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  كبد الفلسطينيين ديوناً باهظة فياضو.. عباس يعيد الوضع لما قبل المصالحة :أبو مرزوق .1

س  موسى أبو مرزوق، رئي.ددعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس : "فلسطين" خاص -غزة
مسؤولية موقف "السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى التفكير جدياً في مستقبل المصالحة، محمالً إياه 

  ". فشل المصالحة
لن تكون هناك "، رداً على إعالن عباس أنه "فلسطين أون الين"وقال أبو مرزوق في تصريح خاص لـ

، وفي الكفة "كفة"ضع المصالحة في إن عباس ي":" مصالحة ما لم يكن فياض رئيساً للحكومة المقبلة
  ". أمر غير معقول"األخرى يضع سالم فياض، وكأن المصالحة هي بين الشعب الفلسطيني وفياض، وهذا 

، "عباس يريد اآلن أن يفرض فياض أو أن يعيد الوضع الفلسطيني إلى ما قبل المصالحة"وحذر من أن 
لماذا يربط : "، وأضاف"قبول وغير معقولهذا موقف غير م"وتساءل عن سبب إصراره على موقفه 

  ". عباس المصالحة وإنهاء االنقسام بشخص واحد؟
، ومن بينها عالقاته "فياض"ورفض أبو مرزوق األسباب التي ساقها رئيس السلطة حول تمسكه بـ

إذا " :سالدولية القوية، وقدرته على تجنيد عالقاته لتمويل موازنة السلطة المالية، وقال مفنداً كالم عبا
  ". تحدث عن قدرته على إنهاء األزمة المالية، فإن فياض هو الذي راكم الديون المالية على الخزينة
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وأوضح أن فياض أرهق الخزينة بديون داخلية تصل إلى ملياري دوالر أمريكي، وديون خارجية تتجاوز 
  . ثين مليونًا شهرياالمليار وربع المليار دوالر أمريكي ، فضالً عن عجز شهر يصل إلى نحو ثال

وأشار أبو مرزوق إلى أن فياض لم يكتف بما أقدم عليه في الضفة الغربية، بل تصدى لكل محاوالت 
لقد تصدى لكل محاوالت إنعاش الوضع المالي في غزة بالتعاون "إنعاش النظام المالي في قطاع غزة، 

  .رمته في غزة، في محاولة إلنهاء النظام البنكي ب"مع اإلدارة األمريكية
، فياض إلى النأي بنفسه عن التجاذبات الحاصلة، واالبتعاد عن أن يكون شرطاً إلبقاء أبو مرزوقودعا 

  . االنقسام الفلسطيني الداخلي
هذا يدعم االعتقاد الذي كان سائداً "في مستقبل المصالحة، " جدياً"وحث أبو مرزوق، عباس على التفكير 

صالحة لم تكن الدوافع الداخلية هي التي دفعته لذلك، بل كان يراهن على بأن عباس عندما ذهب إلى الم
  ". لن توقع المصالحة وورقة التفاهمات" حماس"أن 

" فتح"فقط، بل كان مرفوضاً من " حماس"وجدد التأكيد على أن فياض لم يكن مرفوضاً في البداية من 
حاً البتة، لقد طرحه عضو من فتح في نهاية في أول جلسة للحوار لم يكن اسمه مطرو: "أيضاً، مستدركاً

كان يدفع باتجاه رفض " فتح"، وشدد على أن وفد "الجلسة، وقال له األعضاء اآلخرون إنه مرشحك فقط
  .القاطع" فياض"

  12/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  مؤشر سيئ  عدم صدور بيان عن اللجنة الرباعية: عباس .2
كنا نتمنى أن يصدر بيان عن اجتماع اللجنة 'باس، اليوم الثالثاء، قال الرئيس محمود ع: رام اهللا 

  .'الرباعية، ولكن عدم صدور البيان مؤشر سيئ ألنه يدل على أنهم مختلفون
نحن نريدهم 'وأضاف سيادته في تصريحات للصحفيين عقب مغادرة الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس 

وهو العودة إلى المفاوضات، وإذا اتفقوا على بند االستيطان أن يتفقوا حتى نذهب إلى خيارنا األساسي 
  .'والحدود فسنذهب إلى المفاوضات، وإذا لم يتفقوا سنذهب عندها إلى األمم المتحدة

، ونتمنى أن 'الفيتو'سنذهب إلى األمم المتحدة، ونتمنى أال تستخدم الواليات المتحدة األميركية ': وقال
  .'نذهب متوافقين مع أميركا

يهمنا أن نعرف ما هو الموقف ': وأشار سيادته إلى أن اجتماع لجنة المتابعة العربية ما زال قائما، وقال
  .'العربي سواء كان هناك مفاوضات أو لم يكن، كذلك هناك قضية الذهاب إلى األمم المتحدة

  12/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  أيلول المقبل/ شهر سبتمبر في  بالتوجه إلى األمم المتحدةمسكالتموقفنا ما زال : عباس .3
موقفنا ما زال التمسك بالتوجه إلى األمم المتحدة ' قال الرئيس محمود عباس، اليوم الثالثاء، إن :رام اهللا

  .'أيلول المقبل، في حال فشل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي/ في شهر سبتمبر
 في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني كارلوس بابولياس في مقر الرئاسة بمدينة عباساف وأض

نحن في مرحلة حساسة وحرجة تواجهها عملية السالم في المنطقة، فنحن على أبواب 'رام اهللا، 
  .'استحقاقات عدة تتعلق بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وتحقيق السالم العادل

سار المفاوضات يعاني من صعوبات كبيرة بسبب استمرار سياسة التنكر لالتفاقيات الموقعة م'إن : وقال
  .'واعتماد سياسة المماطلة وفرض الوقائع الالشرعية من قبل الحكومة اإلسرائيلية

هذه اإلعمال تهدد مسار عملية السالم ويفقدها ما تبقى من مصداقيتها، لذلك نحن نتطلع إلى ': وأضاف
الدولي بأسره ليمارس دوره في دفع عملية السالم إلى األمام عبر التأكيد على تنفيذ االتفاقات المجتمع 

  .'وااللتزام بمبدأ حل الدولتين، والتأكيد على رفض السياسة االستيطانية اإلسرائيلية
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المناسب، سنعرض نتائج اللجنة الرباعية أمام لجنة متابعة مبادرة السالم العربية التخاذ القرار ': وقال
علما بأن موقفنا ما زال هو التمسك بالذهاب إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل في حال فشلت جهود 

  .'العودة إلى المفاوضات
 12/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   محطة نضالية جديدة سنخوضها موحدينأيلولاستحقاق : عريقات .4

ة المركزية لحركة فتح صائب عريقات ان استحقاق ايلول محطة نضالية جديدة  اكد عضو اللجن:رام اهللا
سنخوضها موحدين، جاء ذلك خالل لقاء نظمته أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح ألعضاء المجلس 

  .حول استحقاق ايلول والخطوات المطلوبة
 اكد أن استحقاق ايلول هو والذي وقد أدار اللقاء أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح

استحقاق وطني تتجند له حركة فتح بكل قواها وامكانياتها، لتعزيز مكانة شعبنا على طريق تحقيق أهدافه 
  .الوطنية في الحرية واالستقالل

عريقات أن التوجه لألمم المتحدة كان خطوة الحقة في سلسلة خطوات وضعتها القيادة .وأوضح د
المفاوضات التي حدد لها المجتمع الدولي عبر الرباعية الدولية عاماً التمامها الفلسطينية كبديل لفشل 

تنتهي في ايلول القادم، وهنا من حقنا طرح البديل ومن واجب المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الشعب 
الذي احتلت أرضه، ال أن يقف مع االحتالل ويقوي نزعته التوسعية واالستيطانية، الفتا أن خطوات 

  .أخرى ستتبع أيلول في سياق الخطة الفلسطينية التي أقرتها القيادة
وعبر عريقات عن أهمية أن تبقى حركة فتح بصوت واحد يعبر عن موقف واحد حول ايلول، وأن ترفد 
القيادة بكل األفكار واالستشارات الممكنة، وتجنيد كل طاقات شعبنا كي نصل لموقف دولي مساند بشكل 

 مجلس األمن والجمعية العامه، باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من رسمي وقانوني في
  .حزيران

  13/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   الدوليةالرباعيةاللجنة  وصعوبات في اجتماع خالفاتكانت هناك : عريقات .5
: »الشرق األوسط«لـقال صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، 

على الرغم من أننا لم نبلغ رسميا بما حصل داخل اجتماع الرباعية فإنه من الواضح أنه كان هناك «
موقفان متباينان داخل االجتماع، األول عبر عنه االتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة، والثاني 

وشدد مرة أخرى . »ضا في االجتماعصعوبة أي«وتحدث عن وجود . »عبرت عنه الواليات المتحدة فقط
وهي تنتظر .. لكن هذا ما وصل إلى علمنا.. القيادة الفلسطينية لم تتلق شيئا رسميا حتى اآلن«على أن 

  .»توضيحا رسميا منهم
وحسب عريقات، فإن سبب فشل اجتماع اللجنة الرباعية هو رفض نتنياهو مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية 

، ورفض وقف االستيطان واالستمرار في فرض الحقائق 1967) حزيران(يو  يون4على أساس حدود 
يضاف إلى ذلك أن على الواليات المتحدة أن تكف عن التعامل مع حكومته كحكومة فوق . على األرض

  .القانون
  13/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  حماس تطالب بتعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية: "الخليج" .6

كشفت مصادر فلسطينية شبه رسمية، أن األسباب التي تقود إلى تعطيل تطبيق             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
  .بنود اتفاق المصالحة تعود إلى مجموعة نقاط تطالب حماس بتنفيذها
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، أن هذه المطالب تتمثل في مطالبة الحركة بأن تتولى هـي تعيـين              ”الخليج”ـوأوضحت تلك المصادر ل   
 ألـف   40 فتح، إضافة إلى مطالبتها بتعيين وزير الداخلية، واشـتراط ضـم             رئيس الوزراء بالتوافق مع   

  .موظف من المحسوبين عليها إلى كادر الموظفين في الوظيفة العمومية في مؤسسات السلطة الفلسطينية
وحسب المصادر التي شاركت في اجتماعات مؤخراً عقدها الرئيس الفلسطيني في رام اهللا فإن محمـود                

ونقلت . ستجابة لمثل هذه المطالب باعتبارها تمس بصالحياته كرئيس للسلطة الفلسطينية         عباس يرفض اال  
تعيين رئيس الوزراء من صالحياتي كرئيس للسلطة الفلسطينية، وألن         “المصادر عن الرئيس عباس قوله      

ي الذهاب  رئيس الحكومة سيكون مساءالً أمامي وإذا لم أعين رئيساً للوزراء فإن ذلك يعني أنه يتوجب عل               
للبيت، وال يمكن أن يجري تعيين وزير للداخلية خارج إرادتي ألنه قد يأتي وقت ويقول لي أنـا لـست                    

  .”مسؤوالً أمامك بل مسؤول أمام من اختارني لهذا المنصب
 موظفاً من جماعتها في غزة إلى الجهـاز الـوظيفي فـي             40كما رأى عباس أن مطلب حماس بإضافة        

ئيس عاجز عن توفير احتياجات موظفيه فكيف إذا أضاف إليهم مثل هذا العـدد              السلطة مستحيل ألنه كر   
  .الكبير

 ألف موظف بين مدني وعسكري في حـين         85ويصل عدد الموظفين في الجهاز الوظيفي المدني قرابة         
تواجه السلطة الفلسطينية حالياً أزمة مالية خانقة دفعتها إلى تسديد نصف رواتب موظفيها عـن الـشهر                 

ضي، في حين تتنشر أنباء عن إجراءات تقشفية الشهر المقبل قد تصل إلى وقـف صـرف رواتـب                 الما
  .الموظفين خالل الشهر المقبل

 13/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

   المجتمع الدولي إلى مساندة خيار التوجه لألمم المتحدةتدعومنظمة التحرير  تنفيذية .7
رير الفلسطينية مختلف القوى الدولية إلى مساندة خيار التوجه         دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التح    : رام اهللا 

ألنه السبيل األكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع            'لألمم المتحدة دون تحفظ،     
  .'المستمر منذ عقود طويلة

قر الرئاسة فـي مدينـة      وأضافت اللجنة، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الثالثاء، بم          
رام اهللا، في بيان صحافي تاله أمين سرها ياسر عبد ربه، أنه ليس أمام العالم اليوم، وخاصة الواليـات                   
المتحدة األميركية، سوى خيار استخدام جميع الوسائل إلرغام المحتلين على وقف سياسـتهم العنـصرية               

  . والوقف التام لالستيطان1967بحدود عام والتوسعية واإلقرار بضرورة إنهاء االحتالل واالعتراف 
وقالت إنه على ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية على التقدم في جهودها، فإن ذلك يوضح تماما أن سياسة                  
نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، بسبب إصراره مع حكومته اليمينية على رفض أسـس                

  .التسوية العادلة
 12/7/2011، )وفا(لمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء وا

  
  الفلسطينيةأكملنا جاهزيتنا إلقامة الدولة :  في رام اهللاوزراءالمجلس  .8

سـالم  .  أكد مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدت في مقر المجلس برام اهللا امس برئاسـة د                :رام اهللا 
انوني بالحرية واالستقالل أصبح    فياض رئيس الوزراء، أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والق         

وعبر المجلس عن أمله في أن يكـون المجتمـع الـدولي            . االن أكثر جاهزية لذلك من اي وقت مضى       
بالمقابل جاهزاً ألداء واجبه في إنهاء االحتالل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حـدود عـام          

  . وعاصمتها القدس الشرقية1967
المحك األولي لجدية المجتمع الدولي يتمثل في القدرة على إجبـار إسـرائيل علـى               وأوضح المجلس أن    

احترام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بوقف توسيع المستوطنات واعتداءات المستوطنين، إضافة الـى              
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فـي  تمكين السلطة الوطنية من القيام بواجبها ومسؤولياتها وتقديم خدماتها لكل ابناء الشعب الفلـسطيني               
  .كافة المناطق الفلسطينية المحتلة

 13/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   وزارة العدل بمتابعة تنفيذ أحكام اإلعدامتكلف الحكومة في غزة  .9
أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أنها كلفت وزارة العدل بمتابعـة             :  أشرف الهور  -غزة  

 المحاكم الفلسطينية، وأوضحت انها تدرس نقل إدارة معبر رفح البـري            تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة عن    
نسخة منه انها كلفت وزارة العدل بمتابعة       ' القدس العربي 'وقالت الحكومة في بيان تلقت       .لوزارة الداخلية 

يا تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والتي استوفت إجراءاتها القانونية، وكذلك القـضا             
  .التي ينظر بها أمام المحاكم

وذكرت أيضاً أنه تم تكليف اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمة بدراسـة نقـل إدارة معبـر رفـح البـري                    
واإلشراف عليه من وزارة النقل والمواصالت إلى وزارة الداخلية واألمن الوطني، على أن ترفع اللجنة               

  .تاريخه التخاذ القرار المناسبتوصياتها إلى مجلس الوزراء خالل أسبوعين من 
ولفت البيان، إلى ان الحكومة قررت توجيه رسالة إلى وكالة الغوث وتشغيل الالجئين باسـم الحكومـة                 

وذكرت أنها قررت إعـادة تـشكيل اللجنـة الوزاريـة      .الفلسطينية الستيضاح قيام الوكالة بتغيير اسمها 
  .موجب قرار مجلس الوزراءالخاصة بدراسة التعديات على األراضي الحكومية ب

 13/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الخضري ينفي تصريحات عباس ويطلب توضيحاًالنائب  .10
فوجئ بما نقل عن رئيس السلطة محمود عبـاس فـي بعـض             "قال النائب المستقل جمال الخضري إنه       

قـة التـي تربطـه      ، مشدداً على أن العال    "وسائل اإلعالم حول موضوع ترشيحه لرئاسة حكومة التوافق       
  .بالرئيس عالقة مبنية على أساس االحترام والتقدير

ونفى الخضري كل ما ورد في التصريحات المنسوبة للرئيس عباس، مؤكدا أن عالقته بالرئيس خـالل                
  .مشاركته في الحكومة العاشرة، وفيما بعد مبنية على االحترام المتبادل

، وأشار إلى أن له عالقات واسعة مع الكثير من          "ى توضيح أعتقد أن هذا األمر يحتاج إل     : "وقال الخضري 
الشخصيات المسئولة، سواء في المواقع الرسمية أو المؤسـساتية والـشعبية علـى المـستوى العربـي                 

  .وجدد الخضري تأكيده على أنه ال يسعى ألي منصب ، واإلسالمي والدولي
  13/7/2011فلسطين اون الين، 

 
  ربية يتهمون عباس بتعطيل المصالحةفي الضفة الغ "نواب حماس" .11

، إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمـود       2011-7-12دان نواب حماس في الضفة الغربية، الثالثاء        
وطـالبوه  " يرفض المـصالحة  "عباس على تولي سالم فياض رئاسة الحكومة التوافقية، معتبرين أنه ذلك            

  . بعدم وضع العصي في الدواليب
إن إصرار أبو مازن على ترشيح فياض ورفض اآلخرين وعدم طـرح            "ن صحفي،   وقال النواب في بيا   

  ". أسماء بديلة من قبله يعني أنه يرفض المصالحة وال يريد إنهاء اإلنقسام الذي طال أمده
 13/7/2011فلسطين اون الين، 
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  "انتهاك لحرمة القانون" حكومة فياض بقطع الرواتب تهديد": فتح"نائب عن  .12
الفـصل  "، أن   "فـتح " النائب ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة            اعتبر: غزة

التعسفي أو التهديد بقطع رواتب الموظفين، كما فعلت الحكومة الفلسطينية فـي رام اهللا برئاسـة سـالم                  
  ".فياض، هو انتهاك لحرمة القانون األساسي

 على حماية الموظفين العموميين من الفصل التعسفي، إن القانون األساسي الفلسطيني نصت مواده: "وقال
ووضعت مفاهيم راسخة تحافظ على حقوق الموظفين، التي ال يجوز لكائن من كان أن يعتدي عليها بأي 

  ".شكل من األشكال، حتى لو كان يحمل صفة اعتبارية عليا
 ألحد استخدام فزاعة ال يحق"نسخة عنه، أنه " قدس برس"وأضاف أبو شمالة، في تصريح مكتوب وصل 

  .الرواتب ولقمة العيش لتهدد الموظفين على شاكلة ما حدث من الحكومة الفلسطينية في رام اهللا
  12/7/2011قدس برس، 

 
   تجوب العالم لحشد االعتراف بالدولةفلسطينيةوفود : اشتية .13

التوجه إلى األمم جدية "أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية : نادية سعد الدين–عمان 
سبتمبر القادم لنزع الشرعية عن االحتالل وتقرير المصير، بما ال يتعارض مع / المتحدة في أيلول

  ".المفاوضات
، في "1967وفوداً فلسطينية تجوب العالم لحشد تأييد االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود "وبين أن 

استئناف المفاوضات "، داعية إلى "جوات تعيق تحقيق تقدمف"وقت أعلنت فيه اللجنة الدولية الرباعية عن 
  ".المباشرة دونما تأخير أو شروط مسبقة

  13/7/2011الغد، عمان، 
  

  على أعتاب االحتالل والعودة للمربع الوطني" التسول" فتح وقف على: المصريمشير  .14
ى الرئيس محمود أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن االشتراطات األمريكية عل: غزة

التحرر من االمالءات الخارجية والعودة "عباس، هي التي تعرقل مسار المصالحة، ودعا حركة فتح إلى 
سياسة "إلى المربع الوطني التمام المصالحة والدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة ما أسماه بـ 

  ".االبتزاز األمريكية
 عن أسفه لتعثر جهود تنفيذ اتفاق المصالحة على "قدس برس"وأعرب المصري في تصريحات خاصة لـ

لألسف الشديد؛ فإن محمود عباس يضع العصى في دواليب طريق المصالحة، ومن : "األرض، وقال
الواضح اآلن أنه كان يريد مصطلح المصالحة فقط للهروب بها عن الواقع، وهذا أمر مؤسف ومهين في 

تحرر في القرار الوطني الفلسطيني من طرف محمود عباس نحن نعتقد أن ال. نفس الوقت للعمل السياسي
وانحيازه لألجندة الفلسطينية هو الطريق األسلم للمصالحة الفلسطينية، لكن البقاء في الخندق األمريكي 

  ".التي تفرض السياسات واألسماء هو الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ اتفاق المصالحة
ت إلى وقف سياسة التسول على أعتاب االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة أدعو فريق المفاوضا: "وقال

والحقيقة أن رهن الحق الفلسطيني . األمريكية، ألن االحتالل يريد استغالل الوقت لفرض األمر الواقع
لذلك فإن المطلوب . للمفاوضات وبيع األوهام ال يقدم وال يؤخر شيئا، وإنما يضعف الموقف الفلسطيني

. لمفاوض الفلسطيني إلى المربع الوطني وعدم المخاطرة بالمصالحة بدعوى نوايا المفاوضاتهو عودة ا
فعين عباس الكبرى اآلن على المفاوضات والصغرى على المصالحة، وهذا هو ما أوصل المصالحة إلى 

  ".ما هي عليه اليوم
 12/7/2011قدس برس، 
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  اليوناني عباس المهين باستقباله الرئيسسلوكنرفض : البردويل .15
 صالح البردويل في تصريح صحفي مكتوب عن رفضها لسلوك رئيس .د حماسالقيادي في  عبر: غزة

السلطة محمود عباس المهين للموقف الفلسطيني باستقباله الرئيس اليوناني، مطالبةً إياه بالتراجع عن 
 .ذلك
مي، والذي خالف كل في الوقت الذي ضج الشعب الفلسطيني غضًبا بموقف اليونان الرس: "وقال

من االنطالق إلى " 2ألسطول الحرية "األعراف القانونية واإلنسانية باستجابته للضغط الصهيوني، ومنعه 
في رام اهللا " كارلوس باوبولياس"عباس باستقبال الرئيس اليوناني محمود غزة من موانئ اليونان، يفاجئنا 

سجم ومشاعره، ورغم إطراء الرئيس الصهيوني رغم رفض الشعب الفلسطيني لهذه الخطوة التي ال تن
على الرئيس اليوناني وشكره على موقفه المساند للموقف الصهيوني من منع سفن " شمعون بيرس"

 ".الحرية
 12/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
       "عدم االرتهان ألجندات إقليمية" حملة ضد عباس وتدعوها إلى بشنفتح تتهم حماس  .16

قال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة فتح، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة : رام اهللا
إن االنتماء الوطني والواجب الديني واألخالقي يحتم على حماس أن تتوحد مع بقية أبناء شعبنا : "للحركة

 فإذا بنا الفلسطيني في هذه اللحظات المصيرية خلف القيادة الشجاعة والذكية للرئيس محمود عباس؛
" حماس"هذه الهجمة تمثل عودة سريعة من قبل "وأشار إلى أن ". نتفاجأ بطعنة في الظهر باليد الحمساوية
اللحاق بركب الوطنية الفلسطينية، بدال من استمرار االرتهان "للغة القديمة ذاتها، ودعا، حماس إلى 

بنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ألجندات إقليمية، مقابل حفنه من الدوالرات جلبت الويل على شع
وخصوصا في قطاع غزة، وإلى الكف عن هذه التصريحات التي تسمم األجواء وتسعى لتشتيت جهودنا 

  ".وحرف أنظارنا عن معركتنا الرئيسية مع االحتالل اإلسرائيلي
  12/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الحراك بشأن المصالحة سيبدأ من القاهرة قريباً:  بركةعليممثل حماس في لبنان  .17

قال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة في تصريح نقلته قناة القدس أمس، إن الحراك : وكاالت
  .سيبدأ من القاهرة قريباً، مؤكداً تمسك قيادة حماس بالمصالحة واتفاق القاهرة

اللجنة المركزية بحركة فتح أبلغونا في إن أعضاء في "وبشأن تشكيل حكومة التكنوقراط قال بركة 
  ."حماس بأنهم يرفضون تولي سالم فياض رئاسة هذه الحكومة لكن فياض مفروض علينا من الخارج

، "إن فياض أبلغ كوادر في حركة فتح بأنهم لن يحصلوا على الرواتب إن لم يعيدوه للسلطة"وأضاف 
صيتين غير فياض لتولي الحكومة ولم تعترض حركة فتح عرضت خالل لقاءات القاهرة شخ"موضحاً أن 

  ."عليهما حماس كما اعترضت على فياض
  13/7/201موقع الجئ نت، 

  
   مسألة مبدأ وتعدها تجدد رفضها لفياضماسح": الجريدة الكويتية" .18

ال مصدر فلسطيني مقرب من حماس في دمشق، إن الحركة تعتبر رفض ق:  ناصر عبدالوهاب–القاهرة 
 وأن أي قبول به في المستقبل يطعن في "مسألة مبدأ "اض بتشكيل حكومة التكنوقراطتكليف سالم في

 .شرعية الحركة، التي ظلت لسنوات تهاجم سياسة فياض وتوجهاته وتعتبرها سبباً في االنقسام الفلسطيني
ها وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وفداً رفيع المستوى من حماس بقيادة نائب رئيس كتلت

 القاهرة أواخر األسبوع الماضي، في زيارة سريعة لتقديم واجب إلىالسياسية موسى أبو مرزوق أتى 
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 أن أبو مرزوق بحث وأضاف. العزاء في وفاة وكيل جهاز االستخبارات المصرية اللواء خالد العرابي
الرئيسية أمام إنجاز مع المسؤولين المصريين، سبل إنهاء االنقسام الحالي، وكيفية التغلب على العقبة 

  .المصالحة، وهي تسمية رئيس الحكومة المقبلة
  13/7/2011الجريدة، الكويت، 

  
  "تضليٌل للرأي العام"عن تغيير اسمها وتصفه بأنه " األونروا"حماس تشكك في تراجع  .19

غير دقيق وفيه "، عن تراجعها بتغيير اسمها "األونروا"حذرت حركة حماس من أن حديث وكالة : غزة
العب كبير ومحاولةٌ لتضليل الرأي العام، لتمرير مخطٍط يستهدف الالجئين الفلسطينيين، وللتهرب من ت

  ".تحمل المسؤولية األخالقية واإلنسانية تجاههم
، عن أن الحكومة )12/7( حماس مشير المصري النقاب في مؤتمر صحفي  القيادي فيوكشف

ثفة في الداخل والخارج من أجل قضية تغيير االسم، تجريان اتصاالت مك" حماس"الفلسطينية وحركة 
والتشاور في الخطوات الالحقة، كاشفًا النقاب عن وصول رسائل من بعض الدول الراعية لوكالة الغوث 
والمانحة لها، أنه ال علم لها بهذا التغيير، وأن فيه تجاوًزا لصالحيات الجمعية العامة، ويجب التراجع 

  .  عنهعنه ومحاسبة المسؤولين
من مسمى الوكالة هو حذفٌ للوظيفة األساسية التي ) الغوث والتشغيل(أن محاولة حذف كلمتي : "وأضاف

وجدت الوكالة من أجلها، وهو أمر ال يطمئن إطالقًا ألنه يعني البدء باالختفاء التدريجي للدور المناط 
  ".بالوكالة

  12/7/2011قدس برس، 
 

  سبتمبر/ ه لألمم المتحدة في أيلول التوجضرورةفصائل فلسطينية تؤكد  .20
 فشل اللجنة الرباعية الدولية في التوصل إن  في بيان قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:محافظات

إلى اتفاق يشكل أساسا للتحرك من اجل استئناف العملية التفاوضية، جاء نتيجة لالبتزاز األميركي الذي 
مالءات التي يفرضها اللوبي الصهيوني على اإلدارة والكونغرس يهدف إلى رهن اإلرادة الدولية لال

األميركيين، من اجل تأمين الحماية والغطاء الكامل للسياسة التوسعية الرعناء التي تمارسها حكومة 
  .نتنياهو والتي تزج المسيرة التفاوضية في استعصاء محكم

العملية التي ترعاها الواليات المتحدة يؤكد ورأت الجبهة ان المأزق االستراتيجي الذي انتهت إليه هذه 
ضرورة نبذ هذا الرهان العقيم، ومغادرة التردد في السياسة الرسمية الفلسطينية والتوجه بحزم نحو وضع 

 المتحدة إلى األمم مسؤولياته لردع الصلف والتعنت اإلسرائيلي من خالل دعوة أمامالمجتمع الدولي 
 بعاصمتها القدس الشرقية، واتخاذ 1967د الرابع من حزيران االعتراف بدولة فلسطين في حدو

اإلجراءات الكفيلة بإزالة االحتالل وتمكين الدولة العتيدة من ممارسة حقها في االستقالل والسيادة على 
  .أرضها

 بوقف إسرائيل اللجنة الرباعية في اتخاذ موقف حازم يلزم اجتماعمن ناحيته، اعتبر حزب الشعب فشل 
طان وتحديد مرجعية ملزمة لعملية السالم وفق قرارات الشرعية الدولية مؤشرا واضحا على االستي
 وفرضه على الرباعية اإلسرائيلي على تبني الموقف وإصرارها األمريكية الواليات المتحدة انحياز
 على واإلصرار ثبات الموقف الفلسطيني الستمرارأن هذا يمثل حافزا أساسيا وأكد في بيان . الدولية

 ونقل ملف 1967 المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام لألممالتوجه 
  . المتحدةلألممالقضية برمتها 
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من ناحيتها، اعتبرت جبهة النضال الشعبي عدم صدور بيان عن اجتماع اللجنة الرباعية بأنه دليالً على 
 حكومة االحتالل، ويؤكد ذلك أيضا على سياسة ازدواجية ممارسة اإلدارة األميركية لضغوطاتها لحماية
   .المعايير واالحتكار األميركي لعملية السالم

  13/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تنددان بزيارة الرئيس اليوناني للضفة"  األحرارحركة"و" المقاومة الشعبية" .21
ود عباس لنظيره اليوناني كارلوس رفضت حركة األحرار استقبال الرئيس محم : رائد الفي-غزة 

،  من اإلبحار نحو غزة"2أسطول الحرية “باوبولياس في رام اهللا، بعد أيام من القرار اليوناني بمنع سفن 
، مؤكدة أن "مارست دوراً متواطئاً مع الكيان اإلسرائيلي المحاصر لقطاع غزة"متهمة اليونان بأنها 

واعتبرت حركة المقاومة الشعبية زيارة الرئيس اليوناني . "ينالرئيس اليوناني غير مرحب به في فلسط"
  ."إهانة لشعبنا الفلسطيني ولمعاناة أهلنا المحاصرين في قطاع غزة"إلى األراضي الفلسطينية 

  13/7/2011الخليج، الشارقة، 
 

   إسرائيليبتهمة التخطيط لعملية قُتل بها جنديلفلسطيني السجن المؤبد  .22
 المحكمة المركزية في بئر السبع الثالثاء قرارا يقضي بالسجن المؤبد على صدرتأ: سمير أبو الهيجاء

حيث جاء في  ،إسرائيليخالد عمشه من بيت حانون ،بتهمة تخطيطه لعملية تفجيرية قتل جراءها جندي 
ط في شبا) ايرز( نار في المنطقة الصناعية إطالق المتهم بعث فلسطينيان لتنفيذ عملية أنحيثيات القرار 

  ".امير تسيمرمان" قتل فيها جندي احتياط 2004عام 
 سنوات 5 الجناح العسكري لفتح وقد اعتقل قبل إلى عمشه وكما جاء في حيثيات القرار ينتسب أنيذكر 

  . في قطاع غزةاإلسرائيليخالل عملية عسكرية للجيش 
  12/7/2011، 48موقع فلسطينيو

  
  "1967 حدود" تتضمن عبارة مبادرةنتنياهو يرفض أي  .23

قالت مصادر سياسية إسرائيلية أمس الثالثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين :  برهوم جرايسي-الناصرة 
نتنياهو أبلغ اإلدارة األميركية في األيام األخيرة، رفضه المسبق ألي خطة تصدر عن اللجنة الرباعية 

، 1967أي ذكر لحدود العام الدولية لغرض استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، إذا كان فيها 
وأبدت جهات إسرائيلية نوعا من االرتياح لعدم صدور بيان عن اللجنة الرباعية حتى أمس، رغم 
االجتماعات المكثفة التي تعقدها اللجنة في األيام األخيرة، من أجل التوصل إلى صيغة بيان تسمح 

مم المتحدة بطلب االعتراف بالدولة باستئناف المفاوضات، وتقنع الفلسطينيين بعدم التوجه إلى األ
  .1967الفلسطينية على أساس حدود 

وقالت مصادر إسرائيلية، لوسائل إعالم محلية، إن اإلدارة األميركية ضغطت على أطراف اللجنة 
الرباعية كي ال تصدر بيانا ستعترض إسرائيل عليه سلفا، إذ أن مبعوثي الحكومة اإلسرائيلية أبلغوا 

ئيس الوزراء نتنياهو ألي صيغة بيان تتضمن مقاطع مختلف عليها من خطاب الرئيس واشنطن برفض ر
  .1967األميركي قبل نحو شهرين في واشنطن، أو أي ذكر لحدود 

في موقعها " يديعوت أحرنوت"في حكومة نتنياهو، لصحيفة " مطبخ القرار"عضو في " كبير"وقال وزير 
راجع، أو أن تقدم تنازالت في الوقت الذي ال يبدي فيه إن على إسرائيل أن ال تت"على االنترنت، 

الفلسطينيون استعدادا للعودة إلى طاولة المفاوضات، وليسوا على استعداد لالعتراف بإسرائيل كدولة 
  ".يهودية
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وقالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، إن نتنياهو عقد يوم األحد الماضي جلسة لطاقم وزاري مقلص، 
يجري تداولها مع واشنطن، " جملة من األفكار"لسيناريوهات المطروحة، بما في ذلك جرى فيه بحث كل ا

  .من أجل الخروج من دائرة الجمود في محاوالت استئناف المفاوضات
  13/7/2011، الغد، عمان

  
  "سرائيلإ"تصويت ضد الدولة الفلسطينية مقابل تصاريح عمل في  : وبلغاريانتنياهو لرومانيا  .24

فت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي مساء أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين كش: رام اهللا
مع رومانيا وبلغاريا بالتصويت ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل حصول » صفقة«نتنياهو، عقد 

  .الدولتين على تصاريح لمواطنيها للعمل في إسرائيل
سبوع الماضي في دول البلقان وشرق أوروبا بهدف إقناعها بعدم وكان نتنياهو قد أجرى جولة األ

  .التصويت في األمم المتحدة لصالح االعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل
وقالت القناة الثانية إن نتنياهو نجح بإقناع قادة رومانيا وبلغاريا بعدم التصويت لصالح الدولة الفلسطينية 

  .يح لمواطنيها للعمل في إسرائيلمقابل حصولها على تصار
تمت من قبل نتنياهو عندما كان في طائرته برفقة وزير المالية اإلسرائيلي » الصفقة«وأضافت أن 

وحسب القناة الثانية فقد تعهد نتنياهو بمنح ألف تصريح عمل لمواطني . ووزير اإلسكان ارئيل أطياس
ي السابق قررت عدم إصدار تصاريح لعمال أجانب الدولتين على الرغم من أن الحكومة اإلسرائيلية ف

  .وحددت عدد التصاريح بسبعة آالف تصريح
  13/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   الثانية اهللا تجاهل نتائج حرب لبنانحزبلال يمكن : شالوم .25

وزراء  في الذكرى السنوية الخامسة لحرب لبنان الثانية، صرح نائب رئيس ال: محمد هواش–رام اهللا 
حرب لبنان الثانية ادت الى استعادة قوة الردع االسرائيلية، وان اسرائيل "االسرائيلي سليفان شالوم بان 

  ".تصرفت بشكل صحيح من الناحية العسكرية خالل هذه الحرب بحيث ال ينسى حزب اهللا نتيجتها
ل مالئم لهذه الحرب، كما لم يؤد الجبهة الداخلية في اسرائيل لم تكن مهيأة بشك"وقال في مقابلة اذاعية ان 

  ".الى التغيير المرغوب فيه) 1701(قرار مجلس االمن الذي اتخذ في نهاية الحرب 
اسرائيل ستتعرض لسقوط آالف "ورفض ما قاله االثنين وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك من ان 

، قائال ان "ريا او لبنانالصواريخ يوميا في اراضيها في حال حصول مواجهة عسكرية اخرى مع سو
سالح الجو االسرائيلي سيستطيع في مثل هذه الحال تدمير محطات لتوليد الكهرباء وجسور وطرق في "

  ".الدولة المهاجمة مما سيضطرها الى طلب وقف النار
  13/7/2011، النهار، بيروت

  
  بقعة سوداء في كل نظام ديمقراطي وقيم أخالقيةوالكنيست عار : الطيبي .26

ألقى النائب أحمد الطيبي، خطاباً في إطار الجلسة التي طرح فيها عضو  :صرة ـ زهير أندراوسالنا
الكنيست زئيف الكين من حزب الليكود قانون معاقبة من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو مقاطعة 

سة المستوطنات، وحدثت أثناء الخطاب مواجهات عديدة بين الطيبي وبين نواب اليمين حذت برئيس الجل
  .مجلي وهبة إلى إبعاد بعضهم
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هذه الكنيست هي عار لكل دولة، بقعة سوداء في كل نظام ديمقراطي وقيم : وأجمل النائب أحمد الطيبي
أخالقية، أنا أتحداكم واتحدى القانون ونحن في العربية للتغيير وفي كتلة الموحدة والعربية للتغيير ننادي 

  .همنا القانون الجديدبمقاطعة االستيطان ومنتجاته وال ي
  13/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   أفشلت اعالن الرباعية لتمسكها بمواقفها الفلسطينيةالسلطة: مصادر إسرائيلية .27

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، مساء اليوم، إن السلطة الفلسطينية أفشلت صدور اعالن اللجنة الرباعية 
فضة لالعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي وشطب امكانية الدولية أمس بسبب تمسكها بمواقفها الرا

التوجه لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية ورفضها اعالن نهاية الصراع في حال 
  .التوصل لتسوية

 مساء اليوم عن المصادر اإلسرائيلية قولها إن السلطة الفلسطينية رفضت بند التخلي" يديعوت"ونقل موقع 
عن التوجه إلى األمم المتحدة في بيان الرباعية الذي لم يصدر، كما رفضت بنداً يدعوها الجراء 

  .ضد إسرائيل" وقف التحريض"اصالحات في جهاز التربية و
  12/7/2011، 48موقع عرب

  
  الهجمات الصاروخية   من"إسرائيل"خطة لحماية : يديعوت .28

لنقاب عن أن الدوائر األمنية اإلسرائيلية ستعرض كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ا: القدس
  .من الهجمات الصاروخية" إسرائيل"لحماية سماء " طموحة"قريبا خطة 

وحسب ما أوردته الصحيفة فإن الخطة تشتمل على تطوير منظومات دفاعية فعالة ضد الصواريخ 
  . الخطة باعتبارها خطة طوارئوسيتم توظيف مبلغ ثمانية مليارات شيكل في هذه . وإنتاجها والتزود بها

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطة تضم منظومات أسلحة ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ الثقيلة 
وسيتم اختبار هذه المنظومات مطلع العام القادم، والهدف هو اعتراض صواريخ  . والقصيرة المدى

  . ج الغالف الجوي اإليراني خار3باليستية بعيدة المدى على غرار صاروخ شهاب 
وأفيد بأن الواليات المتحدة تشترك في توظيف األموال إلنتاج صاروخ يكون قادرا على اعتراض 

  . الصواريخ البعيدة المدى
  13/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  "قانون المقاطعة"نتنياهو وكبار الوزراء يتغيبون عن التصويت على : يديعوت .29

خالل " هروب الحكومة"عددها الصادر صباح اليوم، الثالثاء، بالحديث عن " رونوتيديعوت أح"عنونت 
وأشارت إلى أن كبار الوزراء، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين ". قانون المقاطعة"التصويت على 

نتانياهو لم يتواجدوا في الكنيست للتصويت، وأن بعضهم، منهم معارضون للقانون، قد اختلقوا األعذار 
  .للتغيب وسمحوا بتمرير القانون

كما تبين أن رئيس .  وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو كان في منزله خالل التصويت على القانون
 وزراء، بينهم وزير األمن إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 9الكنيست رؤوبين ريفلين، و

  .قد تغيبوا عن الجلسة
اهو لم يكن مرتاحا للقانون، في حين نقلت عن مقربين منه أنه يقول إن الحديث  وكتبت الصحيفة أن نتاني

صراع مهم وشرعي، ولكن ليس تشريعا يتجاوز الحدود قليال رغم الرغبة بمحاربة الجهات التي "عن 
  ".تقاطع إسرائيل

  48،12/7/2011موقع عرب
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  نات حملة ضد قانون معاقبة مقاطعة المستوطتطلق "السالم اآلن"حركة  .30

اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان أمس، حملة » السالم اآلن« أطلقت حركة - ا ف ب -القدس المحتلة 
لالحتجاج على قانون أقره الكنيست أول من أمس، يعاقب من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات اليهودية في 

  .األراضي المحتلة
وسنقوم بحملة   نية إلطاعة هذا القانون،ال توجد لدينا«: وأكدت المسؤولة في الحركة هاغيت اوفران

  .لألراضي الفلسطينية» ضده، ألن كل شخص يشتري منتجات المستوطنات يساعد في إدامة االحتالل
امنون روبنشتاين، لإلذاعة » شينوي«ووصف البروفيسور في القانون وزير العدل السابق عن حزب 

ال يمكن إلغاء الضمير «، مؤكداً أنه »سود للكنيستيوم أ«اإلسرائيلية العامة يوم إقرار القانون بأنه 
أعداء اسرائيل سيستخدمون القانون للقول إن إسرائيل ليست ديموقراطية وال تحترم «وقال إن . »الفردي

  .»وهذا سيعزز عزلة اسرائيل في العالم األكاديمي وبين الديموقراطيات الغربية... حقوق االنسان
ائيلية عدة عن رغبتها في طلب استئناف القانون ضد مقاطعة وعبرت منظمات غير حكومية إسر

وينص القانون الذي اقترحه اليمين وأثار انتقادات واسعة من اليسار . المستوطنات أمام المحكمة العليا
بحق أي شخص أو مؤسسة ) حوالى عشرة آالف يورو(على غرامة قد تصل إلى خمسين ألف شيكل 

ليهودية في االراضي المحتلة أو منتجاتها، واعتبار ذلك مقاطعة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات ا
  .إلسرائيل

  13/7/2011، الحياة، لندن
  

  "سرائيلإ" للفلسطينيين الثالثاء من مؤيدا ناشطا 42ترحيل  .31
 42اعلنت المتحدثة باسم دائرة الهجرة االسرائيلية ان اسرائيل قامت الثالثاء بترحيل : القدس ـ ا ف ب

 الباقون 14للفلسطينيين موقوفين في مطار تل ابيب منذ الخميس، على ان يرحل الـ ناشطا مؤيدا 
  .االربعاء

 شخصا تم ترحيلهم الثالثاء الى 42ما مجمله 'واضافت المتحدثة سابين حداد لوكالة فرانس برس ان 
  .'ايطاليا وفرنسا والنمسا وبريطانيا

  .'لفرنسيين سيتم ترحيلهم بعد ظهر االربعاء موقوفا غالبيتهم من ا14لم يعد هناك سوى 'وتابعت 
  13/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   باعها الثوار وضباط ليبيون سابقون الى فصائل المقاومة باسلحةغزة تتشبع : "سرائيلإ" .32

حذرت مصادر امنية اسرائيلية من وصول اسلحة متقدمة باعها الثوار الليبيون الى حركات : القدس
نية في قطاع غزة والتي شكلت اخر ما في ترساتة العقيد الليبي الذي يتعرض الى خطر المقاومة الفلسطي

  .االطاحة به 
ونقلت اذاعة جيش االحتالل عن تلك المصادر قولها ان وزير الحرب باراك اشار في لجنة الخارجية 

ة الفلسطينية وعلى واالمن التابعة للكنيست امس الى خطورة عمليات التسلح التي تقوم بها فصائل المقاوم
  .راسها حماس والجهاد االسالمي وغيرها من الفصائل

وذكرت المصادر ان حماس بدات تقيم سواتر ضخمة على الحدود في رفح مع مصر تخوفا من انتقال 
  .الفوضى في سيناء الى قطاع غزة ولمنع تهريب اشخاص موالين للقاعدة الى داخل قطاع غزة

رات تنظر بقلق شديد الى قيام سفن مجهولة الهوية بتفريغ حموالتها من واوضحت المصادر ان االستخبا
االسلحة في موانئ المنطقة الشرقية من ليبيا مثل بني غازي وطبرق تنقل بعدها الى قطاع غزة عن 

  .طريق عصابات بدوية محترفة
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 مع غزة وان وزعمت المصادر ان ضباط ليبيين سابقين ومجاميع من الثوار تحترف االن تجارة السالح
فصائل غزة وصلت الى درجة التشيع فيما احتوت ارساليات السالح على صواريخ حديثة مضادة 

  .للطائرات والدبابات
انه ال يمكن السرائيل ترك االمور هكذا في قطاع غزة لما يشكله االمر من خطورة بالغة على "وتابعت 

ائيلية من صعوبة السيطرة االمنية المصرية على امن الدولة العبرية في ظل تيقن االجهزة االمنية االسر
مبدية تخوفها من وصول اسلحة غير تقليدية خزنها القذافي مناطق جنوب " سيناء خالل السنوات القادمة

  .بني غازي وباعها الثوار الى بدو من تجار السالح 
  13/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  واصل االجتماعي  يعزل جنوده عن مواقع التالجيش اإلسرائيلي .33

قرر الجيش اإلسرائيلي إلزام جميع جنوده وكبار ضباطه بعدم التعامل مع مواقع التواصل : القدس
االجتماعي على شبكة اإلنترنت، خوفا من نشر معلومات أمنية عبر صفحاتها مما يشكل خطًرا على 

  ".األمن القومي الصهيوني"
مقًرا له الثالثاء  أن " تل أبيب"الذي يتخذ من " رهابمركز المعلومات حول االستخبارات واإل"وأوضح 

قيادة الجيش اتخذت جملة من الخطوات العاجلة في هذا االتجاه من بينها إنشاء وحدة متخصصة في 
  .شئون اإلنترنت، وسبل مكافحة تسريب المعلومات إلى من وصفهم باألعداء

، بأنه ينفي عنصر المفاجأة في معاركه وعزا الجيش وفقاً لتقرير المركز سبب منعه لنشر معلومات
  .القادمة، ويعرض وحداته وقواعده للخطر

كما تقرر تشكيل وحدة عسكرية مهمتها مراقبة صفحات ومواقع الدردشة االجتماعية، والتفتيش عن أي 
  .أسرار عسكرية منشورة في أي من صفحاته والعمل على نزعها

 إلى تنامي ظاهرة قيام جنود وضباط من الجيش بنشر وعزت أوساط إسرائيلية عسكرية تلك القرارات
ماي "و" تويتر"و" فيسبوك"معلومات وصور عسكرية على مواقع شبكات الدردشة االجتماعية مثل 

  .، واكتشاف تسريب واضح ألسرار عسكرية كصور الثكنات والتدريبات الخاصة"سبيس
 1.7ما يعادل (قدرها ستة ماليين شيكل وصرح ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي بأنه تم تخصيص ميزانية 

 من قراصنة الحواسيب الصغار، 120، وتجنيد "اإلعالم الجديد"إلقامة فرع جديد يسمى ) مليون دوالر
  .ممن نشأوا وترعرعوا في أروقة العالم االفتراضي لشبكة اإلنترنت

  12/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  ! اإلسرائيلية تعتقل مستشارة حزب العمال الهولنديةالشرط.. بسبب اسمها العربي .34
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية جاديزا بوازاني، مستشارة حزب العمال الهولندي، على سبيل : وكاالت

  .المتجه إلى غزة" 2"الخطأ، اعتقادا أنها ضمن الناشطين في أسطول الحرية 
ن بوازانى تصادف سفرها على متن نفس الطائرة ، صباح اليوم الثالثاء، أ"هولندا الدولي"وذكر راديو 

التي تقل عددا من الناشطين بأسطول الحرية إلى تل أبيب، عندما تم إلقاء القبض عليها من جانب 
  .الشرطة اإلسرائيلية

وقال الراديو، إن الشرطة اإلسرائيلية اعتقدت أن جاديزا بوازانى واحدة من الناشطين بأسطول الحرية، 
 امرأة، غير أنه تم إطالق سراحها 22، مشيرا إلى أنها أمضت ليلة في زنزانة مع "العربي"نظرا ألسمها 
  .في اليوم التالي

  12/7/2011، 48موقع عرب
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   يواصل استعداداته للحرب الثالثة على لبنان سرائيلياإلالجيش : يديعوت .35
اإلسـرائيلي يواصـل    كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة اليوم عن إن الجـيش           : القدس المحتلة 

استعداداته للحرب الثالثة على لبنان وأن قيادة أركان الجيش اإلسرائيلي تدرك اليوم أن حرب لبنان الثالثة                
ستكون مختلفة تماما عن الحرب الثانية التي وصفتها بأنها خلقت شعورا ثقيال بتفويـت الفرصـة لـدى                  

  .ستعدادات العسكريةالجيش، وأحدثت زلزاال بكل ما يتصل بخطط التدريب واال
، أن  2006 سنوات على الحرب األخيرة على لبنان، في يوليو          5وجاء في تقرير الصحيفة بمناسبة مرور       

الحرب الثالثة ستكون في مناطق مأهولة ضد خاليا مطلقي القذائف المضادة للدبابات، ومقابل عـشرات               
  .لية، بما فيها تل أبيبآالف الصواريخ والقذائف الصاروخية الموجهة إلى الجبهة الداخ

وأوضحت الصحيفة أن الجيش اإلسرائيلي مرتاح كثيرا من الهدوء النسبي علـى الحـدود اإلسـرائيلية                
اللبنانية، وأن االستخبارات اإلسرائيلية تتابع التـسلح المتواصـل لحـزب اهللا، و أن األجهـزة األمنيـة                  

  . قوة الردع اإلسرائيلية مقابل حزب اهللاإلسرائيلية تدير معركة سرية تهدف أساسا إلى الحفاظ على
وأضافت أنه في األسبوع الذي تحل فيه الذكرى السنوية الخامسة للحرب، وربما بالصدفة، انشغلت قيادة               

  .الشمال العسكرية في استبدال الضباط 
نـين  ونقلت الصحيفة عن الجنرال غادي آيزنكوط، الذي يخلي مكانه للجنرال يائير غوالن، يوم أمس االث              

ـ  إن الجيش قد خلق واقعا أمنيا جديدا يعتبر األفضل واألهدأ منذ إقامـة             :"في تل أبيب قوله     " كرياه"في ال
مشددا على أن أهم النشاط العسكري منذ نهاية الحرب كان من خالل عملية مهمة في الدراسـة                 , "الدولة  

  .لبنانوالتحقيق بدافع تحسير النواقص التي تبينت خالل الحرب الثانية على 
إن اإلحصائيات تعزز ما ذهب إليه آيزنكوط وغنتس، مشيرة إلى أن الصواريخ العـشرة التـي                " :وقالت

 أدت إلى وقوع إصابة واحدة طفيفة، إضافة إلى اشتباكين مـع            2006أطلقت باتجاه إسرائيل منذ صيف      
سجيل أية نـشاط غيـر      الجيش اللبناني، قتل أفي أحدها ضابط احتياط، أما من جانب حزب اهللا فلم يتم ت              

  .عادي
إنه يمكن إعداد قائمة طويلة تشمل كل ما لم يكـن           , ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله      

جيدا خالل الحرب، ولكن يجب النظر إلى ما حصل وإلى ما لم يحصل منذ انتهاء الحرب، ويجب عـدم                   
لعمل هجومي ضد إسـرائيل فـي       وأضاف المصدر أن لدى حزب اهللا أكثر من سبب           ".االستخفاف بذلك 

وأضاف أنه مع ذلك فإن ال أحد في قيادة الجيش يستطيع أن يخمن             . السنوات األخيرة، ولكنه لم يختر ذلك     
  .متى سيتبدد الهدوء األمني
 منشغل بمشاكل داخلية، ولكنه لم يهمل للحظـة اسـتعداداته           2011حزب اهللا   "وكتبت الصحيفة أيضا أن     

األمين العام لحزب اهللا يواصل     :" مضيفة, رائيل، بتوجيه إيراني وبمساعدة سورية    للمواجهة القادمة مع إس   
، 2006 ألف صاروخ في العام      25تحسين نوعية الصواريخ وزيادة عددها، وأنه إذا كان لدى حزب اهللا            

 أضعاف ذلك اليوم، وأن الترسانة العسكرية الموجودة بحوزته تـشتمل علـى             3فهو يمتلك ما يزيد عن      
  ".خ بعيدة المدى وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرةصواري

ال شك أن هناك استعدادات تتم بشكل مواز للهدوء القـائم اآلن،            :"وأضاف المصدر العسكري اإلسرائيلي     
ال يمكن وقف كل شيء خالل يوم أو        . وهذه االستعدادات ال تبشر بالخير، وستكون التحدي الماثل أمامنا        

ب ذلك صمودا من المواطنين الذين يقعون تحت القصف، ولكن في النهاية سنتغلب عليـه               يومين، ويتطل 
  ".2006بطريقة ال تبقي مجاال للشك مثلما حصل في العام 

إن الجيش يقل من التفاصيل بشأن الخطط العسكرية، إال أن المعلومات القليلة المتوفرة             ,وبحسب الصحيفة   
  .لى تغييرات جوهرية في الخطط الفعلية التي تالئم لبنانتشير إلى إقامة فرقتين عسكريتين وإ
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وقال المصدر العسكري إن الجيش يجري تدريبات كثيرة على كافة األنظمـة القتاليـة، تـشتمل علـى                  
ومواجهة مقاتلين على دراجات    " المحميات الطبيعية "سيناريوهات مواجهات في قطاع غزة والحرب على        

  ".اروخية، والقتال تحت األرضنارية، وإطالق صواريخ وقذائف ص
 12/7/2011، وكالة قدس نت

  
   في نابلساالحتاللشهيد برصاص  .36

 األربعاء بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي  اليومصباح) عاما21ً(  استشهد الشاب إبراهيم سرحان:نابلس
ة المخيم وداهمت وقال شهود عيان إن قوات االحتالل اقتحمت الليلة الماضي .بمخيم الفارعة شرقي نابلس

  . من المنازل بحجة البحث عن مطلوبين مما أدى إلى وقوع مواجهات بين الشبان وجنود االحتاللعدداً
أن سرحان أصيب برصاصة في منطقة الفخذ وترك ينزف حتى استشهد، " صفا"وأضاف الشهود لـ

  .ومنعت قوات االحتالل طواقم اإلسعاف من دخول المخيم ومعالجته
  13/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيفةالصحاوكالة 

  
  كنيسة المهدوترفض ترشيح  على قائمة التراث العالمي "القدس" إدراج توافق على "يونسكو" .37

التابعة لمنظمة األمم " لجنة التراث العالمي"والجلسة األخيرة لـ.  من حقوقهملقد حرم الفلسطينيون مجدداً
فقد . فضت أول ترشيح من نوعه يقوم به الفلسطينيونر" يونسكو"المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

تغاضت عن طلب إدراج كنيسة المهد في بيت لحم على الئحة التراث العالمي، ولم يأت الرفض على 
  .ال تعتبر فلسطين دولة ذات سيادة" يونسكو"أسس موضوعية، بل ألن 

  .على قائمة التراث العالميعلى اقتراح األردن بإدراج مدينة القدس وجدرانها " يونسكو"ووافقت 
  13/7/2011البيان، دبي، 

  
   إسرائيلية قادمة بحق المقدسيينتصعيد موجة ":مركز القدس" .38

إسرائيلية قادمة " موجة تصعيد"ـ حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية مما أسماه ب:القدس
القادمة، والمتوقع أن تبلغ ذروتها في  ضد المقدسيين خالل الشهور القليلة هي األخطر واألوسع نطاقاً

 أن المعلومات التي توافرت لدى المركز، ، مدير المركز،وقال زياد الحموري . القادمسبتمبر/ شهر أيلول
 بأن الموجة األولى من عمليات تشير إلى عمليات هدم كبيرة ستنفذ خالل األسابيع القليلة القادمة، علماً

لمدينة المقدسة، بهدم منازل ومنشآت في حي الخاليلة من أراضي بلدة الهدم هذه بدأت أمس في محيط ا
الجيب شمال غرب القدس، وفي بلدة صورباهر جنوب المدينة، حيث أرغم المواطن رمضان خليل دبش 

، وهدم نصف هذه اإلضافة قبل أمس على هدم ما تبقى من إضافة بناء كان شيدها على مبنى قائم أصالً
  .بضعة أشهر
 على قرارات أصدرتها المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس ريحات الحموري هذه تعليقاًوردت تص

  . من أصحاب المنازل المهددة بالهدم في حي البستان ببلدة سلوان مواطنا16ًالمحتلة الثالثاء بحق 
  13/7/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  فجر األربعاء  ويشن غارتين على غزةعدوانهاالحتالل يصعد  .39

 استهدفتا ورشة حدادة، شرق مدينة 13/7األربعاء اليوم  شنت قوات االحتالل غارتين جويتين فجر :غزة
  .غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنة وتدمير الورشة، في أحدث تصعيد عدواني ضد القطاع

  13/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  اجتياحات واعتقاالت واسعة في الضفة .40
 بجروح مختلفة والعشرات أمسأصيب خمسة متظاهرين : جمال جمال، وكاالت األنباء -القدس المحتلة 

بحاالت اختناق شديدة بالغاز اثر قمع قوات االحتالل للمظاهرة الحاشدة التي انطلقت أمام مسجد علي بكة 
نين  لتهويد المدينة وسرقتها من قبل المستوطبالخليل تجاه شارع الشهداء وسط البلدة القديمة رفضاً
 الحملة الشعبية إليهاوشارك بالتظاهرة التي دعت . وللمطالبة بفتح شارع الشهداء المغلق أمام الفلسطينيين

 بفلسطين عشرات المتضامنين الدوليين  وسهالًلمقاومة جدار الفصل العنصري واالستيطان وحملة أهالً
  .يل جانب أهالي المدينة واللجان الشعبية في مدينتي بيت لحم والخلإلى
، ثمانية مواطنين فلسطينيين، خالل عمليات دهم واعتقال أمس ذلك اعتقلت قوات االحتالل، فجر إلى

  .شنتها في مناطق مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة
  13/7/2011، عمان، الدستور

  
  آليات االحتالل تدمر آبار مياه شرق نابلس .41

 جرافات االحتالل ، أن وفا، ونقالً عن وكالةمحافظات من 13/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياةنشرت 
هدمت أمس، ثالث آبار مياه جوفية في قرية النصارية شمال شرق نابلس، بحجة عدم الترخيص، 

وتقدر طاقة هذه اآلبار بحوالي  .وصادرت معدات ومضخات وصهاريج مياه تعود ألصحاب هذه اآلبار
 دونم من األراضي الزراعية، إضافة لتزويد 1200 مساحته  متر مكعب في الساعة، حيث تروي ما300

  .عدد من المنشآت بالمياه، وربط عدد من المنازل بخطوط مياه من هذه اآلبار
وكاالت و جمال جمال، ،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  13/7/2011، عمان، الدستوروأضافت 

بار اآلندد بقيام جيش االحتالل اإلسرائيلي بهدم تيلي شداد العرئيس سلطة المياه الفلسطينية ، أن األنباء
  . دونم زراعي2000 تروي مجتمعة أكثر من اآلبار وأوضح أن هذه ة،ثالث
  

   في سجن النقب فلسطينياًأسيراً 25االحتالل يسمم  .42
 25كشفت مصادر في الحركة األسيرة من داخل سجن النقب الصحراوي أن :  يوسف الشايب-رام اهللا 
 من أصيبوا االثنين بالتسمم الغذائي، إثر تناولهم غذاء فاسداً" النقب"في عدٍد من أقسام سجن  أسيراً

، أمس، أنه رغم احتجاجات "أحرار ولدنا "وأوضحت المصادر األسيرة، بحسب موقع .السجن" كانتين"
األسرى فإن إدارة السجون واصلت بيع وتسويق مواد غذائية منتهية الصالحية في الكانتين، مضيفة أنه 

بدأت معاناتهم من اإلسهال والتقيؤ ثم التسمم، وأشارت إلى أن اإلدارة " للهمبرغر"وبعد تناول األسرى 
  .قديم معلوماٍت لألسرى حول أوضاعهمنقلت المصابين للعيادات من دون ت

وطالب األسرى الصليب األحمر بالتدخل والضغط الفوري على إدارة السجن لنقلهم إلى المستشفى 
  .إلجراء الفحوصات والعالج

من جهتها، حملت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، سلطات االحتالل وإدارة السجون 
  .سرى في سجن النقب الصحراويالمسؤولية الكاملة عن حياة األ

  13/7/2011الغد، عمان، 
  

  جثامينال اإلفراج عن صفقةتجميد رفضها  تعلن الشهداءحملة استرداد جثامين  .43
 رفَضت القيادة الوطنية لحملة استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين : عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 

ب اجتماع عقدته في مقر مركز القدس للمساعدة القانونية  في بيان أصدرته أمس الثالثاء عق،والعرب
 قرار الحكومة اإلسرائيلية القاضي بتجميد اتفاقها مع السلطة الوطنية ،وحقوق اإلنسان في رام اهللا

الفلسطينية باإلفراج عن جثامين أربع وثمانين شهيدة وشهيداً، على أن يتلوها اإلفراج عن مئة واثنين 
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ت الحملة لمحاوالت تجزئة هذا االتفاق واستثناء الجثامين بحجة كونها تعود كدفعة ثانية، كما رفَض
 من القتلى اإلسرائيليين، أو ربط اإلفراج عن هذه الجثامين لمناضلين نفذوا عمليات أوقعت عدداً

بالمفاوضات الجارية لتحرير أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد 
  . إجماع وطني فلسطيني على هذا الموقفإلىيط، داعية شال

 المحكمة اإلسرائيلية إلىمن جهته كشف عصام أبو الحاج المدير العام لمركز القدس عن النية للتوجه 
 لجثامين الشهداء المحتجزة وذلك بسبب محاولة DNA العليا إللزام الجيش اإلسرائيلي بتأسيس بنك

  .واألسماءالجيش التالعب في األرقام 
  13/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

  
   الحرية من التوجه لغزةأسطول منع بعدتنديد فلسطيني بزيارة الرئيس اليوناني لرام اهللا  .44

أثار استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحافل لنظيره اليوناني كارلوس :  كفاح زبون- رام اهللا
  من مغادرة موانئها لقطاع غزة، جدال2ًعدد من سفن أسطول الحرية بابولياس، بعد أيام من منع أثينا ل

  . لهذه الزيارة في الشارع الفلسطيني الذي بدا معارضاًكبيراً
وهاجمه بعض الفلسطينيين عبر مواقع التواصل االجتماعي، وانتقده آخرون عبر وسائل إعالم محلية 

 ية على فيس بوك العتصام في رام اهللا احتجاجاًودعت مجموعات شباب. وقالوا إنه ما كان يجب استقباله
. على استقباله، وحمل المعتصمون الفتات عبرت عن أن الضيف غير مرحب به ويجب عليه االعتذار

وكتب .. "الرئيس اليوناني عدو لإلنسانية وغير مرحب به في فلسطين": وكتب على إحدى هذه الالفتات
  ."لماذا نستقبله في عقر دارنا: في إسرائيل واليوميكرم : الرئيس اليوناني، أمس"على أخرى 

  13/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   الفلسطينية إلسقاط السيد لومباردو؟الحملةمن يقف وراء : لبنان .45
 نسخة "الجئ نت"وصل شبكة ) 7رقم (أصدرت الحملة الفلسطينية إلسقاط السيد لومباردو بياناً يحمل 

تفسارات العديد من الجهات المختلفة عن األشخاص الذين يقفون وراء منه، ترد فيه عن تساؤالت واس
إن الحملة الفلسطينية إلسقاط السيد لومباردو ال تستهدف شخص السيد  ":البيانجاء في هذه الحملة، و

الحملة الفلسطينية " وأشار البيان إلى أن ."لومباردو كما سبق، ولكنها تستهدف سياسته ونهجه في العمل
السيد لومباردو هي حملة فلسطينية تعتمد بشكل رئيس على األشخاص الذين ظلمتهم إدارة إلسقاط 

، كما تعتمد على ما يقدمه سكان المخيمات األونروا وهدرت حقهم، سلبت صالحياتهم، أو أقصتهم جانباً
 وعقود من معلومات متعلقة بعمليات فساد واسعة النطاق في مشاريع بنى تحتية، وآبار، ومراكز تدفئة،

  ."االستشفاء، ومشروع الطوارئ في الشمال اللبناني، وعملية إعمار مخيم نهر البارد
إدارة الحملة مكونة من فريق مؤمن بعدالة المطالب المرفوعة، مؤمن بأن إصالح "وذكر البيان أن 

سطيني األونروا يبدأ من خالل إصالح رأس الهرم، مؤمن بأن األونروا تشكل مكسباً هاما للشعب الفل
ويجب الحفاظ عليها وال ينبغي أن تترك فريسة سهلة لمن يغامر بها أو يرتجل في إدارتها، أو يستهين 

   ."بآالم المرضى واستغاثة طالب الجامعات وال يقدم لهم إلى جزيئات ما يحتاجون
ولية إدارة الحملة تؤمن بأن إدارة األونروا مسؤولة عن كل ذلك وهي تتحمل مسؤ"وأضاف البيان أن 
، إن الحل الواقعي والعملي هو وضع اإلصبع على إن الهروب إلى األمام ليس حالً. قانونية وأخالقية

   ."الجرح وقول الحقيقة بكل جرأة وموضوعية مهما كلف األمر
 أن نهتم باألفكار والمضامين التي تطرحها الحملة، وليس من المهم جداً"وأكدت الجملة في بيانها على أنه 

  .؟أسماؤهمما هي وم أن نسأل من هم األشخاص من المه
  12/7/2011موقع الجئ نت، 
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   في إدارة ومحاسبة موقف سيارات باستخدام الخلوي يبتكرون نظاماً"فلسطينبوليتكنك "طلبة من  .46

 تمكن ثالثة طلبة من جامعة بوليتيكنك فلسطين بالخليل من ابتكار نظام آلي يقوم : سندس تلبيشي-الخليل 
 الطلبة الثالثة على  وأطلق.وقف السيارات وينفذ المحاسبة اآللية باستخدام الهاتف الخلويبإدارة م

  ."CELLULAR OPERATED PARKING SYSTEM"المشروع اسم 
  11/7/2011، القدس، القدس

  
  "بلوتوث"الـ يراقب األشخاص عن طريق تقنية خريج من جامعة القدس يصمم مشروعاً .47

 Wireless Human"معة القدس بتصميم مشروع بعنوان  صمم طالب خريج في جا:القدس
Monitoring System" يقوم بمراقبة األشخاص عن طريق تقنية Bluetooth تقنية أو RFID ما 

  .RFID TAG أويستوجب امتالك الشخص لهاتف محمول 
  11/7/2011، القدس، القدس

  
  األمن الدوائي بغزة يحتضر: التعاون اإلسالميمنظمة تقرير  .48

 منظمة التعاون اإلسالمي إن األمن الدوائي في قطاع غزة يحتضر، وأنه وصل إلى أزمة هي قالت
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن  .األخطر من نوعها على صعيد توافر الدواء وتلقي العالج

وقف  حاد في الدواء والمستلزمات الطبية مما أدى إلى تالمستشفيات والمراكز الصحية تُعاني نقصاً
وأشار التقرير إلى نفاد جميع أنواع  .عمليات العيون وجراحة األطفال وقسطرة القلب وعمليات األورام

 مؤسسات الهالل األحمر والمؤسسات اإلنسانية في الدول العربية الحليب العالجي لألطفال، داعياً
  .ية لغزةواإلسالمية لضرورة التحرك العاجل من أجل توفير المستلزمات الطبية واألدو

  13/7/2011السبيل، عمان، 
  

   المرأة في غزةبأفالم متخصص مهرجان في  فيلما35ً .49
  فيلما35ً المرأة الثاني، بمشاركة أفالم تتواصل في غزة فعاليات مهرجان :شهدي الكاشف -غزة 

مرأة  الالتينية، تختص بقضايا الأمريكا من وأخرى أوروبية ألفالم، وبحضور مميز  وعربياًفلسطينياً
 السياسية بشكل الفت على فعاليات األفالموطغت  . معيشتها والتحديات التي تواجههاأنماطوتركز على 

 المخرجة الفلسطينية أكدت للمهرجان، الذي ترعاه مؤسسة شؤون المرأة في قطاع غزة، كما األولاليوم 
 ربيع الثورات أن إلىأشارت و ".سياج"اعتماد وشح التي تشارك في المهرجان بفيلمها الذي يحمل عنوان 

 التي ظهرت واألفكار المشاركة في هذا المهرجان وعلى المضامين األفالم بظله على طبيعة ألقىالعربية 
 مصرية ولبنانية تحدثت عن تحمل المرأة لمسؤولياتها تجاه أفالمخالل اليوم األول، من خالل مشاركة 

  .األسريمجتمعها وليس فقط في محيطها 
  12/7/2011، )بي بي سي(اعة البريطانية هيئة اإلذ

  
   "االونروا" تدعو الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه "الفلسطينيةالشؤون : "األردن .50

دعا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة المهندس محمود العقرباوي الدول المانحة            :  بترا –عمان  
ة االونروا بما يمكنها من مواجهة العجز المالي الذي يقدر بحـوالي            للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ميزاني    

 مليـون دوالر للعـام   600 مليون دوالر من اجمالي موازنة مناطق العمليات الخمس التي تزيد على       60
  .الحالي



  

  

 
 

  

            22 ص                                    2204:         العدد       13/7/2011 األربعاء :التاريخ

واكد العقرباوي لدى لقائه في مكتبه امس الثالثاء مديرة عمليات الوكالة فـي االردن سـاندرا ميتـشيل،               
على مستوى الخـدمات التـي      ) االونروا(ة أن تحافظ وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         ضرور

  .تقدمها لالجئين بما يكفل توفير سبل الحياة الكريمة لهم
ومن جهتها قالت ميتشيل انها ستبحث الخطط البديلة لمواجهة العجز المالي بما يـضمن الحفـاظ علـى                  

وبينت ان الوكالة ستجري مـسوحات شـاملة لرواتـب           .لفلسطينيينمستوى الخدمات المقدمة لالجئين ا    
موظفيها لمواكبة رواتب نظرائهم العاملين في دوائر التربية والتعليم والصحة والشؤون االجتماعية بعـد              

  .تطبيق البرنامج الحكومي المتعلق بهيكلة رواتب موظفي القطاع العام
  13/7/2011، الدستور، عمان

  
    إسرائيلية قد تزرع في مياه لبنان ستكون هدفاً للمقاومةشأةمن كل :حزب اهللا .51

 وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أمس أن لبنان لن يتفاوض مـع              أكد :جودت صبرا  -بيروت  
إن ما حصل قبالً بين دول متنازعة أو متخاصمة فصل          “إسرائيل ثنائياً أو مباشرة في هذا اإلطار، وقال         

إلـى  “وأشار باسيل  . ”قانون الدولي والحد الفاصل واضح تقريباً عند الجميع في هذا القانون          في ما بينها ال   
 1200 كلم مربع، وتقديراتنا أنها بين       1000أن المساحة التي أبلغت إسرائيل األمم المتحدة عنها قد تكون           

  . كلم مربع1500و
رائيلية تعتمد القرصنة في االستيالء     بالتصدي ألي محاولة إس   ” حزب اهللا “إلى ذلك، هدد مصدر قيادي في       

ـ  )لم يتم اكتشافه بعد   (على النفط اللبناني     ان كل منشأة إسرائيلية قد تزرع فـي ميـاه          ” “االتحاد”، وقال ل
  . ”لبنان اإلقليمية الدولية ستكون هدفاً للمقاومة

  13/7/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  "2أسطول الحرية "ء اليونان تجاه ضد أدا " األوروبياالتحاد"م أمام مقر ااعتص: لبنان .52
، أمام مبنى االتحاد األوروبي في منطقة الصيفي في بيـروت، ونفـذوا             ، أمس تجمع أربعة شبان وشابات   

مـن اإلبحـار   " 2أسطول الحرية "وقفة احتجاجية تنديداً باإلجراءات التي اتخذتها السلطات اليونانية لمنع  
االجراءات اليونانيـة تـأتي لخدمـة العـدو         "مين إلى أن    ويشير أحد المعتص  . إلى قطاع غزة المحاصر   

اإلسرائيلي بتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة، وتهدف إلى تجويعهم مـن دون               
  ".أي رأفة بهم

 13/7/2011، السفير، بيروت
  

  يطان بوقف االست"إسرائيل"جامعة الدول العربية تتهم الرباعية الدولية بالتهرب من مطالبة  .53
بوقـف  ” إسـرائيل “اتهمت جامعة الدول العربية، أمس الثالثاء، الرباعية الدولية بالتهرب مـن مطالبـة    

  .االستيطان، وانتقدت بحدة عدم إصدار بيان واضح يتعلق بعملية السالم في األرض المحتلة
 محمـد صـبيح،     وقال األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير          

موقف الرباعية الدولية سلبي وال بد أن نشعر باالمتعاض وذلك للتعامل السلبي مـع عمليـة                “أمس، إن   
  .”السالم
 سنة، وال يوجد في العالم مفاوضـات لهـذه المـدة            16المفاوضات استمرت أكثر من     “ صبيح أن    وقال

  .الطويلة، رغم ما قدمه العرب من فرص من شأنها دفع عملية السالم
وطالب صبيح اإلدارة األمريكية بأن تتخذ موقفا حازما وواضحا ويتماشى مع القـانون الـدولي بـإلزام                 

  . بوقف االستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني"إسرائيل"
 13/7/2011، الخليج، الشارقة
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   وفًدا من الحكومة الفلسطينية بغزةيستقبلالمرشد العام لإلخوان المسلمين  .54

قبل فضيلة األستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لإلخوان المسلمين في مكتبه صباح اليوم              است: القاهرة
وفًدا من الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، مثّله الدكتور محمد عسقول أمين عام مجلـس   ) 7-12(الثالثاء  

  .سطينيةالوزراء، والدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي إلسماعيل هنية رئيس الحكومة الفل
وأكد فضيلة المرشد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر عامةً واإلخـوان المـسلمين علـى وجـه                 
الخصوص، مؤكًدا ضرورة أن تسرع كلٌّ من فتح وحماس إلتمام المصالحة الفلسطينية بالـشكل الـذي                

  .يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني
، وافتتـاح   "الحرية والعدالـة  "العام بمناسبة تأسيس حزب     من جانبه، قدم الوفد الفلسطيني التهنئة للمرشد        

المركز العام لإلخوان المسلمين، متمنين أن تحقق الثورة المصرية كلَّ أهدافها؛ لما يمثله ذلك مـن دعـم         
  .كبير للقضية الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة

 12/7/20141، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  "إسرائيل"عالقات مع  إلصالح الشروطهاتركيا تؤكد على  .55
قال مسئولون أتراك الثالثاء إن بالدهم ال تزال تطلب اعتذارا رسميا بشأن مقتل عدد              :  د ب أ   -إسطنبول  

  .من مواطنيها على يد القوات اإلسرائيلية
ونسبت وكالة أنباء األناضول إلى المتحدث باسم الخارجية التركية سلجوق أونال قوله في إيجاز صحفي               

فيما يتعلق بالهجوم على األسطول، تركيا لم ترفض طلبا من الجانـب األخـر إلجـراء                'وم  أسبوعي الي 
ومع ذلك موقفنا واضح إزاء هذا األمر، ال نزال نطلب اعتذارا رسميا كما نعتقد أنـه ينبغـي                  . محادثات

  .'تجاوز هذه المسألة سريعا في أقرب وقت ممكن
لون الشهر الماضي بأن بالده مستعدة للتعاون مع تركيا         وصرح نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيا      

  .التي ما زالت تلقي بظاللها على العالقات بين البلدين' مافي مرمرة'في سبيل طي صفحة أحداث السفينة 
 13/7/2011، القدس العربي، لندن

 
  لحكومةلتركيا تفشل في إقناع حماس بقبول فياض رئيسا  .56

من مصادر فلسطينية موثوق بها أن تركيا فـشلت نهايـة الـشهر             " نالوط"علمت  :  ياسر باعامر  - جدة
الماضي في إقناع حركة المقاومة اإلسالمية حماس بضرورة الموافقة على تعيين سالم فيـاض رئيـسا                

  .لحكومة التوافق الوطني
 وقالت المصادر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار تركيا طلب من أنقرة رسميا إقناع حماس               

بضرورة تولي سالم فياض رئاسة الحكومة، وقد تجاوب الطرف التركي معه وطرح ذلك على رئـيس                
  .المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي كان يزور تركيا في تلك األثناء

وأشارت المصادر إلى أن تركيا تفهمت موقف عباس، ولكنها في المقابل تفهمت موقف حماس من رفض                
نت تميل لضرورة التوافق عليه للخروج من عقدة تشكيل الحكومة المتفق عليهـا             ترشيح فياض، لكنها كا   

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو حاول إقناع مـشعل             . باتفاق المصالحة 
بضرورة الموافقة على فياض، لكن األخير أصر على موقف حركته ومبرراتها، وحاول أوغلو أيضاً أن               

  .مرحلة انتقالية وستنتهي، لكن مشعل رفض ذلكيقول إنها 
  13/7/2011، الوطن اون الين، السعودية
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   بالعالم العربي "إسرائيل"الغرب زرع : شيخ االزهر .57
في العالم العربـي    " إسرائيل"اتهم شيخ األزهر الشريف أحمد الطيب الدول الغربية بزرع          :  صفا -القاهرة

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

وأعرب الطيب خالل لقائه وفدا من البرلمان األوروبي برئاسة رئـيس مجموعـة التحـالف التقـدمي                 
فقته سفير االتحاد األوروبي بالقـاهرة      لالشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان األوروبي مارتن شولتز وبر      
  .عن اعتقاده بحاجة الغرب إلى حكمة الشرق لمعالجة مختلف القضايا

  10/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

  بيب على رأس وفد ليبيأتل الى ينفي زيارته  القذافي  االسالمسيفابرز مساعدي  .58
ي سيف االسالم نجل الزعيم الليبي انه لم يزر مطلقا تل           اكد السيد محمد اسماعيل احد ابرز مساعد      : لندن

  .ابيب، كما انه لم يزر باريس منذ شهر ونصف الشهر
وكان السيد اسماعيل يرد على تقارير بثتها القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي وصحف خليجية قالـت                

 ليفنـي رئيـسة حـزب كاديمـا         ان وفدا ليبيا من اربعة اشخاص برئاسته زار تل ابيب والتقى تـسيبي            
  .المعارض، ومائير شطريت عضو الكنيست عن الحزب نفسه

من مدينة طرابلس ان نشر هذه االخبار تأتي في اطار حملـة            ' القدس العربي 'وقال في اتصال هاتفي مع      
  .ونفى ان يكون مسؤوال في المخابرات الليبية. تسربها جهات مغرضة' اشاعات'

 13/7/2011، القدس العربي، لندن
 

   غزة قطاع مليون دوالر لالجئين في15 يتبرع بـ الخليجيمجلس التعاون  .59
وقعت لجنة إعادة إعمار غزة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثالثاء، من خالل               : غزة

غاثـة وتـشغيل   البنك اإلسالمي للتنمية بصفته مديرا ألعمالها، على اتفاقيتين مع وكالة األمم المتحـدة إل  
 مليون دوالر لالجئين الفلسطينيين في قطاع       15بقيمة  ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى      

  .غزة
 مليون دوالر لمساعدة العائالت التي دمرت مساكنها خـالل          8,3وأضافت أن االتفاقية األولى تقدم مبلغ       

  . مليون دوالر إلعادة إعمار المدارس6,4ية مبلغ ، فيما تقدم االتفاقية الثان'الرصاص المصبوب'عملية 
 13/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  "إسرائيل"ليد احتجاجا على حضور ا المشاركة في بطولة العالم لكرة يرفضالمنتخب الجزائري  .60

ركة في بطولة العـالم  المشا)  عاما20تحت ( رفض المنتخب الجزائر لكرة اليد للشباب : د ب أ -الجزائر
  .المقررة في السويد إثر علمه بأن المنتخب اإلسرائيلي سيسجل حضوره فيها

وكان المنتخب الجزائري يخضع لمعسكر إعدادي بالسويد منذ مطلع الشهر الجاري بعدما أنهى معسكرين              
 إلى  17في الفترة من    آخرين بالمجر وسلوفينيا استعدادا لمشاركته في بطولة العالم التي تستضيفها السويد            

  .يوليو الجاري / تموز31
مـساء أمـس الثالثـاء أن      ) أ.ب.د(وأكد مصدر في االتحاد الجزائري لكرة اليد، لوكالة األنباء األلمانية           

بطولة العالم لكرة اليد المقررة في       مسئولي المنتخب الجزائري أبلغوا منظمي البطولة بعدم مشاركتهم في        
  ".إسرائيل"ر السويد احتجاجا على حضو

 12/7/2011، القدس، فلسطين
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  الرباعية  اجتماعأفشل كدولة يهودية "إسرائيل"الخالفات بشأن تعريف ": هآرتس" .61
قال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون، مطلعون على تفاصيل اجتماع الرباعية الدوليـة فـي              

، وأن  "الدولـة اليهوديـة   "ى اتفاق بشأن    واشنطن، إن وزراء خارجية الرباعية لم يتمكنوا من التوصل إل         
ـ  "  مع تبادل أراض   67حدود  "كانت هناك محاولة عرض      ، األمـر   "يهودية إسـرائيل  "مقابل االعتراف ب
  .الذي منع صدور بيان مشترك

 كدولة يهودية أدت إلـى      "إسرائيل"عن دبلوماسي غربي قوله إن الخالفات بشأن تعريف         " هآرتس"ونقلت  
فترض أن  من الم  إن الهدف كان إعطاء كل طرف شيئا مهما بالنسبة له، حيث كان              وقال. فشل االجتماع 

 مع تبادل أراض، في حين تحصل إسرائيل على االعتراف بكونهـا            67يحصل الفلسطينيون على حدود     
  .، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن"وطن الشعب اليهودي"

 الخارجية الروسي سيرجي الفروف عرض مواقف مؤيدة        كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير       
للفلسطينيين بشكل مطلق، ورفض التطرق في البيان الختامي، الذي كان يفترض أن يصدر، إلى قـضية                

  .الدولة اليهودية
13/7/2011، 48موقع عرب  

  
   الدعم األميركي للقوات األمنية الفلسطينية ضروري: إدارة أوباما .62

 أمس فـي جلـسة      ، جيكوب والس   األمريكية قال نائب مساعد وزيرة الخارجية    :  مينا العريبي  - واشنطن
مجلـس النـواب األميركـي، إن       لاستماع أمام لجنة الشرق األوسط لدى لجنة العالقات الخارجية التابعة           

، »تثير تساؤالت جديـة ومهمـة     ) إرهابية(المصالحة بين فتح وحماس التي تعتبرها واشنطن مجموعة         «
وردا على أسئلة أعـضاء     .  أن نتيجة المصالحة وتشكيلة حكومة الوحدة غير معروفة بعد         لكنه شدد على  

في حال شكلت حكومة فلسطينية جديدة سنضمن االلتـزام         «اللجنة حول تبعات المصالحة، أكد والس أنه        
 أو حكومـات » جماعات إرهابيـة «والقانون األميركي بدوره يمنع تمويل أي    . »الكلي بالقانون األميركي  

  .فيها عناصر من تلك الجماعات
وبينما دعا والس لمواصلة تمويل السلطة، كرر المنسق األميركي األمني إلسرائيل والسلطة الفلـسطينية              

. الجنرال مايكل مولر المطالبة نفسها، موضحا أن الدعم األميركي للقوات األمنية الفلسطينية ضـروري             
منذ اتفـاق   «، مؤكدا أنه    »التمويل األميركي لبرنامجنا  حكومة إسرائيل توافق على كل جوانب       «وقال إن   

  .»المصالحة لم تحدث أي تغييرات في ترتيب القيادة في قوات األمن الفلسطينية أو في اآلليات األمنية
في حـال   «: وأضاف. »نحن لسنا معارضين للوحدة الفلسطينية ولكن يجب أن تدعم السالم         «: وأكد والس 

، معبرا عن دعمه للرئيس الفلـسطيني       »ا جيدا للتأكد من التزامها بالقانون     شكلت حكومة جديدة، سندرسه   
  .ورئيس الوزراء اإلسرائيلي سالم فياض) أبو مازن(محمود عباس 

وقال النائب الديمقراطي من والية نيويورك والمعروف بعالقاته الوثيقة بإسرائيل غاري أكرمان أن على              
. طة الفلسطينية من أجل ضمان الدعم المالي األميركـي لهـا   شروط على السل  3الواليات المتحدة فرض    

المصالحة فكرة سيئة ولن نتعامل مع      «، هي   »هناك خطوطا حمراء يجب إبالغ السلطة بها      «وأضاف أن   
على الفلسطينيين  .. المفاوضات المباشرة «أما الشرطان اآلخران فهما     . ، في إشارة إلى حماس    »إرهابيين

ا عن المفاوضات المباشرة وهرولوا وراء صورة إقامة الدولة في األمم المتحـدة             أن يعلموا بأنه إذا تخلو    
أما الشرط الثالث فهو التـزام      . »سيكون هناك ثمن كبير وهو المساعدات بماليين الدوالرات والمصداقية        

ـ    ، مطالبا بتصريحات فلسطينية واضحة بـدعم الـسالم وعـدم           »السالم«المسؤولين الفلسطينيين علنا ب
  .إسرائيل» جمةمها«
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السعي لحل الدولتين والسالم الشامل في الشرق األوسط مـن مـصلحة            «وذكر والس أعضاء اللجنة بأن      

  .»دعم الفلسطينيين ضروري للمصلحة الوطنية األميركية«، مؤكدا أن »الواليات المتحدة
13/7/2011، الشرق األوسط، لندن  

 
  األوسطحول الشرق " مأزق "إلىالدولية  بوصول الرباعية اإلقرارمن المبكر جدا : فرنسا .63

 األوسطحول الشرق   "  بالوصول الى مأزق   اإلقرارمن المبكر جدا    "اعتبرت فرنسا انه    :  ف ب  أ -باريس  
 أكـدت وذلك غداة اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في واشنطن والذي لم يتوصل الى بيان ختامي، كمـا                 

  .وزارة الخارجية الفرنسية الثالثاء
 تدعو الرباعية   أنعلى حد علمنا المحادثات تتواصل، ونأمل       " المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو       وأعلن

على قاعدة اطر محددة ومتوازنة بما يكفي لكي        )  الفلسطينية اإلسرائيلية( استئناف المفاوضات    إلىالدولية  
 اإلقـرار انه من المبكر     "اف وأض ". مبادرتنا إليها التي تستند    األطرتكون مقبولة من الطرفين على غرار       

  ". مأزقإلىبالوصول 
13/7/2011، القدس العربي، لندن  

  
  جدد مساندة بالده لقيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن واستقرارياليوناني الرئيس  .64

  الـرئيس  ، خالل لقائـه   مسأ جدد الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس       : وكاالت – نائل موسى    -رام اهللا   
محمود عباس مساندة بالده لقيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن واسـتقرار علـى جانـب                 الفلسطيني

إسرائيل، وشدد على االستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل شامل ودائم                
  .للصراع العربي اإلسرائيلي

 إلنجاز الهدف المنـشود وهـو       - بحسب تعبيره  -ورأى بابولياس إن مبادرة السالم العربية ستبقى آلية         
الفتا ان اليونان ستبقى تساهم فـي دعـم عمليـة           .. تحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط      

وأبدى قلقه إزاء توقف المحادثات بين الجـانبين        . السالم، ومتابعة إنجازه مع كل أطراف المجتمع الدولي       
  .أنف هذه المفاوضات بمساعدة المجتمع الدوليالفلسطيني واإلسرائيلي، معربا عن أمله بأن تست

13/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  خطأ بأنظمة الكمبيوتر سمح للشيخ رائد صالح دخول البالد: مصادر بريطانية .65
اليوم الثالثاء أن خطًأ في أنظمة الكمبيوتر التابعـة لوكالـة           ) بي بي سي  (أفادت هيئة اإلذعة البريطانية     

يطانية سمح للشيخ رائد صالح زعيم الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر بإسرائيل دخول             الحدود البر 
  .المملكة المتحدة الشهر الماضي

نقالً عن مصدر مطلع إن اسم الشيخ صالح، المحظور من دخول المملكة المتحـدة،              ) بي بي سي  (وقالت  
لوكالة الحدود البريطانية، لكن لم تتمكن مـن        كان معلماً عليه باللون األحمر بقاعدة البيانات اإللكترونية         

واشارت إلى أن نظام التنبيه اعتمد بدالً من ذلك على قصاصات            .نقله إلى موظفي مطار هيثرو الكترونياً     
  .من الورق تم تمريرها إلى موظفي الهجرة بالجناح الخطأ بمطار هيثرو

12/7/2011، 48موقع عرب  
  

  ي األمم المتحدةالصين تؤكد دعمها لعضوية فلسطين ف .66
 أكدت الصين على لسان وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي يوم الثالثاء، خـالل اسـتقباله فـي                  :بكين

العاصمة بكين، وفدا قياديا فلسطينيا، حيث سلّم الوفد الفلسطيني وزير الخارجية الـصيني رسـالة مـن                 
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 أنهـا تـدعم     ،جدات الـسياسية  الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الصيني هو جينتاو، حول آخر المـست           
  .عضوية فلسطين في األمم المتحدة

13/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
 

  يخفي فيلماً عن مقتلها االحتالل: عائلة راشيل كوري .67
اتهمت عائلة المتضامنة األميركية راشيل كوري، التي استشهدت بعد أن سحقتها جرافة إسـرائيلية فـي                

  .، قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدم تقديم مشاهد كاملة عن عملية قتلها إلى المحكمة2003 غزة عام
ـ    في غزة العقيد اإلسرائيلي بنحاس زوارتس قال أمام المحكمة في          » اللواء الجنوبي «وكان القائد السابق ل

أنه لـم يكـن     معتبراً  » السلوك كان سليماً  «وقال إن   . »حادث«حيفا، إن موت راشيل كوري كان مجرد        
  .بوسع سائق الجرافة، الذي كان يقوم بهدم مبنى، رؤية راشيل

البريطانية أمس عن والد الشهيدة كريغ كوري قوله، في القدس المحتلة، انه            » الغارديان«وذكرت صحيفة   
. إلى المحكمة لشريط فيديو اخذ من كاميرا مراقبة قرب موقع مقتل راشيل           » غير مكتملة «تم تقديم مشاهد    

وضح ان شريط فيديو آخر، حصلت عليه العائلة، يظهر جسد راشيل من نقطة أخرى غير تلك التـي                  وأ
  .قدمها الجيش إلى المحكمة

13/7/2011، السفير، بيروت  
  

  "إسرائيل"متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتهمون فرنسا بالتواطؤ مع  .68
ثالثاء أمام وزارة الخارجية الفرنـسية      تظاهر نحو مئة من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية أمس ال         

، التي قضت بالوصول إلى مطار تـل أبيـب          ”أهالً بكم في فلسطين   “للتنديد بموقف باريس أثناء عمليتهم      
نحـن هنـا    “،  ”أهال بكم في فلسطين   “وقالت اوليفيا زيمور منسقة حركة      . للتوجه منه إلى الضفة الغربية      

 شخصاً سجلوا علـى الئحـة       243ألننا  ” اإلسرائيلية“رهاب الدولة   للتنديد بتعاون الحكومة الفرنسية مع إ     
  .” أشخاص صنفوا بأنهم إرهابيون

13/7/2011، الخليج، الشارقة  
  

  المناهج السعودية بدعوى احتوائها على مواد معادية لليهود مراجعة واشنطن تعتزم .69
جراء دراسـة لمراجعـة     كشفت صحيفة يهودية عن توجه لدى وزارة الخارجية األمريكية إل         : واشنطن 

 .محتويات المناهج الدراسية التي تعتمدها الحكومة السعودية، بدعوى تضمنها مواًدا معادية لليهود
وكالة "اليهودية، والتي تصدر في والية نيويورك األمريكية، عن ما يسمى           / جويش ويك /ونقلت صحيفة   

مكافحـة معـاداة    " األمريكية لما يـسمى      اليهودية قولها إن مبعوث وزارة الخارجية     " جويش تيليغرافيك 
التابع للوزارة فـوض    " مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان   "حنا روزينثال، صرحت مؤخراً بأن      " السامية

خبراء لفحص محتويات نصوص الكتب الدراسية التي تعتمدها الحكومة السعودية، بهدف البحث عن أية              
  ".استعارات معادية لليهود"، أو "المسلمينتعصباً ضد غير " توصيفات تنطوي على ما اسمته

12/7/2011، وكالة قدس برس  
  

 "إسرائيل"المرتبط بـ " العمل التطوعي"تراجع اهتمام اليهود األمريكيين بـ : دراسة .70
كشفت دراسة حديثة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية عـن تراجـع اهتمـام               ):فلسطين(الناصرة  

المرتبطـة بالهيئـات اليهوديـة الداعمـة        " األعمال التطوعيـة  "ي ما أسمته    الشباب اليهود باالنخراط ف   
 .لإلسرائيليين
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، وهي منظمة يهودية أمريكية، أجرت دراسة استهدفت نحو الفين مـن            "ريبير ذي وورلد  "وكانت منظمة   
 عاماً؛ بهـدف تحديـد      35-18الشباب اليهودي في الواليات المتحدة، والذين تراوحت أعمارهم ما بين           

 . وتقييم توجهاتهم في هذا المجال أعماالً تطوعية،"طبيعة انخراطهم في ما اسمته 
12/7/2011، وكالة قدس برس  

  
  !ومن يتذكر فلسطين؟ .71

  راجح الخوري
غابت القضية القومية االولى عـن الخطـاب        . ال وجود لفلسطين على جدول االهتمامات العربية الراهنة       

ت وحركات التغيير، بعدما كانت لمدة نصف قرن ونيف الطبل الذي           الرسمي لالنظمة المحاصرة بالثورا   
: قرعه الزعماء االوحدون والقادة الملهمون لجمع الناس من حولهم ولحكم الدول والشعوب على قاعـدة              

كانـت هنـاك   . طبعاً لم تكن هناك معارك وال من يعارك     . اخرسوا، ال صوت يعلو فوق صوت المعركة      
 في كل الميادين، في الحرب والتطوير واالقتصاد والتعليم والـصحة والكفايـة             هزائم، تاريخ من الهزائم   

والهزيمة االشنع كانـت فـي ممارسـة        ... وفي توفير الحد االدنى من ظروف الحياة المعقولة للشعوب        
  !السلطة كديكتاتورية تأخذ من المواطن حق التعبير وحتى التفكير وال تعطيه إال الصمت والركوع

وهكذا . باً من اجل القضية وفلسطين ومواجهة العدو االسرائيلي التي لم تكن لتنجح إال بالقمع             كل هذا تقري  
عندما انتفضت الشعوب تبين ان الخواء المطلق عند االنظمة ينسحب على القضية وعلى فلسطين التـي                

  .طالما استغلها الحكام أيما استغالل
  لماذا هذا الكالم ايها السادة الكرام؟

 هو ان السلطة الفلسطينية تعاني اآلن ازمة مالية خانقة لم تمكنها من دفع سوى نصف راتب                 لسبب بسيط 
طبعاً قليلون هم الذين قرأوا تصريحات الرئيس محمود عباس عـن االزمـة،             . الشهر الجاري لموظفيها  

ـ                 ي مثـل   ربما ألن فلسطين التي قرعت الدول واالنظمة طبولها لم تعد هماً يستجلب نخوة او اريحية، فه
  .الصومال، ويا لقسوة الزمن ويا لمهانة االنسان في المطلق

ولقد كان من شأن هذا الواقـع  . لم يعد هناك جامعة عربية، اما مؤسسة القمة فباتت هي ايضاً في النسيان   
" فـتح "الصادم ان يخلق يقظة او انتفاضة في داخل البيت الفلسطيني المنقسم على ذاته، بحيـث تتـرجم                  

لياً اتفاق المصالحة المعقود بينهما منذ اربعة اشهر، ولكن االمور ال تزال متعثرة حتى اآلن               عم" حماس"و
  .وهو بالطبع ما يزيد ضعف الموقف الفلسطيني المنكوب اصالً

ال "يتمسك محمود عباس بسالم فياض رئيساً لحكومة التكنوقراط المتفق على تشكيلها الى درجة القول إن                
ومن الواضح ان التمسك بفياض يتصل بمسألة الذهاب الـى          ". ض رئيساً للحكومة  مصالحة ما لم يكن فيا    

ترد فتتهم  " حماس"لكن  . االمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية، كون فياض مقبوال اميركياً واوروبياً         
: عباس بتعطيل المصالحة، مقترحة عدداً من االسماء ومنها مثالً جمال الخضري، فيـرد عبـاس قـائالً                

  ".وكيف سيجد الرواتب واالموال؟ هل يحضرها عبر االنفاق؟"
والمثير ان عباس يرفض حتى رئاسة شخصية مناضلة بارزة ومعروفة ومقربة منه هو منيب المصري،               

  !الذي هندس شبكة واسعة من العالقات الدولية المفيدة جداً في االمم المتحدة، وال ندري لماذا
  !ونصف قرن يضيع من عمر االمة والقضية... سطين في غياهب النسيانالعرب في غيبوبة التغيير وفل

  13/7/2011، النهار، بيروت
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  المسؤولية الفلسطينية عن تعثر المصالحة حـدود .72
  محمد جمعة

لم يكد يمر الشهر الثانى على توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس فى القاهرة فى الرابع مـن مـايو                    
  هود تنفيذ هذا االتفاق بحاجز تشكيل الحكومة،الماضى، حتى اصطدمت ج

ومن ثم أصبح السؤال المثار اآلن يدور حول حقيقة ما          . وبالتحديد عنوانها أى اسم رئيس حكومة التوافق      
هل ثمة تراجع عن المصالحة ؟ أم أن هناك نية لتجميدها إنتظـاراً لمعرفـة مـصير             . .. يحدث بالضبط 

ات من جديد؟ أم سيتم تأجيل ملف تشكيل حكومة الوفاق الوطنى إلى ما             الجهود الرامية الستئناف المفاوض   
بعد سبتمبر القادم واستبداله بملفات أخري؟ أم أن ما يجرى اآلن يعكس فى حقيقة األمر رغبة الـرئيس                  

اتفاق القاهرة ، بعد أن جرت مياة كثيرة فى بحر الـسياسة            ” إعادة صياغة “الفلسطينى محمود عباس فى     
  ! منذ توقيع االتفاق وحتى اآلن؟الفلسطينية

 على أهميتـه    –إلجابة على التساؤل السابق تتطلب اإلشارة إلى نقطتين هامتين، األولى أن اتفاق القاهرة              
إذ لم يستند منذ البداية إلى أساس صلب        .  لم يتخط حدود كونه مصالحة إجرائية وليس مصالحة سياسية         -

والشاهد على ذلـك عـدم      . لتعايش مع االنقسام والبرامج المختلفة    من االتفاق السياسي، وإنما جاء أشبه با      
االتفاق على البرنامج السياسى النضالى المشترك، واالتفاق على تأجيل الملف األمنـى إلـى مـا بعـد                  

وهنـا يبـرز    ...أى أنه فى الحاصل األخير إتفاق مفرغ من السياسة، رؤية وبرنامجاً          . االنتخابات القادمة 
  !؟”العربة الفلسطينية أن تسير بحصانين يندفع أحدهما باتجاه معاكس لآلخر“ن لـ التساؤل كيف يمك

إن غياب البعد السياسى عن اإلتفاق لم يتمخض عنه فقط الفشل فى تجسير الفجوة بين قطبـى الـساحة                   
ب إلى جان ( ومن ثم إستمرار الخالف بينهما حتى اآلن، وإنما ترتب عليه           “ حماس  ” و“ فتح  “ الفلسطينية  

حيث أصـبحت   ... ما هو أخطر من ذلك بكثير       ) التداعيات المترتبة على صراع الحصص واإلمتيازات     
برز خالف بعـد يـومين      ” حماس“ففى  !. المصالحة بحد ذاتها عنواناً للخالف داخل كل فصيل على حده         

ود فقط إلى   الداخل والخارج، بين خالد مشعل ومحمود الزهار، ال يع        ” حماس“فقط من توقيع اإلتفاق بين      
الموقف العام للحركة من المفاوضات مع إسرائيل، ولكن أيضا حول تحديد مركز إتخاذ القـرار داخـل                 

بل إن األمر لو توقف عند حدود انتقاد الزهار لموقف مشعل من قضية مهلة التفاوض التى قيل                 . الحركة
حق األمر الكثير مـن التوقـف       إنه منحها لمحمود عباس أثناء حفل توقيع المصالحة فى القاهرة لما است           

  .والمتابعة، لكن االنتقاد لم يخف قصد االنتقاص من مكانة المكتب السياسى للحركة فى الخارج
عن إعادة النظر فى دور الخـارج       ) 24/5(وقد تأكد ذلك عندما تحدث الزهار لصحيفة األخبار اللبنانية          

. ى ذات الوقت تؤكد على مركزية الداخل      فى حماس عبر كلمات تنم عن استخفاف واضح بذلك الدور، وف          
ولهذا فالذين فسروا إصرار الزهار على ضرورة أن يكون شخص رئيس الحكومة مـن غـزة ، بأنهـا                   

، فاتهم أنه عبر موقفه االعتراضى هذا وتأكيـده علـى           »حماس«و  » فتح«محاولة منه لخلق توازن بين      
مراكز حماس التنظيمية، واإلشارة إلى أن حـصة        مركزية الداخل أوالً أراد أيضا أن يخلق التوازن بين          

من السلطة ستكون مكفولة فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية، لذا البد أن تمنح أولوية              ” حماس الخارج “
  .”حماس الداخل“اتخاذ القرار فيما يخص التشكيل الحكومى لـ 

م بين عـدد مـن قيـادات        األمر داخل حركة فتح ال يختلف كثيرا عن حركة حماس، فثمة خالف مكتو            
الحركة داخل لجنتها المركزية من ناحية، وبين محمود عباس من ناحية أخري، بسبب إصرار األخيـر                

هذا الخالف ال يعود فقط إلـى تخـوف تلـك           . رئاسة حكومة التوافق الوطني   » سالم فياض «على تولى   
نوانـا لتـدفق المعونـات    على مستقبل حركة فتح، بعد أن أصبح الرجـل ع  » سالم فياض «القيادات من   

حيث ترى  . الدولية، وإنما يعود أيضا إلى الخالف حول االستراتيجية الواجب تنفيذها فى المرحلة المقبلة            
أن التقدم إلى األمام من خالل المضى قدما نحو األمم المتحدة، يفرض            ) أبرزهم نبيل شعث  (تلك القيادات   

لرئاسة الحكومة فـال    » فياض«  تعترض على تسمية     »حماس«وعليه إذا كانت    . أولوية إتمام المصالحة  
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فيرى أن التقدم   » أبومازن« أما  . بأس من إستبداله بآخر طالما أنه من المستقلين وليس من حركة حماس           
أمـام احتمـاالت    » مواربـاً «نحو األمام ليس معناه عدم النظر إلى الخلف، ولهذا فضل أن يبقى الباب              

سنذهب إلى األمـم المتحـدة فـى حـال فـشلت            “م فقد انتشرت عبارة     ومن ث . التراجع وتدوير الزوايا  
وفى الـسياق ذاتـه رحـب الرجـل         . فى التصريحات والبيانات التى صدرت عنه مؤخراً      ” المفاوضات

. فى نيويـورك  ” الرباعية الدولية “بالمبادرة الفرنسية، واألرجح أنه ينتظر ما ستسفر عنه غدا إجتماعات           
“ بحيث تتحول الحكومة القادمة مـن       ” المصالحة“ عديل البند األول من بنود      ولهذا هو اآلن يرغب فى ت     

حيث برنامجها هو برنامج الرئيس ، تماما كما صرح هو          “ حكومة الرئيس   “ إلى  “ حكومة توافق وطنى    
  .”صوت فلسطين“ بذلك فى مقابلة مع 

اء المصالحة، والحقيقة أنهـا     هذه الخالفات التى تبرز على السطح اآلن، من الطبيعى أن تؤثر على أجو            
  .تؤثر أيضاً على مسار الحركة الخارجية وإقامة الدولة الفلسطينية

أنه البد من مالحظة أن مياه كثيرة جرت فى بحر السياسة الفلسطينية خالل الفترة من               : أما النقطة الثانية  
ا شهدت تغيرات، أو لم تعـد       فبعض العوامل التى أدت إلى توقيع االتفاق إم       . الرابع من مايو وحتى اآلن      

فالحراك الشعبى الفلسطينى هدأ وتراجع، ولم يعد ضـاغطاً علـى          . قائمة، ودخلت عوامل جديدة معاكسة    
مايو إنتفاضة ثالثة رغم أهمية ما جـرى        15حكومتى الضفة وغزة كما كان قبل توقيع االتفاق، فلم يشهد           

. غزة، وانتهى بنهاية مأساوية فى مخيم اليرموك      باهتا فى الضفة و   ” النكسة“كذلك جاء إحياء ذكرى     . فيه
أما اآلن  . واالهم من كل ذلك أن إتفاق القاهرة جاء فى ظل توقف المفاوضات وفشل المساعى الستئنافها              

فقد نشطت الجهود الستئنافها من جديد وهنا تفاقمت األوضاع، وبدأت المصالحة تترنح من جديـد، ألن                
ى أن تأجيل ملفات الخالف، الناتج عـن غيـاب البرنـامج النـضالى              الرهان فى السابق كان يتأسس عل     

فمجـرد  . المشترك، أمر ممكن فى ظل غياب المفاوضات، أما اآلن فلم يعد الوضع كما كان فى الـسابق      
الحديث عن إحتماالت العودة مرة أخرى إلى التفاوض يجعل من إتفاق القاهرة مظلـة أضـيق مـن أن                   

يث يبدأ معها التزاحم والتـدافع بـين المواقـف المتناقـضة واألجنـدات              يستظل تحتها الطرفان معا، ح    
  .المتصادمة

ويبقى القول، إن سد الثغرة المتمثلة فى غياب البرنامج السياسى ما زال ممكنًا، بيد أن ذلك يتطلب نهجـا                   
عـد  سياسيا مختلفا، وإدراكا مشتركا من قبل قطبى الساحة الفلسطينية لطبيعة ومتطلبـات مرحلـة مـا ب                

فمن كـان يعتمـد خيـار       .. إذ ال يمكن بعد اإلتفاق أن يتصرف كل طرف وكأن شيًئا لم يتغير            . االتفاق
المقاومة ورفض المفاوضات من حيث المبدأ، عليه أن يتذكر أنه التفت إلى طريق الوحدة؛ ألنـه وجـد                  

ومـن كـان    . ى غزة خيار المقاومة قد علق عملًيا، وأصبح همه األساسى الدفاع عن سلطته االنفرادية ف            
يعتمد خيار المفاوضات واتفاق أوسلو والتنسيق األمني، لم يعد فى إمكانه أن يمضى فى طريقه رغـم أن           
المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ورغم إعالنه أن سبتمبر القادم هو المحطة األخيـرة فـى هـذا                  

المصالحة الحقيقية لن تتحقـق،     ومن دون هذا اإلدراك المشترك لطبيعة ومتطلبات المرحلة فإن          . الطريق
حتى ولو نجـح الطرفـان فـى        ( ال بل إن لحظة اصطدام الرؤى والبرامج والخيارات آتية ال ريب فيها           

وستكون المسألة مسألة وقت ليس أكثر، قبل أن ينقلب المشهد برمته رأساً علـى              ) التوافق بشأن الحكومة  
  .عقب

  13/7/2011، األهرام، القاهرة
  

    فلسطينية شروط أوباما ال .73
  عبدالحسين شعبان

اعتبر الكثير من وسائل اإلعالم والدوائر السياسية أن تغييراً مهماً وجديداً طرأ على الموقف األمريكـي                
 أساسـاً   1967، السيما مطالبة الطرفين بالعودة الى حـدود عـام           ”اإلسرائيلي “-بشأن الصراع العربي  
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 الذي يدرك تمام اإلدراك أنه من دون اإلتيان على حـل            لالتفاق، وهو ما جاء على لسان الرئيس أوباما،       
سيعني قفزة في الهـواء أو إبقـاء القـضية          ” المتقدم“قضايا الصراع الخالفية األخرى، فإن هذا الموقف        
  .عائمة في بحر الشعارات من دون حلحلة عملية تُذكر

 فالتفاوض، الذي هو عمـل      ولكن كيف يمكن بدء التفاوض بين الطرفين من دون حل اإلشكاالت العالقة؟           
معقد باألساس، سيكون أقرب الى الالجدوى في ظل استمرار حقول األلغام الذي تعترض طريقه، كما أن                

 وإن كانت تطوراً فـي الـسقف المحـدد للموقـف            1967طرح فكرة التفاوض على أساس حدود عام        
اشـنطن مثـل مطالبـة      االستراتيجي األمريكي، خصوصاً في ظل الشروط القاسية التـي وضـعتها و           

، وهو شرط متعسف، السـيما إذا أخـذنا فـي           ”نقية“كدولة يهودية   ” إسرائيل”الفلسطينيين باالعتراف ب  
وهم من سكان الـبالد      % 20العربية وحقوقهم، علماً بأنهم يزيدون على       ” األقلية“االعتبار مصير سكان    

 الفلسطيني، هو التخلـي عـن الوحـدة         والشرط األكثر قسوة الذي طالب به أوباما المفاوض       . األصليين  
بعد االتفاق الذي أثار جوا من اإليجابية والتفاؤل علـى          . الفلسطينية، وذلك بفك االرتباط بين حماس وفتح      

امتعضت منه وهددت بنسف عمليـة الـسالم طالمـا أن           ” إسرائيل“المستويين الفلسطيني والعربي، لكن     
” إسـرائيل “ن االتفاق مع حمـاس فـي غـزة التـي دمغتهـا              السلطة الفلسطينية في الضفة ال تتخلى ع      

  .الثاني الذي تكرره قيادة أوباما” اإلسرائيلي“، وهذا هو الشرط ”اإلرهاب”ب
علـى  ” إسـرائيل “أما الشرط الثالث فهو في منتهى الغرابة، حين أعلنت قيادة أوباما موقفها المنحاز الى               

ذا الموقف ال جديد فيه، لكن الجديد في مواقف واشـنطن           المستوى الدولي وعدم السماح بتهديد أمنها، وه      
في المحافل الدولية، بمعنى عدم التعرض بالنقد حتى        ” إسرائيل“هو إعالنها عدم السماح بتوجيه النقد إلى        

إلى أعمالها العدوانية وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان وتجاوزاتها على قواعد القانون الدولي، وهو األمر الذي              
 والعدوان  2006على لبنان عام    ” اإلسرائيلي“جتمع الدولي موقفاً تنديدياً منه، السيما بعد العدوان         اتّخذ الم 

 واستمرار حصارها الجائر منذ نحو أربعـة أعـوام          2009 وأوائل عام    2008على غزة في أواخر عام      
  .بحجة فوز حماس واستيالئها الحقاً على السلطة في غزة

سوى التنـازل عـن حقهـم       ) نقية(كدولة يهودية   ” إسرائيل” باالعتراف ب  وال يعني مطالبة الفلسطينيين   
 فضالً عن كونه افتئاتاً على الـشرعة الدوليـة          1948 لعام ،  194بالعودة طبقاً لقرار األمم المتحدة رقم       

لحقوق اإلنسان، على المستويين الجماعي والفردي، السيما أن مثـل هـذا االعتـراف سـيعني قبـول                  
لية التطهير العرقي ضدهم، السيما ضد السكان الذين ظلّوا يتمسكون بخيار البقاء علـى              الفلسطينيين بعم 

أرضهم، على الرغم من تأسيس الكيان الصهيوني وممارسته العنصرية، خصوصاً في مدن يافا وحيفـا               
والناصرة والقدس وعكا وغيرها من األراضي الفلسطينية التي تم احتاللها وتهجير سكانها من وطـنهم،               

  .الحقاً” إسرائيل“ أو ما تجاوزت عليه 1947سواًء ما هو مشمول بقرار التقسيم لعام 
” إسـرائيل “إن حديث أوباما عن تبادل أراض، سيعني ضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية الـى                

وإجالء سكانها منها، والسؤال المطروح كيف يريد أوباما العودة الى عملية التفـاوض فـي ظـل هـذه                   
  اء والمعطيات؟األجو

وإذا كان توحيد الجهد الفلسطيني باتجاه المصالحة والوحدة الوطنية أمراً حيوياً للتفاوض، فـإن رفـض                
، سيعني أن أي حل قد ال يحظـى بموافقـة           ”منظمة إرهابية “اإلدارة األمريكية هذا التوجه، لكون حماس       

ن حالً متكامالً، أي أنه ال يـصلح كحـل          القوى الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وبالتالي لن يكو        
سلمي راسخ، ولعل شرط الوحدة الفلسطينية منظوراً إليها معكوسة، أي قبول غالبية الشعب الفلـسطيني               
بأي حل، سيعني نجاحه وليس العكس، وإالّ فإن أي حل مهما كان إيجابياً سيكون ناقصاً ومبتوراً إن لـم                   

يع المبادرات الدولية واإلقليمية المطروحة، مجـرد بالونـات         يحظَ بإجماع وطني فلسطيني، وستكون جم     
اختبار، وفي أحسن األحوال ال تصل الى الهدف المنشود وهو إقرار حق تقرير المصير وإقامـة دولـة                  

  .1967فلسطينية عاصمتها القدس وعودة الالجئين واالتفاق على العودة الى حدود عام 
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دولة نقية لليهود تعد مخالفة للقرارات واالتفاقيـات        ” إسرائيل”بإن مطالبة الرئيس األمريكي باالعتراف      
الدولية بخصوص العنصرية والتمييز العنصري، وهي قرارات واتفاقيات شارعة، أي منـشئة لقواعـد              

كانون /  يناير 4قانونية جديدة أو مثبتة لها مثل االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري               
 وهـذا   2001 و 1983 و 1978 ولقرارات المؤتمرات الدولية ضد العنصرية في أعـوام          1969الثاني ، 

  .ووصمها بالعنصرية” إسرائيل“ودان ممارسات ) جنوب إفريقيا(األخير عقد في ديربان 
دولة يهودية نقية تجاوزاً على دستور الواليات المتحـدة         ” إسرائيل”كما تعتبر مطالبة أوباما باالعتراف ب     

 يضع حداً فاصالً بين الدين والدولة كما يذهب الى ذلك البروفيسور الفلسطيني المفكـر محمـد         ذاته الذي 
، وال يمكن تصور وجود دولة فـي        ”أمريكا والقضية الفلسطينية  “عبد العزيز ربيع في مقال نقدي بعنوان        

، ”الديجيتال“رقمية  عالم الحداثة وما بعدها وفي ظل التطور الهائل في االتصاالت والمواصالت والثورة ال            
تقوم على عنصر أو عرق أو دين خالص أو نقي، ألن ذلك سيعني فيما يعنيه عنصرية واستعالئية هـذه                   
الدولة، التي يفترض فيها أن تقوم على المبادئ الدستورية العصرية، السيما مبادئ المواطنة التي تـستند                

 يمكن ألية دولة أن تلغيهـا أو تحجبهـا عـن            الى الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة، وهذه حقوق ال       
  .مواطنيها تحت أي ذريعة أو حجة
في المحافل الدولية، فذلك مخالفة ألبسط معايير حرية التعبير،         ” إسرائيل“أما بخصوص عدم السماح بنقد      

،  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وللشرعة الدولية، وللفكرة الديمقراطيـة أساسـاً            19السيما المادة   
خصوصاً أنه سبق للمجتمع الدولي ولمنظمة األمم المتحدة أن دمغا العقيدة الصهيونية التي تقـوم عليهـا                 

 على الرغم من    1975تشرين الثاني عام ،   /  نوفمبر 10 الصادر في    3379بالعنصرية بقرارها   ” إسرائيل“
اليات واألنـشطة الدوليـة      بسبب اختالل ميزان القوى الدولي، لكن العديد من الفع         1991إلغائه في عام    

سبباً أساسياً في خرق السلم واألمن الدوليين       ” إسرائيل“الحكومية وغير الحكومية، ال تزال تعترف بكون        
في الشرق األوسط والتنكر لحقوق الشعب العربي الفلسطيني وممارسة سياسة عنصرية وعدوانية فكيف             

  بمنع واشنطن انتقادها في المحافل الدولية؟” ئيلإسرا“يمكن تكميم أفواه الرأي العام العالمي لمصلحة 
القضية الفلسطينية كانت تنام وتستيقظ، السيما في عهد جورج دبليو بوش االبن لنحـو ثمـاني سـنوات                  

 2000تقريباً، علماً بأن تلك الفترة شهدت أحداثاً جساماً، السيما انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام               
 وقد حاول بوش إحيـاء فكـرة        2009،-2008 والحرب على غزة عام      2006ام  والحرب على لبنان ع   

. وعدوانها وتهديـداتها    ” إسرائيل“الدولتين، لكن األمر سار بتعقيد أشد، خصوصاً في ظل ازدياد تعنّت            
 أوسلو فـالطريق ال يـزال   -واليوم وعلى الرغم من مرور نحو عقدين من الزمان على اتفاقيات مدريد             

وإذا كان أوباما قد تعهد، السيما في خطاب        . تجاه الحل النهائي وإن كان بحدود الحد األدنى         غير سالك با  
ببذل جهود لوضع مشكلة الشرق األوسط في الصدارة وإيجـاد تـسوية            ) 2009حزيران  / يونيو(القاهرة  

ـ                 دود عـام   مناسبة لها، فإن جديده سيكون قديماً، وربما عودة الى المربع األول، حتى إن بدا موضوع ح
 تطوراً، لكنه يحتاج الى تذليل العقبات والتخلي عن الـشروط المـسبقة، لكـي يكـون طريـق                   1967

  .المفاوضات معبداً، وخصوصاً بإزالة األلغام التي تعترض طريقه 
وإذا أراد الرئيس أوباما الوصول الى حل مرضٍ بمعيار الحد األدنى، فال بد من إلغاء شـروطه بـشأن                   

دولة اليهودية النقية، وبخصوص الوحدة الفلسطينية، ناهيكم عن إلغاء شرط عدم نقد الدولـة              االعتراف بال 
 بعـد   1967في المحافل الدولية، وتهيئة مستلزمات الوصول الى اتفاق على حـدود عـام              ” اإلسرائيلية“

  .معالجة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق الحل
  13/7/2011، الخليج، الشارقة
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  خطر الوهمي االيراني الجهاض التسويةتوظيف ال .74
  راكان المجالي

مع ان اسرائيل اكثر من يدرك ان المشروع النووي االيراني ليس اكثر من مشروع دعائي يرتكز عليـه                  
الخطاب االعالمي للجمهورية االسالمية للترويج لدور حامي الحمى لفلسطين والمتاجرة بفـضيتها، مـع              

في اسرائيل من اعالن استنفارها بين الحين واآلخر لمواجهة وهم الخطر           ذلك ال تتوقف الطغمة الحاكمة      
النووي والذي تريد ان تسخّر امريكا والغرب النهائه النه يشكل خطرا على وجود اسرائيل كمـا كـان                  
االدعاء بامتالك العراق السلحة دمار شامل دعت الى زج امريكا والتحالف الغربي في حرب حتى تنـام                 

  .ة العيناسرائيل فرير
ومن جديد يعود نتنياهو للتهويل من خطر السالح النووي االيراني ويطلق صـيحات الحـرب ويـستغل               
االوضاع الحالية في المنطقة لتحريض امريكا على توجيه ضربة عسكرية ساحقة اليران لتبقى اسـرائيل         

تان مالكـة للـسالح     قوة نووية وحيده واقصى ما تتسامح به اسرائيل ان تكون دولة اسالمية مثل باكـس              
  .النووي

كما هو معروف، فان اسرائيل تفاجأت بامتالك باكستان للقنبلة النووية، وحتى لو كان همّ باكستان يومها                
هو مواجهة الهند واللحاق بها نوويا فان اسرائيل لم تُغفًل احتماالً بعيداً وهو ان الباكستان دولة اسـالمية                  

وية او خبرتها النووية في خدمة صراع االمة االسالمية مع الـصهيونية          ولذلك يمكن ان تكون قنبلتها النو     
  . احتالالً لباكستان-عمليا-العالمية ولو ان باكستان هي في حضن الغرب فان احتالل افغانستان كان 

ما نود االشارة اليه هو ان اسرائيل كما هو واضح ال تتسامح مع امتالك ايران سالحاً نووياً، ولـذلك ال                    
ف عن العمل بكل الوسائل الفشال المشروع النووي االيراني وضربه عسكريا اذا لزم االمـر فـي                 تتوق

  .نهاية المطاف
وقد يكون صحيحاً االستنتاج ان ايران تسعى للحصول على سالح نووي لتحسين صورتها فـي الـوطن                 

ي لقيـادة العـالم     العربي والعالم االسالمي، وكذلك تعزيز مكانتها في المنطقة والطمـوح االمبراطـور           
  .االسالمي او لعب دور اقليمي مميز

وبالتأكيد فان الغطرسة واالستكبار الصهيوني والغربي والتهديدات الموجهة اليران من اسرائيل وامريكا،            
كل ذلك يكسب ايران تعاطفا، يغطي على االنتقادات العربية بشكل خاص بشأن دور ايران فـي تـسهيل                  

 وكذلك ممارساتها في التمدد في العراق والمخاوف من مطامع تمدد في انحاء             احتالل العراق وافغانستان  
  .اخرى في الوطن العربي

اغلب الظن ان هنالك تبايناً بين الموقف الرسمي العربي والموقف الشعبي العربي من احتمـال توجيـه                 
ذي كانـت اكثريتـه     ضربة اسرائيلية امريكية اليران وذلك يقترب من حسابات النظام الرسمي العربي ال           

  .وخاصة الخليجية تتمنى تصفية النظام العراقي الذي استفز هذه البلدان بعد احتالله للكويت
ظاهرياً كان كل النظام الرسمي العربي ضد احتالل العراق واسقاط نظامه السياسي بـالقوة العـسكرية                

نما سيصيب المنطقـة كلهـا      وكان الجميع يعلنون ان احتالل العراق لن يقتصر ضرره على العراق ال ا            
  .بافدح االخطاء وسيزلزل الوطن العربي، وهو ما حدث فعال

والمؤكد ان هنالك مخاوف اليوم في المنطقة من آثار وتداعيات ضربة عسكرية اليران خاصة بعـد ان                 
ثبت بعد احتالل العراق ان المشروع االمريكي الصهيوني يهدف الى زرع الفوضي الخالقة والى تفكيك               

  .منطقة بالجملة والمفرق من اجل اعادة تركيبها في اطار مشروع الشرق االوسط الكبيرال
وألن اسرائيل ال نريد التوصل الى تسوية فانها تسعى الى شن حروب صغيرة او دفع امريكا الى حرب                  
كبيرة في اطار حربها الوقائية كما في عهد بوش او حرب بأية تسمية في زمن اوبامـا ولعـل حـرب                     

 العام على غزة واغالق منافذ التسوية فـي         2008 في تموز على لبنان وحربها في نهاية         2006ئيل  اسرا
ظل التمدد االستيطاني الصهيوني وصوال الى اللحظة الراهنه وكل ذلك يشكل مجسات للحرب المتوقعـة               
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ة وهـذا  ضد ايران، وهي حرب سيكون لها ما بعدها وسيتوقف الحديث والبحث في التسوية لسنوات قادم              
مطلب وهدف اسرائيلي يقوم على كسب الوقت لتهيئة االرضية في المنطقة بأكملها لفـرض التـصفية،                
وذلك بعد اسقاط كل االوراق من يد الفلسطينيين وتحديداً المقاومة واسقاط كل توازن للقوى وفي المقدمة                

  .هو ما يفسر كل ما اسلفناالسالح النووي االيراني او غيره وبالتالي شراء الوقت لفرض االستسالم و
  13/7/2011، الدستور، عمان

  
  وطريقة العمل احادية الجانب" صيغة اوسلو "استمرارالمسيرة السلمية بين  .75

  زكي شالوم
حسب تقارير مختلفة أفاد وزير الخارجية ليبرمان لوزيرة خارجية االتحاد االوروبي، الـسيدة كـاترين               

نحو خطوة احادية الجانب في االمم المتحدة، فان اسـرائيل سـتتنكر    أشتون بانه اذا ما اتجه الفلسطينيون       
فقالت وزيرة الخارجية معقبة انها ال تقبـل        . لكل االتفاقات التي وقعت معهم، بما في ذلك اتفاقات اوسلو         

بعد نحو عقدين من التوقيع عليها بهالـة        ". سيكون عالما آخر  "واضافت ان الغاء اتفاق اوسلو      . هذا القول 
ال، ال تزال اتفاقات اوسلو تشكل مصدرا للخالفات حول المنفعة الكامنة فيها، من زاوية نظر دولة                واحتف

  . اسرائيل ومدى صلتها بالفترة الحالية
في جانب الميزان االيجابي يمكن أن نشير الى عدة جوانب ايجابية في اتفاقات اوسلو، من زاويـة نظـر    

  : دولة اسرائيل
 دولة اسرائيل من المسؤولية عن رفاه االغلبية الساحقة من الفلـسطينيين فـي              "حررت"هذه االتفاقات   . 1

كل ذلك، فيما أن حرية المناورة العسكرية السرائيل في هذه المناطق لـم             . مناطق غزة، يهودا والسامرة   
  . تتضرر بشكل ذي مغزى

 مـستقبل التـسوية     اتفاقات اوسلو ساهمت في تعظيم االجماع الداخلي في دولة اسرائيل في مـسألة            . 2
مقبولة اليوم على االغلبية الساحقة من االحزاب، التي تشكل الخريطة          " دولتين للشعبين "فصيغة  . السياسية

  .السياسية في اسرائيل في ظل ابقاء محافل متطرفة، من اليمين ومن اليسار في الهوامش
الحركة الوطنية الفلسطينية فـي     اتفاقات اوسلو عمقت جدا الخالفات داخل العالم العربي وفي اوساط           . 3

  .هذه الشروخ وسعت حرية مناورة اسرائيل. مسألة التسوية
اتفاقات اوسلو رسخت منظومة تعاون أمني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وان شهدت هذه ارتفاعا              . 4

رة طيبة بـين    اذا ما وعندما تقوم دولة فلسطينية يمكن لهذا التعاون ان يشكل أساس لعالقات جي             . وهبوطا
  . اسرائيل والفلسطينيين

بطريق ملتوية، ورغم الخالفات الشديدة، خلقت اتفاقات اوسلو منظومات من التفـاهم االسـتراتيجي              . 5
أهمها هي تحطيم العالقـة التـي       . الهام بين اسرائيل والواليات المتحدة حول تسوية اسرائيلية فلسطينية        

 الـسياسية بـين اسـرائيل والواليـات المتحـدة والتعـاون             كانت قائمة على مدى السنين في الخالفات      
  .االستراتيجي واالمني بينهما

فضال عن ذلك، اليوم، وباالساس على خلفية الجمود الحالي في المسيرة السياسية، والمتوقع أن يـستمر                
ت صـلة   على ما يبدو في المستقبل المنظور ايضا، يمكن أن نسأل باي قدر ال تزال فيه اتفاقات اوسلو ذا                 

اتفاقات اوسلو استندت الى صـيغة      . بالنسبة لتحقيق تسوية سياسية تقوم على اساس مبدأ الدولتين للشعبين         
منذ سنين يبـرز    . المفاوضات الثنائية، برعاية دولية، لتؤدي الى تسوية دائمة بين اسرائيل والفلسطينيين          

اس في خطـوات احاديـة الجانـب،        ميل، تعاظم جدا في السنتين االخيرتين لهجر صيغة اوسلو واالنغم         
هذا الميل ينبع بقدر كبير من تقدير الطرفين بان قدرتهما على تحقيق            . بالتوازي مع المفاوضات وبدونها   

فـضال  . مصالحهما الوطنية في اطار مفاوضات ثنائية، تلوح كمحدودة للغاية وفي واقع االمر شبه صفر             
  . ل جدا من الشك وعدم الثقة المتبادلةعن الخالفات الموضوعية يقف بينهما ايضا سور عا
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او قدرة الطرف االخر على قبول الـشروط االساسـية          / اضافة الى ذلك فان الطرفين يشككان برغبة و       
حكومة اسرائيل الحالية تعمل على اساس فرضية أن الطـرف الفلـسطيني غيـر              . بالحد االدنى للتسوية  

  : رئيس الوزراء نتنياهو عليهممستعد لقبول الشروط االساس الثالثة التي طرحها 
  .االعتراف بدولة اسرائيل كدولة الشعب اليهود. 1
  .االعتراف بنهائية النزاع وانعدام المطالب االخرى من اسرائيل. 2
  . التخلي عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين. 3

 لقبـول شـروطها      السلطة الفلسطينية من جهتها ال تؤمن بان حكومة اسرائيل الحالية ستكون مـستعدة            
  :االساسية للتسوية

  . مع تعديالت طفيفة67االنسحاب الى حدود . 1
  .تقسيم القدس. 2
  .قبول المبدأ، وتطبيقه، جزئيا على االقل، لحق العودة. 3

 كل هذا في الوقت الذي في الخلفية يتواصل الطلب بالتجميد التام للبناء في المستوطنات، بما في ذلك في                  
  .  المفاوضاتالقدس، في اثناء

على أساس هذا الفهم يعمل الفلسطينيون في االشهر االخيرة بشكل احادي الجانب كي ينالوا اعترافا دوليا                
ذروة هذا الجهد ستكون في الجمعية العمومية لالمم المتحدة التي سـتنعقد            . 67بدولة فلسطينية في حدود     

 الجانب سابقة لهم، االنتفاضة، لم تدفع الـى         كل هذا بعد أن تبين لهم بان خطوة احادية        . 2011في ايلول   
اسرائيل هي االخرى أظهرت على مدى الـسنين وال تـزال تظهـر، بافعالهـا         . االمام باهدافهم الوطنية  

خطوة فك االرتباط عن قطاع غـزة       . وقصوراتها، تنكرا لصيغة اوسلو بواسطة خطوات احادية الجانب       
 أن عملية البناء الحثيث في مناطق يهودا والسامرة يعطي          ما. كانت خطوة بارزة في هذا السياق     ) 2005(

  . تعبيرا عن خطوة احادية الجانب من اسرائيل، يقوض بقدر كبير صيغة ورؤيا اتفاقات اوسلو
 بالتوازي يتبين بان الطرف الثالث في االتفاق، االدارة االمريكية، آخذ في فقدان ثقته بـصيغة اوسـلو،                 

االطراف، اذا كـان ممكنـا      " تقنع"ادية الجانب ومن الرباعية ايضا، في أن        ويلقي بثقله على خطواته اح    
هذه الصيغة تقوم ضمن امور اخرى على اساس المبادىء المركزية          . بالوسائل اللطيفة، بان توافق عليها    

  : التالية
  . فينوتبادل لالراضي بين الطر" 67خطوط "قبول مبدأ ان حدود الدولة الفلسطينية ستقوم على اساس . 1
 الفلسطيني، مكانة القدس ومسألة الالجئين، تحسم بعـد         -مسائل اساسية اخرى في السياق االسرائيلي       . 2

  . أن يتحقق اتفاق في مسألة الحدود والترتيبات االمنية
وختاما، يمكن القول انه في الظروف الناشئة في المنطقة في السنوات االخيرة آخذ فـي التعـاظم لـدى                   

 االعتراف بان فرص دفع     - اسرائيل، الفلسطينيين واالدارة االمريكية      - التفاقات اوسلو    االطراف الثالثة 
 الحوار بين الطـرفين برعايـة امريكيـة علـى      -مسيرة التسوية الى االمام بواسطة صيغة اوسلو، أي         

ن حول  بتعبير آخر، فضال عن الفجوات الكبرى بين الطرفي       . مستويات مختلفة من الكثافة، آخذة في التبدد      
مبادىء التسوية، آخذ في التبلور شك كبير حول طريقة العمل التي رسمتها اتفاقات اوسلو للوصول الـى                 

  .  طريق المفاوضات الثنائية بمساعدة دولية-تسوية دائمة 
في الظروف الناشئة سيواصل، على نحو شبه مؤكد، الطرفـان الـصقريان، اسـرائيل والفلـسطينيين،                

مل احادية الجانب، في ظل دفع ضريبة شفوية لغرض التمسك بـصيغة اوسـلو،              االعتماد على طريقة ع   
  . بالطبع على اساس شروط محددة لكل واحد منهما

بقدر ما يمكن أخذ االنطبـاع      .  في الواقع الناشيء، اساس العبء سيقع بالضرورة على االدارة االمريكية         
 في مسألة طبيعة ومدى كثافـة دورهـا فـي    فان االدارة على علم جيد في أنها تقترب من لحظة الحقيقة        

وعلى فرض، معقول جدا، بـان صـيغة        .  الفلسطينية في المستقبل المنظور    -مسيرة التسوية االسرائيلية    
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اوسلو لم يعد بوسعها ان تؤدي الى تسوية دائمة، وان الخيار الوحيد للوصول الى تسوية هو من خـالل                   
ة، فان السؤالين المركزيين اللذين ستقف امامهمـا االدارة         خطوة احادية الجانب ذات طابع تسوية مفروض      

  :االمريكية في هذا السياق هما اثنان
 الفلسطينية حتى ايجاد حـل      -هل ينبغي لالدارة أن تخفف حدة دورها في مسيرة التسوية االسرائيلية            . 1

ح صورة الوضـع فـي      ما للتهديد االيراني وحتى هدوء العاصفة التي ترافق العالم العربي اليوم واتضا           
  .؟"الربيع العربي"أعقاب 

هل الحملة االنتخابية للرئاسة والتي تتعاظم في الواليات المتحدة والموقف العاطف السـرائيل الـذي               . 2
أبداه الكونغرس في اثناء الزيارة االخيرة لنتنياهو الى الواليات المتحدة، تكبل يدي الرئيس وال تسمح لـه                 

  . 2011 ايار 19يحقق رؤيا التسوية كما رسمها في خطابه في بان يلقي بكامل قوته كي 
االنطباع الناشيء هو أن ادارة الرئيس اوباما تميل الى أن تتبنى، النعدام البديل، وانطالقا من االعتراف                
بقيودها، ميل البقاء في الظل في دورها في مسيرة التسوية على االقل حتى اتـضاح صـورة الوضـع                   

 ولكن، الحسم في مثل هذه المسألة االستراتيجية هو في نهاية المطاف بيـد الـرئيس                 .الداخلي االمريكي 
منذ زمن غير بعيد أظهر قدرة على أن يتخذ خطوات غير متوقعة وخالفـا لتقـديرات الوضـع                   . وحده

  ".الدارجة"
  12/7/2011نظرة عليا 
  12/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
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