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   رئيسًا للحكومة المقبلةفياض لن تكون هناك مصالحة ما لم يكن :عباس .1

، أن الرئيس محمود عباس مصمم على "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية النقاب لـ :  فتحي صباح-غزة 
في التمسك بترشيح سالم فياض رئيساً لحكومة التكنوقراط التي تعطل تشكيلها منذ توقيع اتفاق المصالحة 

لن تكون هناك مصالحة وطنية "الماضي، موضحة ان عباس أكد أنه ) مايو(القاهرة في الرابع من ايار 
  ".ما لم يكن فياض رئيساً للحكومة المقبلة

وقالت المصادر إن عباس أوضح أثناء لقاء مع بعض الشخصيات في مدينة رام اهللا قبل أيام، تمسكَه 
لدفع " الوحيد القادر على تجنيد األموال للسلطة الفلسطينية "بفياض مرشحاً وحيداً دون غيره، وأنه

الوحيد المقبول أميركياً وأوروبياً من بين "الرواتب، كما عزا إصراره على التمسك بفياض إلى أن االخير 
  ".المرشحين

التي " فتح"وأضافت المصادر أن الرئيس عباس ال يرى أن أياً من المرشحين اآلخرين من حركة 
  .مناسب لرئاسة هذه الحكومة" عدوه اللدود" "حماس"، أو من حركة يرأسها

واستعرض أسماء بعض المرشحين وأسباب رفضه ترشيحهم، بينهم رئيس مجلس أمناء الجامعة 
االسالمية النائب جمال الخضري، الذي قال إنه ورجل األعمال الوزير السابق في حكومة السلطة 

  ".ينتميان الى حركة حماس"نقرط الفلسطينية التاسعة المرشح مازن س
كيف سيدفع الخضري الرواتب ويجند األموال التي تدفعها قطر وايران؟ هل سيحضرها عبر : "وتساءل

التي حفرها مهربون فلسطينيون منذ سنوات عدة أسفل الحدود مع مصر للتغلب على " أنفاق التهريب
  .الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة

وهو رجل (غير معروف أميركياً أو أوروبياً "لرئاسة الحكومة مأمون أبو شهال " فتح "ورأى أن مرشح
وهناك من يمتلك مملكة، وإن أصبح رئيساً ). أعمال مرموق يتنقل بين غزة وبريطانيا منذ أمد بعيد

، في إشارة الى رجل األعمال منيب المصري، الذي يملك امبراطورية "للوزراء ستصبح عنده مملكتان
قتصادية وتبلغ ثروته عدة باليين من الدوالرات، وهو مقرب من الرئيس عباس، ومع ذلك رشحته ا
  .لرئاسة الحكومة" حماس"
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فياض هو االنسب لرئاسة الوزراء وال بديل منه، ولن "بأن " حماس"ودعا عباس الوسطاء الى نصح 
مشاريع إعادة اإلعمار وإعادة "ن ، محذراً من أ"تكون هناك مصالحة ما لم يكن رئيساً للحكومة المقبلة

  ".بناء االقتصاد الغزي لن تتم قبل تشكيل الحكومة
  12/7/2011الحياة، لندن، 

  
  دفع مسيرة السالمب إذا تضّمن عناصر تساهم "الرباعية"بإيجابية مع بيان  سنتعامل :عباس .2

إذا ما تضمن عناصر ” رباعيةال“أكد الرئيس محمود عباس أن القيادة ستتعامل بإيجابية مع بيان : رام اهللا
  .تساهم في دفع مسيرة السالم

  .واعتبر أن استحقاق أيلول مفصل مهم في تاريخ القضية الفلسطينية، وليس مناورة كما يدعي البعض
لسنا ضد خيار المفاوضات، ولكن على أساس يتمثل في تثبيت رؤية الرئيس األميركي أوباما، “: وقال
ونحن نريد افعاال على األرض وااللتزام بذلك، . 1967ية على حدود العام أوالً، دولة فلسطين: وهي

وثانياً، وقف تام لالستيطان حتى يتم االتفاق على الحدود، وبعد ذلك كل طرف . وليس مجرد تصريحات
  .يستطيع أن يبني ما يشاء داخل أراضيه

سه رئيس مجلس إدارة جمعية وكان الرئيس يتحدث خالل لقائه الوفد اإلعالمي الكويتي، الذي يترأ
الصحافيين الكويتيين أحمد البهبهاني، بحضور الفنان الكويتي عبد اهللا رويشد سفير النوايا الحسنة لألمم 

  .المتحدة
إذا لم تحقّق مطالبنا وهي أساسية، ليس لنا خيار سوى األمم المتحدة، “: وقال رداً على أسئلة الوفد

 عاماً من المعاناة، ونحن الشعب الوحيد الذي ما زال تحت 63 بعد باعتبارها أعلى منبر عالمي، وذلك
  .”االحتالل في العالم

قبل الذهاب إلى األمم المتحدة نعمل على خلق قاعدة دولية مؤيدة لنا، وهناك عشرة وفود “: وقال
  .”فلسطينية تجوب العالم من الشرق إلى الغرب
حدة وحدهم، ولكنهم مسلّحون بالموقف العربي، الذي ستتخذه وأكد أن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى األمم المت

  .لجنة المتابعة العربية خالل اجتماعها في السادس عشر من الشهر الجاري
  .”لجنة المتابعة العربية ستقرر كيف سنذهب، وما هي اإلجراءات التي يجب أن نتبعها“: واضاف

جد وقت كاف لذلك، وال يمكن أن نصل إلى أيلول، ال يو“: وحول إمكانية استئناف المفاوضات حالياً، قال
  .”ولذلك استحقاق أيلول مهم جداً لنا. ولم يتحقق شيء، ثم نجد أنفسنا خارج الدائرة بالمطلق

نحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول العربية الشقيقة، وما يحدث “: وعن األوضاع العربية قال
  .” األمور صعبة، ولكن في النهاية نحن مع خيار الشعوبهناك هو شأن داخلي، وال شك أن

تحرك الشارع الفلسطيني وكان ) الربيع العربي(بعد ثورات “: وعن المصالحة الفلسطينية اوضح الرئيس
  .””الشعب يريد إنهاء االنقسام“: هناك مطلب واحد

حراك في الدول العربية بعد األحداث وال“: في األسابيع الماضية قال” حماس“وحول سبب تغير موقف 
بدأت األمور تتغير، خاصة بعد أن وصلت األحداث إلى سورية، ألن الوضع بينهم وبين السوريين تعقّد، 

فكيف يستقيم األمر أن تظل ” اإلخوان المسلمين“وال يمكن إخفاء أن جزءاً من المعارضة السورية هو 
هذا األمر ال يستقيم، . من جهة اخرى” اإلخوان المسلمين“في سورية من جهة، ومعارضة ” حماس“

وبالتالي أخبرونا بعد زيارة لقيادتهم إلى مصر أنهم يريدون توقيع االتفاق بعد مماطلة استمرت حوالي 
العامين، رغم انه لم يتغير شيء عما ورد في االتفاق األول، الذي رفضوا توقيعه، وهو االتفاق نفسه 

  .”الذي وقّعوه بعد ذلك
تقدموا لنا بمجموعة أسماء وهي جميعها مرتبطة بحركة “: عباسيس الوزراء قال وحول تسمية رئ

. ”فتح“أو ” حماس“بشكل جذري، وهذا ال يجوز، ألن اتفاقنا حكومة ال يشارك فيها وزراء من ” حماس“
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ة بعد االنتخابات الحزب الفائز يشكل الحكومة، كما يحلو له، ولكن أنا شخصياً لن أقبل بحكوم: وقلنا لهم
  .”حكومة الوحدة الوطنية“تكرر تجربة 

وقفنا في المصالحة عند هذه النقطة، ورغم ذلك لم نيأس، تحدثنا مع مناصرين لهم مثل تركيا، “: وقال
  .”ووجدناهم متفهمين لوضعنا أكثر منهم

ة وأكد أنه من المصلحة الفلسطيني. ونفى الرئيس أن تكون هناك أي اتصاالت مع إيران في هذا االتجاه
  .أن نذهب موحدين إلى األمم المتحدة، وهذا مصدر قوة لنا

طالبت بالتوجه إلى دولة أو دول أخرى غير سورية ” حماس“ورداً على سؤال حول ان كانت قيادات  . “
  .”نعلم أنهم توجهوا إلى أكثر من دولة عربية وغير عربية، ولكن ال نعلم ماهية الردود عليهم“: قال

نعم ودليل على ذلك أن موسى أبو مرزوق نائب “: تهم تستطيع دخول غزة قالوحول إن كانت قيادا
رئيس المكتب السياسي وصل إلى رفح، ثم خرج، ولكن المشكلة ليست في الدخول أو الخروج، بل هي 

  .”في الحماية، وهذا موضوع آخر
شعبنا هناك، وما زلنا االنقالب على السلطة واصلنا عالقاتنا مع “وعن عالقة السلطة بغزة اكد انه منذ 

 ألف موظف، وندفع فاتورة الماء 77من ميزانيتنا إلى أهلنا في القطاع، كما ندفع رواتب % 58نخصص 
  .”والكهرباء، هذا التزام، وهذه مسؤولياتنا ولن نتخلّى عن هذه المسؤولية رغم كل ما حدث

  12/7/2011األيام، رام اهللا، 
 

  يقات للتوجه إلى األمم المتحدةعر تنشر تفاصيل خطة أعدها" األيام" .3
أكد الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  :عبد الرؤوف أرناؤوط

كبير المفاوضين الفلسطينيين، ان تقديم طلب عضوية فلسطين لالمم المتحدة يجب ان يقدم في موعد ال 
أن موضوع الطلب سيحسم في اجتماع لجنة " األيام"يتجاوز نهاية الشهر الجاري فيما كان أكد لـ 

  .المتابعة لمبادرة السالم العربية التي ستجتمع السبت المقبل في القاهرة
وال بد من التأكيد أن . ال بد من اإلشارة إلى أن استحقاق أيلول يبدأ في هذا الشهر وال ينتهي به: وقال

أي أن أيلول . القدس الشرقية سيبدأ في أيلول بعاصمتها 1967طلب عضوية دولة فلسطين على حدود 
  . سيكون البداية وليس النهاية2011

ولعضوية /خطة العمل واإلجراءات واجبة االتباع لالعتراف بـ "واشار في خطة أعدها تحت عنوان 
على " األيام"وحصلت "  وعاصمتها القدس الشرقية1967دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 

" أن حصول أي دولة على عضوية كاملة في الجمعية العامة يتطلب موافقة مجلس األمن" الى نسخة منها
وخالفاً لما يقال من أن الحصول على ثلثي األصوات من الجمعية العامة للحصول على العضوية : وقال 

في  : الكاملة، فان ثلثي األصوات مطلوبة من الجمعية العامة بعد إقرار مجلس األمن للطلب، وأضاف
حالة رفض الطلب من مجلس األمن، وحصول ثلثي أصوات الجمعية، فهذا ال يعني الحصول على 

بنصف ) non member state(العضوية الكاملة، وإنما ممكن الحصول على مكانة دولة غير عضو 
  .زائد واحد من أصوات الجمعية العامة وال حاجة للثلثين

تنص على أن توصيات لجنة مجلس األمن ) 54-49(جلس األمن البنود المؤقتة لقانون م"ونوه الى ان 
 يوماً من انعقاد الجمعية العامة، أي أن علينا إن أردنا التقيد 35يجب أن تقدم ألعضاء المجلس قبل 

بعد دراسة العديد من : "وقال" 2011بالقانون المؤقت، أن نقدم الطلب بما ال يتجاوز نهاية شهر تموز 
 قدمت للسكرتير العام لألمم المتحدة، وجدنا أنه لم يتم التقيد بتوقيت، وباإلمكان بعد طلبات العضوية التي

مصادقة مجلس األمن على طلب العضوية، الدعوة لجلسة خاصة للجمعية العامة لموافقة الثلثين على 
  ".طلب العضوية
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 هذه النقطة فال ال ضير من االستفسار من الدول التي سوف تتم زيارتها حول: "وأضاف بهذا الشأن
اذ إن أميركا سوف توظف البنود القانونية واآلراء السياسية لتعطيل مسعى فلسطين في . مجال للخطأ

  ".مجلس األمن والجمعية العامة على حد سواء
روسيا، الصين، ( علينا أن نضمن من الدول األعضاء في مجلس األمن مثل "وشدد عريقات على أنه 
بأن ال يقوم السكرتير العام لألمم ) البرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا والغابونالهند، لبنان، البوسنة و

منوهاً إلى حاالت سابقة مع دول أخرى قام بها "المتحدة باحتجاز طلب عضوية فلسطين ألي سبب كان
  .األمين العام لألمم المتحدة باحتجاز الطلب ألشهر

ضد طلبات العضوية للعديد " الفيتو"ل دائمة العضوية  استخدمت الدو1946منذ العام : "وقال بهذا الشأن
). مرتان(مرات، والصين ) 6(مرة، والواليات المتحدة ) 51" (الفيتو"االتحاد السوفياتي مارس . من الدول

كانت ألسباب سياسية بامتياز وليس ألسباب أو حتى " الفيتو"وجميع هذه المرات التي استخدم فيها 
  ".مبررات قانونية

قدمت : ، اليابان مثال)الفيتو(ال بد من اإلشارة هنا إلى إمكانية تقديم طلبات متتالية بعد استخدام : "واضاف
 واستخدم االتحاد السوفياتي الفيتو في كل مرة، وقد 15/12/1955 و14/12/1955 و13/12/1955في 

  ".لدولة فلسطين كل يوميكون من المناسب اإلشارة للمسؤولين األميركيين أن بإمكاننا تقديم طلب عضوية 
الهند، لبنان، :  هي1967تسع دول من أعضاء المجلس تعترف بدولة فلسطين على حدود "وأشار إلى أن 

  ".جنوب افريقيا، الغابون، نيجيريا، البوسنة والهرسك، البرازيل، إضافة إلى روسيا والصين
ال بد لوفودنا أن تؤكد أن "الم قال وفي إشارته الى وجوب إيفاد وفود فلسطينية الى دول عديدة حول الع

فالمفاوضات تعنى بتنفيذ االنسحاب واإلجراءات . االستقالل وحق تقرير المصير ال يخضعان لمفاوضات
التأكيد على أن نيتنا ال تهدف لعزل دولة إسرائيل، أو لنزع الشرعية "وأضاف ". والترتيبات ذات العالقة

 بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب 1967عنها، وإنما دولة فلسطينية على حدود 
  ".دولة إسرائيل

هل نقدم طلب العضوية للسكرتير العام لألمم المتحدة لعرضه على الجمعية العامة "وطرح عريقات سؤال 
أوالً، ثم مجلس األمن ثانياً؟ أم هل نقدم طلب العضوية للسكرتير العام لألمم المتحدة لعرضه على مجلس 

بعد "وقال " ضد مشروع طلب العضوية؟" الفيتو"األمن أوالً ومن ثم على الجمعية العامة في حال استخدم 
وال . نقاشات معمقة حول هذا السؤال، هناك إيجابيات وسلبيات لكل خيار والقرار سيكون سياسي بامتياز

ي، والصين وروسيا والجامعة بد أن تشاركنا الدول العربية ودول عدم االنحياز، ومنظمة المؤتمر اإلسالم
العربية ومنظمة الدول اإلفريقية والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا ولبنان والبوسنة والهرسك 

وال بد أيضاً من التشاور مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال حول هذا . والغابون في اتخاذ هذا القرار
 حول هذاالسؤال، علماً بأن أميركا قالت أنها سوف تعارض أي ويمكن أيضا الحديث مع أميركا. السؤال

  ".توجه لعضوية دولة فلسطينية في األمم المتحدة سواء كان عبر الجمعية العامة أو مجلس األمن
يجب االستمرار ببذل كل جهد للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة "وشدد على أنه 

ويجب أن يتم ذلك بالتوازي مع السعي للحصول . ها القدس الشرقية وعاصمت1967فلسطينية على حدود 
  ".على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة

نقترح أن يتم ذلك في االجتماع المرتقب للجنة متابعة مبادرة السالم "وبشأن صياغة طلب العضوية، قال 
 والمنظمات الدولية واإلقليمية العربية، بمشاركة األشقاء العرب، على أن يتم عرض الطلب على الدول

  ".قبل تقديم الطلب
اقتراح بقيام وزراء خارجية عرب من لجنة متابعة مبادرة السالم العربية بزيارة إلى عواصم : "وأضاف

وأن يشارك األمين العام لجامعة الدول العربية، وتشارك مصر . الدول دائمة العضوية في مجلس األمن
" والجزائر والسودان واألردن ومن يرغب إلى جانب فلسطين) ئيس اللجنةر(والسعودية والمغرب وقطر 
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طلبنا من الجامعة العربية تشكيل لجنة برئاسة فلسطين ، من كافة السفراء العرب لدى األمم "منوهاً الى 
  ".المتحدة، لمتابعة كافة المسائل المتعلقة باالعتراف والعضوية بشكل يومي

  .لبيات التوجه الى مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدةواستعرض عريقات ايجابيات وس
 12/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
   في غزة تلقي القبض على عميل اخترق احد التنظيمات الفلسطينيةاألمنيةاألجهزة  .4

المتخصص بالشؤون األمنية، أن جهاز األمن الداخلي التابع " المجد"كشف موقع :  حازم الحلو-غزة
الذي اخترق أحد ) ل.هـ( الداخلية واألمن الوطني قد تمكن من إلقاء القبض على العميل لوزارة

التنظيمات الفلسطينية كعنصر في جناحها العسكري، ومن ثم ترفع ليصبح مسئولًا لمجموعة في ذاك 
  . الفصيل

 12/7/2011فلسطين اون الين، 
  

  غزةاالحتالل يدمر أي فرصة الستقاللية :  في غزةالصحةوزير  .5
، سلطات 2011- 7-9باسم نعيم، االثنين .اتهم وزير الصحة الفلسطينية د:  أحمد المصري-غزة

االحتالل اإلسرائيلي، بتدمير أي فرصة الستقاللية ونمو القطاعات الحيوية واالقتصادية المختلفة في 
التحالف "فد وأكد نعيم خالل لقائه و. قطاع غزة، بالرغم من ضعفها مقارنة باالقتصاد اإلسرائيلي

برئاسة السيد أحمد العاصي، والذي وصل إلى القطاع، أمس، أن " المصري إلنهاء الحصار على غزة
المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة إزاء هذا الحصار اإلسرائيلي والذي طال كافة مناحي الحياة في 

  . قطاع غزة من دون أي مبرر
لمصرية إلى فتح معبر رفح بصورة كاملة أمام المواطنين ودعا وزير الصحة في هذا السياق السلطات ا

الغزيين الراغبين في السفر، وتسهيل دخول قوافل المساعدات اإلغاثية الطبية واللوجستية من دون أي 
، "غير مبررة وغير أخالقية"وبين أن المعاناة التي يجدها المواطن على معبر رفح الحدودي  . معيقات

  .قرار واضح تجاه سير العمل دون أي تدخل واالستجابة لتطلعات الجميعمتوقعا أن يكون لمصر 
 11/7/2011فلسطين اون الين، 

  
   المصالحة خيار استراتيجي ولم تفشل: حماس وفتح تلتقيان في غزة .6

 أمس، تمسكهما باتفاق  أكدتافتح وحماسمن غزة أن حركتي  12/7/2011االتحاد، أبو ظبي،  نشرت
  . فلسطينية على الرغم من استمرار الخالف بشأن تنفيذهالمصالحة الوطنية ال

عباس، وعضوية النائب محمود فقد بحث وفد من قيادة فتح برئاسة روحي فتوح، الممثل الشخصي ل
أشرف جمعة والقيادي دياب اللوح مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في غزة، سبل تذليل العقبات 

تم تحقيق المصالحة بإرادة "وقال هنية، خالل استقباله الوفد، . ن الحركتينأمام تنفيذ االتفاق الموقع بي
  . "فلسطينية، ولكن اآلن يجب البحث في التطبيق على األرض

وأكد فتوح، في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادي حماس جمال أبو هاشم، حرص الحركتين على التمسك 
وقال إنه بحث مع هنية مجموعة أفكار . "جع عنهاخياراً استراتيجياً وال ترا“بالمصالحة، باعتبارها 

وتوقع أن يتم الشروع في تنفيذ . واقتراحات تتعلق بدفع جهود تنفيذ اتفاق المصالحة سينقلها إلى عباس
  . بنود االتفاق قريباً
إن االتفاق لم يتعرض للفشل وهناك إصرار على إنجاحه كخيار استراتيجي لدى "وقال أبو هاشم 

هناك أفكار طيبة يتم تداولها لتجاوز "وأضاف . "فيذه ال يرتبط بأي أزمات أو مصالح آنيةالحركتين وتن
  . "الخالف القائم
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  صالح البردويل.دفي حماس  من غزة أن القيادي 11/7/2011قدس برس،  في السياق نفسه ذكرت
دفع بمساعي  بين وفدين من حركتي حماس وفتح في غزة ناقش سبل الاالثنين أن اجتماعا حصل أكد

  .تنفيذ اتفاق المصالحة في أسرع اآلجال
أن حماس جددت تمسكها بالمصالحة ورغبتها " قدس برس"ويل في تصريحات خاصة لـدوأوضح البر

لقد استمعنا من اإلخوة في فتح الذين جاؤوا إلى : "في التعجيل بتنفيذها كما جاءت في اتفاق القاهرة، وقال
باس إلى أفكار حول منظمة التحرير وإعادة بنائها وموضوع الترتيبات غزة بتكليف من الرئيس محمود ع

األمنية بين الضفة والقطاع دون أن نسمع عن موضوع تشكيل الحكومة شيئا، وقد وعدناهم بدراسة 
  ".األفكار الواردة والرد عليها

عيل هنية، إسما نقال مراسلها من غزة، محمد األيوبي، أن 11/7/2011فلسطين اون الين، وجاء في 
لقاء أن المصالحة خيار استراتيجي لكل من حركتي فتح وحماس وأنها لم الروحي فتوح خالل وأكد 
وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء أنه تم خالل اللقاء تبادل مجموعة من األفكار لتحريك  . تفشل

  . الجمود في المصالحة، حيث سيتم بحثها لدى قيادة الطرفين
جرى االتفاق على تواصل اللقاءات القيادية بين فتح وحماس قريبا لمتابعة ما تم طرحه ووفق البيان فقد 

  . خالل هذه الجلسة مع اإلشارة إلى أن أجواء إيجابية سادت اللقاء بين الطرفين
وأكد رئيس الوزراء خالل اللقاء أنه تم تحقيق المصالحة بإرادة فلسطينية ولكن اآلن يجب البحث في 

  . األرضالتطبيق على 
  

  فتح أكثر استعدادا لطرح أسماء غير فياض لرئاسة الحكومة: " األوسطالشرق" .7
، أن اتصاالت تجري مع حركة "الشرق األوسط"أكد مسؤول في حركة فتح، لـ: كفاح زبون -  رام اهللا

حماس لترتيب موعد جديد للقاء يجمع الفصيلين في القاهرة، في محاولة للتغلب على عقبة تشكيل 
وقال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفدها . مة الفلسطينية التوافقيةالحكو
ولم يحدد بسيسو موعدا للقاء، قائال إن ذلك . "االتصاالت مستمرة من أجل عقد لقاء في القاهرة": للحوار

التغلب على " هو وأكد أن هدف اللقاء هذه المرة ."ونرجو أن يكون قريبا"متروك لالتفاق بين الحركتين 
  ."عقدة اسم رئيس الحكومة

 أن فتح باتت أكثر استعدادا، اآلن، لطرح أسماء "الشرق األوسط"وأكدت مصادر كبيرة في الحركة لـ
وسألت  .أخرى غير فياض، وقد تفعل ذلك فعال في اللقاء المقبل مع حماس لحل أزمة تشكيل الحكومة

  ."المواقف كما هي حتى اآلن" : بسيسو عن ذلك، فرد قائال"الشرق األوسط"
  12/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  المصالحة تراوح مكانها: مقبولأمين  .8

 "ال جديد حتى اآلن" "القدس العربي" مقبول عضو وفد فتح للحوار لـأمينقال :  وليد عوض- رام اهللا 
االتصاالت  كل أن إلى إشارةفي على صعيد تحديد موعد الستكمال المصالحة بين فتح وحماس، 

 أي إحرازوالوساطات التي حدثت خالل الفترة الماضية بهدف جسر الفجوة بين الحركتين فشلت في 
  .تقدم

 األزمة استفتاء الختيار رئيس وزراء لحكومة التوافق الوطني للخروج من بإجراءوحول وجود مقترح 
سطيني محمود عباس على ترشيح  الرئيس الفلإصرارالتي تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة لغاية اآلن بسبب 

قدس ل"الدكتور سالم فياض لرئاسة تلك الحكومة ورفض حركة حماس لذلك الترشيح قال مقبول لـ
 استفتاء الختيار رئيس الوزراء إجراء اقتراح إلى إشارة في "لم اسمع بمثل ذلك المقترح" االثنين "العربي

  .لحكومة التوافق الوطني
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ختيار رئيس الوزراء لحكومة التوافق الوطني ما زالت تراوح مكانها، وقال  عقبة اأن إلى مقبول وأشار
 الذي وقع بين حركتي فتح وحماس " استكمال متابعة بنود االتفاقأمامنعم، هي العقبة التي ما زالت تقف "

  .مايو الماضي/ أيارفي مطلع شهر 
 عباس على ترشيح فياض رإصرا اتفاق المصالحة من خالل بإفشالوبشأن اتهام حماس لحركة فتح 

ماذا ال يكون 'لرئاسة حكومة التوافق الوطني التي ينص اتفاق المصالحة الوطنية على تشكيلها قال مقبول 
  . 'رفض حماس لمقترح سالم فياض هو المعيق؟ لماذا ال يكون الوصف بالعكس؟

وطني قال مقبول  ما زالت حركة فتح متمسكة بطرح اسم فياض لرئاسة حكومة التوافق الإذاوحول 
 فهو ليس خيار فتح لكنه خيار الكثير من فصائل العمل الوطني وهو األنسبسالم فياض هو الخيار "

 األمر نص اتفاق المصالحة ينص على اختيار رئيس الوزراء بالتوافق أن إلى  وأشار."األنسبالخيار 
  .وطني لغاية اآلن عدم االتفاق على اسم رئيس الوزراء لحكومة التوافق الإلى أدىالذي 

  12/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  استمرار االنقسام مظلة لالحتالل": الجهاد" .9
مظلة لالحتالل "وصفت حركة الجهاد اإلسالمي، أمس، استمرار االنقسام بأنه : كفاح زبون -  رام اهللا

لمحتلة، ويواصل ذبح الصهيوني ليعربد ويهود القدس والمقدسات، ويهجر أهلنا بالمدينة المقدسة والضفة ا
  ."شعبنا الفلسطيني

سرعة تشكيل حكومة وفاق وطني، "ودعا خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد، في ندوة بغزة، إلى 
أيار الماضي، للخروج من حالة التراخي والتباطؤ الملحوظ لدى طرفي /  مايو4وفقا التفاق القاهرة في 

تغيير موقفه من التمسك بشخص محدد كمرشح وحيد " إلى ودعت الجهاد أبو مازن. "األزمة الداخلية
  ."لتشكيل الحكومة، وعدم اختصار األمر بصورة سالم فياض

  12/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   المقبل اختبار للضمير العالميأيلول: فتح .10
م والثقافة فايز أبو عيطة في بيان صادر عن مفوضية اإلعال.  دحركة فتحاعتبر المتحدث باسم : رام اهللا
 أن أيلول المقبل اختبار للضمير العالمي ولكل دعاة الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وأن دول العالم أمس

ستكون أمام خيارين ال ثالث لهما، إما التصويت لصالح الضحية وإما التصويت لصالح الجالد، وإما 
واعتبر أن تمسك القيادة  .ظالمالوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة أو الوقوف إلى جانب االحتالل ال

بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة على 
حدود الرابع من حزيران جاء بعد أكثر من ثماني عشرة سنة من المفاوضات المتعثرة بسبب إصرار 

  .ينيةإسرائيل على االستمرار في احتالل األراضي الفلسط
  12/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   مجلس النواب األردنيرئيسحواتمة يلتقي  .11

 العام للجبهة األميناستقبل رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في مكتبه االثنين، :  بترا–عمان 
 الراهنة في األوضاعوجرى خالل اللقاء بحث مختلف  .الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمه

 بتطبيق إسرائيل ضرورة التزام إلى إضافةنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية، الم
 دولته المستقلة على التراب الوطني إقامةقرارات الشرعية الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من 

  .الفلسطيني
  12/7/2011الدستور، عمان، 
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  حالن وأجهزة بالسلطة وراء أحداث اليرموكعناصر تابعة لد":  القيادة العامة– الشعبية" .12

على السلطة "  القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "حمل المكتب السياسي لـ: دمشق
 الجبهة، التي عقدت اجتماعا توقال .الفلسطينية في رام اهللا، وحملها مسؤولية عرقلة المصالحة الداخلية

وبحث عدداً من القضايا السياسية الفلسطينية والعربية ) و العبدأب(تحت اسم دورة الشهيد ناصر مبارك 
إن سلطة رام اهللا قد نسفت اتفاق المصالحة الفلسطينية من خالل إصرارها على تسمية سالم : "والدولية

فياض رئيساً لوزراء السلطة، علماً بأن نجاح أية مصالحة فلسطينية وحتى تكتسب بعداً وطنياً نضالياً 
، على حد "وم على أساس برنامج سياسي مقاوم، وهذا األساس لم يتحقق في اتفاق المصالحةيجب أن تق
  .تعبير البيان

في مخيم " مجمع الخالصة"من جهة أخرى؛ قالت الجبهة إن كل الدالئل تشير إلى أن الهجوم ضد 
ه إجهاض تخطيط مسبق هدف"يونيو الماضي، قد جاء نتيجة / اليرموك بدمشق، في الخامس من حزيران

وتشويه التحرك الشعبي الذي حصل من أجل إعالء راية حق العودة الذي تحقق بأسمى معانيه في ذكرى 
  ".النكبة على جبهة الجوالن

الحظ "، أنه وباالستناد إلى الوقائع "قدس برس"وذكر بيان للجبهة الشعبية االثنين أرسلت نسخة منه لـ
 المرتبطة بأجهزة أمن محمد دحالن وبأجهزة محددة في المجتمعون أن مجموعة من العناصر المشبوهة

   ".سلطة رام اهللا قد عملت على ارتكاب تلك الجريمة بحق الشعب الفلسطيني
  11/7/2011قدس برس، 

  
 من حماس أسرى محررين ثالثة األمنية بالضفة تعتقل األجهزة .13

 أنَّ جهاز األمن الوقائي االثنينأوضحت حركة حماس في الضفة الغربية في بيان صحفي صدر عنها 
. حركة، كان االحتالل قد أفرج عنهم من سجونه خالل األيام الماضيةالثالثة أسرى محرَّرين من  اعتقل 
ألسير المحرر معاذ ، األسير المحرَّر الشيخ محمد مصطفى شتات من قرية بديا في محافظة سلفيت: وهم
  . من مدينة طولكرمبو حجراألسير المحرَّر باسل أ في محافظة نابلس، اسليم

  11/7/2011موقع حركة حماس، 
  

  من مطار تل أبيبيرفضون الترحيل المؤيدين للفلسطينيين  األوروبيين النشطاءعشرات  .14
 ناشطاً مؤيدين للفلسطينيين وصلوا مـن أوروبـا        23، أمس االثنين، ترحيل     "اإلسرائيلية"أعلنت السلطات   

  . آخرين ال يزالون محتجزين58مع الخميس وتم توقيفهم في مطار تل أبيب 
 محتجزين سيتم ترحيلهم في أقـرب       58وقالت الناطقة باسم دوائر الهجرة سابين حداد إنه ال يزال هناك            

وسـمح  .  بلجيكياً وستة فرنسيين وألمانيين اثنين     15وأوضحت أن عملية الترحيل شملت االثنين       . فرصة
  .وعدم المشاركة في تظاهراتلبلجيكي بالدخول بعد أن تعهد التزام القانون 

 ساعة علـى رفـض الـسلطات        72 ناشطاً موجودين في الكيان، بعد مرور        81وأمس االثنين كان نحو     
" اإلسرائيلية"وصرح المتحدث باسم الخارجية     . السماح لهم بالدخول بعد وصولهم إلى مطار بن جوريون          

ر آخرون توافر مقعد لهم في رحلة تعيدهم        بعض النشطاء يرفضون إعادتهم بينما ينتظ     "ييجال بالمور بأن    
  " .إلى بالدهم

  12/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   طنا من المتفجرات 50 "إسرائيل" المقبلة سيسقط على الحرب  في:باراك .15
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قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك إنه في الحرب المقبلـة سيـسقط فـي               : ـ يو بي آي    تل أبيب 
فجرات يوميا، وأن الجيوش العربية تبذل جهودا لكي تتراجع قـدرات الجـيش              طنا من المت   50إسرائيل  

. اإلسرائيلي، وتوقع سقوط نظام الرئيس السوري بشار األسد ودعا إلى بدء مفاوضات مع الفلـسطينيين              
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باراك قوله، خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعـة للكنيـست                

 طنا من المتفجـرات المتنـاثرة       50في يوم قتال عادي يتوقع أن يسقط على إسرائيل حوالي           '، إنه   االثنين
  .في إصابة األهداف'  طن من المتفجرات البالغة الدقة1500بمواقع عديدة، وبإمكاننا أن نطلق بالمقابل 

لجيش اإلسـرائيلي  يوجد جهد كبير من جانب الجيوش العربية للتسبب بتراجع قدرة ا       ' واضاف باراك أنه    
في حال أنهت إسرائيل خطة التزود بكافة الطبقـات         'وتابع أنه   . 'بواسطة تحسين قدرات الدفاعات الجوية    

، وتوزيع هـذه    ) مليون دوالر تقريبا   50ملياران و ( مليارات شيكل    7التي تعترض الصواريخ وباستثمار     
يـر جـوهري إيجـابي بـالتوازن        التكلفة على عشرين عاما، فإن هذا األمر سيؤدي إلـى إحـداث تغي            

وقـدر  . 'اإلستراتيجي لصالح إسرائيل بالمنطقة، لكن لهذا الغرض ثمة حاجة إلى زيادة ميزانيـة األمـن              
الفلسطينيين يريدون طرح طلبهم باألمم المتحدة ليتم قبولهم كدولة مراقبـة،           'وزير الدفاع اإلسرائيلي أن     

، لكنـي   1967 الدول للدولة الفلسطينية بحدود العـام        وهم يعملون للحصول على تأييد عدد كبير جدا من        
يفضل البدء بمفاوضات مع الفلـسطينيين      'واضاف أنه   . 'أشك في ما إذا كانوا سينجحون بتجنيد هذا العدد        

باألشهر القريبة، لكن إذا اتضح أن هذا مستحيل فإننا نتطلع على األقل للحصول على تأييد الدول المهمة                 
  . 'صويت باألمم المتحدةفي الت) أي الغربية(

من جهـة   'وتطرق باراك إلى الوضع في سورية ضد األسد وقال إن النظام السوري يواجه معضلة وأنه                
يريد النظام أن يشعر بالوضع الميداني والتجاوب معه، لكن من الجهة األخرى يخشى أن يظهر ضـعيفا                 

وحذر باراك في الوقت ذاته مـن  . 'لبقاءوفي األمد البعيد وحتى المتوسط سيكون صعبا على نظام األسد ا     
ضعف سيطرة نظام األسد قد يؤدي إلى استمرار تمرير كنوز وأسلحة إلى حزب اهللا، وبهذه الحالـة                 'أن  

مع حزب اهللا، ونحن    ) إلى حد نشوب حرب   (ستتحمل حكومة لبنان مسؤولية سياسية بحال تدهور الوضع         
   .'مهتمون بإيصال هذه الرسالة إلى حكومة لبنان

  12/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "إسرائيل" يشكل خطراً على أمن نتنياهو: ليفني .16
اإلسرائيلي تسيفي ليفني، هجوما على رئيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو،            " كاديما"شنت زعيمة حزب    

 وقالت ليفني في جلسة لجنة الخارجية واألمن في الكنيست        ) ". إسرائيل(بتشكيل خطر على أمن     "واتهمته  
، وحكومة نتنياهو تـدير     )إسرائيل(ليست هناك إستراتيجية لحكومة     "،  2011-7-11اإلسرائيلية، اإلثنين   

ال يمكـن إبقـاء الكـرة فـي     : "وأضافت ". الدولة حسب تكتيكات صغيرة أمام تحديات إستراتيجية كبير 
 عملية السالم مـن     ستدخل هدفا في نفسها، وأن انعدام الرد السياسي على        ) إسرائيل(منتصف الملعب ألن    

من جهته، قال رئيس لجنة الخارجيـة       ". ويمس بأمنها القومي  ( إسرائيل)قبل الحكومة يشكل خطرا على      
  ".الحكومة اإلسرائيلية تسير إلى شهر أيلول وتعاني من العمى السياسي"إن : واألمن شاؤول موفاز

  11/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "ابتزاز الفلسطينيين"وي الخضوع لـ ال تن"إسرائيل": موشي يعالون .17
صرح نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، وزير الشؤون االسـتراتيجية اإلسـرائيلي،            : المشهراوي عالء

يـديعوت  "وقال لـصحيفة    ". ابتزاز الفلسطينيين "موشي يعالون بأن إسرائيل ال تنوي الخضوع لما سماه          
ير معني بقرار األمم المتحدة إقامة الدولة الفلسطينية،        إن الرئيس عباس، نفسه، غ    "اإلسرائيلية  " أحرونوت

ولم يبادر إلى هذا الخيار، ألنه يعلم أن الواليات المتحـدة تـستطيع وقـف كـل المـساعدات للـسلطة                     
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الرئيس عباس أعلن أنه لن يعترف أبداً بإسرائيل كدولة يهودية، باعتبار أن ذلك يتنـاقض                و ".الفلسطينية
  ".ي أن نظرية المراحل في حركة فتح ال تزال قائمةمع حق العودة، مما يعن

  12/7/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  زحالقة يدعو لخرق جماعي للقانونو .." إسرائيلمقاطعةمنع "قر قانون يالكنيست  .18
 صوتاً، قانون منع مقاطعة اسرائيل ومؤسساتها االكاديمية        38 مقابل   47 بأغلبية    اإلسرائيلي أقر الكنيست 
. واالستيطانية، وينص على فرض عقوبات مالية باهظة على كـل مـن يخـالف القـانون               واالقتصادية  

، فـإن   38 مقابل   48بموجب اقتراح القانون، الذي مر في الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة بأغلبية             و
جـودة علـى    المبادرة إلى المقاطعة االقتصادية واألكاديمية واالجتماعية لدولة إسرائيل أو للهيئـات المو           

أراضيها وفي الضفة الغربية يعطي الحق بالمطالبة بالتعويض من المبادرين بشكل غير متعلـق بنـسبة                
  .األضرار، كما يعطي الصالحية لوزير المالية بمنعهم من التقدم إلى المناقصات الحكومية

انية، بـشدة قـانون     جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلم     . خالل النقاش في الكنيتست، هاجم النائب د      
ووصفه بأنه دليل إفالس سياسي وأخالقي، ومؤشر على فـزع إسـرائيل مـن حمـالت           " منع المقاطعة "

  .المقاطعة، اآلخذة في االزدياد في الفترة األخيرة
وأشار زحالقة إلى أن مفعول القانون يسري على كل مواطن وكل منظمة في العالم ويفـرض غرامـات                  

  قاطعة حتى لو لم تسبب هذه المقاطعة ضرراً ملموساً، وتعويضات على الدعوة للم
، أشارت النائبة حنين زعبي إلى أن المقاطعة أو الدعوة لها هي            "قانون المقاطعة "في تعقيبها على اقتراح     

كمـا   .موقف سياسي، وال يمكن اعتبارها مخالفة جنائية إال إذا تم إعتبار السياسة نفسها مخالفة جنائيـة               
القوانين التي سنت أو اقترحت في السنتين األخيرتين، بالذات ما يتعلق بقـوانين الـوالء               أكدت أن سلسلة    

والمقاطعة والتمويل األجنبي، تحول السياسة إلى مخالفة جنائية، أي جعل السياسة نفـسها سـاحة عمـل                 
  .فائضة عن الحاجة، حيث المواقف مقوننة والتعبير مقونن والوالءات مقوننة

  12/7/2011، 48 موقع عرب
  

   في الجيش اإلسرائيلييتولى قيادة المنطقة الشمالية" غوالن"يائير  .19
قائداً للمنطقة الشمالية في جـيش      , ، مهام منصبه الجديد   2011-7-9تولى الجنرال يائير غوالن، االثنين      

جرى ذلك خالل حفل أقيم في مقر هيئـة األركـان            . االحتالل اإلسرائيلي خلفاً للجنرال غادي ايزنكوت     
وقـال الجنـرال ايزنكـوت أن       . ووزير الجيش أيهود باراك   , بحضور رئيس الهيئة الجنرال بني غانتس     

على استخالص العبـر    , الجيش اإلسرائيلي وقيادة المنطقة الشمالية عمال خالل السنوات الخمس الماضية         
لق واقـع أمنـي     وادعى أنه خالل هذه الفترة نجح جيش االحتالل في خ         . من حرب لبنان الثانية وتطبيقها    

  . مثله في الماضي) إسرائيل(جديد يتميز بهدوء لم تشهد 
  11/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   بالقاهرة يحتج على تفتيش سيارات دبلوماسية  "إسرائيل"سفير  .20

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن سفير إسرائيل في القـاهرة احـتج لـدى الخارجيـة     : تل أبيب ـ د ب ا 
  ووفقـا لإلذاعـة فـإن      . قدام السلطات المصرية على إخضاع سيارات إسرائيلية للتفتيش       المصرية على إ  

  
وأكـدت  . إلى السفارة ، وتعرضت لتفتيش دقيق في معبر طابا        ' أغذية يهودية حالل  'السيارات كانت تنقل    

   .  'خالفا لألعراف الدبلوماسية المتبعة منذ سنوات بين البلدين'اإلذاعة أن هذا التفتيش يعد 
   12/7/2011القدس العربي، لندن، 



  

  

 
 

  

            14 ص                                    2203:         العدد       12/7/2011 الثالثاء :التاريخ

  "حادث"موت راشيل كوري مجرد : ضابط اسرائيلي .21
اعتبر ضابط كبير في الجيش االسرائيلي ان موت داعية السالم االميركية راشيل كوري             :  أ ف ب   -حيفا  
وذلك خالل النظر في دعوى رفعهـا  " حادث" عندما سحقتها جرافة في قطاع غزة كان مجرد         2003عام  
وبرر الكولونيل االحتياط بنحاس زواريتس، الذي كان آنذاك قائداً للقوة المتورطة في هذا              .ا الضحية والد

الحادث، في إفادته األحد، تصرف سائق الجرافة والضباط الموجودين في شهادته امـام محكمـة حيفـا                 
  ).شمال اسرائيل(

  12/7/2011، الحياة، لندن
  

   والتقى ليفني وأعضاء بالكنيست "يلسرائإ"وفد يمثل القذافي زار : تقارير .22
كشف مراسل الشؤون العسكرية في القناة الثانية التجارية اإلسرائيلية، روني : الناصرة ـ زهير أندراوس 

دانيئيل، أمس االثنين النقاب عن أن وفدا ليبيا رسميا وصل إلى إسرائيل قبل عدة أيام بعدما حصل علـى                   
  .ة في باريستأشيرة دخول من السفارة اإلسرائيلي

وقال المراسل ان الوفد الذي ُأرسل شخصيا من العقيد معمر القذافي بهدف للقاء زعيمة حـزب كاديمـا                  
المعارض، تسيبي ليفني، وبهدف تحسين صورة العقيد معمر القذافي في إسرائيل ونقل رسائل أخرى من               

  . العقيد على أقراص رقمية للجهات األمنية، ولم يتم الكشف عن فحواها
ونقل التلفزيون اإلسرائيلي عن مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب قولها إن الوفد ضم أربعة مـسؤولين                 

وأشارت المصادر إلى ما نشرته إحدى الصحف الخليجية قبل فترة وجيزة بـأن نظـام              . في نظام القذافي  
  . ه إسرائيل حالياالقذافي أرسل مبعوثا إلسرائيل إلقناعها بفتح سفارة لها في طرابلس، وهو ما ترفض

وقالت المصادر إن ليفني، وعندما علمت بطلب الوفد الليبي االجتماع بها، أبلغت أجهزة األمن في الدولة                
  .العبرية وحصلت منها على إذن للقائه

وأضافت أن الوفد بقي في إسرائيل لمدة أربعة أيام التقى خاللها بعضو الكنيست من حزب كاديما مئيـر                  
مدينة نتانيا الواقعة إلى الشمال من تل أبيب، حيث يسكن عدد كبير مـن المهـاجرين                شطريت، كما زار    

  . اليهود من ليبيا
   12/7/2011القدس العربي، لندن، 

  
  الرئيس االسرائيلي يشكر نظيره اليوناني على منع أسطول دولي من التحرك إلى غزة .23

 نظيره اليوناني كـارلوس بابوليـاس       شكر الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز    :  أ ف ب   -القدس المحتلة   
بسبب منع اثينا اسطوالً دولياً من الذهاب الى قطاع غزة في خطوة لكسر الحصار البحـري المفـروض                  

اشـكرك  "ووفق الرئاسة االسرائيلية، فإن بيريز قال لنظيره اليوناني خالل لقائهما في القدس أمس               .عليه
وبهذا التصرف سأهمتم في تهدئة االمور،      . المم المتحدة على وقف االسطول وفق توصيات االمين العام ل       

  ".وهذا بالنهاية لمصلحة غزة
  12/7/2011، الحياة، لندن

  
  مطالبة بإدخال الرئيس اإلسرائيلي السابق مجددا السجن .24

توجه عدد من النواب في الكنيست إلـى المستـشار القـضائي للحكومـة              ": الشرق األوسط  "-تل أبيب   
ين بإدخال الرئيس السابق، موشيه قصاب، إلى السجن فورا، وعـدم انتظـار انتهـاء               اإلسرائيلية مطالب 

وقصاب، وهو من مواليد إيران      .اإلجراءات القضائية بحقه، وذلك في ضوء الكشف عن فضيحة ثانية له          
، في أعقـاب محاكمتـه      2007، كان قد اضطر لالستقالة من منصبه كرئيس للدولة في سنة            1945سنة  

  .صاب والتحرش الجنسي بعدد من الموظفاتبتهمة االغت
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  12/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  " مستعد للتفاوض غداً: "نتنياهو .25
بنيامين نتنياهو، أمس االثنين، إنه مستعد الستئناف مفاوضـات الـسالم           " اإلسرائيلي"قال رئيس الوزراء    

وقال نتنياهو خالل لقاء مـع الـرئيس         .المتعثرة غداً ملقياً باللوم على الفلسطينيين في تعثر المفاوضات        
" يرفضون) الفلسطينيون(لألسف إنهم   : "اليوناني كارولوس بابولياس في القدس المحتلة التي يزورها حالياً        

  .استئناف المفاوضات
  12/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   48 يهودي ألراضي 2500استجالب منظمة إسرائيلية تنوي  .26

 يهودي من أميركا الشمالية     2500نظمة إسرائيلية عن عزمها استجالب      أعلنت م : صفا - القدس المحتلة 
  . خالل فصل الصيف الحالي1948إلى األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

وكشفت منظمة نيفيش بنيفيش التي تنشط في مجال استجالب اليهود من أميركا الشمالية والمملكة المتحدة               
لتعاون مع ما يسمى الوكالة اليهودية إلسـرائيل ووزارة الهجـرة           إلى األراضي المحتلة عن استعدادها ل     

  . من اليهود من كندا والواليات المتحدة األميركية خالل أشهر الصيف2500اإلسرائيلية من أجل استقدام 
  12/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ينمستوطنلل هدم عشرات منازل المقدسيين لحماية منزل منتحذيرات  .27

 قال مسؤول حركة فتح في القدس المحتلة حاتم عبد:  والوكاالتإبراهيم ماهر - القدس المحتلة، غزة 
 شق شارع جديد في بلدة سلوان القريبة من المسجد األقصى األمر قرت مؤخراًأ" بلدية المدينة إنالقادر 

شق هذا الشارع يأتي لحماية "، وأشار إلى أن "الذي يتهدد بهدم عدد كبير من منازل هذه البلدة الفلسطينية
ونبه عبد  ."بؤرة استيطانية صغيرة وسط البلدة تتشكل من منزل واحد يقيم فيه مستوطنون متطرفون

 الشرعيين أصحابههؤالء المستوطنين كانوا استولوا على هذا المنزل الفلسطيني بالقوة من "ن أ إلىالقادر 
 تنفيذ هذا المخطط بشق هذا الشارع وما أنذر من وح، " يطلق هؤالء عليه اسم بؤرة يوناتانأنقبل 

  ."سوف يكون له نتائج خطيرة" أراضسيترتب عليه من تداعيات تشمل هدم بعض المنازل ومصادرة 
  12/7/2011البيان، دبي، 

  
   شجرة زيتون بالضفة450 منازل في القدس ويقتلع يهدماالحتالل  .28

دمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس منازل ه:  جمال جمال، وكاالت األبناء- فلسطين المحتلة 
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة . ومنشآت اقتصادية في قرية الجيب شمال غربي مدينة القدس المحتلة
 إلى استنادية ومنشآت أخرى، مشيرة معززة من جيش االحتالل اقتحمت الحي وهدمت منشآت وأسواراً

  . عائلة فلسطينية تسكن في القرية أوامر بهدم منازلها30 أخيراًن سلطات االحتالل كانت قد سلمت أ
 شجرة زيتون في منطقة وادي قانا غربي ديراستيا بمدينة 450كما اقتلعت سلطات االحتالل، أمس، 

 شجرة زيتون في ذات المنطقة في 300يذكر أن سلطات االحتالل كانت اقتلعت . سلفيت وصادرتها
  .طناتالشهر الماضي، وصادرتها إلى المستو

  12/7/2011، عمان، الدستور
  

  "يفيع" اسم قرية يافة الناصرة إلى يّهوداالحتالل  .29
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 فوجئ أهالي قرية يافة الناصرة شمال فلسطين بنصب وزارة المواصالت اإلسرائيلية :القدس المحتلة
تداء الفظ  متوترة على هذا االعأجواءالفتات تغير اسم قريتهم بالعربية، لنقله كما هو بالعبرية، فسادت 

وبعث النائب محمد بركة، برسالة إلى وزير المواصالت يسرائيل . على القرية وهويتها وتاريخها واسمها
كاتس، في أعقاب نصب الفتات على مداخل قرية يافة الناصرة، من مدخلي الناصرة شرقا والمجيدل 

عمل يندرج مع محاوالته البائسة ، أكد له فيها أن هذا ال"يفيع"غربا حيث تم فيها تزييف اسم القرية إلى 
  .لالعتداء على طبيعة وهوية ومسميات المكان

  12/7/2011، عمان، الدستور
  

   يشكلون سلسلة بشرية للتضامن مع أبنائهماألسرىأهالي  .30
نظّم أهالي األسرى في سجون االحتالل أمس االثنين سلسلة بشرية تمتد من الصليب األحمر حتى الجندي 

ة غزة، يبلغ طولها مئات األمتار إليصال أول خمس رسائل رسمية عبر الصليب المجهول وسط مدين
 رسائل من أسرى لذويهم 5وتخلل السلسلة البشرية  .األحمر منذ أربع أعوام إلى والدة أسير فلسطيني

وصلت عبر الصليب األحمر، وقد تناقلها األهالي فيما بينهم على طول السلسلة وصوالً إلى المرسلة 
وطالب األهالي الصليب األحمر بتحمل مسؤولياته من أجل اإلفراج عن األسرى وبالضغط على  .إليهم

  . بالسماح لهم بزيارة أبنائهم الذين يعيشون تحت ظروف قاسية وصعبة"إسرائيل"
برنامج الزيارات حق لكافة المعتقلين وذويهم ويجب "وقال مدير الصليب األحمر بغزة عمر فيري إن 

ال يجوز وقفه ألي سبب من األسباب، وال يجوز استغالل األمن اإلنساني ألغراض الحفاظ عليه و
  ".سياسية

  12/7/2011السبيل، عّمان، 
  

  االحتالل بارتكاب مزيد من أعمال العنف والتنكيل واالعتقال بحق األطفال المقدسيين يتهم تقرير .31
لحقوق االجتماعية واالقتصادية، اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس ل: القدس

أمس، سلطات االحتالل بارتكاب مزيد من أعمال العنف والتنكيل واالعتقال بحق األطفال المقدسيين من 
واستندت وحدة البحث في تقريرها إلى إفادات  .قبل أفراد شرطة االحتالل، خالل شهر حزيران الماضي

ا لباحثي المركز، وشرحوا فيها بالتفصيل مجمل األطفال أنفسهم، وإلى شهادات مواطنين أدلوا به
  .االعتداءات التي تعرضوا لها

  12/7/2011، رام اهللا، األيام
  

   يطالب عباس بعدم التدخل في نقابة المحامين الفلسطينيينحقوقيمركز  .32
 بتعديل قانون  قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إن إصدار رئيس السلطة محمود عباس قراراً:غزة

المحامين النظاميين من شأنه المس باستقالل عمل نقابة المحامين النظاميين، واستمرار الزج بها في أتون 
وطالب المركز في بيانٍ له اإلثنين  .الصراع السياسي القائم في ظل حالة االنقسام في السلطة الفلسطينية

ذا القرار بقوة القانون وإجراء نسخةً عنه، عباس بإلغاء ه" المركز الفلسطيني لإلعالم" تلقى 11/7
  .2000انتخابات مجلس نقابة المحامين وفق القانون والنظام المعمول به منذ العام 

  11/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  

   مصرية إلمداد قطاع غزة بالغاز-اتصاالت فلسطينية  .33
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تصاالت ورسائل فلسطينية  كشف رئيس جمعية البترول والغاز في قطاع غزة محمود الشوا، عن وجود ا
مصرية تجري لتأمين إمداد القطاع المحاصر بالغاز والوقود المصريين، عبر آلية سيتم االتفاق عليها 

وقال الشوا، أمس، إن الخط القادم من العريش  .الحقاً، وبدعم من جهات عربية ودولية تؤيد هذا التوجه
 من الغاز "إسرائيل"قريب من غزة، وال يعقل أن تستفيد  واألردن بالغاز الطبيعي هو "إسرائيل"والذي يمد 

المصري، في الوقت الذي تحرم المحاصرين في قطاع غزة من احتياجاتهم الطبيعية من الوقود 
 التي تمر بها الشقيقة مصر حالياً، "الالاستقرار"وأكد الشوا أن الشعب الفلسطيني يقدر حالة  .والمحروقات

في ظل استمرار التعقيدات  ع غزة المحاصرة وتعزيز صمودها،ولكنه يأمل في وقوف مصر م
 طناً من الغاز، بما 180 إلى 160تمد قطاع غزة بنحو ” إسرائيل"وأوضح أن  .على المعابرة اإلسرائيلي

  .ال يحل األزمة وال يفي باحتياجات السكان، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك
  12/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   عدد الفلسطينيين في الضفة والقطاعمليون 4.17 .34

 4.17 في الضفة الغربية وقطاع غزة نالفلسطينييسكان ال بلغ عدد :  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
وبناء على التقديرات التي أعدها الجهاز  . الفلسطينيلإلحصاءمليون نسمة وفق دائرة الجهاز المركزي 

بنيت باالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، المركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي 
 مليون 4.17 في األراضي الفلسطينية حوالي 2011، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2007

 2.58وبلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي  . مليون أنثى2.05 مليون ذكر و2.12نسمة، منهم 
  . مليون نسمة1.59ا قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي مليون نسمة بينم

وكشفت  إحصائيات اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية بالحكومة في قطاع غزة  أن عدد 
  . مولوداً جديدا25764ًالمواليد الجدد في محافظات قطاع غزة خالل  النصف األول من هذا العام بلغ 

  12/7/2011 الرأي، عّمان،
  

  الجئو غزة يشتكون من تقليص األونروا لخدمات الطوارئ .35
قابل سكان قطاع غزة الذين يعانون من حاالت فقر شديدة سببها الحصار :  أشرف الهور-غزة 

 لعدد من "كوبون"اإلسرائيلي قرار تقليص وكالة األونروا لخدماتها اإلغاثية باستهجان وتذمر، بعد إلغائها 
وذكر العديد من سكان غزة الذين كانوا يتلقون طوال  .ون بموجبه على معونات تموينيةالالجئين يحصل

العشر سنوات الماضية خدمات إغاثية من األونروا أن هذه المنظمة الدولية قطعت عنهم مساعداتها وهي 
  .عبارة عن كميات من الدقيق والسكر وبعض البقوليات تقدم مرة كل ثالث شهور

  12/7/2011دن، ، لنالقدس العربي
  

   تستنكر تغيير شعار األونرواثابتمنظمة  .36
وجهت منظمة ثابت لحق العودة، أمس، رسالة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، 

 نبيل العربي، وجميع السفارات العربية واألجنبية المعتمدة في .واألمين العام لجامعة الدول العربية د
 مسبق، على إعالم شهر، ومن دون أي حواليإقدام األونروا قبل " بحسب قولها، بيروت، استنكرت فيه،

 إلى "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى"تغيير شعارها من 
 أن "تثاب"إذ اعتبرت . "، ولم تأت على ذكر اإلغاثة والتشغيل"وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين"

 والتشغيل، المحصورة اإلغاثةيعد خرقاً قانونياً لألهداف التي تأسست األونروا من أجلها، أي "التعديل 
وبالتالي، ال يحق على المستوى القانوني التعديل في الشعار أو . بالالجئين الفلسطينيين فقط دون غيرهم

  ."تغيير الفئة المستهدفة إال بقرار من الجمعية العامة
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  12/7/2011، بيروت، السفير
  

   تأمين منح للطالب الفلسطينيين الناجحينإلىتدعو األونروا " شاهد": لبنان .37
الالجئين الفلسطينيين على نتائج االمتحانات الرسمية ) شاهد(هنأت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 الثقة بالنفس في مواصلة المميزة، خصوصاً في صفوف الثانوية العامة، معتبرة ذلك إنجازاً نوعياً يعزز
األونروا بالعمل الجاد لتأمين منح دراسية ) شاهد(وطالبت  . فلسطينإلىالطريق الشاق باتجاه العودة 

جامعية لجميع الطالب الناجحين وفي شتى أنواع االختصاصات الجامعية والتي هي حق من حقوق 
  .إلنساناإلنسان األساسية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق ا

  12/7/2011، بيروت، المستقبل
  

  يتوقعون نجاح المصالحة بين فتح وحماس% 56 :استطالع .38
نير ( شركة الشرق األدنى لالستشارات أجرتهكشف أحدث استطالع للرأي : وليد عوض - رام اهللا 

من الفلسطينيين يتوقعون نجاح المصالحة التي جرت بين فتح وحماس، % 56أن ) ايست كونسلتنغ
  . من الفلسطينيين بفشلها% 44، بينما اعتقد )في الضفة الغربية% 59 في قطاع غزة مقابل 51%(

 الجاري، على عينة يوليو/ وقد نفذ االستطالع في الفترة الواقعة بين الرابع والسادس من شهر تموز
طأ وكان هامش الخ.  فلسطينيا موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة838عشوائية حجمها 
  %.95ومعدل ثقة % 3.4 -+في االستطالع 

من % 54 المتحدة بالدولة الفلسطينية كعضو دائم، تفاءل  األمموفي سؤال حول تأثير اعتراف
منهم أن % 7 أعرب تغيير ايجابي على الشارع الفلسطيني نتيجة هذا االعتراف بينما بإحداثالفلسطينيين 

  .وا إن الوضع الحالي سيبقى على ما هو عليهقال% 39 واألسوأتأثير االعتراف سيكون نحو 
 إعطاءموافقتهم على %) 53 (األغلبية أبدت مهما في الحكومة فقد وحول فكرة استالم حماس دوراً

 من حدوث توتر في العالقات مع هذه الفكرة وذلك تخوفاً% 32حماس هذا الدور المركزي بينما عارض 
 أبدىو . تغييرأي عدمه لن يحدث أو انخراط حماس أنمن المستطلعين % 15صرح و. األجنبيةالدول 

موافقتهم على إقامة حكم ثنائي متمثل في الضفة الغربية تحت قيادة فتح وفي قطاع غزة تحت % 23
 إضافة. منهم هذه الفكرة وذلك لتأثيرها على وحدة الصف الفلسطيني% 77قيادة حماس، بينما عارض 

كومة التعددية التي تجمع الفصائل الفلسطينية تحت حكومة من المستطلعين الح% 67 ذلك، فضل إلى
  . األغلبيةحكومة الحزب الواحد الحاصل على % 33وحدة وطنية واحدة، بينما فضل 

 اعتراف الفصائل الفلسطينية بالدولة اليهودية لن أنمن الشعب الفلسطيني % 75وفي سياق آخر، توقع 
  . "إسرائيل"م مع  فرصة سالأي أويحقق دولة فلسطينية مستقلة 

يعتقدون أن الموقف العربي تجاه % 64، كشفت النتائج أن األخيرةوفي ظل أحداث الثورات العربية 
 إنقالوا % 28يعتقدون أن التغيير سيكون نحو األسوأ، و% 7، واألفضلالقضية الفلسطينية سيتغير نحو 

اض نسبة تأييد الفلسطينيين لتوقيع اتفاق وتوضح النتائج انخف .األحداثالموقف الرسمي لن يتغير بعد هذه 
خالل استطالع الشرق األدنى لالستشارات في % 72مقارنة مع % 60 لتصل إلى "إسرائيل"سالم مع 
 عن "إسرائيل"حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي إلزالة % 58ودعا  .بريل الماضيأ /شهر نيسان

  .فطالبوها بالتمسك بهذا الموق% 42الوجود، مقابل 
يفضلون استراتيجية حماس لتحقيق المصالح % 11استراتيجية حركة فتح مقارنة مع % 47يفضل و

% 55اعتبر و. اإلجابةيفضلون استراتيجيات أخرى أو امتنعوا عن % 42 أنالفلسطينية العليا، في حين 
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أفادوا أن ال شرعية % 29لحكومة هنية و% 16أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية مقابل 
لحركة حماس، % 9مقابل % 39وحول التأييد الحزبي، وصلت شعبية حركة فتح لتصل إلى . لحكومتينل

  .من الفلسطينيين عدم ثقتهم بأي فصيل قائم% 43 أعربفي حين 
  12/7/2011، لندن، القدس العربي

  
  كبر فندق خمس نجوم في فلسطينأ غزة يحتضن شاطئ .39

اع غزة المحاصر باحتضانه أول واكبر فندق خمس نجوم ازدان الشاطئ الشمالي لقط:  حامد جاد-غزة 
في فلسطين إذ أصبح فندق المشتل المطل بكافة شرفاته وصاالته الخارجية على شاطئ غزة أبرز معالم 

 المعيشية الصعبة ألهالي غزة واألوضاعوعلى الرغم من الحصار المفروض  .السياحة الفندقية في غزة
الشهر الماضي بتشغيل مرافق الفندق " بريكو" انه منذ أن باشرت شركة فلسطين لالستثمار العقاري إال

% 50 أعلنت إدارة شركة المشتل لالستثمار المالكة للفندق والتابعة لشركة بريكو عن حسم نسبة أنوبعد 
حاولة منهم  للخروج عن على الخدمات الفندقية المختلفة ارتاد عدد كبير من أهالي غزة هذا الفندق في م

  .المألوف في حياتهم  وليتذوقوا لساعات معدودة طعم الحياة المترفة 
 ،المنفذة لمشروع الفندق" بريكو" نبيل الصراف رئيس مجلس ادارة شركة .كد مأ" الغد "إلىوفي حديث 

حل بمختلف أن بدء الشركة بتشغيل الفندق في ظل هذه الظروف وعقب سنوات من التراجع الكبير الذي 
األنشطة االستثمارية في غزة خاصة المتعلق منها بالقطاع السياحي يعد إنجازاً كبيراً يعكس إصرار 
الشركة على مواصلة نشاطها االستثماري رغم المخاطر المحيطة باالستثمار في ظل الحصار المفروض 

 45 البالغة كلفته نحو وغياب الحركة السياحية النشطة المفترض توافرها لتشغيل مثل هذا المشروع
  . المطاعم والصاالت المغلقة والمفتوحةإلى إضافة غرفة وجناحا 225مليون دوالر والذي يضم 

  12/7/2011الغد، عّمان، 
  

   في القدس اإلسرائيلية يندد بالممارسات األردن .40
 تقارير أمس ناقش مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة:  بترا–القاهرة 
 العربية المحتلة بما في ذلك األراضي في القدس الشرقية وبقية اإلسرائيلية حول االنتهاكات األردنقدمها 

/  في المؤتمراألردنوندد ممثل .  والحواجز والمعابرواإلغالققضايا التهويد واالستيطان والحصار 
فلسطينية ناجح العقرباوي باالنتهاكات مدير شؤون المخيمات والمستشار القانوني في دائرة الشؤون ال

 من عمليات التهويد والتهجير األكبر اإلسرائيلية المدينة تتعرض للهجمة إن في القدس، وقال اإلسرائيلية
 الذي يتعرض األقصىالقسري والتمييز العنصري ، والى عدوان سافر على المقدسات ال سيما المسجد 

  .لحفريات تجري حوله في خطوات متساعرة
  12/7/2011الدستور، عمان، 

  
  تدعو السلطة الفلسطينية إلعادة النظر في منهجها التفاوضي"  الجدار العنصريمناهضة" .41

السلطة الفلسطينية إلى إعادة "دعت الحملة الوطنية األردنية لمناهضة جدار الفصل العنصري : عمان
فلسطيني في مواجهة االحتالل النظر في منهجها التفاوضي، وأداء أجهزتها لتعزيز صمود الشعب ال

  ".اإلسرائيلي
/  تموز9ورأت في بيان أصدرته مؤخرا، بمناسبة ذكرى صدور قرار محكمة العدل الدولية القاضي في 

توظيف الطاقات "، أهمية "بهدم الجدار العنصري وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه "2004يوليو 
  ".االحتاللالثورية للشعوب العربية لتصعيد الكفاح ضد 

  12/7/2011الغد، عمان، 
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   تأسف لقيام شركات باستيراد منتجات إسرائيلية "الزراعيين نقابة: "األردن .42

عبرت نقابة المهندسين الزراعيين عن بالغ أسفها واستيائها الشديد تجاه بعض الشركات الزراعية : عمان
ة عرض الحائط بكافة دعوات النقابة ضارب" إسرائيل"التي تقوم باستيراد بعض المنتجات الزراعية من 

 النقابة في كتب رسمية وأعربت.  وقف التعامل معها تحت أي ظرفإلىوغيرها من الجهات التي تدعو 
  .  بعض الشركات الزراعية عن استيائها لما تقوم به تلك الشركاتإلىوجهتها 

  12/7/2011الدستور، عمان، 
  

  يين بحقهم تؤكد تمسك الالجئين الفلسطين" العودةحق " .43
التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في " أكد اللقاء التنسيقي للجان الدفاع عن حق العودة في األردن :عمان

وشدد المجتمعون، ". كل محاوالت التنازل عنه وااللتفاف حوله"، ورفض "العودة إلى ديارهم وأراضيهم
ارث ال يسقط بالتقادم، وهو حق حق العودة حق مقدس وتاريخي، ومتو"في بيان صدر أمس، على أن 

حقاً فردياً لكل الجئ، اعترفت به وأعادت التأكيد عليه "كما يعتبر ". جماعي لعموم الالجئين الفلسطينيين
، الذي ينص "194 من القرار 11قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، خاصة في الفقرة 

  .على حق العودة والتعويض
  12/7/2011الغد، عمان، 

  
   إلى قطاع غزة 14 تزويد المستشفى الميداني غزة قافلةوصول  .44

وصلت إلى قطاع غزه االثنين عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة قافلة التزويد :  بترا–غزة 
  .14الخاصة بالمستشفى الميداني العسكري األردني غزة

 تصريح لمراسل وكالة بترا في غزة  الدكتور عيسى الخشاشنة في14وقال مدير المستشفى الميداني غزة 
 ومستلزمات وأجهزه طبية خاصة أدويةانه وصلت ضمن قافلة التزويد سبع شاحنات تحمل على متنها 

  .بالمستشفى
 13 مع أكثر منأمس تعاملت منذ وصولها قطاع غزه منذ قرابة الشهر وحتى 14ة وبين أن طواقم غز

، أو بتقديم العالجات واالستشارات الطبية، باألشعةري أو المخبأو ألف حالة، سواء كانت بالكشف الطبي 
 الحاالت التي تعاملت معها طواقم المستشفى منذ إقامته في السادس والعشرين من كانون إجماليليرتفع 

  . ألف حالة528 الثاني إلىعبدا هللا بتوجيهات سامية من الملك 2009الثاني عام
 عملية جراحية كبرى ومتوسطة 680 أجرت14 ألردني غزة طواقم المستشفى العسكري اأن إلى وأشار

  .األنواع فحصا مخبريا من مختلف 9100 طواقم المستشفىأجرتوصغرى، كما 
  12/7/2011الدستور، عمان، 

  
   حول الحدود المائية أحادية من اتخاذ قرارات "إسرائيل"ميشال سليمان يحذر  اللبناني الرئيس .45

لبناني ميشال سليمان االثنين إسرائيل من اتخاذ قرارات أحادية حول حذر الرئيس ال: يو بي اي - بيروت
من أية قرارات أحادية تتخذها إسرائيل في " سليمان حذر إنوقال بيان رئاسي  .حدودها البحرية مع لبنان

  ".موضوع الحدود البحرية خالفاً للقوانين الدولية على جاري عادتها في العديد من المواضيع
إصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه "لى وشدد سليمان ع

  هذه القضية يجب أن تكون موضع بحث ودرس في "وقال  ".وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة
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قف مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته األولى بعد نيل الحكومة الثقة الخميس المقبل من أجل اتخاذ المو
  ".الرسمي على مستوى السلطة اإلجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده

  12/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

   باإلذعان للقانون الدولي ولقانون البحار"إسرائيل"مع األمم المتحدة لمطالبة  سنتحرك: لبنان .46
بل لبنان وقع عند ترسيم المنطقة خطأ من ق"تحدث وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عن : بيروت

أن تبرر إسرائيل تعديها على المنطقة من خالل قولها إن لبنان أخطأ ": ، وقال أمس"االقتصادية الخالصة
بالترسيم، وهي تريد أن تفرض األمر الواقع، هذا ما ال نقبله ألنه عندما يكون هناك نقطة أو منطقة 

قوم بإجراء ما أو بعمل ما على حساب أطراف أخرى ترتبط بأكثر من طرف ال يحق ألي طرف أن ي
عندما رسم الخط ": وقال منصور ."تكون غير راضية عما حصل، وهذا بالفعل ما أكدناه وما يؤكده لبنان
وهذا ما ال نقبل به مطلقاً وسنحتفظ . ما بين إسرائيل وقبرص أساء للطرف الثالث وهو الطرف اللبناني

  ."ة قانونياً ودولياً إلثبات حقنا وللمطالبة بهبحقنا وبكل الوسائل المشروع
على الوزارات المتخصصة أن تقوم بوضع دراسة عملية حول مدى االنتهاك اإلسرائيلي " أن إلىولفت 

في ضوء . للمنطقة وتبيان خسائر لبنان جراء هذا الخرق، وتحديد المنطقة ومساحتها بصورة دقيقة جداً
 اللبنانية في الخارج مع األمم الدبلوماسيةجراء المناسب، وستتحرك ذلك ستتخذ الحكومة اللبنانية اإل

التهديد "، مؤكداً أن "المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة إسرائيل باإلذعان للقانون الدولي ولقانون البحار
لمشتركة مع والتهويل اإلسرائيليين لن يؤثرا فينا مطلقاً، وعندما قمنا بترسيم منطقتنا االقتصادية الخالصة ا

 قانون البحار والى القانون الدولي العام واللجان الفنية والحقوق المعترف بها وفقاً إلىقبرص استندنا 
  ."لألعراف والتقاليد

  12/7/2011الحياة، لندن، 
  

  مكاتب صحافية في غزة يستنكر محاولة إحراق" سكايز" .47
" معاً"، محاولة حرق مكاتب وكالة "زسكاي"استنكر مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية 

األجهزة األمنية "وطالب ". الترهيب المتعمد لوسائل اإلعالم"اإلخبارية في غزة، وأدرجها في سياق 
 العدالة، وكذلك العمل الجاد لحماية إلىالمعنية في قطاع غزة، بتكثيف الجهود لكشف الفاعلين وتقديمهم 

 اختالفها وتنوعها، للحؤول دون تكرار مثل هذه المحاوالت التي مراكز ومقار المؤسسات اإلعالمية على
  . سمعة حركة حماسإلىتسيء في الدرجة األولى، 

 12/7/2011المستقبل، بيروت، 
 

   للمرة الرابعة منذ بداية العام"إسرائيل "تفجير خط الغاز المصري المؤدي إلى .48
في خط أنابيب الغاز الطبيعي المصري المـؤدي         وقع تفجير جديد يوم الثالثاء       :محمد عبد الاله   -القاهرة

 بالقرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء وقـال مـسؤولون فـي الـشركة     "اسرائيل"الى  
المصرية التي تشرف على الخط ان مهندسي الشركة تمكنوا من غلق المحابس القريبة من مكان التفجير                

  .بعد نحو ثالث ساعات من وقوعه
وقالت المصادر االمنية ان االنفجار الجديد وقع في منطقـة          . ديد هو الرابع منذ فبراير شباط     والتفجير الج 

  .الطويل بالقرب من مطار العريش
  وتوقع محافظ شمال سيناء السيد عبد الوهاب مبروك في تصريحات للصحفيين في مكـان التفجيـر أن                 
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وقال ان تلك الجهـات     .  الشهور الماضية  تكون جهات أجنبية وراء التفجيرات التي وقعت في الخط خالل         
  .تهدف لهز استقرار مصر واالضرار باقتصادها القومي

 12/7/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  "إسرائيل" المنشآت النووية في  يرصد"رصد"القمر االصطناعي : طهران .49
 الـذي  »رصد«أعلنت مصادر في طهران أمس، ان القمر االصطناعي   :  محمد صالح صدقيان   –طهران  

أصبحت تحت العـين    «أطلقته إيران أخيراً، نجح في تصوير منشآت نووية وعسكرية في إسرائيل التي             
  .»اإليرانية

وأشارت الي ان ذلك يتيح التحكم بالصورايخ اإليرانية بعيدة المدي، والتي تطاول هذه المنشآت، إلصابة               
  .األهداف بدقة أكبر

السياسة الدفاعية اليران ترتكز الي ثالثة      «مي سعيد جليلي ان     وأعلن سكرتير المجلس األعلى لألمن القو     
األمن واالستقرار للشعب االيراني، مواجهة أي اعتداء تتعرض له ايران، والخيـر والـسعادة              : مقومات

ضرورة أخذ أهداف إيـران ومـصالحها فـي         «وشدد خالل ندوة للقوات البحرية، علي       . »لدول الجوار 
  .»الواليات المتحدة فشلت في مواجهتها االستراتيجية مع إيران«، معتبراً أن »االعتبار

  12/7/2011، الحياة، لندن
 

   العربية تستنكر اعتقال الشيخ رائد صالح في بريطانيا الدولجامعة .50
انتقدت جامعة الدول العربية أمس قيام السلطات البريطانية باعتقال رئيس الحركة اإلسالمية في الـداخل               

  .رائد صالحالفلسطيني الشيخ 
وطالبت الجامعة في بيان أصدرته أمس بضرورة إطالق الشيخ رائد صالح فورا، ومعاملته بمـا يليـق                 

  .بمعاملة رجال الدين المتعارف عليها دولياً
وقال البيان إن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية اسـتقبل بكثيـر مـن                  

حزيـران  / يونيـو  29قال الشيخ رائد صالح من قبل السلطات البريطانية في          الدهشة واالستغراب نبأ اعت   
” اإلسـرائيلية “الماضي، خاصة أنه لم يدخل األراضي البريطانية مسلحاً أو خلسة بـل بعلـم الـسلطات             

  .والبريطانية على السواء
  12/7/2011، الخليج، الشارقة

  
  الكونجرس األمريكيمن  فلسطيناالعتراف بدولة   تنتقد قرار منع العربية الدولجامعة .51

وقال السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية              
مطلوب من الواليات المتحدة األمريكية كراعية لعملية السالم بأن تراجع حساباتها ونفسها بمـا              " المحتلة  

  ". والتي تتمادى في انتهاكاتها لحقوق اإلنسان والقانون الدولييخص دعمها إلسرائيل، الدولة المعتدية، 
وانتقد صبيح قرار الكونجرس األمريكي قبل عدة أيام بمعارضة سعي الشعب الفلسطيني لتقرير مـصيره               
ومنع منظمة التحرير الفلسطينية من التوجه لألمم المتحدة للمطالبة بفلـسطين دولـة كاملـة العـضوية                 

 كما طالبت الجامعة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باحترام القانون             .بالمنظمة الدولية 
  . الدولي واإلقرار بالحقوق الفلسطينية

 12/7/2011، الشرق، الدوحة
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  مشروعاً تنموياً في قطاع غزة" 17"ينفذ " الهالل القطري" .52
 قطاع غزة تتفاوت بـين مجـاالت الميـاه          مشروعاً في ) 17(الهالل األحمر القطري حالياً     ينفذ  : الدوحة

والصرف الصحي والتوريدات الطبية والصحية، إلى جانب اإلغاثة والترميم، وقد حققـت بعـض هـذه                
، حيث يتوقع االنتهاء منها خالل األشهر القليلة القادمـة،           %50المشاريع نسبة من االنجاز تجاوزت الـ       

  ..مليون دوالر 27وذلك بموازنة تشغيل وإتمام بلغت أكثر من 
بلغت )% 12(، في حين    ) %75(وتبلغ نسبة المشاريع التي من المتوقع ان ينفذها الهالل في قطاع غزة             

  ،2010ممن تم تنفيذها في عام )% 9(، و2011نسبة المشاريع التي تم تنفيذها في عام 
 12/7/2011، الشرق، الدوحة

 
  تدعو لمواصلة الضغط لفك الحصارتؤيد اإلبحار إلى غزة و حركة مجتمع السلم: الجزائر .53

برضوخ بعـض الـدول األوروبيـة للـضغوط         " حمس"نددت حركة مجتمع السلم الجزائرية      : الجزائر
اإلسرائيلية، ومنعها لسفن أسطول الحرية من االبحار تجاه غزة، وأكدت تعاطفها التـام مـع المنظمـات          

  .المشاركة في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة
، في بيان لها نشره قسمها اإلعالمي إلى رفع الحصار البحري والجـوي والبـري               "حمس"ودعت حركة   

على غزة، ووضع حماية دولية للسكان، ودعا البيان إلى ضرورة المتابعة الجنائية للسلطات اإلسـرائيلية               
ـ            "التي قال بأنها      09ل  تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين ومن يقف معهم، ومحاكمة المتسببين فـي مقت

وفتح الطرق أمام المساعدات الدولية، وإعادة بناء القطاع        . أتراك على متن السفينة مرمرة السنة الماضية      
  ".بعد تدميره في الحرب الصهيونية األخيرة

  11/7/211، قدس برس
  

    الدولية ينتهي دون التوصل إلى أي نتائجالرباعيةاجتماع  .54
ق االوسط اجتماعا مطوال يوم االثنين لكنهم لم يعلنوا عن          عقد رباعي الوساطة للسالم في الشر     : واشنطن

احراز اي تقدم نحو احياء مباحثات السالم الفلسطينية االسرائيلية قائلين انه ال تزال توجد فجوات تفصل                
  .بين الجانبين

وختم الرباعي الذي يضم االتحاد االوروبي وروسيا والواليات المتحدة واالمم المتحـدة اجتماعـا علـى                
  . دقيقة في واشنطن دون اصدار بيان15العشاء استمر ساعتين و

وقال مسؤول رفيع في حكومة الرئيس االمريكي باراك اوباما للصحفيين بعد االجتماع شريطة اال ينـشر                
ومن المنظور الواقعي يتعين بذل مزيد من الجهد لسد تلك          . ال تزال توجد فجوات تعوق تحقيق تقدم      "اسمه  

  ."الفجوات
ويجب ان نبـذل    . للبيانات العلنية زمان ومكان وللدبلوماسية السرية زمان ومكان يناسبها        "المسؤول  وقال  

  ."المزيد من الجهد سرا وفي هدوء مع االطراف لنرى هل يمكننا سد هذه الفجوات
انه توجد حاجة ملحـة  "ورفض المسؤول الخوض في الحديث عن طبيعة الفجوات وقال ان الرباعي يفهم   

الطراف الى التغلب على العقبات الحالية وايجاد سبيل الستئناف المفاوضـات المباشـرة دونمـا               لدعوة ا 
  ."تاخير او شروط مسبقة

12/7/2011، وكالة رويترز لألنباء  
  

  تتراجع عن تغيير اسمها على وقع االحتجاجات الغاضبة" ونروااأل" .55
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتـشغيل      "سابق  العمل بمسماها ال  " األونروا"أعادت  :  نادية سعد الدين   –عمان  
  .، في ظل موجة االحتجاجات الغاضبة التي تعرضت لها مؤخراً"الالجئين الفلسطينيين

وكالة غـوث وتـشغيل     "عدنان أبو حسنة إن الوكالة أعادت عنوان        " لألونروا"وقال المستشار اإلعالمي    
  .العربية واالنجليزيةإلى موقعها االلكتروني باللغة " الالجئين الفلسطييين

متعلقة باحتفالية المنظمة في الذكرى الستين إلنشائها       "من قطاع غزة أن خطوة التغيير       " الغد"وأضاف إلى   
ولم يكن وراءها أي أهداف أخرى، حيث تم تنفيذ تصميم أكثر وضوحاً، ولم تغير األونـروا اسـمها أو                   

  ".مهامها، ولم يكن للموضوع أي أبعاد سياسية
وتفويضها ومهامها ومناطق عملياتها يحتاج إلى اجتماع للجمعية العامة         " االونروا"ن تغيير اسم    وأوضح أ 

  ".1949 لعام 302لالمم المتحدة التي أقرت مهام المنظمة في القرار 
التي كانـت تـذيل     " الشرق األدنى "ولكن العودة ألصل المسمى كانت منقوصة، حيث حذفت منه عبارة           

، كعنوان  "وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين    "الة، بينما أبقت على اسمها الجديد       العنوان الرسمي للوك  
  .بارز على الموقع، ووضعت أسفله بالخط الصغير المسمى السابق منقوصاً

العنوان الكامل معتمد في أوراق األونروا ومراسالتها، ولم يكن موجـوداً           "وفسر أبو حسنة ذلك بقوله إن       
وجود أي تغيير في عمل الوكالة وبرامجهـا وخـدماتها المقدمـة            "، نافياً   "الة االلكتروني على موقع الوك  

  ".لالجئين الفلسطينيين
12/7/2011، الغد، عّمان  

  
  "الجدار" بتنفيـذ قرار محكمة العدل الدولية حول "إسرائيل"يطالب " أوتـشا"مكتـب  .56

) اوتـشا (نسانية التـابع لألمـم المتحـدة        دعا مكتب تنسيق الشؤون اإل    :  عبد الرؤوف أرناؤوط     -القدس
السلطات اإلسرائيلية إلى االلتزام بالرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في الهاي، بالتوقف عن بناء              "

الجدار، وتعديل مسار األجزاء التي شُيّدت لتتفق مع الخط األخضر، وتفكيك أجزاء الجدار التي استكملت               
عندئذ فقط سيكون في مقدور التجمعات الفلسطينية التي        : "بات والتصاريح، وقال  بالفعل، وإلغاء تظام البوا   

  ".يعزلها الجدار ممارسة حقوقهم في حرية التنقل والعمل والتعليم والصحة، والتمتع بمستوى معيشي الئق
ة سبع سنوات على صدور الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولي        "وأكد في تقرير اصدره، أمس، بعنوان       

 كيلومترات، أي ما يعـادل      707يبلغ طول الجدار    ": "تأثير الجدار على منطقة القدس    : بخصوص الجدار 
تـم  :" وأضـاف " بين الضفة الغربيـة وإسـرائيل     ) الخط األخضر  (1949ضعف طول خط الهدنة لعام      

لـم يـتم    % 30.5أخرى قيد اإلنشاء، ومن المقرر إنـشاء        % 8.4من الجدار، وهناك    % 61.4استكمال  
  ".بناؤها بعد

12/7/2011، األيام، رام اهللا  
  

    واليونان وقبرص اليونانية"سرائيلإ"بين  تحالف ثالثي يحاول إقامة اليونانيالرئيس  .57
كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، أن الرئيس اليوناني، كارلوس باوبوليـاس، الـذي              : تل أبيب 

بـين إسـرائيل واليونـان      » تصادي وتكنولـوجي  تحالف ثالثي سياسي واق   «يزور إسرائيل يحاول إقامة     
 في إطار القفزة النوعية     "إسرائيل"وقالت هذه المصادر إن الرئيس اليوناني وصل إلى          .وقبرص اليونانية 

في العالقات بين أثينا وتل أبيب، وحرص اليونان على تقويتها أكثر وأكثر وضمان أن ال تتراجـع هـذه                   
 باوبولياس أن بالده معنية بالسالم العادل في        قالو .»ائيلية تركية حدوث مصالحة إسر  «العالقات في حال    

  .»فنحن نعيش على شواطئ البحر المتوسط وكل ما يجري في هذه المنطقة يهمنا«الشرق األوسط 
12/7/2011، الشرق األوسط، لندن  
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   في البرلمان البريطاني يؤكد على شرعية إقامة الدولة الفلسطينيةاألحزابمنسق  .58
زيارته األولى إلى فلسطين؛    خالل  » إيرفينغ رببورت « منسق األحزاب في البرلمان البريطاني       قال: نجني

أنـا  : لالطالع على أرض الواقع على الممارسات اإلسرائيلية، والتعرف على األوضاع المعيشية للسكان           
 القضية الفلـسطينية    فخور بتبني القضية الفلسطينية من خالل عرضها أمام البرلمان البريطاني، وقال إن           

القت تجاوباً إيجابياً من قبل أعضاء البرلمان، الذين استمعوا وتأكدوا أن من حق الشعب الفلـسطيني أن                 
إنني مقتنع بعدالة القـضية     : يقيم دولته وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي فوق أرضه، وقال المنسق البريطاني         

قلة أينما تواجدت في المدن البريطانيـة، أو فـي دول           الفلسطينية، وسأعبر عن شرعية إقامة الدولة المست      
  .االتحاد األوروبي

12/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  حق في إقامة دولته المستقلة للشعب الفلسطيني ال: األمين العام للحزب الديمقراطي اإليطالي .59
 رئـيس الـوزراء    خالل لقائهاني اإليطالي بييرلويجي بيرس  الديمقراطيأكد األمين العام للحزب     : رام اهللا 

على دعم الشعب اإليطالي للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وخاصة ، وأشاد بما            ،  الدكتور سالم فياض  
  .حققته السلطة الوطنية في بناء وتقوية مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وبنتها التحتية

12/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   على السالم"إسرائيل" سيرغم  العربيالربيع: بلير .60
أوضح رئيس وزراء بريطانيا السابق وممثل اللجنة الرباعية للشرق األوسط تـوني بليـر، أن الربيـع                 

 على التوصل إلى السالم مع الفلسطينيين؛ ألن المنطقة تشهد التغييرات التي ال             "إسرائيل"العربي سيرغم   
  .ا ومداهايستطيع أي مراقب أو محلل سياسي التنبؤ بنتائجه

وفي حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية، دعا بلير الدول الغربية إلـى االسـتمرار فـي دعـم الـشعب                    
الفلسطيني في رغبته إلنشاء دولة مستقلة؛ ألن هذا األمر يعتبر قضية وجودية، ولـيس مجـرد مـسألة                  

  .سياسية
12/7/2011، عكاظ، جدة  

  
  ق رزمة مصالح أمنية وعسكرية وإستراتيجيةالتغلغل الصهيوني في جنوب السودان يهدف لتحقي .61

قالت مصادر فـي وزارة الخارجيـة       : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       
اعترافها بدولة جنوب السودان في األسابيع القليلة المقبلـة         " إسرائيل"الصهيونية إنّه من المتوقع أن تعلن       

، حيث عينـت  "خطوة مهمة"ت المتحدة واالتحاد األوروبي، وترى فيها كدولة سيادية، بعد اعتراف الواليا  
مدير مشاريع في الوزارة لمتابعة الملف الجنوب السوداني، وتجري اتصاالت سرية مع القيادة هناك منذ               

  .فترة طويلة
ا وأشارت إلى أن االهتمام الصهيوني يأتي في ضوء أن لدى تل أبيب مصالح عديدة في تلك المنطقة، منه                 

أن آالف الالجئين من هناك يعملون فيها، إضافة للمصالح األمنية، خصوصاً في ما يتعلق بنقل األسـلحة                 
لقطاع غزة، فضالً عن السودان بموارده ومساحته الشاسعة، يمكن أن يصبح دولة إقليمية قويـة منافـسة     

لسماح له بأن يصبح قـوة      لمصر والعراق والسعودية، كما يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر، ما يعني عدم ا           
مضافة إلى العالم العربي، وهو ما يتطلب العمل على إضعافه، وانتزاع المبادرة منه لبناء دولـة قويـة                  
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سوداناً ضعيفاً ومجزًأ وهشاً، أفضل من قوى وموحد وفاعل، وهو ما يمثل مـن المنظـور                "موحدة، ألن   
  .االستراتيجي ضرورة من ضرورات األمن القومي الصهيوني

  قديرات صهيونيةت
أن انفصال جنوب الـسودان يـشكل مـصلحة         " آفي ديختر "من جهته، أكد وزير األمن الداخلي السابق        

ـ         بن غوريون وليفى اشكول وغولدا مـائير       "صهيونية بالدرجة األولى، ألن كل الزعماء الصهاينة بدء ب
، تبنوا خطـاً اسـتراتيجياً      "تواسحاق رابين ومناحم بيغين وإسحاق شامير وأريئيل شارون وإيهود اولمر         

واحداً في التعامل مع السودان يقضي بالعمل على تفجير أزمات مزمنة ومستعصية، وقد حـان الوقـت                 
  .للتدخل في غرب السودان، وبنفس اآللية والوسائل لتكرار ما حصل في جنوبه

االنقسام، وهو ما سينتهي    معلناً النجاح الصهيوني في تغيير مجرى األوضاع فيه باتجاه التأزم والتدهور و           
البوسنة والهرسـك   : عاجالً أم آجالً لتقسيمه لعدة كيانات ودول كيوغوسالفيا، التي انقسمت إلى عدة دول            

وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا، بحيث ال يعود دولة إقليمية كبرى قادرة على دعم الدول العربيـة                
  ".إسرائيل"المواجهة لـ

أن انفصال جنوب السودان شكل نتيجة طبيعية لتفكك هذه الدولة، التـي            " يفونيمك"من جهتها، قالت مجلة     
 مجموعات سكانية غريبة عن األخرى، بدء بأقلية عربية مسلمة سنية تسيطر على أغلبيـة               4تتكون من   

غير عربية أفريقية، تنقسم إلى وثنيين ومسيحيين، كاشفة النقاب عن الدور الصهيوني في إشعال الصراع               
ب السودان انطالقاً من مرتكزات أقيمت في أثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو، مما نجح في إعاقة قيام                جنو

دولة سودانية متجانسة قوية عسكرياً واقتصادياً قادرة على تبوأ موقع صـدارة فـي البيئتـين العربيـة                  
  .واألفريقية

تستعد لتطبيع العالقات مع جنوب     " رائيلإس"المعلق الصهيوني في الشئون العربية أن       " تسفي بارئيل "وقال  
السودان، زاعماً أن التقديرات تشير إلى أن جنوب السودان سيصبح دولة صديقة مقربة للصهاينة بالفعل،               
وكاشفاً أن اتصاالت الجانبين بدأت من القنصلية الصهيونية في أديس أبابا منذ سنوات عديـدة، ولعبـت                 

ـ  أقوى قبائل المنطقة لتكون الباب     " الدينكا"ت، ووقع االختيار على     استخدمت لالتصاال " واجهة"شركاتها ك
  .إلى جنوب السودان، وتتغلغل فيه" إسرائيل"الذي تتسلل منه 
  أدوار استخبارية

  :مرت العالقات الصهيونية مع جنوب السودان بعدة مراحل أهمها: وأضاف
  . ألطباء والدعم اإلغاثيتقديم المساعدات اإلنسانية كاألدوية والمواد الغذائية وا. 1
  .استثمار التباين القبلي بين الجنوبيين أنفسهم، وتعميق هوة الصراع مع الشماليين. 2
تدفق صفقات األسلحة الصهيونية على جنوب السودان، واتساع نطاق تدريب المليشيات الجنوبية في             . 3

  .أوغندا وإثيوبيا وكينيا
لحركات االنفصالية الجنوبية بأسلحة متقدمة، وتدريب العشرات       استئناف دعم التمرد المسلح، وتزويد ا     . 4

من طياريها على قيادة مقاتالت خفيفة للهجوم على المراكز الحكومية في الجنوب، وتوفير صور عن               
  . مواقع القوات الحكومية التقطتها أقمارها الصناعية

اليين، ومـشاركة بعـضهم فـي       إيفاد بعض الخبراء الصهاينة لوضع الخطط والقتال بجانب االنفص        . 5
  .العمليات التي أدت الحتالل بعض مدن الجنوب السوداني

استقبال حزمة جديدة من األسلحة شملت صواريخ ومضادات طائرات وعربات مدرعة وصـواريخ             . 6
  .جو، وتدريب طيارين من عناصرها تحت إشراف صهيوني-أرض
بأن جملة من قام بهذه االتصاالت والتدريب مـن         عن المالحظة ذات أهمية فائقة تتعلق       " بارئيل"ويكشف  
هم رجال الموساد واالستخبارات العسكرية، بمعنى أن الدعم السياسي الذي حصل عليه            " إسرائيل"طرف  

  . الجنوبيون كان باألساس استخبارياً أمنياً، وهي حقيقة تكشف المرامي الصهيونية من تحقيق االنفصال
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الصهيونية، وقد افتتحت مجموعـة     " العال"أمام طيران شركة    " جوبا"مطار  كما يتم الحديث حالياً عن فتح       
 نجـوم فـي عاصـمة       5شركة صيرفة هناك، وتوسعت أنشطتها، وتولت إقامة فنـدق          " شالوم المتحدة "

الجنوب، خاصة أن قطاع الفنادق من أكثر القطاعات ربحية في جنوب الـسودان، مـع العلـم أن هـذه                    
يونية في جنوب السودان، ال تتغلب إطالقاً على المصالح الـسياسية واألمنيـة             المصالح االقتصادية الصه  

  . الكبرى، السيما في مواجهة احتمال عودة مصر لالضطالع بدورها العربي الفعلي
  استهداف النيل

أن مراميها السياسية واإلستراتيجية في تشجيعها النفصال جنـوب الـسودان، تتجـاوز             " إسرائيل"وتعتقد  
ذه البقعة الجغرافية لتصل إلى عواصم عربية مجاورة، ترى أنه ال بد من بقائها تحت مجهرهـا،                 كثيراً ه 

تخوفاً من أي تغير قد يطرأ على أوضاعها الداخلية، مما قد يحدث منعطفاً كبيراً ليس في صالحها، وربما                  
  .ن ذلك األكثر استهدافاً م-الدولة والدور والتاريخ، وليس النظام بالضرورة -تبدو مصر 

ـ       يتمثل في مياه نهر النيل، فليس من شـك أن أهميتـه            " إسرائيل"السيما إذا كان المدخل األكثر خطورة ل
لمصر تصل مرحلة أن يكون شريانها الحيوي الذي إذا انقطع، فقد فصل األوكسجين عنها، وإذا كانـت                 

رئيـسية، وهنـا يـأتي العبـث        كينيا وإثيوبيا وأوغندا تشكل دول المنبع، فإن السودان هي دولة الممر ال           
الصهيوني، حيث تشير معلومات إلى أن هناك مشروعاً صهيونياً  غربياً لبناء سد جنوبـاً فـي أثيوبيـا،            
بوساطة شركة إيطالية، وذلك بهدف تحديد موارد مصر من المياه بشكل يرغمها مـستقبالً علـى قبـول             

يل الحقاً إلى مصر في حال احتاجت مصر إلى ما          بالمياه، ناهيك عن بيع مياه الن     " إسرائيل"شروط لتزويد   
   .2016هو أزيد من حصتها وهو أمر محتم بحلول عام 

  القناة العبرية العاشرة
  9/7/2011، 2301التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  تسلسل أحداث إبعاد المقدسين..  األلمرغمصمود  .62

  مميساء شري
لقدس ووزير شؤونها في خيمة الصليب األحمر في حي         عام مر على اعتصام نواب ا     : إعداد ميساء شريم  

  .نورد تسلسل أحداثها.. الشيخ جراح شمال القدس، حيث تم إبعادهم من قبل سلطات االحتالل
 بتوافق كافّة األطراف وإشراف دولي وحضور       2006جرت االنتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير       • 

ه االنتخابات وأدلوا بأصواتهم في مقرات البريد داخل المدينـة،          شخصيات عالمية، وشارك المقدسيون بهذ    
  .وشهد المراقبون بنزاهة العملية االنتخابية

في أعقاب نتائج االنتخابات قام وزير الداخلية اإلسرائيلي بتهديد ثالثة من النواب المقدسـيين ووزيـر                • 
ـ            م يـستقيلوا مـن عـضوية المجلـس         شؤون القدس السابق بحرمانهم من إقاماتهم في مدينة القدس ما ل

النواب محمد محمود أبو طير، وأحمد محمد عطـون،         : التشريعي والحكومة الفلسطينية، والمذكورون هم    
  .ومحمد عمران طوطح، والوزير خالد إبراهيم أبو عرفة

قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال عدد كبير من نواب المجلس التـشريعي ووزراء الحكومـة          • 
 ومن ضمنهم النواب المذكورون والوزير، بحجة عضويتهم في المجلس التـشريعي            29/6/2006بتاريخ  

والحكومة، وتمت مقاضاتهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، وحكم عليهم بفترات سجن ما بـين عـامين                
  .وأربعة أعوام، حيث قضى النواب والوزير محكومياتهم كاملة

قامت الشرطة باستدعائهم، وصادرت وثائقهم الثبوتية، وسـلمتهم إشـعارات          في أعقاب اإلفراج عنهم     • 
، 19/6/2010بمغادرة المدينة خالل شهر من تاريخه وانتهت فترة إشعار النائب محمد أبو طير بتـاريخ            

  .2/7/2010فيما انتهت فترة اآلخرين بتاريخ 
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د أبو طير بالقرب مـن منزلـه         باعتقال النائب محم   2010-6-30قامت سلطات االحتالل عصر يوم      • 
وعلى أثر ذلك قام النائبان أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة في صباح اليـوم                  

 باللجوء إلى مقر البعثة الدولية للصليب األحمر بالقدس تفاديـاً الحتمـال اعتقـالهم               2010-7-1التالي  
  .وللتمكن من إيصال قضيتهم للرأي العام

ات االحتالل على النائب محمد أبو طير للتوقيع على أمر اإلبعاد أو البقاء فـي الـسجن                 ضغطت سلط • 
  .اإلسرائيلي فرفض التوقيع على أمر اإلبعاد من القدس

  12/7/2011، السبيل، عّمان
  

  المعاني في توقيف الشيخ رائد صالح في لندن .63
  علي بدوان

 1948داخل األرض الفلسطينية المحتلة عام      شكّلت شخصية الشيخ رائد صالح ودوره المحوري المتقدم         
وأجهزة األمن في الدولة العبرية، انطالقاً من الـدور         " اإلسرائيلية"عامل قلق كبير لدى سلطات االحتالل       

 والدور االستثنائي النشط والفعال للشيخ      1948المتعاظم للحركة اإلسالمية الفلسطينية داخل مناطق العام        
  .س هناكرائد صالح في صفوف النا

ومن هذا المنطلق لم يأت اعتقال وتوقيف الشيخ رائد صالح في لندن من فراغ، بل جاء فـي سـياقات                    
فـي الـداخل الفلـسطيني وصـوالً        " إسـرائيل "مكشوفة ومعروفة من عمليات التحريض التي كالتها له         
األمن القومي لكل بلـد     متطرفة، تهدد   " إسالموية"للتحريض عليه في العالم الغربي وتقديمه باعتباره حالة         

  .يزوره
  الحركة اإلسالمية تحت العين اإلسرائيلية

 التـي نهـضت   1948في البداية ال بد من القول بأن الحركة اإلسالمية داخل فلـسطين المحتلـة عـام                 
التي ترصد وقائع عملهـا     " اإلسرائيلية"وتطورت وتعاظمت بتسارع مفاجئ، كانت وما زالت تحت العين          

دخل في أحيان كثيرة إلضعاف مهامها وعملها وسط الفلسطينيين، فأقدمت أكثر من مـرة              ونشاطاتها، وتت 
  .على اعتقال الشيخ رائد صالح

علـى  "كما تنظر إليها أجهزة أمن االحتالل بريبة كبيرة متخوفة منها، ومعتبرة إياها قنبلة موقوته جديدة                
  ".اإلسرائيلية"بير المصادر األمنية وفق تع1967في عموم المناطق المحتلة عام " شاكلة حركة حماس
من نمو الحركة اإلسالمية وبروز دور بعض قادتها مثـل الـشيخ رائـد              " اإلسرائيلي"لقد جاء هذا الهلع     

بعد سنوات طويلة من نكبة الوطن الفلسطيني، حين نهضت         " إسرائيلية"صالح، وليد رؤية سياسية وأمنية      
قـد  " األسـرلة "بأن سياسة   " إسرائيل"ماضي بعد أن اعتقد قادة      تلك الحركة منذ أواسط سبعينيات القرن ال      

  .1948نجحت في محو الهوية الوطنية واإلسالمية ألبناء الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 
 تواصلت لتحقق نقلتها النوعيـة      1948فإرهاصات تطور اإلسالم السياسي وأشكاله التنظيمية في فلسطين         

ينيات من القرن الماضي، حيث تضافرت عدة عوامـل أدت إلـى تـصاعد التيـار                األولى أوائل السبع  
اإلسالمي هناك، فبدأت مقدمات الفعل التنظيمي والتأطيري لقوى وتيـارات اإلسـالم الـسياسي تظهـر                

، ووقوع االتصال المباشر ما بين أبناء الوطن المحتل بين ضـفتي            1967حزيران  /بوضوح حرب يونيو  
، حيث وجد عدد كبير من      1967 والجزء الثاني الذي جرى احتالله عام        1948 عام   الجزء األول المحتل  

 حوافز منشطة للتوجه إلى الدراسة في الكليات اإلسالمية في          1948شباب وفلسطينيي الداخل المحتل عام      
الضفة الغربية مثل كلية الشريعة في الخليل التي تخرج منها الشيخ رائد صالح، والمعهـد الـديني فـي                   

ابلس والذي تخرج منه الشيخ عبد اهللا نمر درويش، أحد أقطاب وأعمدة التأسيس في الحركة اإلسـالمية                 ن
  .1948داخل مناطق 
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 في الوقت ذاته بداية للعمل التنظيمي الحقيقـي لإلسـالم الـسياسي داخـل     1967كما كانت حرب العام   
، فقـد   1972 أرض الواقع منذ العام      ، وهو العمل الذي بدأ يتجسد عملياً على       1948فلسطين المحتلة عام    

تشكلت النواة األولى له في قرية كفر قاسم بمنطقة المثلث وسط فلسطين على يد الـشيخ عبـد اهللا نمـر                     
درويش الذي يعتبر بحق المؤسس األول والميداني للحركة اإلسالمية بعد النكبة داخل حـدود فلـسطين                

  .1948المحتلة عام 
 1948 اإلسالمية في أكثر من مكان من أرض فلـسطين المحتلـة عـام               فانتشرت خاليا وبذور الحركة   

وخصوصاً في منطقة المثلث كقرى كفربرا، وجلجولية وطيبة المثلث، ومن ثم نحو منطقة اللجـون فـي                 
مدينة أم الفحم، وبلدة باقة الغربية، وبلدة جت، وبلغت عمليات التكوين التنظيمي أوجها مع اندالع أحداث                

 في الجليل، وسقوط عشرات الشهداء، فبات الحدث إجماال         1976أذار  / مارس 30ول في   يوم األرض األ  
نقطة تحول ليس في صعود تيارات العمل السياسي والتنظيمي اإلسالمي بل وشكل انتقالة نوعية ألبنـاء                

 التي سعت من حينها لتنظيم نفسها ورفع مستوى نـضالها ضـد سياسـات               1948فلسطين داخل مناطق    
صهيونية العنصرية، فولدت الحركة اإلسالمية في أجواء التمييز والظلم، كمـا جـاء ميالدهـا               الدولة ال 

  .متزامناً مع تعاظم الصحوة اإلسالمية في العالم العربي واإلسالمي
، وتقرر فيه المطالبة    1948 عقد أول مؤتمر إسالمي داخل أرض فلسطين المحتلة عام           1977وفي العام   

سالمي، وحق الطائفة اإلسالمية في إدارة شؤونها وتعيين القضاة فـي المحـاكم             بتحرير أمالك الوقف اإل   
  .الشرعية

وفي هذه األجواء التي ترافقت مع تراجع دور التيارات اليسارية بشكل عام، وارتفاع وتيرة ودور تيارات                
ت من القـرن    اإلسالم السياسي واصلت الحركة اإلسالمية انتشارها، وليتعاظم دورها خالل عقد التسعينيا          

الماضي في النقب وعموم الجنوب الفلسطيني، وليصل زحف انتشار تنظيمات التيار اإلسالمي نحو مدينة              
  .الناصرة وبعض قرى الجليل
  االنتفاضة األولى ودورها

 رافداً جديداً في اندفاع تيـارات العمـل         1987وقد شكل انطالق االنتفاضة الفلسطينية األولى نهاية العام         
، خـصوصاً وأن االنتفاضـة      1948لفلسطيني بما في ذلك تيار اإلسالم السياسي داخل مناطق          الوطني ا 

الفلسطينية حملت معها صعوداً هائالً للتيار اإلسالمي المقاوم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عبر               
  .انطالقة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
عم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته في المناطق        في د  1948فأسهمت الحركة اإلسالمية في فلسطين      

، وزادت من مشاركتها والتصاقها بالنضال الفلسطيني في االنتفاضـة الثانيـة التـي              1967المحتلة عام   
شاباً مـن خيـرة الـشباب       ) 13( ووقعت حينها أحداث الجليل التي سقط فيها         28/9/2000اندلعت في   

والنقب، مما زاد في منسوب الوعي لدى الجماهير العربية وشـكل           الفلسطينيين من أبناء الجليل والمثلث      
  .نقلة نوعية في العمل السياسي

 بالنشاط غير المحدود واالمتداد الكبيـر للحركـة         1996وتميزت هذه المرحلة والتي استمرت إلى العام        
ت جدارتها فـي    ، وتحت قيادة واحدة وموحدة أثبت     1948اإلسالمية الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة عام       

  .كل مجال
كان من نتائج العمل في تلك المرحلة وضع دستور الحركة اإلسالمية الذي تكفل بوضعه إضـافة إلـى                  
رئيس الحركة وقتها الشيخ عبد اهللا درويش، كل من الشيخ رائد صالح وكمال خطيب، والذي بموجبه تم                 

لذي تشكل من سبعة وعشرين عضواً،      انتخاب مجلس شورى الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، وا        
إلى أن وقعت تطورات وتحوالت سياسية في مسار وبرنامج ورؤية الحركة اإلسالمية قبيـل انتخابـات                

 للكنيست اإلسرائيلية، يمكن أن يطلق عليها انشقاقاً في صفوف الحركة، فقد أبدى عبـد اهللا نمـر                  1996
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 تجنباً لقمـع    1948لسلمية المتاحة أمام فلسطينيي     درويش ضرورة اإلسهام الفلسطيني بالنضال بالطرق ا      
  ".التيار المعتدل للحركة اإلسالمية"وبطش االحتالل، فطرح قيام ما أسماه بـ

 ببحـث ملـف االنتخابـات البرلمانيـة للكنيـست           1948ففي حين بدأت الحركة اإلسالمية في فلسطين        
لمتمخضة عن المشاركة من المقاطعة، وهو      اإلسرائيلية من زاوية المشاركة من عدمها، وحساب النتائج ا        

 وفق إجماع جميع المصادر المتابعة، انتهـى البحـث          1989األمر الذي كان يؤجل البحث فيه منذ العام         
 حضرته قيادة الحركة اإلسالمية وبضمنها الشيخان       1948بعقد مؤتمرعام الحركة اإلسالمية في فلسطين       
والمداوالت في هذا االجتماع بإجراء التصويت الذي اتفـق         رائد صالح وكمال خطيب، وانتهت النقاشات       

  .على أن يكون الحكم الفصل في الموضوع وباتفاق الجميع
فخرجت النتيجة بفارق بسيط لمصلحة خوض االنتخابات البرلمانية في إطار قائمة موحدة، حيث اجتمعت              

مل القرار وتنفيذه وبـذلك شـارك       القيادة كلها بعد ذلك في بيت الشيخ عبد اهللا درويش، وتعاهدت على ح            
البعض باالنتخابات البرلمانية التي اختلفت فيها آراء الفقهاء بين محلل ومحرم، وبـين مـشجع لخـوض     

  .غمارها وداع لمقاطعتها واالمتناع عنها
  48تيارا الحركة اإلسالمية في الـ

ه بفارق بسيط في األصوات،     إال أن تفاعالت الموضوع كانت أكبر من قرار لمؤتمر عام للحركة تم اتخاذ            
فأعلن الشيخ رائد صالح ومعه ثالثة من أعضاء مجلس الشورى القطري للحركـة اإلسـالمية داخـل                 

 من أصل سبعة وعشرين عضواً، بإعالن االفتراق عن الحركة اإلسالمية التي يترأسـها              1948فلسطين  
  . انتخابات الكنيست اإلسرائيليالشيخ عبد اهللا نمر درويش بدعوى اعتراضهم على مسألة المشاركة في

والتي هي جريدة الحركة اإلسـالمية األم فـي حينـه،           " صوت الحق والحرية  "فامتألت صفحات جريدة    
، سيطرت من خاللها مجموعة الشيخ رائد صـالح علـى كـل الجمعيـات               "ثورة تصحيح "بإعالن قيام   

جمعيـة األقـصى    "ية األم، بينما بقيت     والمؤسسات اإلغاثية والصحفية والعلمية والمالية للحركة اإلسالم      
والتي كان يترأسها الشيخ كامل ريان، وهي الجمعية الوحيدة التي انحـازت            " لرعاية األوقاف والمقدسات  

  .لموقف الشيخ عبد اهللا نمر درويش
 وهـي   2001وذلك في العـام     " مؤسسة األقصى "إال أن الشيخ رائد صالح سارع بعد حين وقام بتأسيس           

  .ي لعبت وما زالت دوراً كبيراً في حماية المسجد والدفاع عن قضية األقصىالمؤسسة الت
 تشتمل علـى    1948 وحتى اليوم، باتت الحركة اإلسالمية داخل حدود فلسطين          1996وعليه، ومنذ العام    

ـ      ويمثله الشيخ عبد اهللا نمر درويـش، وهـو تيـار           " الجناح الجنوبي "تيارين، التيار األول بات يدعى ب
  .ي اتخذ طريقاً ديمقراطياً في النضال السلمي، فامتنع عن االحتكاك بسلطات االحتالل الصهيونيبراغمات

وهو التيار األكثر فعالية وحضورا وتأثيرا وسط النـاس         " الجناح الشمالي "والتيار الثاني والمعروف باسم     
  .فيقوده الشيخ رائد صالح ومركزه مدينة أم الفحم

" إسـرائيل "لذي يتمتع بشعبية كبيرة ليس بين ظهراني السكان العرب في           وقد أصبح الشيخ رائد صالح ا     
فقط بل أيضاً لدى خارجها بسبب نشاطه القوي لحماية مقدسات اإلسالم في القدس القديمة وعن األوقاف                

 التي تعرضت وما زالت لالعتداء عليها مـن         1948والمساجد والمقابر اإلسالمية داخل مناطق فلسطين       
  .الحتاللقبل سلطات ا

التي ترعـى   " لجنة اإلغاثة العليا  "كما استتبع الشيخ رائد صالح حضور تياره الشمالي وسط الناس عبر            
التي ترعى  ) األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية   (أكثر من عشرين جمعية ومؤسسة قطرية مثل مؤسسة         

التي ترعى  ) اقرأ(معية  شؤون األوقاف والمقدسات اإلسالمية عامة، وشؤون المسجد األقصى خاصة، وج         
مسلمات مـن   (التي ترعى شؤون األمومة والطفولة، ومؤسسة       ) سند(شؤون الطالب الجامعين، وجمعية     

التـي  ) حـراء (التي ترعى دور المرأة المسلمة تجاه المسجد األقصى المبارك، ومؤسسة           ) أجل األقصى 
 التي ترعى همـوم النـاس فـي         )النقب لألرض واإلنسان  (ترعى األجيال الصغيرة والكبيرة، ومؤسسة      
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) اللد والرملـة  (ومؤسسة  ) يافا(ومؤسسة  ) حيفا زهرة الكرامل  (ومؤسسة  ) عكا وقراها (النقب، ومؤسسة   
التي ترعى كفالة األيتام في الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،             ) لجنة اإلغاثة اإلنسانية للعون   (ومؤسسة  
التـي ترعـى    ) البالغ(اإلسالمي، وجمعية   التي ترعى شؤون األدب والشعر والنشيد       ) الفجر(ومؤسسة  

  .شؤون اإلعالم اإلسالمي
يملك أمور حياته   " بناء مجتمع عصامي متكامل   "وجميعها مشاريع تقع تحت ما يسميه الشيخ رائد صالح          

ومؤسساته بيديه، ويتحرر من مخاطر الضغط الذي يقع عليه من طرف المؤسسة اإلسـرائيلية، فـسعى                
ت الحركة من خالل البديل اإلسالمي، مثل إحياء الوقف اإلسالمي، وإحيـاء            للبحث عن تمويل لمشروعا   
  .باب الوصية وفكرة الثلث

وتابع التيار الشمالي في الحركة اإلسالمية من حضوره وسط الناس عبر إقامة كليـة الـدعوة والعلـوم                  
  .ات العربيةاإلسالمية التي حصلت على تمثيل لها في رابطة الجامعات اإلسالمية واتحاد الجامع

أخيراً، إن توقيف الشيخ رائد صالح في لندن، ورفض السماح له بالمشاركة في الفعالية التي كان مقرراً                 
، "إسرائيل"وجوده داخل قاعاتها، يؤكد في جانب منه على الدور الكبير المتنامي للحركة اإلسالمية داخل               

معدة الكيـان  "فلسطينياً وعنواناً للصمود داخل وعلى الدور االستثنائي للشيخ رائد صالح الذي بات رمزاً         
  .1948في فلسطين المحتلة عام " الصهيوني العبري

  8/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  !أزمةُ الرواتب غير مفتعلٍة وُمضخَّمة، واآلتي أعظم .64
  هاني المصري

 بوقـف تحويـل العائـدات       بعد توقيع اتفاق المصالحة باألحرف األولى، قام وزير المالية اإلسـرائيلي          
الفلسطينية من الجمارك؛ ما أدى إلى تأجيل صرف رواتب موظفي السلطة عـن شـهر نيـسان لمـدة                   
أسبوعين، وعندما حل موعد صرف رواتب شهر أيار، أعلنت الحكومة أنها ال تعرف موعـد صـرف                 

عة تـم صـرف      سـا  24الرواتب، ألنه يتعلق بوصول المنحة الجزائرية، وبعد هذا اإلعالن بأقل مـن             
  .الرواتب

في بداية هذا الشهر، صرفت الحكومة نصف راتب شهر حزيران بسبب عدم دفع بعض الدول العربيـة                 
اللتزاماتها، وحذرت السلطة على لسان الرئيس ورئيس الحكومة بأنها مقبلة على أزمة مالية قد تطـول،                

وبـررت الـسلطة عـدم      . خصوصوطالبت بالتقشف لمواجهة هذه األزمة دون أن تفعل شيًئا في هذا ال           
لجوئها للقروض بأنها استنفذت إمكانية االستدانة، ووصلت إلى السقف المسموح به، حيث أنها تغرق في               

  .ديون ليست أقل من ملياري دوالر
هناك من اعتبر أن األزمة مفتعلة، وتساءل عن مغزى ظهورها في هذا الوقـت بالـذات، وعـزا ذلـك                 

عد اتفاق المصالحة لتصب في صالح تزكية ترشيح سالم فياض لرئاسة           ألغراض سياسية، حيث تفجرت ب    
الحكومة، من خالل اإليحاء بأنه الشخص الوحيد المقبول دوليا، ومن دونه ستعاني السلطة من صعوبات               

  .كبيرة، ولن تصرف الرواتب، وقد تصل بها األمور إلى انهيارها
واال للسلطة يتم حجبها أو صرفها على بنود أخرى         ويذهب أنصار هذا التفسير إلى حد القول إن هناك أم         

تتعلق بالمزايا واالمتيازات والرواتب العالية لبعض الموظفين، وشراء السيارات أو سداد التزامات مهمة             
ويتساءل هذا الفريق لماذا يظهر اليوم حـديث        . أخرى على الحكومة، لكنها ال ترتقي إلى أهمية الرواتب        

النجاحـات  "و" المعجـزة االقتـصادية   "بعد أن أغرقنا لمدة عامين بأحاديث عن        األزمة والعجز والديون    
، رغـم   2013، وعن االستعداد لالستغناء الكلي عن المساعدات الخارجية بحلول عام           "المؤسسية الباهرة 

 اآلن أقـل    -كما كتب الدكتور محمد نصر    -أن التنمية التي تحقت غير مستدامة، وأن مستويات المعيشة          
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، وهي ال تزيد كثيرا عن مـستوياتها عنـدما تأسـست            %8.5 البالغة حوالي    1999ت عليه عام    مما كان 
  .1994السلطة عام 

وأما الفريق المدافع عن الحكومة فيعزو األزمة إلى تأخر تحويل األموال من الدول العربية، ويعتبـر أن                 
ئلية تستهدف إبعاد فياض مـن      الحملة على رئيس الحكومة ظالمة، وتعود إلى أسباب فردية وفئوية وفصا          

إن الحكومة أبدعت وحصلت على شهادات تفـوق        : ويضيف. موقعه إلبعاده عن لعب دور سياسي الحق      
، ما جعلها تحصل على تأييد شـعبي        2010عام  % 9.3من المؤسسات الدولية، وحققت نسبة نمو بلغت        

  .غير مسبوق
فين وللقطـاع الخـاص والبنـوك المحليـة         ويتابع هؤالء، إن فياض ورث وزارة مثقلة بالديون للمـوظ         

وللصناديق العربية استطاعت أن تسدها، وتنتظم في دفع الرواتب، وتقليص االعتماد علـى المـساعدات               
  . مليون دوالر هذا العام970 إلى 2008 مليار دوالر عام 1,8الخارجية بنسبة النصف من 

لتوظيف السياسي التي قام بها الرئيس الراحل       ويحاول أنصار الحكومة إرجاع األزمة الحالية إلى سياسة ا        
ياسر عرفات، حيث وجد أن التوظيف وسيلة لحل مشكلة البطالة في مجتمع فقير محتل ومحاصر، إلـى                 

 ألفـا عبـر     150 ألفا، لكن فياض عمل على تقليصه إلى         180درجة أن عدد موظفي السلطة وصل إلى        
  .كريين إلى التقاعد المبكرإلغاء وظائف وهمية، وإحالة نسبة كبيرة من العس

) قبـل المـصالحة   ( ويرى فريق ثالث إن األزمة حتمية، ومستدامة، وغير مفتعلة، لكنها تقـزم أحيانـا               
وتضخم بعدها، وهي أزمة إن لم تنفجر اآلن ستنفجر الحقا؛ ألن الحكومة تجاهلت األزمة سابقًا وتديرها                

  .ة جديدة مفاجئة، وهذا غير صحيح على اإلطالقحاليا وال تعمل على معالجتها، وتتصرف وكأنها أزم
إن العـالم   "لقد أخفت الحكومة الحقيقة في حديثها عن النمو والتقدم وبناء المؤسسات والشهادات الدولية، و             

كما صرح بـذلك وزيـر التخطـيط، رغـم أن           " وقع على ميالد الدولة الفلسطينية وننتظر حفل التخرج       
من الناتج المحلـي اإلجمـالي، واسـتثمار        % 5ة الرئيسية ال يزيد عن      االستثمار في القطاعات اإلنتاجي   

  .القطاع الخاص شبه غائب، واالستثمار الرأسمالي الثابت يتركز في المباني
لقد صدقت الحكومة ما ادعته، وال تريد أن تصدق الوقائع التي أتت لتكذِّبه، وصدقت أن طريـق بنـاء                   

ى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، وعنـدما أعلنـت عـن اسـتكمال             المؤسسات وإثبات الجدارة سيؤدي إل    
ويلوح في األفق أزمة أكبر جـراء       . جهوزية مؤسسات الدولة لم تولد الدولة، وإنما ظهرت األزمة المالية         

تجاهل الحقيقة األساسية وهي أن فلسطين تحت االحتالل، وأن الشعب والسلطة والقيادة رهينة لـه، وأن                
وأن التقدم الذي حققتـه     . وقف على رضى االحتالل والواليات المتحدة األميركية عنها       مصير السلطة مت  

كان ثمنه باهظًا جدا جدا مقابل إسهامها في برنامج سياسي يقوم على تطبيـق االلتزامـات الفلـسطينية                  
حـسين  في خارطة الطريق من جانب واحد، ووقف المقاومة ومحاربتها واالكتفاء فقط بت           ) خاصة األمنية (

شروط الحياة تحت االحتالل إلى أن يقضي اهللا أمرا كان مفعولًا، وساهم في وقوع االنقسام واسـتمراره                 
وتعميقه، وال يتحمل المسؤولية عما سبق الحكومة ورئيسها فقط وإنما القيـادة والـرئيس والمؤسـسات                

  .الشرعية في السلطة والمنظمة
ؤسسات الجيدة يؤدي إلى إقامة الدولة، أم أن الدولة ال تقام           هل أصبح لدينا مؤسسات دولة، وهل إقامة الم       

  إال بإنهاء االحتالل الذي لن يتحقق إال باعتماد برنامج سياسي قادر على إنهاء االحتالل؟
لقد حصل جنوب السودان على الدولة، ألنه انتصر على األرض دون أن يكون له مؤسسات، ونحن لدينا                 

لكننا ال نقترب من قيام الدولة رغم اقتراب الوعد بقيامهـا وفقًـا لخطـة               مؤسسات أعلن أنها نموذجية، و    
  .الحكومة ووعد أوباما

  .هناك أسئلة تطرح نفسها تحتاج إلى إجابة صريحة وجريئة عنها
كيف تفسر السلطة انفجار األزمة عشية الميالد المفترض للدولة الفلسطينية، الـذي كـان              : السؤال األول 

و أيلول المقبلين، وقبل أن توقف إسرائيل تحويل العائدات الجمركيـة، وقبـل أن              متوقعا في شهري آب أ    
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تأخذ اإلدارة األمريكية بقرار مجلسي النواب والشيوخ األميركيين بوقف المساعدات للسلطة إذا مـضت              
في المصالحة الوطنية واللجوء إلى األمم المتحدة؟ هل الحل بعدم إنجاز المصالحة وعدم الـذهاب إلـى                 

  مم المتحدة أو تخفيف صيغة الذهاب لتجنب الفيتو األميركي بالذهاب فورا إلى الجمعية العامة؟األ
لماذا لم تستعد السلطة في يومها األبيض لليوم األسود، الذي كان واضـحا أنـه آت بعـد    : السؤال الثاني 

سلطة فـي المـصالحة     التهديدات األميركية واإلسرائيلية بوقف المساعدات وتحويل العائدات إذا مضت ال         
واللجوء إلى األمم المتحدة، وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في األولويـات واالحتياجـات والنفقـات،                 

بقيادة سلطة تحت االحتالل؟ ولماذا لم يتم خفض نفقات         " اقتصاد صمود "وعمل خطة تقشف حقيقية، وبناء      
من موازنة الـسلطة، بينمـا      % 35 إلى   %22األجهزة األمنية التي تراوحت منذ تأسيس السلطة ما بين          

  موازنة الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والثقافة ال تكاد تذكر؟
إذا كانت السلطة قد صدقت ادعاءها بأن الدولة قادمة في شهر أيلول القادم، لماذا استمرت               : السؤال الثالث 

جزه عن إقناع إسرائيل بتمديد تجميد      في هذا الوهم حتى بعد تراجع أوباما عن وعده بقيام الدولة، وبعد ع            
  االستيطان ولو لفترة قصيرة؟

  لماذا لم تحول الدول العربية التزاماتها، وكيف يمكن إقناعها بتحويلها؟: السؤال الرابع
إن اإلنجازات التي حققتها السلطة ال يمكن إنكارها، ولكنها غير مستدامة ويبالغ فيها، ومرهونة بالرضـا                

  .ئيلياألميركي واإلسرا
إذا قاومت السلطة حتى لو بمقاومة شعبية ووحدت الشعب وقواه ولجأت إلى األمم المتحدة أو أي خيارات                 

وبالتالي أصبحت السلطة عبئا على القضية الوطنية، وال بد من إعـادة النظـر              . بديلة فستحاصر وتعاقب  
  .داة من أدوات المنظمةبوضعها والتزاماتها وموازنتها ووظيفتها كي تصبح في مكانها الطبيعي كأ

وحتى يمكن تحقيق ما سبق، ال بد من وضع إستراتيجية جديدة إستراتيجية وحـدة وصـمود ومقاومـة                  
  .وتحرك سياسي قادر على تحقيق األهداف الوطنية

تأسيسا على ما سبق، فالمسألة ليست مسألة سالم فياض، وإنما هي مصير سلطة مقيدة تحت االحـتالل،                 
ى طريق مسدود، وبناء المؤسسات الذي لم يحقق الدولة، والمقاومة المعلقـة إلـى              ومفاوضات وصلت إل  
  إشعار آخر، فما العمل؟

المطلوب مسار جديد يوحد الشعب والقوى حوله، مسار قادر على إقناع العرب وأحرار العـالم بتقـديم                 
، وبعـدم فهـم الـسياسة       الدعم الحقيقي والالزم، وليس التذرع باالنقسام تارة، وبالمصالحة تارة أخـرى          

الفلسطينية تارة ثالثة ورابعة، والتحجج بعدم زيارة رئيس الحكومة للبلدان العربية واستقوائه هو والسلطة              
  .باإلدارة األميركية كما تزعم هذه البلدان تارة خامسة

  12/7/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
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  ماجد كيالي

، لمفاهيم أو تـصورات محـددة       1948اإلسرائيلي منذ قيام دولة إسرائيل عام        - خضع الصراع العربي  
ونهائية ومطلقة، مفادها أن هذا الصراع هو على الوجود وليس على الحدود، وأنه ال يحّل إال عن طريق                  

إسرائيل هو الذي يصرف الحكومات العربية، أو يمنعها عن         الحرب، أي بالوسائل العسكرية، وأن وجود       
  .االنشغال بقضايا التنمية والديموقراطية، وتحقيق الوحدة أو التكامل االقتصادي

يثير تحفّظات عدة، أهمها أن الـصراع مـع         » اإلسرائيلي-الصراع العربي «وفي الحقيقة، فإن مصطلح     
ثم إن الفترة   . ، إذ هو اقتصر على بضعة بلدان مجاورة فقط        إسرائيل لم يشمل يوماً مجمل البلدان العربية      

التي شهدت حروباً أو توتّرات عسكرية أثّرت سلباً على أحوال تلك البلدان، كانت قصيرة جداً، ومتقطّعة،                
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، ذلك أن الحروب التاليـة      )1973(وها نحن تفصلنا أربعة عقود من الزمن تقريباً عن آخر تلك الحروب             
  .والفلسطينيين في األراضي المحتلة فقطاستهدفت لبنان 

وعدا كل ذلك، فإن هذا المصطلح أيديولوجي وتعبوي، كغيره من المصطلحات والشعارات الجاهزة التي              
 نحـو   1967ال تمتّ إلى الواقع بصلة، إذ إن مجمل النظام العربي اتجه منذ ما بعـد حـرب حزيـران                    

ه نحو التصارع معها، برغم المقوالت اإلعالميـة عـن          التعايش، ولو السلبي، مع إسرائيل أكثر مما اتج       
وقد شهدنا أن عالقات عديد من الدول العربية بعضها ببعض اتّسمت بـروح عدائيـة               ! استمرار الصراع 

  .وبتوترات ال تقل عن تلك التي تتبادلها هذه الدولة أو تلك مع إسرائيل
في هذه المنطقة، وإنما تعيين حدود هذا التـأثير         ليس القصد هنا نفي أو تقليل األثر السلبي لقيام إسرائيل           

ماذا يفيدنا ذلك؟ إنه يفيدنا في تبين مكامن الخلل في بنية النظام العربـي الـسائد،                ). على بعض البلدان  (
وعالقاته وآليات عمله، ما يستنتج منه أن المشكلة إنما تكمن في هذا النظام بالذات، بإسرائيل ومن دونها،                 

ه، على مشكالتها والتحديات التي واجهتها، استطاعت االستمرار والتطور وحتـى التفـوق             السيما أن هذ  
  .على جوارها طوال المراحل السابقة

، فسنجد أنها تنطوي على نـوع       »اإلسرائيلي-الصراع العربي «اآلن، إذا تفحصنا التصورات الرائجة لـ       
فما معنى الصراع   . سات الفعلية الجارية  من التالعب والتورية، ألغراض التوظيف السياسي وحجب السيا       

على الوجود حقاً؟ هل يعني أن وجود العرب يتوازن مع وجود إسرائيل، مثال؟ ثم أال يتناقض ذلك مـع                   
محاوالت التقليل من شأن إسرائيل، باعتبارها ظاهرة طارئة ونبتة غريبة؟ وإذا كان يحق إلسـرائيل أن                

 المنطقة، لعدة اعتبارات، فإن هذا األمر ال يمكن تفهمه من الدول            تعتبر وجودها مهدَّداً من أساسه في هذه      
، ورغمـاً   )وأميركا معها (العربية، التي الشك أنها ومجتمعاتها باقية في هذه المنطقة رغماً عن إسرائيل             

  .عن جبروتها
ـ                  ة طبعاً ثمة من يرى أن مقولة الصراع على الوجود اعتُمدت لرفض وجود إسرائيل من أساسه، لكن ثم

في الممارسة ما يدعو الى االعتقاد أيضاً، أن هذه العبارة اعتُمدت لمجاراة قاعدة القافية في الشعر العربي                 
لذا، وكما في الشعر، فـإن      . ال للدالالت السياسية الكامنة فيها    ) الصراع على الوجود وليس على الحدود     (

  .لقائمة منذ قيام إسرائيلهذا المفهوم بقي شعراً، كما دلّت على ذلك السياسات العربية ا
أما بالنسبة الى حصر الصراع مع إسرائيل بالطرق العسكرية، أو عن طريق الحرب، فقد تبين أن هـذا                  

، مثلمـا   !)البعيد منها قبل القريب   (األمر ليس مقصوداً لذاته، إذ تبين أنه أدى إلى عسكرة الدول العربية             
  .معات، وإخراجها من دائرة الفعلأدى إلى تغول الدولة األمنية، وتهميش المجت

ال صوت يعلو فـوق     «(لم يتوقف األمر عند ذلك، إذ إن النظام العربي، بحجة مواجهة إسرائيل عسكرياً              
، لم يعمل على تأهيل أوضاعه لخوض الصراع مع إسرائيل في المجاالت األخـرى،              )»صوت المعركة 

وقد نشأت عن ذلك مفارقة فاضـحة،       . جية والثقافية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والتكنولو    
بإعداد ذاته عسكرياً، ولكنه أيضاً غيـر قـادر علـى المواجهـة             » مستنزف«و  » مشغول«فهذا النظام   

  !العسكرية، بدعوى أن إسرائيل متقدمة عليه في المجاالت المذكورة
ولـة المؤسـسات والقـانون      وبالمحصلة، فإن النظام العربي لم يهتم إلى الدرجـة الالزمـة بترسـيخ د             

والمواطنين، وبالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال بتكريس عالقات المواطَنة في المجتمع، وال            
، وهي كلها عوامـل أدت  )القبلية والطائفية واإلثنية(بصوغ الهوية الوطنية، كبديل عن االنتماءات األولية      

، كما أدت إلى انكشاف النظم القائمة أمام التحديات الخارجيـة،           إلى إضعاف المجتمعات العربية وتهميشها    
  .ومن ضمنها التحدي الذي تمثله إسرائيل لها في المنطقة

اآلن، ومع التحوالت في النظم السياسية في البلدان العربية، المحمولة على رياح الثورات الشعبية السلمية               
يرة ستتغير، في البنى والهياكل والعالقات والخطابات،       والديموقراطية، ربما يمكن القول إن ثمة أشياء كث       
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وال شك في أن هذه التحوالت ستحمل معها أيضا تغيرات معينة في هياكل، أو في طبيعة، الصراع مـع                   
  .إسرائيل

ال يعني هذا أن ما سيحصل هو التوجه نحو وضع خطة للحرب مع إسرائيل، ولكن هذا سـيعني، علـى                    
 االنفصام التي تطبع النظم السياسية العربية بما يخص الفجـوة بـين خطاباتهـا               األقل، االنتهاء من حالة   

  .وشعاراتها من جهة والسياسات التي تنتهجها وتمارسها فعالً من الجهة األخرى
بالمقابل، فإن استبعاد الحرب مع إسرائيل ال يفيد بإمكان القبول بالتعـايش معهـا، كدولـة اسـتعمارية                  

 ما يرجح الدخول معها في اشتباك حقيقي، لكن بالوسـائل الـسياسية والطـرق               وعنصرية ودينية، بقدر  
  .السلمية المتاحة والممكنة والمشروعة

في هذا اإلطار، ال نأتي بجديد إذا جزمنا بأن حسم الصراعات بالوسائل العسكرية لم يعـد متاحـاً فـي                    
موازينهـا وتزايـد قـدرتها علـى        عصرنا الراهن، بالنظر الى تحكّم الدول الكبرى بمنظومات التسلح و         

السيطرة، لكن هذا ال يعني انتفاء اندالع حروب، ال سيما من جهة إسرائيل، بقدر ما يعني إدراك استحالة                  
  .الحسم في هذه الحروب لكل األطراف

إن تراجع البعد العسكري ال يعني البتّة أن الصراع مع إسرائيل سيختفي أو يتقلص، وإنما على العكـس،                  
صراع سيشمل مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والعلميـة والثقافيـة التـي              فهذا ال 

 في عهدة بعـض األنظمـة       - على األرجح    -يفرضها وجود إسرائيل في هذه المنطقة، كما أنه لن يبقى           
  .التي تديره بحسب توظيفاتها، إذ إنه سيشمل المجتمعات في البلدان المعنية أيضاً

ة أخرى مهمة، وهي أن تضاؤل البعد العسكري للصراع مـع إسـرائيل، وانتهـاج الوسـائل                 هناك ناحي 
األخرى، السياسية والسلمية والشعبية، يجعل من القوة العسكرية اإلسرائيلية امراً المعنى له من الناحيـة               

مه االلتفات  العملية، ويسهم بخلق رأي عام إسرائيلي معاد للحروب، وال يتخوف من السالم، رأي عام يه              
ومن الجدير ذكره هنـا، أن العديـد مـن          . الى مشكالته، ال التوحد حول المتطرفين المتدينين والقوميين       

اإلسرائيلي وقلق اإلسرائيليين على وجودهم، همـا مـن         -األبحاث اإلسرائيلية استنتجت أن العداء العربي     
  .أهم العوامل التي توحدهم، وأحد أهم ركائز هويتهم

 التحول نحو الديموقراطية وإرساء دولة المواطنين، سيفضيان إلى انتهاج سياسات واضـحة،             وهكذا، فإن 
. عقالنية وواقعية، تُوازِن بين الحقوق والقدرات، وبين المأمول والممكن في مجال الصراع مع إسـرائيل              

ـ              ا للـسياسات   ولكن هذه السياسات، التي ستحفظ الحد األدنى من الحقوق والكرامة والعدالة، في مواجهته
اإلسرائيلية المتعنتة، ال تقارن بسابقاتها التي استمرأت العيش على االدعاءات والتوهمات والمزايدات، أو             

  .تلك التي استمرأت الخنوع واالستجداءات والتنازالت
حقاً ثمة ما يؤكد أن التغيير الديموقراطي واكتشاف المجتمعات لذاتها ولقوتها، عبر مواطنيها األحـرار،               
وإعادة االعتبار للدولة في هذه المنطقة، هي أكثر ما تخشاه إسرائيل ألنها كانت تتعيش وتقوى وتتفـوَّق                 

  .على واقع عربي هو على خالف ذلك
بديهي أيضاً أن هذا التغيير يزعزع ادعاءات إسرائيل باعتبارها الديموقراطية الوحيدة في المنطقة ويضع              

باعتبارها تنزع نحو العنف والتعصب الديني، ويضع اسـرائيل أمـام           حداً لتصويرها المجتمعات العربية     
العالم على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، ما يمكّن من عزلها ونزع شـرعيتها الـسياسية                

  .واألخالقية
 وكلمة أخيرة، فإن قيام دولة المواطنين الديموقراطية في البلدان العربية هي وحدها التي من شأنها شـقّ                

مسار تقويض واقع إسرائيل كدولة استعمارية، وعنصرية ودينية، وحينذاك، حينها فقط، يمكـن إرسـاء               
، أي  )في فلـسطين وإسـرائيل    (التحول نحو المشروع النقيض، أي مشروع الدولة الديموقراطية الواحدة          

  .دولة المواطنين
  12/7/2011، الحياة، لندن
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