوضوح والدالالت لمنحى إ أمسصدر عنها 

تها التي ال تتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد الالجئين هذا التراجع والتخفيض في برامج الوكالة وخدما
وال مع االرتفاع الحاد في مستوى المعيشة في الدول المضيفة، مما ترك آثارا كارثية طالت الجوانب 

   .اإلنسانية واالجتماعية والسياسية لالجئين الفلسطينيين
 توطين ودمج قسري لالجئين وربط تهدف إلى تثبيت برنامج"واعتبرت أن محاوالت إلغاء األونروا 

 "زيادة المساعدات لالجئين الفلسطينيين ولكن على أساس ربطها بالدمج ، وبالتجنيس ضمن خطة التوطين
  . "أثارت غضب الالجئين واستيائهم "مشيرة إلى أن هذه المخططات

بالقضية الفلسطينية، وطالبت حقوق الالجئين بضرورة التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية المتعلقة 
وعبرت الهيئة عن رفضها لجميع المحاوالت إلنهاء عمل  .237، والقرار 194وعلى رأسها القرار رقم 

 أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها، أو نقل صالحياتها األونروا
 األبعاد السياسية والقانونية والمسؤوليات التي تضطلع بها ألي جهة كانت، وذلك للمحافظة على

  .واإلنسانية لقضية الالجئين الفلسطينيين
 في المناطق بالطوارئ من حجم برامجها الخاصة  قلصت مؤخراًأنها أمس أعلنت األونرواوكانت وكالة 

  .الفلسطينية بسبب امتناع عدد من الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية نحوها
  11/7/2011، عمان، الدستور

  
  يؤيدون الذهاب لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولةمن الفلسطينيين % 65 :استطالع .41

 إلىنتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني، وزعت يوم األحد، أشارت  : من المحرر السياسي-رام اهللا 
ل السنوات الخمسة  يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطين مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خال%62"أن 

نسبة اإلحساس الفلسطيني "، مبينة أن "يعتقدون أنها متوسطة أو عالية% 37المقبلة ضئيلة أو منعدمة و
 يعتقدون أن هدف إسرائيل هو ضم الضفة الغربية وطرد %81 أن إذبالتهديد اإلسرائيلي عالية جداً، 

  ".سكانها أو حرمانهم من حقوقهم السياسية
يظهر االستطالع انقساماً في الرأي تجاه اقتراح " طيني للبحوث السياسية والمسحيةوقال المركز الفلس

الرئيس األميركي باراك أوباما حول مرجعية عملية السالم المتعلقة بالحدود وبالهوية القومية لدولتي 
تعلق إسرائيل وفلسطين حيث يؤيد ذلك النصف تقريباً، لكن ثالثة أرباع الجمهور تعارض االقتراح الم
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بنزع سالح الدولة الفلسطينية وحوالي الثلثين يرفض الموقف األميركي القائل بعدم جدوى اللجوء لألمم 
  ". سبتمبر القادم/المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين في أيلول

كون  من الفلسطينيين تؤيد دعوة الرئيس األميركي بأن ت%50غالبية من " أن إلىوأشار في هذا الصدد 
 %46 مع تعديالت متبادلة ومتفق عليها من قبل الطرفين و1967حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 

كذلك قال الرئيس األميركي بأن السالم الدائم ينبغي أن يقوم على أساس دولتين " وقال "يعارضون ذلك
ن للشعب الفلسطيني وأن لشعبين، دولة إسرائيل كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي ودولة فلسطين كوط

 %47 يؤيدون هذا المبدأ و%51الطرفين سيتمتعان بحق تقرير المصير واالعتراف المتبادل والسالم، 
يعارضون ذلك، أما بالنسبة لألمور األمنية فإن الفلسطينيين معارضون القتراح أوباما بأن تكون الدولة 

كون لديها سالح ثقيل كالطائرات والدبابات بحيث ال ي) أي منزوعة السالح(الفلسطينية غير معسكرة 
 من %66والصورايخ وأن الجيش اإلسرائيلي سيجري انسحاباً تدريجياً من الدولة الفلسطينية، حيث أن 

  ". يؤيدونه%31الفلسطينيين يعارضون ذلك و
بما في ) ج(ثالثة أرباع الفلسطينيين تؤيد فرض سيادة فلسطينية على المناطق المسماة " وتظهر النتائج أن

ذلك نشر قوات أمنية فلسطينية فيها وذلك في سياق االعتراف الدولي بدولة فلسطين في أيلول القادم، كما 
مع األردن حتى لو أدى ذلك إليقاف ) اللنبي(أن غالبية مماثلة تريد فرض سيادة فلسطينية على معبر 

  ".حركة السفر على المعبر
 / الفلسطينيين يعتقدون أنه ينبغي الذهاب لألمم المتحدة في أيلول من%65"وطبقا لنتائج االستطالع فإن 
 من الفلسطينيين %57تعتقد غالبية من " وقال" أنه ينبغي عدم الذهاب%31سبتمبر فيما تقول نسبة من 

بأنه لو توجه الفلسطينيون للجمعية العمومية لألمم المتحدة لالعتراف بدولتهم فإنهم سيحصلون على هذا 
 يعتقدون أن الطرف الفلسطيني لن ينجح في الحصول على هذه %36 من ثلثي األعضاء، لكن االعتراف
الغالبية تعتقد أيضاًً أن الواليات المتحدة ستستخدم حق الفيتو في مجلس األمن لمنع "  وأضاف"الغالبية

 بأن %18 فيما تعتقد نسبة من %76األمم المتحدة من قبول عضوية دولة فلسطين، حيث يعتقد ذلك 
الفلسطينيون بالتالي منقسمون بالنسبة إلمكانية أن تصبح فلسطين . الواليات المتحدة لن تستخدم الفيتو
  ". ال يعتقدون بأنه سيحدث%44 يعتقدون أن ذلك سيحدث و%48: عضواً في األمم المتحدة في أيلول

 اختراق حواجز عسكرية غالبية تنوي المشاركة في مظاهرات شعبية سلمية بهدف"كما تظهر النتائج أن 
  ".إسرائيلية وإغالق طرق أمام المستوطنين والجيش بهدف دفع إسرائيل لإلسراع بإنهاء احتاللها

  10/7/2011، القدس، القدس
  

  الحدود الجنوبيةعلى عتصام فلسطيني  ا:لبنان .42
 ين أعالماً كفركال رافع- فلسطينيا وصلوا إلى طريق عام العديسة 20، أن نحو "الجمهورية"علمت 

 قرب الشريط الشائك، ما أدى إلى تدخّل الجيش الذي عمل على إبعادهم، فلسطينية، ثم نفّذوا اعتصاماً
  .بينما حضرت دورية إسرائيلية وقامت بمراقبة الجانب اللبناني

  11/7/2011الجمهورية، بيروت، 
  

  البصمخيم قنبلة على مكتب األونروا في : لبنان .43
 أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على منزل مدير مكتب األونروا في مخيم البص في "الجمهورية"علمت 

  . لضبط الوضعتدخل فوراً" الكفاح المسلّح الفلسطيني" أضرار مادية، وأن إلىصور محمد سالم، ما أدى 
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سطينيين، وفيما ربطت مصادر قريبة من حركة فتح االعتداء بخفض األونروا تقديماتها إلى الالجئين الفل
 دخل على خط العالقة  ثالثاً أنه يشكّل زعزعة لألمن، وأن هناك طابوراًإلى، مشيرة إياه إدانتهاأعلنت 

  .بين المنظمة والفلسطينيين
  11/7/2011الجمهورية، بيروت، 

  
   تطور بوابة إلكترونية لخدمة السوق الفلسطيني التبادلي"غزالة مجموعة طالل أبو" .44

 بحضور عدد كبير من "األعمال لألعمال" لقاء  لألعمال مؤخراًةغزال الل أبو عقد في ملتقى ط:عمان
 اللقاء بكلمة طالب فيها أن يكون ةغزال رجال األعمال والمستثمرين األردنيين والفلسطينيين، وافتتح أبو

د فض هذا اللقاء أكثر من تحقيق مبادالت واتفاقيات تجارية آنية ويتجاوز ذلك إلى آلية تعاون تدوم بع
 التركيز على ثالثة محاور، تطوير الموقع اإللكتروني لملتقى رجال األعمال الفلسطيني إلىودعا  .اللقاء

األردني، والتركيز على أن يصبح التعامل التجاري من خالل الموقع اإللكتروني، وأن يظهر للعالم 
 هذه القدرات التي خدمت إبرازقتصادات وال بد من  هذا الشعب، باعتباره قوة هامة في بناء االإبداعات

بحيث   توثيق العالقة بين الفلسطينيين في الداخل والخارجإلىكما دعا أبو غزالة  .قتصاد والحضارةاال
يكون الموقع اإللكتروني بوابة خاصة وفرصة تتيح لرجال األعمال في الداخل من خالله أن يتعامل مع 

ي الداخل متفوقون تقنياً ونسبة المعرفة الرقمية لديهم أعلى  أن الفلسطينيين فةغزال أبو .وأشار د .الخارج
  .االحتاللمن خارج الوطن رغم ظروف 

  11/7/2011الرأي، عمان، 
  

  من عامل بناء إلى عالم مكتشف لجينات مرض الكبد البوائي: محمود رزيقات .45
ى عالمات جيدة في ، ألنه لم يحصل عل"إسرائيل" أخذه والده للعمل بالبناء في : حربأمل -رام اهللا 

 في ترك مقاعد الدراسة، الصف الثامن، ليريه بأم عينه بأن هنالك أشغال شاقة في انتظاره إن فكر يوماً
  . أو عدم االجتهاد في دروسه

 حتى أفاق االبن محمود محمد رزيقات من محافظة الخليل، من إهمال دروسه، ولم يمر الوقت طويالً
، ولكنه لم يكن ... في دروسه، إلبعاد شبح اإلشغال الشاقة عن مستقبلهواختار بذل المزيد من االهتمام

 انتظره العالم أكثر من قرن من الزمان، بذل فيه علماء العالم  يقدم لإلنسانية انجازاًيعلم أنه سيصبح عالماً
 يبلغ كل الطاقات في أبحاثهم ومختبراتهم  للوصول إلى ما وصل إليه العالم الفلسطيني الصغير الذي لم

  .C من العمر الكتشاف جينين يسببان مرض الكبد الوبائي عاما22ً
 البريطانية في مصر، وحصل على امتياز مع مرتبة الشرف طوال MSAرزيقات التحق بجامعة 

سنوات دراسته األربع، وتوصل إلى اكتشاف جديد في علم الجينات فيما يتعلق بمرض التهاب الكبد 
عمله لمشروع تخرجه جينين في الحمض النووي التابع للفايروس المسبب الوبائي، حيث اكتشف أثناء 
، وذلك عن طريق دراسة امتدت على مدار عامين قام خاللها بعمل العديد Cلمرض التهاب الكبد الوبائي 

 في التسبب في المرض الوبائي من التجارب والبحوث التي أثبتت أن لهذين الجينين نسبة عالية جداً
  .يسهل على الباحثين في علم األدوية وإيجاد العالج لهاألمر الذي 

  11/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "مظاهرها، أسبابها، جذورها:  اإلسرائيلية-العنف والعدوانية الصهيونية ": عرض كتاب .46
 في مدينة البيرة األسرةصدر أخيراً عن مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني في جمعية إنعاش 

يضم الكتاب . "، جذورهاأسبابهامظاهرها، :  اإلسرائيلية-العنف والعدوانية الصهيونية " بعنوان كتاب
، 2010بريل أ / نيسان البحثية التي قدمت في المؤتمر السنوي الخامس الذي عقده المركز فياألوراق
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 العربية  صفحة من الحجم الوسط على عشرين ورقة بحثية باللغة700ويحتوي الكتاب الذي يقع في 
ليس المقصود وضع ... "شريف كناعنة في المقدمة . يقول محرر الكتاب د و. باللغة االنكليزيةوأربع

   لدينا الكثير من االخطاء ونقاط الضعف أن ويعلم اهللا -مسؤولية كل مشاكلنا ونقاط ضعفنا على إسرائيل 
  
الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها ضد ، تبرئة إسرائيل والصهيونية من أخرى ولكن هذا ال يعني من جهة -

  ." من قرنأكثرشعبنا ووطنا منذ 
  11/7/2011الراي، الكويت، 

  
  ةميسالإل وايةالعربو الفلسطينية ايا القضحولكتاب فرنسي يتناول مجموعة مثقفين يروجون األكاذيب  .47

، "الكذب ي لخبراءاالنتصار اإلعالم: المثقفون المزورون" صدر مؤخراً في باريس كتاب بعنوان :باريس
للباحث اإلستراتيجي باسكال بونيفاس، ورفضت أربع عشرة دار نشر فرنسية نشر الكتاب نظراً لنفوذ 

ويتناول الكتاب مجموعة من المثقفين  . على اإلعالم ودور النشر في فرنسا"المثقفين المخادعين"
كاذيب، والسيما بشأن كل ما يتعلق الفرنسيين الذين يتنقلون على وسائل اإلعالم منذ سنوات ويروجون األ

، ويعتبر "إسرائيل"ـ تأييدهم ل"المثقفين"بالعرب والمسلمين وبالقضية الفلسطينية، إذ يغلب على هؤالء 
 في اإلعالم وتفتح له القنوات إذا كان يحمل اسماً عربياً ويدافع عن "يرتفع سعره"الكاتب أن المثقف 

 "مآثر" جزائري محمد سيفاوي مثالً، ويعرض المؤلف سيرة و مثل الصحفي من أصل"إسرائيل"نظريات 
عدد من المثقفين والباحثين الفرنسيين الذين يحتلون المساحة األوسع في اإلعالم الفرنسي، مثل الصحفي 

  .الكسندر آدلر، والصحفية كارولين فورست والباحثة تيريز دبليش والباحث فرانسوا هيزبورغ
  11/7/2011 دمشق، الوطن،

  
   رساماً أميركياً إلى غزة11صول و .48

 يقوموا برسم جداريات تعبر عن أن رساماً عالمياً من المقرر 11 وصل إلى غزة وفد أميركي ضم :غزة
حق األطفال في الحصول على مياه نظيفة، في مدارس ورياض األطفال التي تم تنصيب محطات تحلية 

والتقى الوفد مجموعة من األطفال داخل  .ذجيةبها وزار الوفد مركز آفاق النسوي، وروضة آفاق النمو
الجمعية الذين قاموا برسم رسومات تعبر عن حق األطفال في الحصول على المياه النظيفة، وعن دور 

  المياه النظيفة في بناء طفل خال من األمراض
  11/7/2011البيان، دبي، 

  
  افتتاح معرض صور عن حياة الالجئين الفلسطينيين: األردن .49

 مارغو أليس في غاليري زارا بعمان مساء األونروا افتتح نائب المفوض العام لوكالة : )بترا( - عمان
ما ال "أمس معرض الصور الذي نظمته الوكالة حول حياة الالجئين بتمويل من االتحاد األوروبي بعنوان 

رة يوأنا فرنتسيا وحضر حفل االفتتاح رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في عمان السفي. "تعرفه عن حياتي
ويتضمن المعرض عرض ست مجموعات من الصور تتكون كل  .ومديرة عمليات الوكالة في األردن

  .مجموعة من خمس صور عن حياة الالجئين الفلسطينيين وظروفهم المعيشية واالجتماعية
  11/7/2011الغد، عمان، 

  
  تأهل معاقين بغزة ألولمبياد لندن .50
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اضيون معاقون من قطاع غزة إنجازات مهمة أهلتهم إلى أولمبياد لندن حقق ري:  ضياء الكحلوت- غزة
 بعد أن حجزوا لفلسطين ثمانية مقاعد إثر تتويجهم بعشرين ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية 2012

  . بتونسفي بطولة ألعاب القوى للمعاقين التي نظمت مؤخراً
بميداليتين ذهبيتين في لعبة دفع الجلة )  عاما46ً(ففي أبرز النتائج، فاز الرياضي المعاق خميس زقوت 

وقال زقوت إنه استطاع كسر الرقم القياسي الذي حققه رياضي كوبي في نيوزيلندا قبل ستة  .الحديدية
  . سم34 مترا و29 سم بعدما كان الكوبي أوصلها إلى 61 مترا و29أشهر برميه الجلة إلى مسافة 

ياً فقد حصل على رقمين للتأهل ألولمبياد لندن في لعبة الوثب أما محمد فنونة الذي فقد بصره جزئ
  .نت عن سعادته بما حققه الرياضيون الفلسطينيون الطويل ورمي الجلة، وعبر في تصريح للجزيرة

  9/7/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  األردن يؤكد أن قضية الالجئين الفلسطينيين في صلب أولوياته السياسية .51
 االردن امس االحد ان قضية الالجئين الفلسطينيين في صلب اولوياته السياسية العليا،             كدأ:  بترا –القاهرة  

وان اي حل للقضية الفلسطينية ال يمكن الالجئين من حقهم بالعودة والتعويض، لن يسهم ابدا في ارسـاء                  
لقانوني فـي   جاء ذلك في كلمة القاها مدير شؤون المخيمات والمستشار ا          .االستقرار والسالم في المنطقة   

ـ            لمؤتمر المـشرفين    86دائرة الشؤون الفلسطينية جمال العقرباوي ممثل االردن في اجتماعات الدورة ال
  .على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي بدأ اعماله في مقر الجامعة العربية امس

ياسية العليا ويعتبرها قضية وطنية     وقال ان االردن يضع قضية الالجئين الفلسطينيين في صلب اولياته الس          
اردنية، وال يجوز ان نعتبرها مجرد قضية قومية عادلة وحسب وانما هي بالدرجة االولى قـضية امـن                  
وطني اردني يرتبط بحلها عدد من الملفات التي تشكل اولوية وطنية وسياسية اردنية وفي مقدمتها القدس                

على ضرورة وقف االجراءات االسرائيلية احادية الجانـب     وشدد العقرباوي في كلمة االردن      . والالجئون
  .وبشكل خاص االستيطان في االراضي المحتلة والقدس

فقـال ان الحكومـة     ) اونروا(وتناول العقرباوي في كلمة االردن موقف االردن من وكالة الغوث الدولية            
وازنات االونـروا حتـى العـام       االردينة تتابع بقلق عميق االزمة المالية التي تواجهها الوكالة ووضع م          

  .الحالي وما يترتب عليه من تداعيات سلبية انعكست تقليصا في خدمات الوكالة للعامين الحالي والماضي
  11/7/2011، الرأي، عمان

  
  عتصام أمام مجلس النواب يطالب باإلفراج عن الدقامسةا: ألردنا .52

فذ أمام مجلس النواب أمس بالعمـل علـى         طالب اعتصام شارك فيه العشرات ون     : محمد الكيالي  –عمان  
 ضمن مناقشة قـانون العفـو       1997إدراج اسم المعتقل أحمد الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد منذ العام           

وناشد ذوو الدقامسة ولفيف من اقربائه واصدقائه        .العام المؤقت الذي أوصت اللجنة القانونية فيه بتوسيعه       
مل على االفراج عن ابنهم، منددين باستمرار حبسه وعدم شـموله           مجلس النواب والحكومة بضرورة الع    

  .بالعفو العام الذي صدر مؤخرا
 11/7/2011، الغد، عمان

  
   على اتفاقية البحار الدولية "إسرائيل"لبنان يطالب بتوقيع  .53

رد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أمـس علـى اعـالن             :  ا ف ب   -بيروت، القدس المحتلة    
سرائيل تحديد منطقتها البحرية، بالقول ان لبنان رسم حدوده البحرية باالستناد الى اتفاقية االمم المتحـدة                ا

وقال باسـيل   . »ان توقع هذه االتفاقية قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية         «لقانون البحار، وعلى اسرائيل     
المم المتحدة ترسيم منطقتها االقتصادية     تعليقا على اعالن الحكومة االسرائيلية انها ستعرض قريبا على ا         
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لنر ما الذي سترسله اسرائيل     . ليس لدينا موقف مسبق   «الواقعة على الحدود البحرية بين لبنان وقبرص،        
رسم حدوده على   «واوضح باسيل ان لبنان      .»فاذا احترمت القانون الدولي، ال مشكلة     . الى االمم المتحدة  

  .العام الماضي» ون البحار وارسل خارطة بها الى االمم المتحدةاساس اتفاقية االمم المتحدة لقان
يسعى بضغط من حزب اهللا الـى       «وردا على قول وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان ان لبنان           

اذا ارادت اسـرائيل االعتـداء      «، قال باسيل    »اثارة توترات، لكننا لن نتنازل عن اي شبر مما هو ملكنا          
ال يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية        . ب اهللا معنيا فقط، بل كل لبنان هو المعني        علينا، فليس حز  
  .»او حقوق بحرية

  11/7/2011، الدستور، عمان
 

  المصالحة الفلسطينية لم تفشل والخالفات أمر طبيعي: العربيةالدول جامعة أمين عام  .54
بحثنا القضايا المتعلقة   لقد  ": العربينبيل   ،لعربية ا  الدول قال األمين العام لجامعة   :  صالح جمعة  - القاهرة

بالوضع الفلسطيني، تمهيدا لزيارة الرئيس محمود عباس األسبوع المقبل، حيث اجتمـاع لجنـة مبـادرة             
السالم العربية التي ستعقد على المستوى الوزاري، للتأكيد على قرار التوجه لألمم المتحـدة لالعتـراف                

  .»1967بدولة فلسطين على حدود 
الخالفات طبيعية ألنها في وجهات     «: ورفض العربي وصف اتفاق المصالحة الفلسطينية بأنه فشل، قائال        

  .»بعدم الحكم عليها بالفشل، فهي نجحت، حتى اآلن، وما لم يعلن فشلها، فهي ناجحة«، مطالبا »النظر
 11/7/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  مصرفي فض طلب دحالن من أجل اإلقامة القيادة المصرية تر: "فلسطين أون الين" .55

ـ   :  محمد رضوان  –القاهرة   ، رفـض   2011-7-10، األحد   "فلسطين أون الين  "كشفت مصادر خاصة ب
  . محمد دحالن" المفصول من حركة فتح"القاهرة لطلب قدمه لها القيادي 

ال أن القيادة المـصرية  وأكدت المصادر أن دحالن قدم طلباً إلى القاهرة من أجل اإلقامة واالستقرار بها إ    
  ". تنأى عن نفسها بالتدخل بين عباس ودحالن"ردت على الطلب بالرفض وقالت إنها 

استعداد للجلـوس   "وأشارت إلى أن دحالن وجه رسالة لقيادة مصرية رفيعة ليخبرها من خاللها أنه على               
لمـصرية أبلغتـه بـرفض      ، إال أن القيادة ا    "مع قيادة حركة حماس ودفع ديات جميع القتلى من ضحاياه         

تعاملها معه وأن التعامل المصري سيكون فقط مع القيادات الشرعية المعترف بهـا مـن قبـل الـشعب        
  .الفلسطيني

 11/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل"الموت االقتصادي لكل من يتعاون اقتصاديا مع تعلن دول عربية  .56
ة مؤخرا عن مقاطعته لعدد من الشركات العربيـة التـي           أعلن عدد من الدول العربي    : يديعوت أحرونوت 

تتعاون اقتصاديا مع إسرائيل، وقرر عدد من هذه الدول تصفية أعمال فروع هذه الشركات وطردها من                
خاصة من الموقعين على    , أراضيها، األمر الذي أثار حالة من الجدال بين الكثير من االقتصاديين العرب           

  .سواء في مصر أو األردن» الكويز« مع إسرائيل اتفاقية التعاون االقتصادي
واتهمت الكثير من الجهات في الدول العربية هذه الشركات بأنها ال تراعي علـى اإلطـالق الـضمير                  
اإلنساني وال تحترم دماء الفلسطينيين ممن تقتلهم إسرائيل في العمليات العسكرية في األراضي المحتلـة،               

  .بي الشديد تجاه هذه الشركاتوهو ما فجر حالة من الغضب العر
وأعلن عدد من كبار دول الخليج سواء اإلمارات أو السعودية عن اتخاذ مواقف حاسمة ضد الـشركات                 

وأعلنت أكثر من شـركة عـن وقـف         , التي تتعاون مع إسرائيل، وأثر ذلك بالفعل بصورة سلبية عليها         
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ي مواجهة إسرائيل اقتصاديا وصل إلى مرحلة       ويبدو أن التشدد العربي ف    . تعاونها مع إسرائيل نتيجة لذلك    
  .حساسة وحرجة وبات يؤثر بالفعل علينا هنا في إسرائيل

 11/7/2011، العرب، الدوحة
  
 

  ةدون تحقيق أي نتيج" إسرائيل"زار  وفد من مسؤولي النظام الليبي :اإلسرائيليالتلفزيون  .57
اء اليوم عن قيام وفد ضم عدداً من مـسؤولي           كشفت القناة الثانية من التلفزيون االسرائيلي مس       :تل ابيب 

وأضافت القناة أن أعضاء الوفد التقوا زعيمة المعارضة تـسيبي           .النظام الليبي بزيارة إلسرائيل مؤخراً    
ليفني بناء على طلبهم وسلّموها رسالة شخصية من العقيد معمر القذافي جاءت على أقراص رقمية حيث                

  .األمنية المختصة لفحص محتوياتهاسلمتها السيدة ليفني إلى الجهات 
كما التقى الوفد الليبي النائب مئير شطريت من كاديما ومجموعة من اليهود المنحدرين من أصول ليبيـة                 

وقالت القناة الثانية إن الزيارة استهدفت تحسين صورة نظام القذافي لـدى اإلسـرائيليين               .في مدينة نتانيا  
  . م تحقق كما يبدو أي نتيجةلكنها وصفتها بغريبة معتبرة أنها ل

 11/7/2011، القدس، فلسطين
 

  رائد صالحالشيخ تجري اتصاالت مع الحكومة البريطانية لإلفراج عن " التعاون اإلسالمي" .58
أجرى األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو اتصاالت على مستويات عدة مع               

 الشيخ رائد صالح، الذي     1948 رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين       الحكومة البريطانية إلطالق سراح   
وقالت مصادر مطلعة في المنظمة     . احتجزته السلطات البريطانية بعد دخوله أراضيها في انتظار ترحيله        

إن األمين العام يواصل اتصاالته مع المسؤولين البريطانيين بغية إطالق سراح الشيخ صالح والسماح له               
وأضافت المصادر أن المنظمة سوف تواصل مساعيها في هذا السياق خـالل            . ته في بريطانيا  بإتمام جول 

  .اجتماع مرتقب مع أحد المسؤولين البريطانيين
 11/7/2011، الخليج، الشارقة

 
   مدرسة في قطاع غزة12 إعمارإلعادة   اتفاقيةتوقعقطر الخيرية  .59

في دعم الشعب الفلسطيني لتنفيذ حزمة جديدة مـن         تستعد قطر الخيرية مواصلة جهودها       :عبداهللا مهران 
المشاريع التعليمية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون وبتمويل من برنامج مجلس التعـاون لـدول الخلـيج                 

  .العربي إلعادة اعمار القطاع
 3.5 مليون ريال تصل مساهمة قطر الخيرية فيها أكثر مـن            13وتصل قيمة تكلفة المشروع إلى حوالي       

  . ماليين ريال9يال فيما تبلغ مساهمة برنامج مجلس التعاون الخليجي أكثر من مليون ر
 مدرسة موزعة   12 غرفة صفية في أكثر من       130ووفقا لهذا المشروع فإن قطر الخيرية ستقوم بإنشاء         

على قطاع غزة بهدف تحسين البنية الهيكلية للمدارس، من خالل إنشاء وتأهيل فصول دراسـية جديـدة                 
يئة تعليمية صحية ومالئمة، مما يساعد في رفع مستوى التعليم والخدمات التعليمية في فلـسطين               لتوفير ب 

 طالبـا   43ومن اجل التخفيف من الكثافة الصفية في المدارس المستهدفة التي تصل في بعـضها إلـى                 
  .للصف الواحد

انـب الرئيـسية    ويعتبر هذا المشروع من اهم األولويات وضرورة ملحة كون التعلـيم هـو أحـد الجو               
  .الهتمامات قطر الخيرية في عملها التنموي بحكم دوره المهم في تمكين المجتمعات

 11/7/2011، الشرق، الدوحة
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  العالم العربي  في  "إسرائيل"الغرب زرع : شيخ األزهر .60
فـي العـالم العربـي      " إسـرائيل "اتهم شيخ األزهر الشريف أحمد الطيب الدول الغربية بزرع          : القاهرة

النحياز لها، مشيرا إلى أن هذه الدول تتبع سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية، مشددا علـى                 وا
  .أن هذا االنحياز يؤثر سلبا في نفوس الشعب العربي

  11/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "إسرائيل"تجمع في تونس يهدد بقتل كل من يطبع مع  .61
في العاصمة التونسية لإلعـالن عـن       , أمس,  شخص في تجمع أقيم    600 شارك نحو :  ا ف ب   -تونس  

  .مهددين كل تونسي يقيم عالقات مع الدولة العبرية بالموت, "إسرائيل"معارضة أي تطبيع للعالقات مع 
" االمة ضـد التطبيـع    "هدد رئيس جمعية    , ولدى افتتاح التجمع في قصر المؤتمرات في تونس العاصمة        

  ". بالموت"اسرائيل"ونسي يحاول تطبيع العالقات مع كل ت"احمد كحالوي 
فرض عقوبـات علـى كـل اشـكال         "داعيا السلطات التونسية الى     , "سنشهر بهم وننشر اسماءهم   "وقال  
  ".التطبيع

كل شخص يتمتع بالحرية والكرامة     "أن  , واعتبر كحالوي الذي صفق له جمهور يؤيد القضية الفلسطينية        
  ".ة الصهيونية التي ارتكبت مجازر ضد الفلسطينيينال يمكنه االعتراف بالدول

 11/7/2011، السياسة، الكويت
  

  دولة جنوب السودانيحتفلون باستقالل " سرائيلإ"السودانيون الالجئون في  .62
أقام الالجئون السودانيون في إسرائيل سلسلة احتفاالت في تل أبيب وغيرها من            : نظير مجلي  - تل أبيب 

بمناسبة إعالن استقالل دولة السودان الجنوبي، ورفعوا أعالم الدولة الجديدة وأعـالم            البلدات اإلسرائيلية   
 ألف الجئ أفريقي    30المعروف أن هناك نحو     و. "إسرائيل"وطالبوا بإقامة عالقات مميزة مع      . "إسرائيل"

  . في إسرائيل، معظمهم من السودانيين، وقسم كبير منهم جاءوا من السودان الجنوبي
 11/7/2011، وسط، لندنالشرق األ

  
  ت إلدارة األميركية أصبحت في حال شبه يائس من عملية المفاوضاا": معاريف" .63

ذكرت اليوم أن الواليات المتحـدة تـضغط        " معاريف"صحيفة  ، أن   11/7/2011،  48 موقع عرب ذكر  
بشكل كبير وتجري اتصاالت حثيثة بهدف الوصول إلى حل وسط يسمح باسـتئناف المفاوضـات بـين                 

  .في الجمعية العمومية لألمم المتحدة" استحقاق أيلول" والسلطة الفلسطينية ورد "إسرائيل"
وقالت الصحيفة إن في هذه المرحلة ليست معروفة احتماالت نجاح الخطوة، التي تتم على خلفيـة بـالغ      

 منذ بداية شهر     المتحدة األممالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لألميركيين مؤخرا بأنه يعتزم التوجه إلى           
علـى كـل    "ورأت الصحيفة أن عباس بهذا البالغ يكون قد رفع مستوى رهانه وقرر المراهنة              . أليلول

 صيغة تسمح للطرفين بالعودة إلى      إليجاد، بينما األميركيون واألوروبيون يبذلون جهدا واضحا        "الصندوق
  .طاولة المفاوضات وشطب الخطوة في األمم المتحدة عن جدول األعمال

وقالت الصحيفة إن الجهد األميركي يتركز في محاولة إرضاء الطرفين وعرض صـيغة تـسمح لهمـا                 
وأضافت أن أحد االقتراحات يتحدث عن بيان يقول إن المفاوضـات           . مع استئناف المفاوضات  " بالتعايش"

لطرف فـا ".  بتبادل لألراضي متفق عليه وترتيبات أمنية بعيدة األثر        1967على أساس خطوط    "ستجري  
على أساس الكتل االسـتيطانية     "االسرائيلي يطالب بأن تتضمن الصيغة أن تبادل االراضي نفسه سيكون           

  ".في يهودا والسامرة



  

  

 
 

  

            28 ص                                    2202:         العدد       11/7/2011 اإلثنين :التاريخ

فـي  "كما أن هناك طلب بأن تعرب السلطة الفلسطينية عن موافقتها لالعتراف بإسرائيل كدولة يهوديـة                
  .، إذا ما تحققت بالفعل تسوية دائمة"نهاية المسيرة

ويلقـي  . صحيح حتى اآلن، فإن الخطوات في أوجها وال توجد صيغة متفق عليها           "تابعت الصحيفة أن     و
األميركي إلى هذه المعركة بكامل ثقل وزنهم، وهم واألوروبيون يخشون من أيلول ربما أكثر مما تخشاه                

عالم العربي أو    وذلك ألنهم سيضطرون إلى اتخاذ موقف واضح واالختيار بين التصويت مع ال            "إسرائيل"
  . وأشارت الصحيفة إلى إنقسام في اآلراء بين الوزراء بشكل جوهري. الوالء إلسرائيل

، أن مصادر سياسية فـي تـل أبيـب أفـادت لـصحيفة              11/7/2011الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  
تتهم ، أمس، بأن اإلدارة األميركية أصبحت في حال شبه يائس من عملية المفاوضات، وأنها               »معاريف«

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتعنت الفارغ على أمور شبه مستحيل أن يوافـق عليهـا                
الفلسطينيون، مثل االعتراف بإسرائيل دولة يهودية، أو الموافقة على بقاء الجيش اإلسرائيلي فـي غـور                

وهـي  . لمفاوضات، وغير ذلك  األردن، أو اشتراط إلغاء المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس إلجراء ا          
 مع تعديالت طفيفة تتيح بقاء الكتل االسـتيطانية         1967أي حدود   (تطالبه بأن يوافق على صيغة الحدود       

  ).ضمن السيادة اإلسرائيلية
وأضافت هذه المصادر، أن دول العالم تشعر بأن الحكومة اإلسرائيلية تستخف بالعالم كله، وال تكتـرث                

  .ب، وتدير سياسة هدم شامل لكل شيء وتهدد عالقاتها بالجميعبمصالح حلفائها في الغر
 

   ة المصالحة الفلسطيني يرفضالعتراف بالدولة الفلسطينيةا  ضد قرار الكونغرس:"القدس" .64
 العتـراف  الرافض   اإلسرائيلي بثقله خلف الموقف     األميركي دفع الكونغرس    : المحرر السياسي  -القدس  

من اإلدارة األميركية قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في          طلب  وأممي بالدولة الفلسطينية،    
 استخدام حق الـنقض     أيضا ، وإنما حال مواصلتها سعيها للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية        

 مجلس األمن الدولي وقيادة جهد دبلوماسـي لحـث          إلىضد أي مشروع قرار بشأن الدولة يقدم         )الفيتو(
ويحذر الكونغرس األميركي، في قراره الذي مـر      . بالدولة الفلسطينية  االعترافرى على عدم    الدول األخ 

الجهود الفلسطينية لاللتفـاف علـى مواصـلة        " أصوات معارضة، من أن      6 أعضاء مقابل    407بأغلبية  
 سيـضر   إسـرائيل  االتفاق مـع     إلى دولة فلسطينية قبل التوصل      بإقامةالمفاوضات المباشرة واالعتراف    

 المقدمـة   األميركيـة  وستكون له انعكاسات خطيرة على برامج المساعدة         األميركية-العالقات الفلسطينية 
  ".للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية

يـدعو اإلدارة أن    "أن الكونغرس    حرفيا،في فلسطين    "القدس" صحيفة   وجاء في نص القرار، الذي تنشره     
أن الدولة الفلسطينية يعرض على مجلس األمن ال يـأتي          تعلن أنها ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار بش        

يدعو اإلدارة لقيـادة جهـد دبلوماسـي        "وأنه   " والفلسطينيين إسرائيل بين   إليهانتيجة التفاقات تم التوصل     
 من جانب واحد لقيام دولة فلسطينية وأن تعارض اعترافا بالدولة الفلسطينية من جانـب               إعالنلمعارضة  

ألمم المتحدة، وفي غيرها من المحافل الدولية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بـين              دول أخرى، في إطار ا    
  ".إسرائيل والفلسطينيين

كما يرفض الكونغرس اتفاق المصالحة الفلسطيني ويشترط ليس فقط قبول الحكومـة بـشروط اللجنـة                
عليـق المـساعدات     على النظر فـي ت     األميركية اإلدارةيحث  "  أيضا كل وزير فيها وقال     وإنماالرباعية  

يؤكد رفض الواليات المتحدة تقـديم      "و "للسلطة الفلسطينية بانتظار إعادة النظر في اتفاق الوحدة الوطنية        
 إسرائيلبحق  "المساعدة للسلطة الفلسطينية التي تضم حماس ما لم تقبل هذه السلطة وجميع وزرائها علنا               

  ".سرائيلإلواليات المتحدة وفي الوجود وجميع االتفاقات والتفاهمات السابقة مع ا
8/7/2011، القدس، فلسطين  
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  وتبرر حصار غزة...  األمم المتحدة تنتقد مهاجمة األسطول":ديلي تلغراف" .65
البريطانية ما قالت إنه نسخة مـسربة مـن   » ديلي تلغراف«نشرت صحيفة : )أ ف ب، رويترز، أ ش أ      (

 "إسرائيل"تبر التقرير أن الحصار الذي تفرضه       واع. »أسطول الحرية «تقرير األمم المتحدة حول مجزرة      
  .استخدمت فيه قوة مفرطة» مرمرة«على قطاع غزة قانوني، لكن هجومها على سفينة 

إلى أن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة التابعة لألمم المتحـدة، والتـي             » ديلي تلغراف «أشارت صحيفة   
 العملية العسكرية التي شنتها البحريـة       أن، أظهرت    السابق جيفري بالمر   نيوزيلندايرأسها رئيس وزراء    

  .»غير مقبولة«والوفيات كانت » سابقة ألوانها«اإلسرائيلية على سفن األسطول كانت 
كما يوجه انتقادات لتركيا    .  أن تبدي أسفها فقط لسقوط القتلى وليس االعتذار        "إسرائيل"ويطلب التقرير من    

سطول، ولصلتها بمؤسـسة حقـوق اإلنـسان والحريـات واإلغاثـة            لعدم بذلها الجهود الكافية لوقف األ     
وبحـسب التقريـر فـإن       .اإلنسانية، وهي منظمة إسالمية تركية غير حكومية ساعدت في تنظيم القافلة          

  .حصار غزة قانوني، وفعل إسرائيل كان مبررا في وقف السفن حتى خارج مياهها اإلقليمية
11/7/2011، السفير، بيروت  

  
  من العزلة" إسرائيل" الفرنسية يحذران "لوموند"ة لوكسمبورغ وصحيفة وزير خارجي .66

، بينما قالـت صـحيفة      ”بالتوحد“بأنها مصابة   ” إسرائيل“اتهم وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن       
لمنـع وصـول المتـضامنين األوروبيـين مـع          ” اإلسرائيليون“الفرنسية إن الجهد الذي يبذله      ” لوموند“

  .بر من الجهد الذي يجب أن يبذلوه من أجل استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيينالفلسطينيين، أك
وخالل اجتماع بمدينة بوكوم األلمانية بين وزير خارجية لوكسمبورغ ونائب وزير خارجية الكيان دانـي               

ال “ال إنـه    على خلفية جمود العملية السياسية مع الفلسطينيين، وق       ” إسرائيل“أيالون، انتقد اسلبورن بشدة     
أضـاف إن رفـض نتنيـاهو       . ”الحالية ألنها مصابة بالتوحـد    ” إسرائيل“يمكن التحدث اليوم مع حكومة      

االعتراف بحق العودة لالجئين الفلسطينيين يجعل استئناف مفاوضات السالم مستحيالً، وإن رفض نتنياهو           
تماالت إجراء مفاوضات    ورفض االنسحاب من القدس الشرقية تسد اح       1967التفاوض على أساس حدود     

تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص تـسهم بإضـعاف سياسـيين          “وقال إن    .والفلسطينيين” إسرائيل“بين  
  .”فلسطينيين معتدلين مثل عباس ورئيس الوزراء سالم فياض ويؤدي إلى تقوية الجهات المتطرفة

لمنـع وصـول    ” اإلسـرائيلي “الفرنسية المستقلة، أمس األحد، إن الجهد       ” لوموند“من جهة أخرى قالت     
الناشطين األوروبيين يفوق الجهد الذي يجب أن يبذله الكيان الستئناف المفاوضـات مـع الفلـسطينيين،                
وأشارت إلى أن الفلسطينيين يسعون إلى الحصول على تأييد أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العامة                

أت أن من المتوقع أن ينتهي هذا الوضع بخسائر         ور. لألمم المتحدة لالعتراف بدولتهم في سبتمبر المقبل      
ضد أية محاولة لـضم دولـة       ” فيتو“في كل طرف فالواليات المتحدة ستضطر إلى استخدام حق النقض           

أضـافت  . للفلسطينيين إلى عضوية األمم المتحدة، كما سيتجلى الشقاق بين األوروبيين حول هذه المسألة     
  .قطاع غزة” خنق”مع استمرار االحتالل للضفة و” إسرائيل“ل الصحيفة أن األمر سيؤدي كذلك إلى عز

11/7/2011، الخليج، الشارقة  
  

   تكشف مضمون المبادرة الفرنسية لعملية السالم" طريق العودة"مجموعة  .67
الناشطة في صفوف الالجئين الفلسطينين، نقال عـن        " طريق العودة "كشفت مجموعة    :)فلسطين(رام اهللا   

ثوق بها، النقاب عن مضمون المبادرة الفرنسية لعملية السالم في الشرق األوسـط،             مصادر دبلوماسية مو  
، "محاصرة مخـاطر الـسالم    "وتهدف إلى   " سياسية وأمنية ومالية  "تتضمن بنودا    مشيرة إلى أن المبادرة     

وعـد بوقـف    "مع  " يهودية دولة إسرائيل  "وطمأنة الجانب اإلسرائيلي إلى أن أي مفاوضات مقبلة ستؤكد          
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وذلك " نصف القدس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة     "من جهة، ومن جهة أخرى إلى ضمان        " لتحريضا
  .يجري التباحث فيه" ضمن وضع دولي"

أنه في الجانب األمني سيسهم     ) 10/7(األحد  " قدس برس "في بيان صحفي تلقته     " طريق العودة "وأضافت  
ـ   داخل األراضي  " شرطة وأقل من جيش تحفظ األمن        ، وهي أكثر من   "قوة حفظ أمن  "االتحاد األوروبي ب

  ".ال يعود هناك داع الجتياحات إسرائيلية"، وبهذا "الفلسطينية
من خالل صندوق دولي يجمع كل      "ومن الناحية المالية، تتضمن المبادرة مساعدات لتعويض المستوطنين         

أن تكون الدول الخليجية من     المساعدات، ومن ضمنها تعويضات الالجئين عند التوصل إلى اتفاق، على           
  ".كبرى المساهمين فيه

ذكرت مرات ضمن حديث ساركوزي، ويبدو أنهـا        " مسألة تبادل األراضي  "أما بالنسبة إلى الحدود، فإن      
  ".مطالب اإلسرائيليين المتضخمة"بسبب  تمثل نقطة ضعف

ه مـع بعـض التعـديالت    أجواء تفاؤلية بأن يوافق العرب في هذا االتجا      وأشارت المجموعة إلى وجود     
  ".إلباس المبادرة الجديدة ثوب المبادرة العربية"لـ

10/7/2011وكالة قدس برس،   
 

  جنوب السوداندولة  دول عربية تعترف رسمياً بأربعة .68
اعترفت البحرين، أمس، رسمياً، بدولة جنوب السودان، عبر بيـان          : وكاالت - سناء عباس    -الخرطوم  

تطلع المملكـة لقيـام عالقـات متميـزة وذات          «حرينية، أشارت فيه إلى     صادر عن وزارة الخارجية الب    
  .»خصوصية مع جمهورية السودان

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن أملـه        . من جهتها، اعترفت قطر بالدولة السودانية الجديدة      
المنطقة، وفتح  يسهم إعالن استقالل جمهورية جنوب السودان في استتباب األمن واالستقرار في            «في أن   

  .،»صفحة جديدة في العالقات بين شمال السودان وجنوبه
. »ستعمل على بناء عالقات بناءة وإيجابية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين           «مؤكداً أن بالده    

تم االتفاق مع رئيس جنـوب الـسودان   «وفي فلسطين، قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، إنه    
وعلـى  . »كير ميارديت على االعتراف الدبلوماسي المتبادل بين دولتي فلسطين وجنوب الـسودان           سيلفا

النحو ذاته، قرر مجلس الوزراء األردني اعتراف المملكة باستقالل جمهورية جنوب الـسودان وإقامـة               
ي جوبـا   إلى ذلك، افتتح الرئيس السوداني عمر حسن البشير سفارة الخرطوم ف          . عالقات دبلوماسية معها  

  .لتكون أول سفارة في الدولة الوليدة
  11/7/2011، البيان، دبي

  
    إياكم والمصيدة -الرباعية اليوم في مجابهة المصالحة  .69

  كلوفيس مقصود
يعقـد  . ”” اإلسرائيلي“النزاع الفلسطيني     “المكلفة ملف   ” اللجنة الرباعية الدولية  “تلتئم اليوم في واشنطن     

بهدف إفشال أية مبادرة تقوم بهـا الـسلطة الفلـسطينية           ” إسرائيل“ ما تقوم به     هذا االجتماع بالتزامن مع   
النتزاع اعتراف أكثرية راجحة في الجمعية العامة لألمم المتحدة بالدولة الفلـسطينية علـى األراضـي                

وبرغم أنه سبق واعترفت الجمعية العامة في دورتها التي انعقـدت فـي             . حزيران/  يونيو 5المحتلة بعد   
إلـى  ” مراقبـاً “ بدولة فلسطين، فانتقل ممثلها من كونـه         1989تشرين الثاني   / ف في أواخر نوفمبر   جني

صفوف األعضاء، إال أن هذا الواقع أرادته منظمة التحرير أن يكون االعتراف بالدولة كامالً من خـالل                 
راً واضـحاً   االعتراف الشامل من قبل الدول األعضاء  وبأكثرية ساحقة إن أمكن  حتـى يـشكل إقـرا                 

واعترافاً ينطوي على كون الدولة المعترف بسيادتها الكاملة هي التي حددتها قمم الدول العربية منذ عام                
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ال ” إسـرائيل “ وهذا االحتضان الدولي يرسخ شرعية الدولة وعاصمتها القدس، بمعنـى كـون              2002،
يصبح االعتراف بفلسطين الدولة     لذلك   1967حزيران ، / تعترف بأنها سلطة محتلة منذ احتاللها في يونيو       

  .في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية” إسرائيل“هذه بمنزلة خلع الشرعية عن وجود 
لماذا هذا االجتماع للجنة الرباعية بهذا الوقت بالذات  أي قبل أيام من التاريخ المفترض لتقـديم                 : السؤال

ي دورة اجتماع األمم المتحدة المقبلة، يعنـي        مشروع القرار؟ يعود السبب إلى أن اعترافاً شبه جماعي ف         
، لذلك فإن نتنياهو في رحلته إلى دول أوروبـا الـشرقية يحـاول إقناعهـا                ”إسرائيل“هزيمة سياسية ل    

بالتصويت ضد أو االمتناع، وكما فعل في بلغاريا مثالً، حيث شكر الشعب البلغاري على حمايته لليهـود                 
لباً االقتراع ضد مشروع القرار إذا ما تم تقديمـه أو علـى األقـل               من االضطهاد واالحتالل النازي، طا    

  .االمتناع عن التصويت
، وكأن ما يقـوم بـه الـرئيس         ”المفاوضات“الدافع الرئيس ولعله الوحيد الجتماع الرباعية هو استئناف         

فـاق  لماذا؟ إن التفاوض يـستند إلـى ات       . ، وهو ليس كذلك مطلقاً      ”تفاوض“محمود عباس ومعاونوه هو     
” المفاوضـات “ثانياً، . مسبق على جدول األعمال وليس عملية إبحار الكتشاف حق أو حقوق لدولة سيدة         

أو مسيرة السالم وخريطة الطريق، لم تكن مطلقاً كذلك، ألن السند القانوني            ” عملية السالم “التي استولدت   
ارد مطلقـاً فـي القـاموس       باالحتالل لألراضي الفلـسطينية المحتلـة، غيـر و        ” إسرائيل“الذي يعرف   

، وحتى بتعاملها في هذا الشأن مع المجتمع الدولي، فهي منذ قيامها لـم تعـرف حـدودها،                  ”اإلسرائيلي“
هي تـرفض كونهـا     . وبالتالي تتحايل على إبقاء ما تريده غامضاً، وملتبساً، وعند االضطرار واضحاً            

؟ الـدليل القـاطع أنهـا ال تعتـرف          1967ام  إذاً، ما وضعها في أرجاء فلسطين المحتلة بعد ع        . محتلة  
باتفاقيات جنيف الرابعة التي من خالل بنودها تتحدد صالحياتها وواجباتها في عدم تغيير الواقع السكاني               

هذه القيود جميعها على سـلطة      . كما أن االحتالل مؤقت مهما طال       . أو الجغرافي لألرض التي تحتلها      
، لكونها تتصرف دائماً كأنها  وهي كذلك  دولة مغتصبة، ألنهـا             ”ئيلإسرا“االحتالل تم خرقها من جانب      

  .تدعي ملكية األرض، استناداً إلى أساطير دينية
هذا بدوره يفسر التمدد االستيطاني المتواصل والممعن بتكثيفه، كما يفسر تدمير الوجـود العربـي فـي                 

إسرائيل انـسحبت مـن     “سماه شارون بأن    ، ثم إن ما     ””إسرائيل“عاصمة أزلية وأبدية ل     “القدس، ألنها   
، باعتبارها منطقة صعبة، إنما كان في الحقيقة إعادة تموضع، فهي عنـدما خرجـت مـن غـزة                   ”غزة

، بمعنى أن باستطاعتهاأن تدرجها ككيان عدائي، تتصرف فيه كما تـشاء، وكمـا              ”كياناً عدائياً “اعتبرتها  
قت كي نخرج أنفسنا من االلتباس، حيـث تـسعى          لعله حان الو   . 2008حصل في عدوانها أواخر عام      

  .إلى البقاء في منأى عن المساءلة” إسرائيل“
لذا تجتمع الرباعية الدولية اليوم بهدف تعطيل المبادرة الفلسطينية في التوجه إلى األمم المتحدة، والعـودة       

 غير محدد لالستيطان    مع وعود باهتة وغامضة بأن هناك تحديداً محاولة لتجميد        ” المفاوضات“إلى طاولة   
عن حقها  ” إسرائيل“الجواب سهل، هو أن المستوطنات بمختلف أشكالها وأحجامها، دليل على ما تدعيه             . 

وسقط فـي   ” للتجميد“في إقامة المستوطنات، وأنه إذا كان للرباعية ما أرادت فيكون الفلسطيني قد رضخ              
  .لوالتي أجريت منذ اتفاقيات أوس” المفاوضات“مصيدة عبثية 

فعلى األقل، وفي الحد األدنى،     ” المفاوضات“إذا رضخ المسؤول الفلسطيني ووافق على العودة إلى طاولة          
  .عليه المطالبة بتفكيك المستوطنات

كما أن السلطة الفلسطينية في أخذها مشروع االعتراف بالدولة، عليها أن تنجز المصالحة مـع حمـاس                 
ة للشعب الفلسطيني، ما يجعل المبادرة أنجع وأنجح، أما إذا بقـي            وغيرها، وبالتالي تتحقق الوحدة الوطني    

الحال كما هو عليه يصبح هذا الشطط مدخالً لفقدان المناعة ويؤدي إلى المزيد من اإلحبـاط، وبالتـالي                  
  .القدرة على التفلّت من العقاب” إسرائيل“تتحقق ل 

  .ب الوقوع فيهااجتماع اليوم للجنة الرباعية مصيدة، وعلى الفلسطينيين تجن



  

  

 
 

  

            32 ص                                    2202:         العدد       11/7/2011 اإلثنين :التاريخ

  11/7/2011، الخليج، الشارقة
  
  
  
  

  منظور قانوني.. األمم المتحدة وفلسطين الدولة .70
  محمد خالد األزعر

لعل أيسر المهمات المنوطة بالسياسة الفلسطينية، الرامية إلى إلقاء طلب معاملة فلسطين كدولة عضو في               
. نيا بالحرية واالستقالل والـسيادة الوطنيـة      حجر األمم المتحدة، هي إثبات جدارة الشعب الفلسطيني قانو        

ليس ذلك فقط ألن الحالة الفلسطينية تستحوذ على الشروط الالزمة فقها لنشوء الدول، كاألرض والشعب               
، وإنما أيضا لكون الشعب الفلسطيني معترفا له بحق تقرير المصير وإقامة دولته علـى               ..وسلطة الحكم 
  .ترابه الوطني

لدول بهذا االعتراف أمر بالغ األهمية في حالتنا، إذ ليست كـل األمـم والـشعوب                اقتران شروط قيام ا   
وثمة في إسرائيل من يسعى بين النـاس        . معترفا لها بتقرير المصير من جانب القانون والتنظيم الدوليين        

ة، وعلـى   فاألمم المتحد . بهذه الحقيقة، ضاربا المثل بحالة األكراد، متجاهال الفارق الشاسع بين الحالتين          
خالف موقفها من الفلسطينيين، لم تعترف لألكراد بحق تقريـر المـصير وتوابعـه القانونيـة، ومنهـا                  

  .االستظالل بدولة مستقلة، على الرغم من كونهم شعبا له هويته الذاتية
 كل المعنيين المنصفين على دراية كافية بالمرجعيات والصكوك القانونية والقرارات األممية، الدالة علـى            

وفي هذا اإلطار، من األهميـة بمكـان كبيـر          .  وبعده 1967حجية أحقية الفلسطينيين بالدولة قبل العام       
التذكير بأن في الموروث الحقوقي الدولي الخاص بقضية فلسطين، ما يسمح للشعب الفلسطيني بالمطالبة              

أمل مثال قرار الجمعية    لنت. بإعالن هذه الدولة على ما هو أوسع من مساحة الضفة وغزة والقدس الشرقية            
% 44، غير القابل للتقادم أو اإللغاء؛ القاضي بمنح الجانب الفلسطيني دولة على زهـاء               181العامة رقم   

  ..من فلسطين التاريخية
، عـن   1967هذا في حين ال تزيد الدولة المراد إعالنها واالعتراف بها اليوم على األرض المحتلة عام                

أمل أن يكون هذا التفاوت واضحا في النصوص المعروضـة أمـام المـأل      ن. نصف هذه المساحة بالتمام   
الدولي، كي يتبصر المهتمون من هو الطرف الذي يقدم تنازالت مؤلمة حقا، مضحيا ببعض حقوقه فـي                 

  .سبيل التسوية السياسية السلمية وحقن الدماء
اط وأبعاد قانونية يتعين االنتباه     وبين يدي التناظر حول المطلب الفلسطيني بعضوية األمم المتحدة، ثمة نق          

  :إليها؛ منها على سبيل االجتهاد وليس الحصر
أن إعالن الدولة وتحري االعتراف بها والسعي إلى إلحاقها بالمنظومـات األمميـة، هـي خطـوات                 * 

وتجدر اإلشارة إلى أن    .. صحيحة قانونيا وال تقتضي إجراء تفاوض مع إسرائيل وال تصريحا مسبقا منها           
ن إسرائيل ذاتها قام على أسس غير تفاوضية مع الفلسطينيين، ومن دون رضاهم أو موافقة العـرب                 إعال

  .وخلق كثيرين في هذا العالم
أنه إذا كان تحقيق وإقرار السلم واألمن الدوليين هما الهدف األسمى لألمم المتحدة، فإن قيـام الدولـة                  * 

ونان بمثابة وصفة سحرية ناجعة إلنجاز هذا الهـدف         الفلسطينية وعضويتها العاملة في هذا المحفل، سيك      
ونحسب أنه من الضروري تذكير الكافة بأن قيام إسرائيل كان إيـذانا            . على الصعيدين اإلقليمي والدولي   
  .وكاد في لحظات بعينها أن يقود إلى حرب عالمية" الشرق األوسط«باندالع صراع ضارٍ، أدمى وجه 
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وى االستعمارية قد خدعت الكثيرين ذات حين، بزعم أن دولة إسـرائيل            وهذا يعني أنه إذا كان بعض الق      
تمثل حال لما عرف بالمشكلة اليهودية، فإن هناك ما يؤكد صدقا ويقينا أن قيام فلسطين هو مـن أبـرز                    

  .مقتضيات إحالل السلم واألمن في العالم بأسره
الج الفيتو أمام المطلب الفلـسطيني،      طالما أن الواليات المتحدة أنذرت بإغالق باب مجلس األمن بمز         * 

فإن على الفلسطينيين اللوذ بالجمعية العامة، وإذا تلطى البعض بأن هذه األخيرة ليست جهة اختـصاص،                
تعين الرد بأن الجمعية العامة سبق لها ممارسة ما هو أهم تأثيرا من البت في استئذان طرف معترف له                   

  .1947، وذلك حين قررت تقسيم فلسطين إلى دولتين عام بحق تقرير المصير لعضوية األمم المتحدة
 لقيام دولة فلسطين، أن يدفع البعض بأن الفلسطينيين والعرب سبق لهم            181ال يقدح في حجية القرار      * 

كما أن إسرائيل ذاتها رفـضت      .. أن رفضوا هذا القرار، ألن رفض القرارت األممية ال يبطل صالحيتها          
من فلسطين وغربي القدس، رغما عن صريح منطوقـه منـذ حـرب             % 22 القرار عمليا، حين احتلت   

1948.  
إلى ذلك كله ومثله، فإن العاملين على المطلب الفلسطيني، إذا ما أرادوا التصعيد الحميد، أي دون تجاوز                 

لعـدم  .. المتاح لهم بالمنطق القانوني القويم، في وسعهم الدفع ببطالن عضوية إسرائيل في األمم المتحدة             
  .، على ما هو ثابت ومعلوم عند أهل الذكر1949فائها بشروط هذه العضوية منذ و

  11/7/2011، البيان، دبي
  

  لماذا يعترفون بجمهورية جنوب السودان ويرفضون االعتراف بفلسطين؟ .71
  سمير عواد

في صدر صفحتها األولى يوم السبت المنـصرم تحـت          " فرانكفورتر ألجماينه "هذا الخبر نشرته صحيفة   
لم يكن الخبر مفاجئا نظـرا ألن المـسؤولين األلمـان           ". ألمانيا تعترف بجمهورية جنوب السودان    "انعنو

ليبلغهم بأن بالده سوف تعتـرف      " جوبا"ذكروا ذلك وتوجه وزير الخارجية األلماني غيدو فيسترفيلله إلى        
  .ابدولتهم وسوف تمدها بالمساعدات الالزمة لتصبح دولة قادرة على الوقوف على قدميه

إن انضمام دولة جنوب السودان إلى األمم المتحدة بعد تقسيم السودان، لم يكن ليتحقق لوال الجهود التـي                  
قامت بها دول الغرب التي على مر التاريخ قسمت مناطق ووحدت أخرى حسب ما يناسـب مـصالحها                  

يقيا الغنية بـالثروات    إذ دورها في تقسيم السودان يتيح لها فرصة وضع موطئ قدم في إفر            . اإلستراتيجية
الطبيعية وهذا ما دل عليه مؤخرا خطوة قامت بها ألمانيا حين وضعت إستراتيجية جديدة لتوثيق عالقاتها                

  .في كافة المجاالت مع إفريقيا
 بعد زيارة فيسترفيلله السودان تزور إفريقيا هذه األيام المستشارة األلمانية أنجيال ميركل وذلـك للمـرة                

، بصحبة وفد اقتصادي كبير حيث تريد كما قالت مـصادر           2005سلمها منصبها في نوفمبر     الثانية بعد ت  
  .المستشارية التأكيد على أن العالقات مع إفريقيا أكثر من مجرد التعاون اإلنمائي

مقابل الحماس الذي تبديه الحكومة األلمانية إلفريقيا والعالمة األخيرة على ذلك المـساعدة فـي تقـسيم                 
االعتراف بدولة جنوب السودان، ال يماثله أي حماس تجاه تأييد حق الفلسطينيين فـي إعـالن                السودان و 

دولتهم المستقلة بعد أكثر من ستة عقود على قيام إسرائيل على أرض فلسطين بمساعدة أساسية من األمم                 
مانيا على وجـه    المتحدة وبريطانيا وحصولها على دعم من أجل البقاء من الواليات المتحدة األمريكية وأل            

  .بل تسعى ميركل ووزير خارجيتها لتعطيل خطوة إعالن الدولة الفلسطينية في سبتمبر القادم. الخصوص
فقد طلب من رئيس الحكومة الفلسطينية سـالم        . إذ قبل سفره إلى إفريقيا زار رام اهللا لهدف مثير للجدل          

لقادم ألنها قد تؤدي إلى انـدالع موجـة         فياض عدم القيام بخطوة إعالن الدولة الفلسطينية في الخريف ا         
الموقف األلماني أثار استغراب الفلسطينيين وكثيرين في العالم، خاصة أنه يـأتي فـي              . جديدة من العنف  
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وقت أعلنت فيه دول كثيرة عن استعدادها لتأييد الدولة الفلسطينية أيضا في أوروبـا وأمريكـا الالتينيـة          
  .ومناطق أخرى

ن أمن إسرائيل من مبادئها بينما ال تشعر بأي ذنب أو مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني               ألمانيا التي تقول إ   
الذي لوال اضطهاد هتلر لليهود في أوروبا لما لجؤوا إلى فلسطين واغتصبوا أراضيها وشردوا شـعبها،                

تعزيـز  ينبغي عليها اتخاذ موقف من النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي يتفق مع ثقلها الدولي ورغبتهـا فـي        
وقد فشلت حتى اليوم بممارسة دور الوسيط النزيه، نتيجة تحيزهـا األعمـى             . مكانتها في العالم العربي   

وكشفت صفقة دبابات ليوبارد المحتملة مع السعودية عن مدى تأثير إسرائيل علـى الـسياسة               . إلسرائيل
 إذا هناك أي اعتراض إسرائيلي      األلمانية، إذ سألت برلين الحكومة اإلسرائيلية قبل موافقتها على الصفقة         

  !.عليها
دون شك أن الفلسطينيين في الداخل والخارج يراقبون هذه األيام سلوك دول العالم حيال جمهورية جنوب                

بالنسبة للفلـسطينيين   . السودان ويتمنون لو أن إعالن دولتهم سوف يحظى بتأييد مماثل في سبتمبر القادم            
ى إسرائيل كي تعود إلى طاولة المفاوضات، وهم يعلمون أن إعـالن            فإن إعالن الدولة وسيلة للضغط عل     

وقد سعى نتنياهو إلى تعطيل عملية السالم واليوم ال يعتقـد           . الدولة ليس كافيا ولكنه خطوة على الطريق      
وتستخدم إسـرائيل كـل     . طفل فلسطيني أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يرغب بعقد سالم مع الفلسطينيين          

لضرب االحتجاجات على استمرار احتاللها أراضي عربية كما فعلت مؤخرا فـي لبنـان              وسيلة متوفرة   
وسوريا وقبل أيام حين قامت باعتقال القادمين من الخارج إلى مطار بن غوريون الذين أرادوا اإلعـالن                 

  .عن تأييد حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة
نية أن تساعده في محنته الحالية حيث تتعرض إسرائيل إلى ضغوط           لقد طلب نتنياهو من المستشارة األلما     

دولية بسبب موقفها المتصلب حيال عملية السالم وطلب منها إقناع األوروبيين بعدم االعتراف بالدولـة               
لماذا تعترف ألمانيا بجمهورية جنوب السودان وال تريد االعتراف بدولة فلسطين وتعمل من             . الفلسطينية

  .لك؟أجل تعطيل ذ
كثير من األلمان ال يتفقون مع سياسة حكومتهم تجاه النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ويعتقـدون أنـه مـن                  

. الخطأ االستمرار بتأييد إسرائيل بصورة عمياء غير عابئة بالنتائج وفقدانها مصداقيتها في العالم العربي             
ورات العربية، والحظ المراقبون العرب     كثير من العرب ال يفهمون حتى اليوم الفتور الذي أبدته حيال الث           

كيف أن ألمانيا عبرت عن قلقها بعد اإلطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعن قلقها العميق                
حيال اتفاقية الصلح مع إسرائيل، وكانت تتمسك بمبارك ألنه كان ضمانا الستقرار العالقـات المـصرية                

  .اإلسرائيلية
 من سفراء وقناصلة ألمانيا السابقين رسالة إلى ميركل وفيسترفيلله طلبـوا            32يوم الجمعة الماضي وجه     

إننا نطلب الموافقـة علـى    : فيها تأييد طلب الفلسطينيين إعالن دولتهم في سبتمبر وأوضحوا في رسالتهم          
مـن ضـمن    . قبول فلسطين عضوا في األمم المتحدة، مشيرين إلى أنها خطوة إنسانية إلنهاء االحـتالل             

وكانت ميركل قد وعـدت     . ين سفراء ألمانيا السابقين في ريغا وبراغ وموسكو وهلسنكي وجاكرتا         الموقع
نتنياهو في أبريل الماضي حين زار برلين بعدم دعم الخطوة الفلسطينية تعبيرا عـن والئهـا األعمـى                  

ته بواشـنطن   لقد أكد ذكر نتنياهو في كلم     : ومضى الدبلوماسيون األلمان السابقون في رسالتهم     . إلسرائيل
مؤخرا رفضه مفاوضات السالم وألننا كألمان نقر بمسؤوليتنا التاريخية تجاه إسرائيل إال أننـا ال نـسمح             
ألحد التحكم بسياستنا مثلما يفعل نتنياهو، كما يؤلمنا كثيرا أن إسرائيل التي تؤكد احترامها للمبادئ التـي                 

ذا لم يكن اآلن وقت االعتراف بالدولـة الفلـسطينية          إ. يتبناها الغرب، هي بالذات تقوم بخرقها ومخالفتها      
  .فمتى إذن؟

  11/7/2011، الراية، الدوحة
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  2011جدول السالم تموز  .72
  البروفيسور افرايم ياعر والبروفيسورة تمار هيرمان

   في العالم اليوم؟إسرائيلما هو وضع 
يل في العالم، فـان الجمهـور        يتبين أنه رغم االقوال المتكررة بشأن المعركة لنزع الشرعية عن اسرائ          

فقط نحو النصف يعتقدون بأن اسرائيل منعزلة في الساحة الدولية، الى           :  اليهودي ليس خائفا   -االسرائيلي  
 فـي المائـة فـي آب        54 في المائة مقابل     51.4: هذا الحد أو ذاك كنسبة من اعتقدوا ذلك قبل نحو سنة          

2010.  
  واالمن؟ وكيف أداء الحكومة في مواضيع الخارجية 

 يبدو أنه بالهام متواصل من النهاية االيجابية لزيارة نتنياهو الى واشنطن الشهر الماضـي، يبـدو بـين                  
الجمهور في االستطالع الحالي تحسن كبير في تقديره ألداء الحكومة في المجال الخارجي، وإن كانـت                

 بأن أداء الحكومة سيء أو سيء جدا         في المائة يعتقدون   52: الكفة ما تزال تميل قليال الى الجانب السلبي       
  .2010 في المائة اعتقدوا ذلك في آب 62مقابل 

   هل سيعلن الفلسطينيون عن دولة في ايلول؟
 أغلب الظن بتأثير التقارير عن محاوالت القيادة الفلسطينية ايجاد بديل عن االعالن والتوجه الى االمـم                

يد خطوة أحادية الجانب، يظهر انخفاض كبير في عـدد          المتحدة، في ضوء الفهم بأن دوال مركزية لن تؤ        
 56 في المائة في الشهر الماضي الـى        75من  : من كانوا واثقين أو يعتقدون بأنهم سيتخذون هذه الخطوة        

  .في المائة فقط في االستطالع الحالي
   هل ستكون اغلبية في االمم المتحدة؟

أو يعتقدون أنه ستكون اغلبية في االمم المتحـدة          هنا ايضا يظهر انخفاض هام في معدل من هم واثقون           
 فـي   75من نحـو    : اذا ما رفع الى الجمعية العمومية لالمم المتحدة طلب باالعتراف بالدولة الفلسطينية           

  . في المائة هذا الشهر66.6المائة في الشهر الماضي الى 
   هل سيكون تسونامي؟

ولكن . ا يكفي من القلق من الوضع الدولي السرائيل        في المائة يقولون انهم جد أو على م        70 صحيح أن   
يبدو أن ضعف المخاوف من أن يكون اعالن أو تكون اغلبية في االمم المتحدة، يجعل اغلبية واضـحة                  

تحتفظ بالرأي بأنه حتى لو كان اعالن واعتراف فليس من المتوقع السـرائيل أن تقـف                )  في المائة  70(
جانب دول العالم اذا لم تعترف بالدولة الفلسطينية ولم تنسحب مـن            أمام تسونامي سياسي واقتصادي من      

  .المناطق، بل في أقصى االحوال ستتغير هنا وهناك المعاملة تجاهها سلبا
   وما هو احتمال ايجاد حل في المستقبل؟

 في المائة من الجمهور اليهودي فقط يعتقدون بأن هناك احتمال لتحقيق اتفاق سـالم علـى أسـاس                   25 
معدل الذين يؤمنون باحتمالية تحقيق حل كهذا في        .  الثالث سنوات التالية   -ولتين للشعبين في السنتين     الد

 في المائة، إال أنه ال يزال يمثل أقل بقليـل مـن نـصف               43غضون عشر سنوات، وإن كان ارتفع الى        
  .الجمهور اليهودي

  لقاء مثل هذا الحل؟" لدفعه" وما الذي يبدون استعدادا 
المائة فقط من الجمهور اليهودي مستعدون اليوم ألن يؤيدوا اتفاق سالم كامل مع الفلـسطينيين                في   26 

عندما يعرض خيار اتفـاق سـالم       .  في المائة يعارضون   70مقابل اخالء كل اراضي يهودا والسامرة، و      
 المائـة    فـي  24مقابل اخالء المناطق في ظل إبقاء الكتل االستيطانية الكبرى في يد اسرائيل، يـضاف               

 فـي   45 في المائة وينخفض معدل المعارضـة الـى          50مؤيدين آخرين، بحيث يصل معدل التأييد الى        
فضال عن ذلك، عندما يعرض خيار االتفاق الشامل، الى جانب إبقـاء الكتـل االسـتيطانية بيـد                . المائة
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ولة الـشعب اليهـودي،     اسرائيل، االعالن الفلسطيني عن انهاء النزاع التاريخي واالعتراف باسرائيل كد         
 في المائة ومعدل    62 في المائة آخرين يؤيدون االتفاق بحيث أن معدل التأييد العام يصل الى              12يضاف  

  . في المائة34المعارضة الى 
  10/7/2011يديعوت 
  10/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  
  

  حباط المبادرة الفلسطينيةجراء تكتيكي إلإ .73
   طوف البروفيسور يعقوب بار سيمان

سيطلب الفلسطينيون في ايلول الى االمم المتحدة، حتى بعد أن تلقوا ردودا باردة من اوروبا، االعتـراف                 
الباعث على المبادرة معروف في ظاهر األمر وهو تقدير أنـه ال يمكـن              . بانشاء دولة فلسطينية مستقلة   

ة تأليف حكومة نتنياهو، وطلـب      صيغ هذا التقدير على خلفي    . التوصل الى اتفاق سالم مع حكومة نتنياهو      
نتنياهو االعتراف بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي، وسياسة االستيطان وفيها االستيطان فـي شـرقي               

  .القدس، واعالن نتنياهو أن القدس الموحدة لن تُقسم أبدا وستظل عاصمة اسرائيل الى األبد
ا أو تالعبا يعتمدان علـى معرفـة بأنـه لـن      يمكن أن نفسر المبادرة الفلسطينية ايضا باعتبارها تسويغ       

تستطيع أية حكومة في اسرائيل االستجابة لشروطهم من اجل اتفاق سالم وهي السيادة في جبل الهيكـل                 
إن الصراع هو العامل الموحد،     . ويبدو ايضا انه يصعب عليهم انهاء الصراع      . وحق العودة الى اسرائيل   

لهـذا يفـضل   .  مركزي من الرواية والتظاهر بمظهر الـضحية      وهو جزء من الهوية الفلسطينية، وجزء     
الفلسطينيون كسب االستقالل بغير اتفاق سالم، وهكذا سيكون من الممكن تعليـق شـأن جبـل الهيكـل                  

  .والالجئين وأن يزعموا أنه لم يحرز اتفاق ولهذا ال يمكن في هذه المرحلة تحقيق هذه األهداف
مع ذلك توجد عنـدهم     .  دولة لمبادرتهم  130أن يحظوا بتأييد أكثر من       يبدو أن الفلسطينيين سيستطيعون     

ايضا أفكار ثانوية تتعلق بفاعلية المبادرة حينما تعارضها الواليات المتحـدة ودول اوروبيـة مركزيـة،                
إن . فالفلسطينيون يشعرون بأنهم تسلقوا شجرة عالية ولهذا يبحثون عن سـبيل مـشرفة للنـزول عنهـا               

ي الجماعة الدولية ومن ضمنها الواليات المتحـدة أن اسـرائيل أكثـر مـسؤولية مـن                 الشعور العام ف  
تعارض الواليات المتحدة ودول اوروبيـة مركزيـة،        . الفلسطينيين عن الطريق المسدود لمسيرة السالم     

ومع ذلك تأمـل مبـادرة      . فرنسا والمانيا وايطاليا، المبادرة الفلسطينية وتفضل انشاء دولة بمسيرة سالم         
والتوقع العام أن يعرض نتنياهو مبادرة كهذه في خطبة  فـي مجلـس              . سياسية جديدة لتجديد المحادثات   
  .النواب االمريكي تبين أنه وهم

 في ضوء هذا يبدو أنه تتطور مبادرة جديدة في المانيا خاصة وفحواها أن معايير اوباما كما عرضـت                  
المعايير عامة جدا لكنها تقوم على      . اعدة لهذه المبادرة  في خطبتيه في أيار من هذا العام يمكن أن تكون ق          

، )وهذا تصور امريكي قـديم     (1967الفروض التالية وهي أن مسيرة السالم يجب أن تقوم على خطوط            
. وأن ينحصر بدء التفاوض في الحدود واألمن، وأن تؤجل قضية القدس والالجئين الى المرحلة الثانيـة               

  .تجميد المستوطناتوليس في هذه المبادرة ذكر ل
 يبدو أن الفلسطينيين يستطيعون قبول هذا المخطط باعتباره صيغة لتجديد التفاوض وقد يستعملونه سلما              

إن الخيـار الـذي يعـرض       . 1967رفض نتنياهو مخطط اوباما بسبب ذكر حدود        . ينزلهم عن الشجرة  
يـد التفـاوض أو أن تجابـه المبـادرة          السرائيل اليوم هو أن تقبل مخطط اوباما باعتباره يمكّن من تجد          

يخيل الينا أن نتنياهو يفضل السباب مختلفة الوضع القائم الذي يبـدو أنـه              . الفلسطينية في االمم المتحدة   
لكن مع عدم حراك سياسي وزيادة خيبة األمل الفلسطينية، قد تجد اسرائيل نفسها ال بازاء               . يمكن احتواؤه 
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واجهة موجة احتجاج جماعية غير عنيفة من الفلسطينيين، موجة تُصعب          المبادرة الفلسطينية فقط بل في م     
  .على اسرائيل مواجهتها وتجعلها أكثر عزلة

 ولما كان احتمال التوصل الى اتفاق سالم منخفضا في هذه المرحلة، مع عدم نضج الطرفين لدفع ثمـن                  
رورة صنع سالم بل نضاال مـن       السالم، فان النضال الحقيقي الحالي الذي يواجه اسرائيل ليس هو بالض          

في هذا الوضع يفضل أن توزن من جديـد         . اجل مواقف الواليات المتحدة واوروبا والرأي العام الدولي       
  معايير اوباما باعتبارها أساسا لتجديد التفاوض، وإن يكن ذلك لحاجات تكتيكية فقط وذلك القناع الواليات               

  
ن السالم وأن تحبط بذلك مبادرة الفلسطينيين وقدرتهم علـى          المتحدة واوروبا بأن اسرائيل ليست عقبة دو      

  .استعمال احتجاج جماعي غير عنيف لفتح الطريق السياسي المغلق
  11/7/2011 "سرائيل اليومإ"

  10/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
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