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  " يهودية إسرائيلدولة فلسطينية مقابل.. "أمريكياا دول عربية تدرس مقترح: "المصريون" .1

أن هناك مشاورات مصرية عربية تجرى حاليا حول مقترح أمريكي          " المصريون"علمت   :عمر القليوبي 
ية للصراع العربي اإلسرائيلي تقوم على مبدأ األرض مقابل السالم وإقامة           بطرح مبادرة سالم شاملة لتسو    

  .، مقابل اعتراف عربي بيهودية الدولة العبرية1967دولة فلسطينية على حدود 
وتجرى المشاورات بهذا الخصوص على مستويات عليا بين واشنطن وعواصـم عربيـة، مـع وعـود         

بية إلعادة طرح القضية الفلسطينية على مجلس األمـن         أمريكية بغض الطرف عن جهود المجموعة العر      
  .وانتزاع اعتراف أممي بالدولة بالفلسطينية المستقلة
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واقترحت واشنطن على دول عربية وإسالمية، من بينها مصر والسعودية وتركيا، لعقد قمـة أمريكيـة                
ربي بيهوديـة إسـرائيل     إسالمية مشتركة تتولى تسويق تسوية دولية للقضية الفلسطينية، مقابل إقرار ع          

  . بأراضي الدولة الفلسطينية المستقلة1948وتوطين الالجئين الفلسطينيين منذ 
لكن العواصم العربية واإلسالمية لم تقدم ردا حتى اآلن على المقترح األمريكي، حيث ال تزال تخـضعه                 

لذي ستستـضيفه األمانـة     للدراسة والمشاورات، وسيتم مناقشة المقترح باجتماع لجنة المبادرة العربية ا         
  .العامة لجامعة الدول العربية يوم السبت بالقاهرة

، أن هنـاك    "المـصريون "وأكد الدكتور طارق فهمي الخبير بمركز دراسات الشرق األوسط بالقاهرة لـ            
لـدى توجـه   " الفيتو"جهودا أمريكية ـ عربية ـ إسالمية إليجاد تسوية تمنع واشنطن من استخدام حق   

  . ن إلى األمم المتحدة لالعتراف بدولتهم المستقلةالفلسطينيي
مع ذلك لم يستبعد إمكانية اعتراف الدول العربية مستقبال بيهودية إسرائيل، خصوصا إذا قدمت واشنطن               

أمام إقامة دولة    .ضمانات وبدأت إسرائيل في تبني سياسات تزيل العراقيل وإيجاد تسوية لقضية الالجئين           
  .قدس الشرقيةفلسطينية وعاصمتها ال

  14/7/2011، المصريون، القاهرة
   

  "إسرائيل"روسيا منعت الرباعية من تبني موقف يدعو لالعتراف بيهودية : نبيل شعث .2
نبيل شعث، اليوم األربعـاء، إن الـدور الروسـي          ' فتح'قال مفوض العالقات الدولية في حركة        : دبلن

الفلسطينيين إلى االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية،      منع الرباعية الدولية من تبني موقف يدعو        ' الحاسم'
 كأساس للمفاوضات من جهة، واالمتناع عـن طـرح          1967مقابل إقرار حدود الرابع من حزيران عام        

  .عضوية الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة من جهة أخرى
ـ     ع الرباعية من تبني هـذه      روسيا لعبت دورا هاما وحاسما في من      'إن  : 'وفا'وأضاف شعث في تصريح ل

، والى االمتناع أيـضا عـن       1967المواقف، وإفشال المقايضة القائمة على أساس العودة إلى حدود عام           
  .'طرح موضوع الدولة في األمم المتحدة في أيلول المقبل

نود أن نشيد بموقف روسيا، وأن نشكر وزير خارجيتها سيرجي الفروف، الذي شكل موقفه              ': وقال شعث 
  .'ية ودعما لقضيتنا الفلسطينيةحما

صحيح أن الرباعية لم تصدر بيانا، ولم تتخـذ         ': وعلق شعث على ما تمخض عن اجتماع الرباعية، قائال        
، إال أنه وفي المقابل لم تستجب للـضغوط         67موقفا يؤيد العودة إلى المفاوضات على أساس حدود عام          

  .'توجه إلى األمم المتحدةالرامية لالعتراف بيهودية إسرائيل، ومنعنا من ال
 13/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لمنع االعتراف بدولة فلسطينية "الفيتو" تدعو واشنطن إلى عدم استخدام السلطة .3

 دعت السلطة الفلسطينية الواليات المتحدة إلى التراجع عن قرارها استخدام حق : أ ف ب-رام اهللا 
عتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة، وأكدت أنها ستتوجه أوالً إلى مجلس األمن النقض لمنع اال

لطلب عضوية لدولة فلسطين، وفي حال عدم تحقق ذلك بسبب استخدام أميركا المتوقع لحق النقض، 
  .فسيتم اللجوء إلى الجمعية العامة

ين في مكتبه في رام اهللا أمس وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لقاء مع صحافي
لطلب االعتراف " طلبنا من اإلدارة األميركية الثلثاء أن تعيد دراسة موقفها من توجهنا إلى األمم المتحدة"

للحفاظ على مبدأ الدولتين ال بد أن تدعم أميركا حقنا في الحصول على "وأضاف  .بدولة فلسطينية
  ".اعتراف بالدولة الفلسطينية

  14/7/2011، الحياة، لندن
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  القوافل مستمرة طالما بقي الحصار اإلسرائيلي: الحيةخليل  .4

أكد الدكتور خليل الحية، رئيس الوفد البرلماني المتواجد في ماليزيا، على ضرورة استمرار قوافل كسر 
الحصار طالما أن الحصار المفروض على قطاع غز ما زال مستمرا، مشدداً في الوقت ذاته على أن 

طول الحرية استطاعت أن تكشف الوجه القبيح لالحتالل وتكشف جرائمه المتواصلة بحق حادثة أس
  . الشعب الفلسطيني

وقال الحية، رئيس كتلة التغيير واإلصالح، خالل لقاء نظمته مؤسسة السالم العالمية التي يرأسها مهاتير 
ا استمرار القوافل باستمرار معادلة يجب أن تبقى قائمة عنوانه"محمد، رئيس وزراء ماليزيا األسبق، 

  ". الحصار واستمرار المقاومة باستمرار االحتالل
وركز الحية خالل اللقاء في حديثه على ثالثة محاور رئيسية تحدث فيها عن الوضع الفلسطيني 

  . واستمرار الحصار والوضع اإلنساني في قطاع غزة
أبرز هذه : "لتي تقف في طريقها، وقالبالمصالحة رغم كل المعوقات ا" حماس"وشدد على تمسك حركة 

المعوقات في طريق المصالحة تتمثل في رفض االحتالل وأمريكيا لهذه المصالحة وتهديد السلطة بوقف 
المساعدات إذا تمت، وتمسك الرئيس عباس بمرشحه بعيداً عن ما تم االتفاق عليه في ورقة المصالحة 

  ".  نحن مصرين على المصالحة وتحقيقهابأن االختيار سيكون بالتوافق، ولكن رغم ذلك
  13/7/2011فلسطين اون الين، 

  
  حكومة هنية تطالب األمم المتحدة بالتدخل لوقف قرار إبعاد نواب القدس .5

دعت الحكومة الفلسطينية في غزة األمم المتحدة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والضغط : غزة
  ".واب القدس ووزيرها السابقللتراجع عن قرار إبعاد ن"على االحتالل 

جاء على لسان وزير األسرى والمحررين في غزة، ورئيس اللجنة الحكومية للتضامن مع نواب القدس 
الدكتور عطا اهللا أبو السبح، خالل مسيرة تضامنية مع نواب القدس المهددين باإلبعاد انطلقت اليوم 

األمم المتحدة في غزة بمشاركة عشرات ، من أمام المجلس التشريعي صوب مقر )13/7(األربعاء 
  .النقابيين وممثلين عن الوزارات بغزة، وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني

واجب "ودعا أبو السبح األمم المتحدة إلى تطبيق المواثيق الدولية والقوانين التي نصت عليها، مضيفًا أنه 
بها وبجانب النواب ليكتب في التاريخ أنها وطني وشرعي على السلطة الفلسطينية أن تصطف بجانب شع

  ".انحازت لخيار شعبها
  13/7/2011قدس برس، 

 
   يكثف محاوالته لتجنيد عناصر من المقاومة في غزة"الشاباك": الشرق األوسط .6

في ) الشاباك(كشفت مصادر أمنية فلسطينية النقاب عن تكثيف المخابرات اإلسرائيلية الداخلية  :غزة
.  من محاوالتها لتجنيد شباب فلسطينيين في قطاع غزة، عبر إجراء اتصاالت هاتفية معهماآلونة األخيرة

أن التحقيقات التي تجريها األجهزة األمنية الفلسطينية تظهر بشكل " الشرق األوسط"وذكرت المصادر لـ
ون يحرص على تجنيد أشخاص إما أعضاء في حركات المقاومة المختلفة أو قريب" الشاباك"واضح أن 

وحسب هذه المصادر، فإن . منها، حتى يتسنى له اختراق هذه التنظيمات واالطالع على ما يجري داخلها
يسعى أيضا لتجنيد شباب يقيمون بمحاذاة مناطق التماس القريبة من الحدود الفاصلة بين قطاع " الشاباك"

الت التي قد تقدم عليها غزة وإسرائيل حتى يتسنى له الحصول على معلومات استخباراتية حول المحاو
فصائل المقاومة لتنفيذ عمليات عبر الخط الحدودي، ويركزون أيضا على أشخاص يعملون في األنفاق 
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وفي مجال صيد األسماك، حتى يتسنى لهم الحصول على معلومات حول عمليات تهريب السالح 
  .المحتملة

  24/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  متابعة العربية يهدف للتشاور في الحركة السياسية حتى أيلولاجتماع لجنة ال: ردينةأبو  .7
 قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هدف اجتماع لجنة المتابعة العربية في الدوحة : رام اهللا

وأضاف أبو ردينة أن االجتماع يبحث كيفية  .سبتمبر/ غدا، هو التشاور في الحركة السياسية حتى أيلول
نفيذ استحقاق أيلول، إلى جانب التنسيق المستمر بخصوص التحديات القادمة أمام انسداد عملية التحرك لت

السالم وفشل اللجنة الرباعية في اإلعداد لمفاوضات وفق الشرعية الدولية نتيجة التعنت اإلسرائيلي 
قرار البدء وشدد على أن الموضوع الرئيسي هو الذهاب إلى األمم المتحدة التخاذ  .والعجز الدولي

  .بحركة نشطة في أي اتجاه تأخذه لجنة المبادرة العربية والقيادة الفلسطينية
  13/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "لتجميل إعالنها بالفشل"لشرق األوسط محاولة لإرسال وفد " الرباعية" قرار:رياض منصور .8

الرباعية "لسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور قرار اعتبر السفير الف:  أسعد تلحمي–الناصرة 
لتجميل إعالنها "في اختتام اجتماعها في واشنطن إرسال وفد إلى الشرق األوسط محاولة " الدولية
وأضاف في . ، مضيفاً أن األميركيين فشلوا في الحصول على موافقة إسرائيلية لبيان ختامي"بالفشل

إن دوالً في االتحاد األوروبي ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية قبل أمس " هآرتس"مقابلة مع صحيفة 
المقبل، لكنه رفض اإلفصاح ) سبتمبر(موعد االجتماع السنوي للجمعية العمومية لألمم المتحدة في أيلول 

وأشار إلى أن . عن هوية هذه الدول، فيما توقعت الصحيفة أن الحديث يدور عن السويد وارلندا واسبانيا
  .130 دولة متوقعاً أن يصل العدد إلى 122الفلسطينيين حصلوا حتى اآلن على اعتراف 

غير عنيفة، على غرار االحتجاجات في "ولم يستبعد السفير أن تشهد الضفة الغربية احتجاجات شعبية 
  .في أعقاب قرار األمم المتحدة االعتراف بفلسطين دولة مستقلة" مصر

  14/7/2011الحياة، لندن، 
  

  !لعبة استخبارية إسرائيلية لتجنيد العمالء "أكاريام ": أمنيصدرم .9
األربعاء عن قيام جهاز االستخبارات " صفا "كشف مصدر أمني موثوق لـ :  هاني الشاعر-رفح 

الستقطاب عدد كبير " أكاريام"منذ فترة طويلة بإنشاء لعبة عبر اإلنترنت تحمل أسم ) الشاباك(اإلسرائيلي
 السن والقاصرين للتسجيل فيها بأسماء حقيقة أو مستعارة كما يحدث بأي لعبة أو من الشباب وصغار

  .موقع دردشة على الشبكة العنكبوتية
فتح غرفة محادثة يتبادل األعضاء "وأوضح المصدر أن االستخبارات أضافت خاصية لهذه اللعبة وهي 

اجد أفراد االستخبارات بأسماء مستعارة ، ومن خالل غرفة المحادثة يتو"من خاللها الحديث بجانب اللعبة
، ويبدءون بالتعارف على "الخ" ..القناص"، "قمر متأللئ"، "عاشق الشهادة"، "فرسان الشهادة"منها 

  .األشخاص بغرض الصداقة
يغرق الشباب بالحديث مع هؤالء األشخاص كونهم صغار وبعضهم في سن مراهقة ومنهم ما "وتابع 

الفئات التي تميل لتكوين صداقات مع أشخاص آخرين أو األشخاص تجاوز هذا السن، خصوصا 
  .محدودي الثقافة

وتكبر العالقة يوما بعد يوم، حتى يطلب رجل االستخبارات الذي مازال مجهوال ويتقمص شخصية عادية 
  ..". رقم هاتف هذا الشخص، ويبدأ التحدث معه ويستدرجه بأساليب مختلفة
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ألمن الداخلي التابع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة علم بهذه اللعبة ولفت المصدر إلى أن جهاز ا
عبر " أكاريام"وخطورتها، بعدما حضر شخص للجهاز ليخبرهم بأنه سجل باسم مستعار في لعبة تُسمى 

شبكة اإلنترنت، وبدأ بالتعارف من خاللها على بعض األصدقاء الذي طلب إحداهم منه معلومات عن 
  .الخ ..المقاومة بغزة

  13/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "مهيناً" بقاء فياض ومغادرة هنية أمراً تعّدحماس :  فتوحروحي .10
 اكد روحي فتوح الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس أن حركة حماس ليس لـديها اعتـراض                 :غزة

ة واضحة تعتمد المرجعيات    على شخص الدكتور سالم فياض، في حين قال إذا أقرت اللجنة الرباعية خط            
الدولية في عملية المفاوضات كخيار سنذهب إلى المفاوضات، أما إذا بقيت حالة االستعصاء دون اختراق               

  .لالنسداد سنذهب إلى األمم المتحدة
وأوضح فتوح في مقابلة أجراها الزميل أيمن أبو شنب أن اللقاء األخير الذي جمعه مع رئيس الحكومـة                  

ل هنية يأتي انسجاما مع مناخ المصالحة لتبادل مزيد من األفكـار لعـدم جمـود عمليـة                  المقالة إسماعي 
  .المصالحة وكيفية الخروج نحو األفضل وتطبيق بنود االتفاق

إن رأي اإلخوة في حماس يقول تشكيل الحكومة يجب أن يأتي بالتوافق وأنهـم يعتبـرون بقـاء                  :"وتابع  
  ".هنية أمرا مهينافياض لرئاسة الوزراء ومغادرة إسماعيل 

كما فهمت ليس لهم اعتراض على شخص سالم فياض ولكنهم يعترضـون علـى الطريقـة                :" وأضاف
  .جاءتا نتيجة االنقسام الذي جرى" الحكومة المقالة، وحكومة فياض" واألداء باعتبار انها حكومات األزمة

  13/7/2011وكالة معا االخبارية، 
  

  نار على المواطنين في مخيم الفارعة اطالق قوات االحتالل اليدينفياض  .11
سالم فياض وبشدة، إطالق قوات االحـتالل       . دان رئيس الوزراء الفلسطيني د    :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

النار على المواطنين في مخيم الفارعة، أثناء اجتياحها للمخيم، ما أدى إلى استشهاد المـواطن إبـراهيم                 
راء إصابته بجروح، وإعاقة سيارة اإلسعاف حوالي نـصف         عمر سرحان، الذي كان متوجها للصالة، ج      

أدين بشدة ارتكاب جريمة قتـل المـواطن        : "وقال .ساعة من نقله إلى المستشفى، ما أدى إلى استشهاده        
إبراهيم سرحان، كما أدين استمرار سياسة االجتياحات العسكرية للمناطق الفلسطينية وإطالق النار علـى              

  ".المواطنين
  14/7/2011 الغد، عمان،

  
   تنفي وجود خالفات مع القاهرة بشأن المصالحةالسلطة .12

نفت السلطة الفلسطينية أمس ما رددته بعض وسائل اإلعالم عن أن مصر وجهت عتاباً إلـى الـرئيس                  
 وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى         .الفلسطينيةالفلسطيني محمود عباس بشأن المصالحة      

ة بركات الفرا أمس األربعاء  في بيان  إن العالقـة التـي تـربط الجـانبين الفلـسطيني               الجامعة العربي 
وأضـاف أن   . والمصري على المستويين الرسمي والشعبي قوية وثابتة وال يستطيع أحد أن ينال منهـا               

وزير خارجية مصر محمد العرابي خالل اللقاء الذي جمع بينه ونظيره الفلـسطيني الـدكتور ريـاض                 “
  .”كي أوضح أن ما نسب إليه من تصريحات حول هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحةالمال

  14/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

   وخطوة األمم المتحدة ليست أساسية...غزة ال يمكن أن تكون دولة: المصريهاني  .13
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لفلـسطينية  أن اإلعتراف بالدولـة ا    , اليوم األربعاء , أكد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري     : غزة
  .دولياً خطوة مهمة ولكن ليست أساسية

أن اإلعتراف بالدولة من جهة دولية خارجية       , "وكالة قدس نت لألنباء   "وأضاف المصري خالل حديثه لـ      
الفتاً إلى ضرورة إتباع طريق غيـر طريـق         , خطوة مهمة ولكنها غير أساسية وتعتبر معنوية ورمزية       

  .فلسطينيةالمفاوضات ألنها لن تقيم الدولة ال
وإسـرائيل  , وشدد على أن الدولة الفلسطينية لن تقام حسب إتفاقية أوسلو إال بالضفة الغربية وقطاع غزة              

  .متمسكة بالضفة ألبعد الحدود بالقدس واألغوار وغيرها ألسباب تاريخية ودينية وأمنية وعسكرية
ان هناك تغييـر فـي مـوازيين        وأوضح أن الدولة لن تقام ويكون لها إعتراف خارجي وداخلي إال إذا ك            

مؤكداً ضرورة وجود برنامج سياسي قـادر علـى إنهـاء           , "اإلسرائيلي والفلسطيني "القوى بين الطرفين    
  .االحتالل

كما أكد أن غزة ال يمكن أن تكون دولة بحد ذاتها حتى في ظل إنسحاب االحتالل منهـا ألنـه يمـارس                      
مشيراً إلى أنه من المعروف بالمقاييس العالمية       ,  الغربية وكذلك الضفة , سلطاته عليها كأنه بداخلها وأكثر    

ال : " قـائالً , أن المنطقة المحتلة ال يمكن أن تسمي نفسها دولة حتى لو أشار الجميع إليها على أنها دولة                
  ".دولة وال سيادة في وجود االحتالل 

  13/7/2011، وكالة قدس نت
  

   طالب خالل العام الحالي1003 لطلبة لبنان يغطي تعليم  عباس الرئيسصندوق .14
 أعلن جواد ناجي المدير التنفيذي لصندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة طلبـة لبنـان اليـوم                 :رام اهللا 

األربعاء، أن الصندوق غطى تكاليف جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات لالستفادة مـن دعـم الـصندوق               
  . طالب وطالبة1003والبالغ عددهم 

مر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء لمناسبة مرور عام على تأسـيس الـصندوق              وتوقع ناجي في مؤت   
-1300بمبادرة من الرئيس، أن يرتفع عدد المستفيدين من الصندوق في العام الدراسي القادم إلى ما بين                 

من المنح المخصصة للسلطة ومنظمة التحرير للطلبـة فـي          % 40 طالب، مشيرا إلى تخصيص      1500
  .لبنان

 مليون دوالر، متوقعا أن تصل      2,5إن الكلفة المالية للطلبة الذين تمت تغطيتهم وصلت إلى          ': وقال ناجي 
 مليون دوالر لعدد من الطلبة يتراوح عددهم بـين          14كلفة التعليم خالل السنوات األربع القادمة لحوالي        

ضات من قبل   ، مبينا أن إدارة الصندوق تمكنت من الحصول على تخفي         ' طالب وطالبة  5000 إلى   4500
  .' التي يدرس بها الطلبة30الجامعات والمعاهد الـ

 مليـون   1.800 مليون دوالر، تم صرف حـوالي        4وصل حجم التبرعات للصندوق حوالي      ': وأضاف
 مليون التي تعهد بها رئيس الوزراء ولم تصل الصندوق بسبب األزمة الماليـة التـي                2دوالر، عدا عن    
  .تعيشها السلطة

  14/7/2011، )وفا(والمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء 
  

  نرفض نقل شاليط من غزة للقاهرة : مرزوقأبو  .15
موسى أبو مرزوق، ما تداولته الصحف . رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د: غزة

 العبرية حول فكرة نقل األسير اإلسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط من غزة إلى العاصمة
وأكد أبو مرزوق في تصريح خاص  .المصرية القاهرة للمساعدة في إنجاز صفقة تبادل األسرى

األربعاء، أن هذه الفكرة مرفوضة تماماً،  موضحاً أن بقاء شاليط بغزة مرتبط ببقاء " الرسالة نت"لـ
وأشار إلى أن  ."المنطق األعوج"مشبهاً هذا الطلب بـ" اإلسرائيلي"األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل 
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بقاء شاليط في غزة ليس عقبة في وجه إنجاز صفقة التبادل، مؤكداً أن العقبة الوحيدة هو تماطل حكومة 
نتنياهو في موافقتها على شروط المقاومة الفلسطينية باإلفراج عن األسرى المطروحة أسمائهم ضمن 

  .ا حتى اللحظةوأكد، أن الصفقة متوقفة ولم يطرأ أي جديد عليه .صفقة التبادل
 13/7/2011الرسالة، فلسطين، 

  
   حماس للتمسك بأهداف الحكومة المقبلة وليس بأشخاصهاتدعوفتح  .16

 دعت حركة فتح، األربعاء، حركة حماس إلى التمسك بأهداف الحكومة المقبلة وليس :رام اهللا
ضية اإلعالم وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفو .بأشخاصها

والثقافة لحركة فتح، إن حماس تتعامل مع ملف المصالحة والوحدة الوطنية وفقا ألهواء بعض قياداتها 
الشخصية ونزعاتهم الفردية والتحالفات اإلقليمية وليس من باب تغليب المصالح العليا لقضيتنا وشعبنا 

واستهجن  .قدما بمشروعنا الوطنيالفلسطيني والبحث عن القواسم المشتركة وتذليل العقبات للمضي 
إصرار حماس على رهن المصالحة الوطنية وتعطيلها بسبب شخص بعينه، بعد موافقتها العلنية على 
األهداف العليا للمرحلة المقبلة ومهمة الحكومة المتمثلة بإعادة إعمار غزة واإلشراف على االنتخابات 

  .الرئاسية والتشريعية وتوحيد مؤسسات الوطن
 13/7/2011، )وفا(ة األبناء والمعلومات الفلسطينية وكال

  
  باتت موضع شك ويجب مراجعة تحركاتها" األونروا"أهداف : حماس .17

بشعارها " األونروا"حذّر مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس بلبنان من تالعب وكالة : بيروت
، مشيرا إلى أن هذا التغيير، "هدهبعدما قيل إنها رضخت للمطالب الشعبية، وأعادته إلى سابق ع"واسمها، 

لم يطل الموقع العبري الذي ما زال كما كان، ولم تُضف العبارة "الذي طال الموقع العربي واإلنكليزي، 
   ".التفسيرية إليه

تتالعب على الكالم، وأن أهدافها باتت موضع "ما زالت " األونروا"، أن وكالة ى المكتب في بيانورأ
وحذّر من  ".كاتها بالتفصيل، وأن الثقة بينها وبين شعبنا أصبحت معدومةشك، ويجب مراجعة تحر

شعبنا لم يقبل بهذه "مع وعي الشعب الفلسطيني، ولفتت النظر إلى أن " األونروا"التي تتعامل فيها " الخفة"
رار استم"وأكّد على أن  ".األونروا"، مطالباً أن يدخل التعديل في صلب اسم "الجملة التفسيرية أصالً

  ".األونروا بهذه الطريقة، سيؤدي حتماً إلى احتجاجات أوسع مما تشهده الساحة الفلسطينية في هذه األيام
 13/7/2011قدس برس، 

  
  "وقاحة سياسية"زيارة بابوليس لرام اهللا : البطشخالد  .18

س اليوناني أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، على أن زيارة الرئي :ريما زنادة - غزة
 لكسر حصار 2كارلوس بابوليس لرام اهللا تمثل وقاحة سياسية خاصة بعد رفضه سير أسطول الحرية 

هذه الوقاحة السياسية تأتي لمحاولة كارلوس الواضحة إلرضاء االحتالل  ":"الشرق"وقال البطش لـ .غزة
ان االقتصادية حيث يشارك اإلسرائيلي والمجتمع الدولي من أجل الحصول على مساعدة لحل أزمة اليون

،ولفت إلى أنه كان من المفترض من " االحتالل في حصار غزة وبالوقت ذاته يأتي لزيارة رام اهللا
الرئيس محمود عباس عدم استقباله في فلسطين خاصة أنه شارك االحتالل في حصار أكثر من مليون 

  .ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر
  14/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
  موقف حماس من استقبال الرئيس اليوناني إما جهل سياسي أو افتعال أزمة: فتح .19
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 أعرب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، عن استغرابه من موقف حماس من استقبال :رام اهللا
 تعاالافإن موقف حماس هذا إما أن يكون جهال سياسيا أو ": وقال .الرئيس محمود عباس للرئيس اليوناني

وأكد في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة،  .، مرجحا أن يكون االحتماالن معا"مقصودا ألزمة
أن هذه المهاترات المتكررة الصادرة عن قيادات حماس إنما تهدف إلى تعطيل تنفيذ المصالحة "األربعاء، 

  ."اسوإلى إعادتنا إلى المربع األول لالنقسام األسود الذي تسببت به حم
  13/7/2011، )وفا(وكالة األبناء والمعلومات الفلسطينية 

  
   صواريخ على تجمعات إسرائيليةتطلق أربعة المقاومة: غزة .20

أعلن الجيش اإلسرائيلي عن سقوط قذيفة صاروخية محلية الصنع أطلقت من  :وكاالت - محمد جمال
ابات أو أضرار، كما سقط اإلقليمي دون أن تقع إص" شعار هانيغيف"قطاع غزة في محيط مجلس 

أشكول بالنقب الغربي، ليصبح أربعة عدد الصواريخ التي سقطت ، صاروخ آخر على المجلس اإلقليمي
   .على أهداف إسرائيلية على تخوم قطاع غزة

  14/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

  من تصعيد جديد " إسرائيل "تحذرحماس  .21
إن التهديدات اإلسرائيلية باستهداف : "ي حماس إسماعيل رضوان القيادي ف.دقال :  عمر عوض-غزة 

األربعاء، " للرسالة نت"وحذر في حديث  ".قادة الحركة ورموزها، لن ترهبنا، بل ستزيدنا صموداً وثباتاً
االحتالل من اإلقدام على تغيير قواعد اللعبة مع حركة حماس، مبيناً أنها لن تصمت على عدوانه بحق 

 أن تهديدات االحتالل تدلل على نيته المبيتة للعدوان على غزة، وأشار رضوان إلى .قطاع غزة
  ". لن يفلح االحتالل لجر المنطقة لتصعيد عسكري جديد: "مستدركاً

وحول تحميل االحتالل حركة حماس، مسؤولية إطالق الصواريخ من قطاع غزة، تجاه البلدات 
ا تهدف إليجاد المبررات الستهداف قيادات في فلسطين المحتلة، أكد القيادي رضوان، أنه" اإلسرائيلية"

  .المقاومة الفلسطينية، متهماً االحتالل بالعمل على تصدير أزماته الداخلية والسياسية للساحة الفلسطينية
  13/7/2011الرسالة، فلسطين، 

  
   تتوعد االحتالل برد قاس"القدسسرايا " .22

بلسان المتحدث " ركة الجهاد اإلسالميالذراع العسكرية لح"توعدت سرايا القدس :  حامد جاد-غزة 
باسمها أبو أحمد، االحتالل برد قاس في حال مواصلته استفزاز المقاومة مؤكدا أن فصائل المقاومة سترد 

  .على هذا االستفزاز والتصعيد بما يشكل صدمة لالحتالل ومؤسسته العسكرية
ددته وسائل إعالم االحتالل حول نسخة منه صحة ما ر" الغد"ونفى أبو أحمد في تصريح مكتوب تلقت 

قيام فصائل المقاومة الرئيسية بإطالق صواريخ منذ التوافق الداخلي على توفير حالة من الهدوء 
وأشار أبو أحمد إلى أن بوادر التصعيد اإلسرائيلي بدأت  .واألجواء المناسبة إلتمام المصالحة الداخلية

ث لوحظ ازدياد عمليات التوغل الجزئية سواء في غزة تلوح في األفق من جديد منذ أكثر من شهرين حي
  .أم مدن الضفة الغربية المحتلة

  14/7/2011الغد، عمان، 
  
  

   المتحدةاألمم لكسبها في مواجهة التحرك في أوروبية بابتزاز بلدان "إسرائيل" تتهمفتح  .23
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اهو بأنها تستغل  برئاسة بنيامين نتنياإلسرائيليةاتهمت حركة فتح الحكومة : اشرف الهور -غزة 
 إلى صفها في مواجهة التحرك الفلسطيني الهادف إلى لكسبها أوروبية االقتصادية لدول األوضاع

  .1967 المتحدة بدولة على حدود العام األممالحصول على اعتراف من 
هم  قرار نتنياهو تفضيل العمال الرومان والبلغار وخصإن عيطة الناطق باسم حركة فتح أبو فايز .دوقال 

يمثل ابتزازا سياسيا " استقدامهم للعمل فيها إسرائيلبحصة كبيرة من مجموع عمال البناء الذين تنوي 
 األمم، في مواجهة التحرك الفلسطيني نحو إسرائيل صف حكومة إلى استقطاب هذه الدول إلىيهدف 

  ."67المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين على حدود 
  14/7/2011دن، القدس العربي، لن

  
  "إسرائيل"لـفشل الرباعية يعود للموقف األميركي المساند : "الشعبية" .24

 أكد مصدر مسؤول في الجبهة العربية الفلسطينية أن فشل اللجنة الرباعية في التوافق حول :رام اهللا
ف موقف حازم يلزم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتزامات عمليه السالم كان بسبب الموق

األميركي المساند للموقف اإلسرائيلي دون أي مسؤولية من قبل اإلدارة األميركية باعتبارها راعية عملية 
اإلسالم وان هذا الموقف جاء بحسابات مصالح اإلدارة األميركية وليس بحسابات المصالح األميركية في 

  .كية القادمةالمنطقة والعالم وهو مرتبط بشكل واضح باالستعداد لالنتخابات األمير
  14/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الفجراغتاله االحتالل أثناء توجهه لصالة .. تشييع ناشط من حماس في نابلس .25

في موكب مهيب ووسط حالة من الغليان شيع المئات من الفلسطينيين على رأسهم :  جمال جمال-القدس 
 عاما من بلدة 22معة النجاح ابراهيم سرحان نواب الحركة اإلسالمية جثمان الشهيد الطالب في جا

 الشاب سرحان بدم أعدمتوكانت قوات االحتالل قد . الفارعة قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة
  . حتى وافته المنيةإسعافهصالة الفجر مباشرة ومنعت ل بعد خروجه أمسبارد فجر 

هيم سرحان هو أحد أبنائها ونشطائها في مخيم وأكّدت حركة حماس في الضفة الغربية، أن الشهيد إبرا
 توجهه لصالة الفجر، أثناءالفارعة قضاء نابلس شمال الضفة الغربية قتل غدراً من قبل قوات االحتالل 

وجاء أن الشاب إبراهيم سرحان، . فيما ادعت قوات االحتالل أنها أطلقت عليه النار بعد أن حاول الفرار
في جامعة النجاح في مدينة نابلس، استشهد بعد أن أصيب بالرصاص وهو طالب في كلية الهندسة 

  .المستشفى إلى بنقله اإلسعاف يسمح جنود االحتالل لسيارة أنونزف حتى الموت دون 
   14/7/2011الدستور، عمان، 

  
  "كتائب األقصى" عن عضوين من العفو تلغي "إسرائيل" .26

ى إلغاء العفو الممنوح الثنين من أفراد الكتائب في أكد كتائب شهداء األقصى، إقدام قوات االحتالل عل
إن المخابرات ": ناطق باسم كتائب األقصىال  أبو مجاهدوقال . محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

اإلسرائيلية أبلغت األجهزة األمنية في بيت لحم بإلغاء قرار العفو الصادر بحق هادي دعدرة ومحمد 
  ". يد أحمد البلبول التابعة لكتائب األقصىرمضان من مجموعات الشه

  13/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  
  
  

  غزةنفي وصول أسلحة ليبية لقطاع ت"  صالح الدينالناصرألوية " .27
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نفى أبو مجاهد الناطق باسم ألوية الناصر صالح الجناح العسكري للجان المقاومة :  أيمن الرفاتي-غزة 
 مؤكداً أن هذه االدعاءات تنصب ، حول تشبع قطاع غزة باألسلحة الليبيةةاإلسرائيليالشعبية االدعاءات 

 ":الرسالة نت"وقال أبو مجاهد في تصريح لـ .في إطار تبرير أي عدوان محتمل على قطاع غزة
 وهذا األمر ،وتهدف لرسم مالمح عدوان جديدة على قطاع غزة, ليست جديدة" اإلسرائيلية"االدعاءات "

وأكد أن المقاومة الفلسطينية من حقها الدفاع عن نفسها والحصول على  ".فينة واألخرىيتكرر ما بين ال
لو أن هناك أسلحة ليبية أو " : متسائالً، نافياً وصول أسلحة ليبية لغزة بشكل قاطع،السالح من أي مكان
  ". حين خروجها من ليبيا وقبل أن تصل القطاع"إسرائيل"ما شابه الستهدفتها 

 12/7/2011سطين، الرسالة، فل
  

  تطور ايجابي في العالقات..  من دمشق لعمانإقامتهنزال ينقل ":  العربيالمستقبل" .28
كشفت مصادر موثوقة في العاصمة األردنية عن تواصل اتصاالت مكثفة بين حركة حماس والدولة 

ال، عضو وقالت المصادر إن محمد نز .األردنية خالل األشهر القليلة الماضية، بشكل بالغ السرية
المكتب السياسي لحركة حماس عاد لإلقامة في منزله في العاصمة األردنية منذ فترة غير قصيرة، على 

  . نشاط سياسي أو إعالمي داخل األراضي األردنيةبأيقاعدة عدم القيام 
  13/7/2011المستقبل العربي، 

  
   معلقة حتى إشعار آخر المصالحة: تحليل .29

اتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن المصالحة تنتظر تغييرا في رأى الك:  رزق الغرابلي-غزة 
عد الكاتب والمحلل السياسي هاني وعقلية الرئيس محمود عباس لتصبح موافقة لما يخدم الشعب، 

المصري أن المصالحة متوقفة على التطورات التي ستحدث على صعيد المفاوضات والثورات والحراك 
  ".أيلول"الشبابي و

إذا بقي عباس يصر على فرض سالم فياض على اتفاق المصالحة األمر الذي يخالف ما : "الصوافوقال 
لكن على ما يبدو أن عباس يريد استثمار هذه الفترة الزمنية ". "تم التوقيع عليه، فالمصالحة لن تتحقق

 فشل في ذلك، الختبار فرض خياراته من خالل التوجه لألمم المتحدة، ربما يعيد التفكير من جديد لو
  .، حسب الصواف"رغم استبعادي لهذا االحتمال

وعد أن عباس يحاول بفرض فياض وخضوعه تحت االبتزاز األمريكي، والرغبة األوروبية أن يفرض 
وجهة نظره، حتى على تشكيل الحكومة االنتقالية برئيس وزرائها ووزرائها وبرنامجها السياسي، وهذا 

  ".لحة الذي وقع في القاهرة، وهذا ربما هو الخلل األكبر الذي يعيق االتفاقيناقض بالكلية اتفاق المصا
لكن المصري، يرى أسبابا أخرى تعرقل المصالحة، وتؤخر الحكم عليها، وأهمها التطورات التي ستحدث 
على صعيد المفاوضات وعلى صعيد الثورة العربية السيما في مصر وسوريا، وعلى الحراك الشبابي 

وأشار إلى أن تعليق وتجميد المصالحة ال يعني انهيارها  ". التوجه إلى األمم المتحدةوعلى صعيد
  .بالكامل، فهي في لحظات انتظار لما ستتمخض عنه التطورات

وانتظار التطورات خطأ، من وجهة نظر المصري، الذي لفت إلى أنه باإلمكان التعامل مع المصالحة 
سئولية هذا التأخير لطرفي المصالحة، الذين قال إن كال منهما كبديل تكتيكي وضرورة وطنية، محمال م

  .يريد للمصالحة أن تبقى دون تطبيق، مع نتائج وثمار يحققانها من جراء هذا الوضع
فالرئيس عاد ليمثل الفلسطينيين ككل وأخذ تفويضا من حماس بمهلة جديدة للمفاوضات، وحماس حصلت "

القة جيدة مع مصر، هذا الوضع دون تطورات ضاغطة شعبية أو على تخفيف القيود على معبر رفح وع
  .، كما عبر المصري"خارجية من الممكن أن يستمر، وإذا استمر فسينهار
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وثمة دواعٍ أخرى لتأخير المصالحة، مرفوضة من وجهة نظر المصري، وأهمها الخوف من أن تشكيل 
والمجتمع الدولي، والخوف من أن يؤثر " سرائيلإ"الحكومة قد يؤدي إلى معاقبة السلطة من قبل أمريكا و

  .ذلك على معركة التوجه إلى األمم المتحدة
  13/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  

  
  يزور تونس" الشعبية"وفد من  .30

استقبل الوزير األول في الحكومة االنتقالية في تونس الباجي قائد السبسي، الثالثاء في قصر : تونس
وذكر مصدر إعالمي تونسي رسمي أورد  .لقصبة، وفدا عن الجبهة الشعبية  لتحرير فلسطينالحكومة با

الخبر، أن أعضاء الوفد الفلسطيني أكدوا مساندتهم المتواصلة للثورة التونسية، معتبرين أن نجاح تونس 
   ".دلةبمثابة الدعم المتجدد للشعب الفلسطيني ولقضيته العا"في مسار االنتقال الديمقراطي هو 

  13/7/2011قدس برس، 
  

   عن قانون المقاطعة رغم االنتقادات الدوليةيدافعنتنياهو  .31
المقاطعة دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس في مداخلة في الكنيست عن القانون : وكاالت–القدس 

شوه صورة نتيجة عملية ديمقراطية في بلد ديمقراطي، وليس هذا القانون هو الذي سي«الذي قال انه 
  .، معلنا انه حبذ تبنيه»اسرائيل في العالم

ما يشوه صورة اسرائيل هو الهجوم غير المسؤول على محاولة مشروعة، من اجل «وأضاف نتنياهو ان 
  .»ديمقراطية تسعى للدفاع عن نفسها، ووضع حدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول

لقانون ولوال انني وافقت عليه لما وصل الى هنا ولما دون شك انا وافقت على مشروع ا«وقال نتنياهو 
ضد «وقال نتنياهو الذي لم يشارك في التصويت على القانون العضاء الكنيست انه . »تم اقراره

  .»المقاطعة في انحاء دولة اسرائيل وضد مقاطعة مجموعات من المواطنين االسرائيليين
  14/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   في غنى عن قانون المقاطعة "إسرائيل ":باراك .32

اعتبر وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك أن إسرائيل في غنى عن قانون المقاطعة الذي أقرته : القدس
  . الكنيست أول أمس

كما استنكر باراك المبادرات التشريعية اليمينية للحد من استقالل المحكمة العليا من خالل إخضاع 
  . فيها للمساءلة البرلمانيةالمرشحين للعضوية

الذي يمنع " مقاطعة المستوطنات"وكانت الكنيست اإلسرائيلية أقرت قبل يومين بالقراءة الثالثة قانون 
  .إعالن مقاطعة المستوطنين والمستوطنات

وينص القانون على منع مقاطعة المستوطنين والمستوطنات، ومن يدعو إلى المقاطعة يعرض نفسه 
ونية، ويمنع من المشاركة في مناقصات الدولة، كما ينص على تقديم دعوى قضائية من قبل للمساءلة القان

  .المستوطنين ضد كل من يدعو إلى المقاطعة
  13/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ونتنياهو ال يفقه شيئاً بالديمقراطية.. سرائيليينُأعد إلغالق أفواه اإل"  المقاطعةقانون: "ليفني .33

زعيمة المعارضة وحزب ، أن 13/7/2011، 1829رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، شر ن
يوم أمس اإلثنين " قانون المقاطعة"كديما تسيبي ليفني أعربت مساء اليوم الثالثاء عن نقدها الشديد إلقرار 

ة الجيش وقالت ليفني في مقابلة مع إذاع. في الكنيست، والذي كانت قد صوتت ضده في الكنيست
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وإنني ال أتفق مع الكثير من المواطنين الذين . إن هذا قانون ُأعد إلغالق أفواه المواطنين: "اإلسرائيلي
  ".يدعون إلى المقاطعة، لكنني سأناضل من أجل حقهم في التعبير عن رأيهم

كرون مثلها، إن الحكومة تقوم بمالحقة مواطنيها وتُحاول معاقبة األشخاص الذين ال يف: "وتابعت ليفني
إن هذا القانون لن يمنع حمالت المقاطعة الدولية عن إسرائيل، وإنما . تماماً كأنظمة الحكم الظالمية

أكثر إشكالية في نظر العالم، األمر الذي من شأنه أن يجلب المزيد من حمالت ] أي إسرائيل[يجعلها 
  ".المقاطعة في المستقبل

لمستوطنات في الضفة الغربية باإلضافة إلى المدن الواقعة زرع ا: "كما قدرت زعيمة المعارضة بأن
  ".وارء الخط األخضر مثل بئر السبع وكريات شموناه سيؤدي إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية جميعها

ليفني قالت خالل لقاء معها في إذاعة الجيش اإلسرائيلي ، أن 14/7/2011، موقع عكا االخباريذكر و
 .راطي، ألنه يحرم العديد من األشخاص من إبداء آرائهم ومواقفهم اتجاه إسرائيلأن القانون غير ديمق

القانون يعتمد على سياسة كتم األفواه، باإلضافة إلى أنه قوبل بمعارضة من قبل العديد :" وتابعت قائلة 
 اإلسرائيلي ، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء"."من قادة الدول األوروبية ويبث أجواء الكراهية بين الشعوب

  ".ال يفقه شيئاً في معنى الديمقراطية"عبر إقراره لهذا القانون " بنيامين نتنياهو"
  

  الكنيست أصبح مقبرة للديمقراطية: كابلايتان  .34
قال عضو الكنيست ايتان كابل من حزب العمل، إن الكنيست أصبح مقبرة للديمقراطية، : وكاالت–القدس 

ود تقديم اقتراح قانون لفرض الفيتو على تعيين قضاة المحكمة العليا بعد إعالن أعضاء كنيست من الليك
  .اإلسرائيلية

وكان أعضاء من الليكود من الذين وقفوا وراء قانون منع مقاطعة المستوطنات، الذي أقر قبل أيام، قد 
  .والذي يسيطر على المحكمة العليا' لليسار الوسط اإلسرائيلي'قرروا وضع حد 
نون زئيب الكين، وهو مستوطن يميني متطرف، إنه ستتم وحسب اقتراحه مساءلة وقال مقترح القا

المرشحين للقضاء في العليا حول آيديولوجيتهم السياسية واالجتماعية، ومواقفهم السياسية من قضايا 
  .'لن نسمح بمواصلة اليسار السيطرة على المحكمة العليا'عديدة، وأضاف 

 فيها تقديم اقتراح قانون بفرض الفيتو على قضاة المحكمة العليا، والتي وهذه هي المرة األولى التي يتم
  .'للديمقراطية في إسرائيل'يعتبرها البعض المعقل األخير 

وكان الكين هدد قضاة العليا بعدم إلغاء قانون منع مقاطعة المستوطنات، وحسب خبراء في القانون فإن 
إرهاب قضاة المحكمة العليا، الذين ألغوا سابقا قوانين الكين يحاول من خالل طرحه للقانون ابتزاز و

  .عنصرية أو قوانين تمس بالديمقراطية
  14/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   يطالب الحكومة اإلسرائيلية بتفعيل سياسة االغتياالت ضد قادة حماسوالنداعوزي  .35

يلي ، عوزي النداو، حكومته إلى حثّ ما يسمى بوزير البنى التحتية اإلسرائ :توكاال-محمد جمال
واالغتياالت ضد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع " القتل المستهدف"السعي باتجاه تفعيل سياسة 

في استراتيجيتها المتبعة " تغيير جذري"ودعا النداو حكومة بنيامين نتنياهو إلى العمل على إحداث . غزة
من الواجب "، وقال " حماس"ج محدد أساسه المس بقادة حركة مع قطاع غزة المحاصر، والعمل وفق نه

  .، على حد تعبيره"علينا التوضيح لقادة حماس أنهم سيدفعون الثمن شخصيا 
  14/7/2011، الشرق، الدوحة
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  الدولية و تدعو نتنياهو لمواجهة بالمحاكم اإلسرائيلية زعبي .36
بالكنيست اإلسرائيلي حنين زعبي األربعاء رئيس دعت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي : القدس

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواجهته في المحاكم اإلسرائيلية والدولية، عقب مهاجمته لها خالل 
  . جلسة الكنيست، واتهامها باستغالل الديمقراطية اإلسرائيلية

 عضو كنيست من المعارضة حول 40وقالت زعبي في أعقاب النقاش الذي دار في الكنيست بطلب من 
أنا على استعداد ": " إسرائيل"سن الحكومة قانون يقضي بمعاقبة جهات إسرائيلية تدعو الى مقاطعة 

  ".لمواجهة ومواجهة جنودك، أنت الذي تخاف المواجهة
 نشطاء، 9يوجد خيط سميك يربط ما بين قانون المقاطعة وما بين خطف مرمرة وقتل "وأضافت زعبي 

ألول يعتبر نشاطًا سياسيا شرعيا من الدرجة األولى أال وهي المقاطعة، مخالفة جنائية ويحددون في ا
  .العقاب، وفي مرمرة يعتبرون نشاطا سياسيا شرعيا من الدرجة األولى جريمة ويقومون بالعقاب

رار وأوضحت أن نتنياهو الذي يستخدم الكذب كإحدى أهم وسائل حكمه وسيطرته، استغل خطابه لتك
التحريض عليها، وأنه اتهمها باستغالل الديمقراطية اإلسرائيلية للعرب الوحيدين الذين يتمتعون بها في 

  .الشرق األوسط
في الكنيست يسجدون للقوة والعنف، ودوافع القوانين الوحيدة، هي كره العرب وعقاب كل من : "وقالت

  ".يتضامن معهم، ومع نضالهم العادل
خطابه النائبة زعبي عدة مرات، مدعيا أنها تستغل الديمقراطية اإلسرائيلية، وأنها وهاجم نتنياهو خالل 

  ".إسرائيل"شاركت في أسطول استفزازي ضد 
  13/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   مليون شيكل260 بـصادق على زيادة ميزانية المنظومة األمنية اإلسرائيلية تالكنيست .37

 مليون شيكل إلى ميزانية المنظومة 260ي الكنيست اإلسرائيلي، على إضافة صدقت لجنة المالية ف
  . ، والتي تشمل جيش االحتالل واألجهزة األمنية وغيرها)إسرائيل(األمنية في 

العبرية أن هذا جاء في أعقاب تأجيل استمر " يديعوت أحرونوت"وأوضح الموقع اإللكتروني لصحيفة 
ة، بعد طلب اللجنة من الجيش تقديم توضيح شامل حول الميزانية المطلوبة عدة أشهر إلقرار هذه الميزاني

  . والداعي إلى إضافتها
أعقاب سقوط نظام مبارك في مصر بعد الثورة، مؤكدا "وكان جيش االحتالل طالب بهذه الميزانيات في 

  ". ير في قطاع غزةأنه بحاجة إلى الميزانيات نظرا للتغيرات اإلقليمية، هذا إلى جانب التصعيد الخط
، وتتشكل منظومة 2010 مليار شيكل للعام 56يذكر أن ميزانية وزارة جيش االحتالل المعلنة بلغت 

  .األمن اإلسرائيلية من الجيش والشرطة وجهاز الموساد والشاباك وشعبة أمان
  13/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  كاديمالتزمتين موفاز يضم آالف الم.. حزبالفي   لليفنيجديدتهديد  .38

الرجل الثاني في حزب كاديما الذي يتنافس على رئاسة " شاؤل موفاز"االلكتروني أن " ولال"ذكر موقع 
  .الحزب قام في الفترة األخيرة بضم آالف المتزمتين إلى صفوف الحزب

تطاع ونقل الموقع عن أحد الذين انضموا إلى كاديما لصالح موفاز والذي رفض الكشف عن اسمه بأنه اس
أن ينظم المئات من هذه الشريحة لصالح موفاز وهو على علم أكيد بشخصيات أخرى قامت بمثل هذا 

  .العمل
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رجل العالقات العامة المتزمت " يعقوب بكلر"وأشار الموقع إلى أن المسئول الرئيس عن هذه العملية هو 
دن التي شهدت إقباال واسعا لحزب وهو يعتبر من المقربين إلى موفاز وهو قام بإدارة هذا األمر بين الم

  .وغيرها, وموديعين, والقدس, بني براك"كاديما مثل 
إننا قمنا بهذا اإلجراء من أجل موفاز لمعرفتنا الجيدة به كرجل قوي يستطيع أن يقود الحزب " بكلر"وقال 

  .على حد تعبيره, وقد قمنا بهذا العمل من أجل مصلحة الشعب اإلسرائيلي, وكذلك الدولة
  12/7/2011، موقع عكا االخباري

  
   تنشر أكبر منظومة دفاعية صاروخية في العالم خالل أربع سنوات"إسرائيل" ":يديعوت" .39

 كشف النقاب أمس، عن أن إسرائيل ستكون خالل السنوات األربع المقبلة، :  برهوم جرايسي-الناصرة
اإلسرائيلية، وتعتبرها إسرائيل قد نشرت أكبر منظومة دفاعات صاروخية جوية، تغطي كافة األجواء 

أنها اكبر منظومة في العالم، وقسم منها قائم منذ سنوات، وقسم آخر يجري العمل عليه بدعم مالي وتقني 
  .أميركي مباشر
اإلسرائيلية، أمس إنه في األيام القريبة المقبلة سيعرض جيش االحتالل " يديعوت أحرنوت"وقالت صحيفة 

ماية األجواء اإلسرائيلية ضد هجوم من الصواريخ والقاذفات الصاروخية، التي اإلسرائيلي خطة شاملة لح
وتتضمن الخطة تطوير وإنتاج والتسلح بمنظومات . الذي يهددها اليوم" التهديد المركزي"تعتبرها إسرائيل 

  .األكثر تطورا في العالم) صواريخ ضد الصواريخ(الدفاع الفاعلة 
، وفي السنوات القريبة سيتم صرف ما بين بليونين إلى "ئ الوطنيةخطة الطوار"وتوصف الخطة بأنها 

  .  بليون دوالر لتمويلها2,3
وتتضمن الخطة أربع مراحل مترابطة، تتضمن منظومات سالح مضادة للصواريخ البالستية، مضادة 

ى على وتقوم المرحلة األول. للقاذفات الصاروخية الثقيلة ومضادة للقاذفات الصاروخية قصيرة المدى
، التي مهمتها اعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى خارج الغالف "3حيتس "أساس صواريخ 

  .التي تعمل في هوامش الغالف الجوي" 2حيتس "وتقوم المرحلة الثانية على أساس صواريخ . الجوي
ام "خية الثقيلة، مثل أما المرحلة الثالثة والتي تعتبر مرحلة مركزية، فإن مهمتها التصدي للقاذفات الصارو

والجواب ضد هذه القاذفات الصاروخية ستوفره منظومة . ، والصواريخ الجوالة"فجر"السورية و" 600
أن " عصا سحرية"، المشروع الذي يشارك فيه األميركيون أيضا، إذ يمكن لـ "عصا سحرية"االعتراض 

  .2015تصبح تنفيذية منذ 
قبة "اذفات صاروخية قصيرة المدى، استنادا إلى بطاريات وستكون مهمة المرحلة الرابعة اعتراض ق

وتعهدت اإلدارة األميركية . التي سبق أن أثبتت نجاعتها حيال غراد الذي ُأطلق من قطاع غزة" حديدية
  ".قبة حديدية" ماليين دوالر لمواصلة التزود والتطوير لـ 205مؤخرا بأن تحول إلى إسرائيل مبلغ 

، التي "اورين أدير"و" أورين يروك"ربعة على سلسلة من الرادارات من طراز وتعتمد هذه المراحل األ
بعيد المدى، الذي نصبه األميركيون في النقب ورادارات " إكس"، وإلى رادار "حيتس"تخدم منظومة 

وستعمل كل هذه . أيضا" عصا سحرية"وستخدم في المستقبل منظومة " قبة حديدية"متعددة األذرع تخدم 
ت في إطار الخطة بالتنسيق الكامل وسترتبط باألقمار الصناعية األميركية واإلسرائيلية التي المنظوما

  .تتابع إطالق الصواريخ والقاذفات الصاروخية في الشرق األوسط
  14/7/2011، الغد، عّمان
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   لفحص الجهود المبذولة إلطالق سراح شاليطاغانتس يشكل طاقم: هآرتس .40
شكل في اآلونة " بيني غانتس"يس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال ذكرت صحيفة هآرتس أن رئ

إلعادة التفكير من جديد ودراسة الجهود " ليئور لوتن"األخيرة طاقما خاصا برئاسة العقيد في االحتياط 
  ".جلعاد شاليط"المبذولة حتى اآلن بشأن إطالق سراح الجندي األسير في قطاع غزة 

خبراء سيكونون إلى جانب لوتن بعضهم ضباط خبراء في المواضيع وذكرت صحيفة هآرتس أن ستة 
ومن المفترض أن يحيي هذا الطاقم من جديد فحص الجهود المبذولة إلطالق سراح , االستخبارية وغيرها

  .شاليط
, وسيحاول الطاقم الجديد طرح اتجاهات لم يتم تجربتها في السابق أمام رئيس األركان ورئيس الشاباك

  .طاقم الجديد مقابل الطاقم االستخباري القائم فعليا والذي يقوده الشاباكوسيعمل ال
  13/7/2011، موقع عكا االخباري

  
   بجرائم حربه وجنوده معلومات تورط ضباط يتهم حكومة هنية بجمعاإلسرائيليالجيش  .41

مؤخرا أعربت دوائر أمنية إسرائيلية عن سخطها الشديد من قيام حكومة حماس في غزة : محمد نجيب
بجمع معلومات وأدلة حول تورط ضباط وجنود من الجيش اإلسرائيلي بالقيام بجرائم حرب ضد المدنيين 

  .الفلسطينيين بغية محاكمتهم دوليا
واتهمت أوساط في الجيش اإلسرائيلي حكومة حماس بتشكيل هيئة خاصة خالل األسابيع القليلة الماضية 

تات من مختلف المصادر حول جرائم ارتكبها ضباط وجنود الجيش لتقوم بجمع المعلومات واألدلة واإلثبا
اإلسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خالل األعوام الماضية، تمهيدا إلعداد ملفات اتهام 

  .رسمية مفصلة وتقديمها إلى المحاكم الدولية والهيئات القضائية المعنية بجرائم الحروب
اإلسرائيلية أن حكومة حماس لن تقدم بنفسها على رفع الدعاوى ضد الضباط وتعتقد الدوائر األمنية 

والجنود بل ستقوم بتزويد الهيئات والمنظمات الناشطة في هذا المجال بتلك المعلومات واألدلة واإلثباتات 
بغية إنجاح مساعيها في نزع الشرعية عن إسرائيل، وتجريم ضباط وجنود جيشها؛ األمر الذي قد يشكل 

  .ادعا لعدد كبير من الضباط والجنود في تنفيذ أوامر قادتهم مستقبالر
من جهته قال الرائد افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي في تصريح خاص بموقع األمن 

 اليوم األربعاء أن الجيش اإلسرائيلي مصمم على اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات SDAوالدفاع العربي 
ه وجنوده وتفادي محاكمتهم في المحاكم الدولية، مشيرا إلى تكليف طواقم خاصة داخل لحماية ضباط

  ".سنعرف كيف نحمي ضباطنا وجنودنا"الجيش بمتابعة هذه القضية مؤكدا 
  13/7/2011، موقع االمن والدفاع العربي

  
   من االنضمام للمنظمات االقتصادية"إسرائيل" تمنع تركيا :معاريف .42

اليوم األربعاء، عن وثيقة سرية تابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، توضح أن " يفمعار"كشفت صحيفة 
تركيا تعمل جاهدةً لمنع انضمام إسرائيل إلى المنظمات االقتصادية الدولية المختلفة عبر تقديم توصياتها 

  .برفض عضوية إسرائيل في أي منظمة دولية
لدينا توصيات شاملة من :"  المستوى في تركيا قولةعن مسئول دبلوماسي رفيع" معاريف"ونقلت صحيفة 

  ".أنقرة بمعارضة طلب عضوية إسرائيل في أي منظمة اقتصادية دولية
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل منعت في األسابيع األخيرة الماضية من االنضمام إلى منظمتين 

  .دوليتين مهمتين بسبب توصيات تركية
ة األولى التي رفضت طلب إسرائيل االنضمام إليها هي منظمة التجارة ولفتت الصحيفة إلى أن المنظم

  ).of the system friends( دولة وتسمى 20والتي تشمل أكثر من ) WTO(العالمية 



  

  

 
 

  

            19 ص                                    2205:         العدد       14/7/2011 الخميس :التاريخ

بسبب معارضة تركيا على انضمام إسرائيل ) imec(والرفض الثاني جاء من قبل منظمة العمل العالمية 
  .للمنظمة

  13/7/2011، موقع عكا االخباري
  

   في مجال تطوير الصواريخ الشماليةإيران فاقت كوريا: إسرائيليخبير  .43
حذر عوزي روبين الخبير في منظومة الدفاع ضد الصواريخ، من أن إيران سارعت في اآلونة األخيرة 
في عملية تطوير صواريخ أرض أرض بعيدة المدى، بحيث فاقت دولة كوريا الشمالية في مجال 

  .التطوير
إيران تطور صواريخ األرض :"خالل لقاء معه في إذاعة الجيش اإلسرائيلي قائالً " روبين "وأضاف

أرض بعيدة المدى بالتزامن مع تطويرها للمشروع النووي، بحيث تستطيع أن تحمل عليها رؤوس نووية 
  ".وتطلقها إلى مسافات بعيدة جداً

فترضة لها من أجل إتمام خطه صواريخ األرض إيران استبقت الجدول الزمنية الم:"قائالً" روبين"وتابع 
  ".أرض بعيدة المدى بحيث فاقت دولة كوريا الشمالية في مجال تطوير الصواريخ

على أنه سيعرض جميع هذه المعطيات، باإلضافة إلى معطيات أخرى خالل مؤتمر " روبين"وأكد 
  .سابيع القادمةوالذي سيعقد خالل األ" أيت"الحماية من الصواريخ الذي تنظمه جمعية 

  13/7/2011، موقع عكا االخباري
  

  بدالً من تركيا بسبب تدهور العالقات إلرسال ضباطه دولة تشيلي  يختاراإلسرائيليالجيش  .44
قرر الجيش اإلسرائيلي الشروع بإرسال ضباطه خريجي كلية األمن الوطني العسكرية : محمد نجيب

ي في أمريكا الجنوبية بدال من تركيا كما كان برنامج التابعة له في رحالتهم الدراسية إلى دولة تشيل
  .التدريب خالل العشرة األعوام األخيرة

 التركية خالل -وجاء قرار الجيش على ضوء استمرار تدهور العالقات العسكرية والسياسية اإلسرائيلية
  .األعوام األخيرة ووصولها مرحلة القطيعة شبه التامة العام الماضي

يش أجنبي جزء هام من البرنامج الدراسي في كلية األمن الوطني وفي جميع األكاديميات وتعتبر زيارة ج
  .العسكرية اإلسرائيلية

وسيتم إرسال أول دفعة من ضباط كلية األمن الوطني التي يرأسها اللواء غيرشون هاشوين إلى تشيلي 
  .خالل الشهرين القادمين وقبيل موعد تخريج ضباط الكلية

  8/7/2011، لدفاع العربيموقع االمن وا
  

   يعمل بسفارة تل أبيب في عمان بشبهة السرقة وغسيل أموالإسرائيلياعتقال  .45
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية موظفا في وزارة الخارجية اإلسرائيلية يعمل في :  تغريد الرشق-عمان

لى تزوير وثائق سفارتها في عمان على خلفية شبهة االحتيال وسرقة مئات آالف الدوالرات، إضافة إ
وغسيل أموال، بالتعاون مع موظفين أردنيين يعملون في السفارة اإلسرائيلية في عمان، حسبما ذكرت 

  .وسائل إعالم إسرائيلية أمس
وبالعودة إلى التقارير اإلخبارية اإلسرائيلية التي بينت أن دائرة التحقيقات في قسم الجرائم الدولية 

 أشار إلى أن المتهم اإلسرائيلي بيني باشان، الذي يعمل كمحاسب في اإلسرائيلية قامت بتحقيق سري،
السفارة بعمان، قام باستغالل منصبه في شبهة نشاط غير مشروع، وأنه طلب منه العودة إلسرائيل ثم تم 

وأجري التحقيق بعد شكوى تقدمت بها وزارة الخارجية اإلسرائيلية للجهات األمنية المختصة . اعتقاله
 فروقات تم اكتشافها في مصاريف السفارة في عمان، وأن الشكوك حامت حول الموظف، هناك حول
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وان االحتيال وقع عن طريق تلقي الخارجية لفواتير ووصوالت مضخمة لمعدات كان يتم طلبها للسفارة، 
بهذا وأنه كان يقدم كشوفا بمصاريف مزيفة للسفارة ثم يحولها إلى إسرائيل ويتلقى األموال، وأنه يقوم 

  .منذ فترة من الوقت
  14/7/2011، الغد، عّمان

  
  لكّن قوته العسكرّية تعاظمت كثيرا .. حزب اهللا خسر حرب لبنان الثانية: أيزنكوت .46

قال قائد المنطقة العسكرية الشمالية المنتهية واليته الجنرال غادي أيزنكوت،  :الناصرة ـ زهير أندراوس
ي الجيش اإلسرائيلي في أثناء حرب لبنان الثانية في صيف الذي شغل منصب رئيس شعبة العمليات ف

، إن حزب اهللا هو الذي خسر تلك الحرب، على الرغم من أن الجيش اإلسرائيلي ارتكب أخطاء 2006
  .فادحة كثيرة خاللها

وأكد أيزنكوت أن قدرة حزب اهللا الصاروخية تعاظمت كثيراً منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، لكن في 
ل تحسنت قدرات إسرائيل العسكرية كثيراً، بما في ذلك في مجال الدفاع المضاد للصواريخ، مؤكداً المقاب

أن هذه القدرات هي التي تسببت بردع حزب اهللا عن المبادرة إلى أي هجوم على إسرائيل طوال األعوام 
  .ضالخمسة الفائتة، وأجبرت زعيمه السيد حسن نصر اهللا على البقاء مختبئاً تحت األر

أشار قائد المنطقة العسكرية الشمالية المنتهية واليته إلى أن الجيش اإلسرائيلي يستعد ألسوأ و
السيناريوهات فيما يتعلق بسورية، لكنه استبعد أن يقدم الرئيس السوري بشار األسد على تسخين منطقة 

تراتيجية فحواها الحدود مع إسرائيل، مؤكداً أن األحداث األخيرة في سورية تنطوي على فرصة إس
  .إضعاف المحور الراديكالي المؤلف من سورية وإيران ولبنان

  14/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  حول ترسيم المنطقة االقتصادية الخالصة  وقبـرص"إسرائيل" لالتفاق بين الحرفيالنص  .47
صادية الخالصة النص الحرفي لالتفاق االسرائيلي القبرصي حول ترسيم المنطقة االقت» السفير«تنشر 

» النسخة الحاسمة«(، مترجماً من االنكليزية 2010 كانون االول 17والذي تم توقيعه في نيقوسيا في 
الى العربية، علماً أن االتفاق موقع على ثالث نسخات باللغات اليونانية والعبرية ) وفق االتفاقية
  .واالنكليزية

  :وفي ما يلي النص الكامل
  حول ترسيم المنطقة االقتصادية الخالصة سرائيل وحكومة الجمهورية القبرصيةحكومة دولة إ اتفاق بين

وإلدراكهما ألهمية ترسيم  لرغبتهما في مزيد من تعزيز روابط الجيرة الحسنة والتعاون بين الدولتين؛«
قانون وإحياء لبنود اتفاقية األمم المتحدة حول  المنطقة االقتصادية الخالصة بهدف تنمية كلتا الدولتين؛

واستناداً إلى قواعد ومبادئ  ، المتعلقة بالمنطقة االقتصادية الخالصة؛1982 كانون األول 10البحار في 
  :قد توافقتا على التالي القانون الدولي للبحار المطبق في هذه المسألة؛

  المادة األولى
، الذي سيتم تحديده في ترسيم المنطقة االقتصادية الخالصة ما بين الفريقين يتأثر بالخط المتوسط) أ(

  .التالية) ب(الفقرة 
، طبقاً لقائمة اإلحداثيات 12 إلى 1يتم تحديد الخط المتوسط بين الفريقين، وحدوده بنقاط من ) ب(

  .، الذي يشكل جزءاً متكامالً من هذا االتفاق1الجغرافية الموجودة ربطاً في الملحق 
 بيانية الرسمية التي -ني على الخريطة الهيدرو الخط المتوسط، كما هو محدد، يظهر بشكل بيا) ت(

 على 1، وفق مقياس )من رأس التين الى اسكندرونة (183نشرت من قبل بريتيش ادميرالتي رقم 
  ).، الذي يشكل جزءاً متكامالً من هذا االتفاق2ربطاً الملحق  (1100000



  

  

 
 

  

            21 ص                                    2205:         العدد       14/7/2011 الخميس :التاريخ

المتوسط تعتبر أكثر اولوية من الرسم  على الخط 12 الى 1القيم المتناسقة للنقاط المتفق عليها من ) ث(
اعاله، ومن أي خريطة او رسم بياني آخر يعكس موقع الخط ) ث(البياني المنصوص عليه في الفقرة 

  .المتوسط بين الفريقين
مع األخذ بعين االعتبار مبادئ القانون الدولي المتعارف عليه والمتعلق بترسيم المنطقة االقتصادية ) ج(

و تعديلها وفق /، او12 الى 1ولتين، يمكن مراجعة اإلحداثيات الجغرافية الخاصة بالنقاط الخالصة بين الد
الحاجة في ضوء االتفاق المنظور المتعلق بترسيم المنطقة االقتصادية الخالصة، التي يتعين التوصل اليها 

  .بين الدول الثالث المعنية على ان تلتزم كل منها بالنقاط المذكورة
  2المادة 
ال وجود موارد طبيعية، بما في ذلك احتياطات الهيدروكربون، الممتدة من المنطقة االقتصادية في ح

الخالصة التابعة للفريق االول الى المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة للفريق الثاني، يتعين على الفريقين 
ية المشتركة واستغالل مثل أن يتعاونا من اجل التوصل الى إطار عمل لتوحيد االتفاق على أنماط التنم

  .هذه الموارد
  3المادة 

، إذا انخرط احد هذين الفريقين في مفاوضات تهدف الى ترسيم )ج(من دون تحيز لبنود المادة االولى 
حدوده من المنطقة االقتصادية الخالصة مع دول أخرى، على هذا الفريق ان يخطر ويستشير الفريق 

 1ائي مع الدولة األخرى، إذا كان مثل هذا الترسيم يتعلق باإلحداثيات الثاني، قبل التوصل إلى اتفاق نه
  .12او 

  4المادة 
أي نزاع ينبثق من تفسير هذا االتفاق او تنفيذه يتعين تسويته عبر القنوات الدبلوماسية وبروح التفاهم ) أ(

  .والتعاون
بر القنوات الدبلوماسية المذكورة في حال لم يقم الفريقان بتسوية النزاع ضمن مهلة زمنية معقولة ع) ب(

شروط اإلحالة وآلية التحكيم يتعين ان يحددها الفريقان، . اعاله، تتم إحالة النزاع إلى حكم) أ(في الفقرة 
  .وفق اتفاق متبادل، قبل بدء التحكيم

  5المادة 
  .هذا االتفاق هو موضع المصادقة وفق اآلليات الدستورية في كل من الدولتين) أ(
  .»خل هذا االتفاق حيز التنفيذ فور تبادل وثائق المصادقة عليهيد) ب(

  14/7/2011، السفير، بيروت
  

  للمستوطنين" الدعم األمني" تطلق حملة بين األمريكيين لتوفير إسرائيليةمنظمة  .48
كشف مصدر إعالمي عبري النقاب عن سعي منظمة يهودية متطرفة إلطالق حملة في : الناصرة

للمستوطنين في الضفة الغربية " الدعم األمني"ألمريكية، لتوفير متطلبات ما أسمته الواليات المتحدة ا
  .المحتلة

العبرية؛ تعتزم منظمة إسرائيلية تطلق على نفسها / شبكة إسرائيل ناشونال نيوز/وبحسب تقرير نشرته 
ق حملة مطلع ، والتي أنشأها مستوطنون في الضفة الغربية، إطال"مجموعة أميتز لألمن واإلنقاذ"اسم 

القادم، تستهدف مختلف الواليات األمريكية، بغرض الحصول على الدعم لتلبية ) أغسطس(شهر آب 
  .للمستوطنين في الضفة الغربية" احتياجات أمنية"

اليمينية المتشددة على تدريب فرق ميليشيات من " أميتز"وبحسب مصادر مطلعة؛ تعمل منظمة 
  . خاصة بالمستوطناتالمستوطنين، وتجهيز وحدات أمنية

  13/7/2011قدس برس، 
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  تل أبيب تعرض على دولة جنوب السودان المساهمة في بنائها .49

أعلنت الحكومة اإلسرائيلية، استعدادها لتقديم المساعدة لدولة الجنوب السوداني حديثة العهد، : الناصرة
  .والمساهمة في عملية بناء مؤسساتها
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على رئيس دولة جنوب وأفادت اإلذاعة العبرية، أن رئيس 

السودان سيلفاكير ميارديت، خالل اتصال هاتفي أجراه معه الليلة الماضية، توظيف الخبرات اإلسرائيلية 
في مساعدة الدولة الوليدة في شتى النواحي والمجاالت؛ ال سيما البنى التحتية والزراعة والتنمية 

  .وغيرهاواالتصاالت 
وكانت مصادر صحفية عبرية، قد كشفت مؤخراً عن اتصاالت سرية بين الحكومة اإلسرائيلية ونظيرتها 

بين الجانبين، فيما حذّرت " على مستوى عاٍل"في جنوب السودان، بهدف التأسيس لعالقات دبلوماسية 
سكري كبير في مصادر سياسية عربية من سعي تل أبيب الحثيث لخلق نفوذ سياسي واقتصادي وع

  .الجنوب السوداني
وهنأ رئيس الحكومة اإلسرائيلية ميارديت بإعالن استقالل بالده، التي كانت الدولة العبرية من أوائل 

  .الدول التي بادرت إلى إعالن اعترافها الرسمي بها
  14/7/2011قدس برس، 

  
  "تل أبيب"صالح سياسي ومرتبط بـالشيخ رائد اعتقال : الخطيبكمال  .50

 نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، الشيخ كمال خطيب، أن اعتقال رئيس الحركة أكد
الشيخ رائد صالح، من قبل السلطات البريطانية، اعتقال سياسي بالدرجة األولى، وليس له أي عالقة 

ع صحيفة وقال الشيخ خطيب في حوار م. بمخالفات جنائية أو قانونية كما تحاول بعض الجهات تصويره
طات إن الشيخ صالح لم يرتكب أي مخالفة تستوجب اعتقاله أو ترحيله من قبل السل": "فلسطين"

بينما التنفيذ كان " تل أبيب"البريطانية، وهذا تأكيد على أن االعتقال سياسي ومرتبط بالدرجة األولى بـ
: واتهم األجهزة األمنية اإلسرائيلية بتزويد وزارة الداخلية البريطانية باألكاذيب، وأضاف". هناك في لندن

يام األربعة األولى من الزيارة، التي هم ضاقوا ذرعا بوجود الشيخ صالح في بريطانيا خاصة في األ"
كانت تعج بالتصريحات واللقاءات والمحاضرات والتي بلغت ذروتها إثر إلقاء الشيخ صالح محاضرة 

  ". داخل البرلمان البريطاني قبل يوم من اعتقاله
مية، أكد وحول ما نسب في وسائل اإلعالم البريطانية على لسان الوزيرة البريطانية بأن الشيخ معاد للسا

الخطيب أن هذه التهمة لم يدن بها الشيخ صالح في أروقة المحاكم اإلسرائيلية رغم محاولة األجهزة 
مع األسف : "وتساءل كيف تجرأت الوزيرة البريطانية على مثل هذه التهمة، قائالً. اإلسرائيلية تلفيقها له

فهي . للسامية إنما هو العداء لإلسالمالشديد فإن ما يجري اآلن في بريطانيا والغرب هو ليس العداء 
  ". ظاهرة الالإسالمية أو ما يسمى اإلسالموفوبيا

  13/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  تدمير آالف القبور في مأمن اهللالسيؤدي " متحف التسامح "المصادقة على بناء ": األقصىمؤسسة " .51
ن مصادقة  إ13/7 األربعاءن لها يوم  للوقف والتراث في بيااألقصىقالت مؤسسة :  عطاأبومحمود 

على " متحف التسامح"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس على المخطط الجديد لبناء ما يسمى بـ
 نبش إلى سيؤدي بالتأكيد الثالثاءجزء من ما تبقى من مقبرة مأمن اهللا في القدس، في جلسة لها يوم 

آالف قبر موجودة في الجزء الذي يخطط له مركز فيزينطال  ال يقل عن أربعة ،وتدمير آالف القبور
ن هذا القرار يعتبر مساً خطيراً بكل إ األقصىوقالت مؤسسة  . لبناء المتحف المذكورإسرائيليةوجهات 
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 العالم واعتداء صارخ على حرمة قبور الصحابة والشهداء والعلماء والصالحين، أنحاءالمسلمين في 
  . مسؤولية هذه الجريمة النكراءاإلسرائيليةؤسسة  الماألقصىوحملت مؤسسة 

  13/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

   جرحى ومفقود بغارات على غزةخمسة .52
أصيب خمسة مواطنين وفقدت أثار سادس جراء استهداف نفق إلدخال الحصمة ومواد البناء فجر : حرف

وقال  . رفح جنوب قطاع غزةفي محيط معبر بوابة صالح الدين بمدينة" قشطة"اليوم الخميس في حي 
 إلى أن هناك  على األقل فقد داخل النفق، مشيراً واحداً عن شهود عيان إن عامالً صفا نقالً وكالةمراسل

  .بعض االحتماالت باستشهاده جراء إصابته بصورة مباشرة في القصف كما أكد زمالؤه
يلي أغارت على أنفاق للتهريب في وأعلن الناطق بلسان جيش االحتالل أن طائرات سالح الجو اإلسرائ

  .قطاع غزة ردا على إطالق قذائف صاروخية في اليومين الماضيين على بلدات النقب الغربي
  14/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 

  
   الليبيةعلى أيدي أفراد في المعارضة  فلسطيني في بنغازي مواطنمقتل .53

أن المواطن الفلسطيني فتحي عياش والمقيم في مدينـة بنغـازي           ذكرت سفارة فلسطين في ليبيا      : رام اهللا 
وحسب المعلومـات التـي     . بالشرق الليبي لقي أمس الثالثاء حتفه على أيدي أفراد في المعارضة هناك           

 وهو من قطاع غزة ويمتلك ورشة حدادة في بنغازي           عاماَ 50ذكرتها السفارة فإن عياش يبلغ من العمر        
  .م من قتلهوقد تم اختطافه قبل يو

 للقنصلية الفلسطينية مشيرة إن هذا العمل غيـر         وقالت السفارة إن المعارضة الليبية قدمت اليوم اعتذاراً       
  .مقصود

 13/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   تقصف قوارب الصيادين قبالة غزةاإلسرائيليةالزوارق  .54
، نيرانها بكثافة على قوارب الصيادين قبالة ساحل 13/7أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، األربعاء 

وقالت مصادر محلية أن الزوارق الحربية اإلسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه ، مدينة غزة
  . القوارب ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الصيادين

  13/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   قاصراً من سلوان11 تعتقل االحتالل رطةش: القدس .55
 11أعلنت شرطة االحتالل في القدس أنها اعتقلت :  جمال جمال، سمير حمتو-القدس المحتلة، غزة 

 الحجارة والزجاجات الحارقة إلقاء عاماً بشبهة 17-14 ما بين أعمارهمقاصراً من بلدة سلوان تتراوح 
وزعمت الشرطة أن القاصرين المعتقلين قاموا . "بيت يوناتان" على المبنى االستيطاني في البلدة المسمى

 على المبنى االستيطاني، كما إلقائهابشراء مفرقعات نارية من إحدى الدكاكين في راس العامود بهدف 
  .زعمت أنهم قاموا بالتزويد بالوقود بهدف المس بالمبنى

  14/7/2011، عمان، الدستور
  

  سرائيلي تكثف في النصف األول من العام الجاري اإلاالستيطان: فلسطينيةوثيقة  .56
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دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صادرة عن  تقول وثيقة :المحرر السياسي - رام اهللا
 اإلسرائيلي تواصل بكثافة في األراضي الفلسطينية خالل النصف األول من االستيطان إنالفلسطينية 

، جرى 26/9/2010 في االستيطان ما يسمى بتجميد بانتهاء" ة انهوثيقالدائرة في الوقالت  العام الجاري،
 وبخاصة البدء بإعمال البناء، إصدار تراخيص البناء والتخطيط في الضفة االستيطانيتصعيد النشاط 

 تواصل في االستيطانيالبناء "وأشارت في هذا الصدد إلى أن  ".الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية
التي تم تقديمها للجانب األميركي، تفاصيل األنشطة  واستعرضت الوثيقة، ".غربيةأنحاء الضفة ال

 "بسغات زئيف" وحدة في 32 التي تمت منذ مطلع العام الجاري ومن بينها المصادقة على االستيطانية
 "شبرد" الشروع في هدم فندق إلى، إضافة "تلبيوت شرق" وحدة في 90 و"رامات شلومو" وحدة في 75و

 فقد أقرت لجنة التخطيط فبراير/ ما في شهر شباط أ.يناير/ لشيخ جراح وذلك في شهر كانون الثانيفي ا
 وحدة في 14 وحدة في حي الشيخ جراح، فيما أقرت اللجنة ذاتها بناء 13والبناء اإلسرائيلية بناء 

  ."راموت "وطنة وحدة في مست120 في رأس العامود وكذلك مصادقتها على بناء "معاليه دافيد "مستوطنة
 وحدة في 200 وحدة من بينها 400 صادقت الحكومة اإلسرائيلية على بناء مارس/ وفي شهر آذار

  ."كفار الداد" وحدة في 50 و"معاليه ادوميم" وحدة في 40و" ارئيل" وحدة في 100 و"موديعين عيليت"
من بينها ) "غيلو" وحدة في 1242 على بناء اإلسرائيلية فقد صادقت السلطات أبريل/  في شهر نيسانأما

 وحدة في مرحلة الحقة، كما صادقت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في ذات 300 كمرحلة أولى و942
 اإلسرائيلية صادقت الحكومة مايو/ أياروفي شهر  ."افرات"الشهر على بناء مركز تجاري في مستوطنة 

، كما صادقت "هار حوماه"مستوطنة  وحدة في 983 و"بسغات زئيف" وحدة في مستوطنة 625على بناء 
 عن تدشين توسيع ، فضالً"بيتار عيليت" وحدة في مستوطنة 294وزارة الدفاع اإلسرائيلية على بناء 

  . في رأس العامود"معاليه زيتيم"مستوطنة 
 26/9/2010 ما يسمى تجميد االستيطان في انتهاءونقلت الوثيقة عن تقرير لحركة السالم اآلن أنه منذ 

 مستوطنة شرق الجدار 25 مستوطنة، من بينها 75 وحدة في ما ال يقل عن 1976 العمل بدأ ببناء فان
  . وحدة1317 مستوطنة غرب الجدار يتم فيها بناء 50 وحدة فيما هناك 659يتم فيها بناء 

ية، بل  مواقع استيطانية عشوائية في الضفة الغرب110وتشير الوثيقة إلى أنه لم تتم إزالة ولو واحدة من 
 وحدة في 24 و"كريات نتافيم" وحدة في 15تتواصل أعمال البناء في عدد من هذه المواقع ومن بينها 

  ."شيلو" وحدة في 40 و"شوفوت راحيل" وحدة في 20 و"حالميش"
 فلسطينية في األراضي ومنشأة منزل 131 األقل هدمت على اإلسرائيليةوتؤكد الوثيقة على أن السلطات 

  . طفال359ً من بينهم  شخصا677ً تشريد إلىتحديدا في شرقي القدس ما أدى الفلسطينية و
 أمام  إسرائيلياً حاجزا وعائقا513ً المتحدة وجود األمم في اإلنسانيةوتنقل عن مكتب تنسيق الشؤون 

وتستعرض الوثيقة القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى  .الحركة الفلسطينية في الضفة الغربية
  . إلى الحصار اإلسرائيلي على غزةإضافةماكن المقدسة في القدس وإغالق المؤسسات في المدينة األ

  13/7/2011، القدس، القدس
  

   عن الطعامإضراباً بحق أسيرين يخوضان " عقابية بالجملةأحكاماً" تصدر االحتاللسلطات  .57
 األسيرين االحتالل أصدرت بحق  سلطاتأن، أمس بالخليل، نقالً عن محاميه األسير أفاد نادي :الخليل

 الطبي في اإلهمال على  احتجاجاً يوما30ًعاطف وريدات ويوسف سكافي، المضربين عن الطعام منذ 
زنازين انفرادية كالقبور تفتقر " بحقهما، من خالل وضعهما في " عقابية بالجملةأحكاماً"سجن عسقالن، 

  ." درجة مئويةاألربعين ودرجة الحرارة تصل فوق يوجد بها إضاءة ورطوبتها عالية جداً للتهوية وال
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 هذه العقوبات تشمل كذلك، فرض غرامات مالية باهظة وحرمانهما من زيارة ذويهما إنوتابع النادي، 
  . من الكانتيناأشهرلعدة أشهر ومنعهما لمدة عام كامل من التعليم، وستة 

  14/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

   في سجون االحتاللأسيراً 5554: ائيلي إسرإحصائيتقرير  .58
 إحصائياً  نشرت الحملة الشعبية إلطالق سراح مروان البرغوثي وكافة األسرى تقريراً:القدس المحتلة

 لتلك التقارير فإن عدد ووفقاً. 2011 أبريل/  عن مصلحة السجون اإلسرائيلية في نهاية نيسانصادراً
 يدرجون تحت ما يسمى  أسيرا228ً وأسيرة، منهم راً أسي5554األسرى في سجون االحتالل بلغ 

  ال يزالون في مرحلة التحقيق، بينما بلغ عدد من صدرت بحقهم أحكاما630ً، و"االعتقال اإلداري"ـب
 ومن 4688 أن عدد المعتقلين من الضفة الغربية والقدس إلىكما تشير التقارير  . أسيرا4321ًبالسجن 

 من فلسطين 178، و"مقاتل غير شرعي"قلوا تحت مسمى ت من اع2هم  من بين أسيرا647ًقطاع غزة 
 41) من اعتقلوا على الحدود التاريخية لفلسطين(، بينما يبلغ عدد أسرى الدوريات 48المحتلة عام 

  . يخضعن لالعتقال اإلداري3 أسيرة بينهن 29 عدد األسيرات حتى ذلك التاريخ فهو أما، أسيراً
 أي حاالت ال تنطبق "حاالت أخرى" يصنفون تحت بند  أسيرا154ًلسجون أن ويرد في تقارير مصلحة ا

 غير ذلك، وال أو محكوم أو معتل تحت التحقيق أوعليها األحكام اإلدارية أو صفة المقاتل غير الشرعي 
  ."حاالت أخرى"تكشف هذه التقارير ما هو المقصود بمصطلح 

  14/7/2011، عمان، الدستور
  

  لفلسطينيين يؤيدون االنتفاضات العربيةمن ا% 75: استطالع .59
من المواطنين المستطلعة آراؤهم، االنتفاضات % 75 أظهرت نتائج استطالع للرأي تأييد :رام اهللا
حسب نتائج  وذلك ولكن عند الحديث عن كل انتفاضة على حدة، يظهر تباين في نسبة التأييد، .العربية

 لدراسات حقوق اإلنسان إياد البرغوثي في مؤتمر استطالع للرأي، استعرضها مدير مركز رام اهللا
، فيما وصل %70، حيث وصل تأييد االنتفاضة الليبية إلى 13/7 صحفي عقده في رام اهللا يوم األربعاء

  .، ويتساوى تأييد الثورة اليمنية مع تأييد ثورة سوريا%69تأييد االنتفاضة في سوريا إلى 
في تونس، % 78، يظهر ارتفاع كبير في التأييد يصل إلى وفيما يتعلق بتأييد ثورتي مصر وتونس

إن % 43وفيما إذا كانت هذه االنتفاضات ستقود إلى هيمنة الحركات اإلسالمية؛ قال  .في مصر% 80و
  .هذه االنتفاضات لن تقود لهذه الهيمنة

 اندالع  فيوعند السؤال حول إذا ما كانت مواقف األنظمة العربية من القضية الفلسطينية سبباً
من % 59في الوقت الذي قيم . االنتفاضات؛ انقسم المستطلعون بالتساوي بين موافق وغير موافق

  .المستطلعين تأثير انتفاضة مصر على القضية الفلسطينية باإليجاب
، ويزيد هذا التأييد في القطاع %35 وأظهرت نتائج االستطالع أن تأييد حركة فتح ما زال األكبر بـ

 من من المستطلعين ال يؤيدون أياً% 36، فيما لفت االستطالع إلى أن %5ة بحوالي عنه في الضف
  .األحزاب أو الحركات الموجودة على الساحة الفلسطينية

  . في القطاع500 في الضفة، و873، بواقع  عاما18ً فوق  مواطنا1373ًوشمل االستطالع 
  13/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   بالضفة وغزةبالخلوي مليون مشترك 2.6: 2010 نهايةمع  .60
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 في األراضي الفلسطينية 2010 بلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي الفلسطيني نهاية العام :رام اهللا
وأشارت نتائج التقرير السنوي إلحصاءات النقل واالتصاالت للعام  . مليون مشترك2.6 بلغ  نحو

من إجمالي % 6.0 قطاع النقل والتخزين واالتصاالت ارتفع إلى ما نسبته  أن عدد العاملين في2010
وأظهرت النتائج أن مجموع  .2009للعام % 5.7العاملين في األراضي الفلسطينية، بالمقارنة مع 

 خطاً، أي بتراجع نسبته 360,402خطوط الهاتف الرئيسية العاملة في األراضي الفلسطينية بلغت 
  .2009عن % 2.1

  13/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةة وكال
  

   مصادر المياهإدارة بين األردن والسلطة الفلسطينية في مجال التعاونبحث  .61
 . محمد النجار ورئيس سلطة المياه الفلسطينية د.ماألردني  بحث وزير المياه والري : بترا وكالة-عمان 

وتم خالل اللقاء الذي . ر المياه والطلب عليها مصادإدارة التعاون في مجال األربعاءشداد العتيلي أمس 
جرى في وزارة المياه والري عرض تجارب وخبرات سلطة المياه الفلسطينية باستخدام البرامج الخاصة 

 للسلطة الفلسطينية ال سيما األردنأشاد العتيلي بالدعم الذي يقدمه  و.لتحديث الخطة اإلستراتيجية المائية
  . أهمية تبادل الخبرات والتجارب والتدريب بين الجانبينفي مجال المياه، مؤكداً

  14/7/2011، عمان، الدستور
  

   األسرى األردنيين لوقف قمع" سرائيلإ" الصليب االحمر بالضغط على تطالبمذكرة  .62
طالبت اللجنة الوطنية لالسرى والمفقودين االردنيين في المعـتقالت االسـرائيلية بعثـة             :  بترا –عمان  

مر الدولي في عمان بالضغط على اسرائيل للكف عن اجراءاتها التعسفية والقمعيـة ضـد               الصليب االح 
واستنكر بيان صحافي صدر بعد زيارة لمقر بعثة الصليب االحمر الدولي           . االسرى في سجون االحتالل   

امس االربعاء، االجراءات االسرائيلية بحق االسرى عموما واالسرى االردنيين خصوصا، التي تتناقض            
وسلم الوفد رئيس بعثة الصليب االحمر      . ع ابسط الحقوق االنسانية وما كفلته الديانات واالعراف الدولية        م

مارتن اماخر مذكرة تتضمن عدة مطالب تخص االسرى االردنيين فـي المعـتقالت الـصهيونية ومـا                 
  .يتعرضون له من مضايقات وتقليص الخدمات الى الحد االدنى

  14/7/2011، الرأي، عّمان
  

  في مناهج التدريس " الهولوكوست" إدراج يرفضاألردن  .63
، ـ فـي   "الغـد " قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي رفايعه لـ: تغريد الرشق- عمان

معاداة "خاصة من وزارة الخارجية األميركية متخصصة بمراقبة ومكافحة         المبعوثة  ال تعليقه على انتقادات  
يـتم تـدريس الهولوكوسـت      "المسؤولين فيها أي اقتراح بأن      ، بعد رفض    ا روزنثال وتدعى هان " السامية

 إن موضوع زج ما يدعى بالهولوكوست في مناهج بعض الـدول العربيـة              ـ،"وإدراجها ضمن المناهج  
يستهدف استقطاب تعاطف الطلبة مع محتلين ومغتـصبين لبلـد          " أمروصهيوني"يأتي في إطار مشروع     

لمشروع ال يريد التطرق إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتـل وتـشريد               وأكد أن هذا ا   . عربي
واعتقال وتعذيب وحصار، ويريد أن يظهر للعالم أن االحتالل يلقى قبوال من الدول العربية، حتى أن أمر                 

   .القبول وصل إلى درجة يدرس فيها الهولوكوست في مدارس تلك الدول
  14/7/2011، الغد، عّمان

  
  في فلسطين " االونروا" يقدم اوراق اعتماده ممثال لالردن لدى السرحان .64
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قدم رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية السفير عواد السرحان            : بترا –رام اهللا   
فـي فلـسطين،   ) االونـروا (اوراق اعتماده ممثال للمملكة االردنية الهاشمية لدى وكالة االغاثة الدوليـة           

واكد السرحان اهمية الدور الكبير والهام الذي        .اعضاء مكتب االونروا في االراضي الفلسطينية     بحضور  
في دعم ومساعدة الالجئين الفلسطينيين في كافة انحاء العالم خصوصا في االراضـي             ) االونروا(تقوم به   

  .الفلسطينية واالردن التي لها خصوصية مع الالجئين
  14/7/2011، الدستور، عّمان

  
  

  حكومة ميقاتي تقرر رفع ملف لألمم المتحدة حول االعتداء اإلسرائيلي على الثروة النفطية  .65
 نجيب ميقاتي أمس، اجتماعا وزاريا خصص للبحث في موضوع ترسـيم             اللبنانية ترأس رئيس الحكومة  

 اللبنانيـة،   وخصص االجتماع لمناقشة االعتداء اإلسرائيلي على السيادة البحرية        الحدود البحرية اللبنانية،  
وعلم أن الخبراء شرحوا على شاشة كبيرة طبيعة النقاط الجغرافية البحرية المتعلقة بالحـدود والمنطقـة                
االقتصادية الخالصة اللبنانية، وطبيعة الحدود التي أقرتها الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها األخير خالفاً             

 وألف كيلو متر مربع من الميـاه        800 مساحته بين    وتبين أن إسرائيل قضمت تقريباً ما     . للقانون الدولي 
 في المئة من كامل مساحة المنطقة االقتـصادية         3اللبنانية ضمن المنطقة االقتصادية وهي تمثل ما نسبته         

  .اللبنانية
 دبلوماسي إلقراره في مجلس الوزراء، قبل رفعه مكتمالً إلى األمـم            - قانوني   -وتقرر إعداد ملف تقني     

حـق لبنـان فـي      "وأكد ميقاتي في االجتماع     . يت حقوق لبنان في الحدود والثروات الطبيعية      المتحدة لتثب 
  ".الحفاظ على حدوده كافة وحمايتها من أي اعتداء وحقه في استثمار ثرواته الطبيعية

ـ     إن هدف االجتماع هو لتأكيد حق لبنان أمام األمم المتحدة بطـرق            " السفير"وقال الوزير جبران باسيل ل
  .ة وقانونية، والمهم أن الحكومة الحالية تقوم بحركية ممتازة وسريعة لتحقيق هذا األمرعلمي

ـ      إن لبنان سيذهب حتى النهاية في المعركة الدبلوماسية لحمايـة          " السفير"وقال وزير الدفاع فايز غصن ل
سيادتنا البحرية هو   حقوقه البحرية التي ال مجال للمساومة عليها، مشيرا إلى أن االعتداء اإلسرائيلي على              

  . اعتداء كبير وال يقل خطورة عن االعتداءات األخرى التي تطال البر والجو
  14/7/2011، السفير، بيروت

  
   االتفاقية القبرصية اإلسرائيلية حول مجلس األمنيجب أن يتقّدم لبنان بشكوى ل:  لبنانيدبلوماسي .66

لحدود بالمنطقة االقتصادية الخالصة الخاصة بهـا       إذا عمدت إسرائيل الى تعديل ا     : "دبلوماسي لبناني  قال
فإن ذلك سيقود الى تعديل الحدود في المنطقة اإلقليمية الخاصة بلبنان، ألن هذه الحـدود سـتكون خـط                   
األساس على الشاطئ وعلى اساسه يرسم خط الحدود اإلقليمية وحدود المنطقة االقتصادية الخالصة لكـل               

  ".بلد
بالنسبة الى االتفاقية الموقعة بين قبرص وإسرائيل، يجب أن يتقدم لبنـان            : "ني الدبلوماسي اللبنا  وأضاف

بشكوى الى مجلس األمن بعد أن سبق ووجه رسالة الى أمين عام األمـم المتحـدة كـوفي أنـان بهـذا         
تفيد الشكوى بأن االتفاقية الموقعة بين قبرص وإسرائيل تتناقض مع اتفاقية األمـم المتحـدة               . الخصوص

   ".1982ن البحار للعام لقانو
هذا صحيح،  : "وعن القول بأن األمم المتحدة ال شأن لها باالتفاقيات الثنائية بين الدول، يجيب الدبلوماسي             

لكن يجب إفهام األمم المتحدة بوضوح بأن االتفاقية اإلسرائيلية القبرصية تتناقض مـع اتفاقيـة قـانون                 
  ."البحار، وتشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية

  14/7/2011، السفير، بيروت
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   ألف صاروخ منها صواريخ بعيدة المدى75 حزب اهللا يمتلك :يديعوت .67

 منـشغل بمـشاكل     2011االسرائيلية أن حزب اهللا     " يديعوت أحرونوت " اعتبرت صحيفة    :القدس المحتلة 
  . وبمساعدة سورياداخلية، ولكنه لم يهمل للحظة استعداداته للمواجهة القادمة مع إسرائيل، بتوجيه إيراني

وأضافت يديعوت أن األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا يواصل تحـسين نوعيـة الـصواريخ          
، فهو يمتلك مـا     2006 ألف صاروخ في العام      25وزيادة عددها، ولفتت الى أنه إذا كان لدى حزب اهللا           

  . ألف صاروخ75يزيد عن ثالثة أضعاف ذلك اليوم أي أنه يمتلك 
دت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حركة حماس جيش منظّم، وأن الجـيش اإلسـرائيلي يواصـل                كما أكَّ 

  . استعداداته للحرب الثالثة على لبنان
وتابعت المصادر قائلة إن حركة حماس ممثلة جناحها العسكري كتائب القسام لم تكف عـن التـدريبات                 

  . الكلمة من معنىوالتجهيزات وهي تمتلك جيشاً حقيقياً بكل ما تحمله هذه 
وأشارت المصادر االستخبارية اإلسرائيلية إلى احتمال انضمام حركة حماس إلى المعركـة فـي حـال                
حدوث مواجهة في الشمال، وقالت إن حماس تمتلك صواريخ من شأنها أن تصل إلى كفار سـابا قـرب                   

لبداية وسـتجعلها ورقـة     طولكرم، ولكن التقديرات تشير إلى أن الحركة لن تستخدم هذه الصواريخ في ا            
  .أخيرة بيدها في حال قيام الجيش اإلسرائيلي باجتياح واسع

  14/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   أن تدرك أن الوقت ال يعمل في صالحها "إسرائيل"على : وزير خارجية مصر .68
ي صالحه،  أكد وزير الخارجية محمد العرابي، ضرورة أن يدرك الطرف اإلسرائيلي أن الوقت ال يعمل ف              

 اإلسرائيلي أمرا أكثر    -وأن التغيرات التي تمر بها المنطقة تجعل التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني             
وشدد العرابي خالل لقائه، اليوم األربعاء، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للـسالم فـي الـشرق            .إلحاحا

ني في مسعاه باألمم المتحدة، وفي أى       األوسط توني بلير على دعم مصر الكامل والقوي للطرف الفلسطي         
 المتحـدث   ،صرحت بذلك الـسفيرة منحـة بـاخوم        و .خيار يرى الفلسطينيون أنه يحقق مصالحهم العليا      

الرسمي باسم وزارة الخارجية، وقالت إن العرابي أكد كذلك التزام مصر باالستمرار في جهودهـا مـن                 
    . رض تنفيذهاأجل دعم عملية المصالحة، وتجاوز العقبات التي تعت

  14/7/2011، المصريون، القاهرة
   

  ثمانية مليارات دوالر تعويضاب وتطالبهالخط الغاز  بتخريب متعمدتتهم مصر  "إسرائيل" .69
، أن  )جاسـكو (أكد مصدر مسئول بالشركة المـصرية للغـازات البتروليـة           : حاتم البلك  -محمد عطية   

 كـم   20قعة جنوب شرق مدينة العريش، على بعد نحو         ، الوا "الطويل"أضرارا مادية كبيرة لحقت بمحطة      
تقريبا، جراء االنفجار الذي وقع في وقت مبكر صباح الثالثاء، ما يجعل عملية إصالح المحطة بحاجـة                 
إلى وقت كبير، نظرا للدمار الهائل فيها، ما يعني توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لفتـرة قـد                   

  . تطول
على التفجير األخير اتهامات للجانب المصري بالتخريب المتعمد لخـط          "إسرائيل"حملت ردود الفعل في     و

  .الغاز
بعد االنفجار الرابع في أنبوب الغاز الممتد من مصر بات واضـحا أن             : "، قائلة "معاريف"كتبت صحيفة   و

لغاز المصري لـن يتـدفق إلسـرائيل        " ، مضيفة إن    "الحديث ال يدور عن مصادفات وأحداث عرضية      
  ".ا، وعلى األخيرة وضع حل استراتيجي طويل المدى لهذه المشكلةمجدد
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للغاز ستطالب مـصر بـدفع تعويـضات        ) اي ام جي  " (غاز شرق المتوسط  "إن شركة   " معاريف"وقالت  
 مليارات دوالر بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز، مؤكدة في تقريرها أن مجلس إدارة الشركة               8تتجاوز  

  . حماية المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطنوالمساهمين بها سيطلبون
  14/7/2011، المصريون، القاهرة

  
  "إسرائيل"ـالقدس عاصمة ل" اليونسكو" يستنكر اعتبار اقليميمؤتمر  .70

استنكر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية بشدة اعتبار منظمة األمـم المتحـدة                
  .مدينة القدس المحتلة بأنها عاصمة السرائيل" سكواليون"للتربية والعلم والثقافة 

وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي انعقد على مدى أربعة أيام في مقر الجامعـة العربيـة بالقـاهرة، أن                   
االلكتروني كعاصمة السرائيل، انتهـاك ومخـالف لقـوانين         " اليونسكو"وضع مدينة القدس على موقع      "

 15/10ن قضية القدس، ومنها قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم             وقرارات الشرعية الدولية بشأ   
، المستند إلى الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في الهاي بأن القـدس أرض              20/7/2004بتاريخ  

  ".فلسطينية محتلة
عمـل علـى   ، وال"الخطير"وأوصى المؤتمر الدول العربية واألمانة العامة للجامعة بمتابعة هذا الموضوع    

إلغائه، واقتراح إرسال رسالة من األمين العام للجامعة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، ومدير عام                 
خطورة هذا اإلجراء ومخالفته للقرارات الدولية بهذا الشأن، والمطالبة بالعمـل           "حول  " اليونسكو"منظمة  

  ".على إلغائه
دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات         استمرار  "وطلب المؤتمر من األمانة العامة      

  ".االختصاص لمقاضاة االحتالل اإلسرائيلي قانونيا النتهاكه لمدينة القدس وأهلها ومقدساتها
دولـة  "وجدد المؤتمر رفضه لمطالبة المؤسسة االسرائيلية وبعض األطراف الدولية تعريف اسرائيل أنها             

إلغاء حق العودة والتعـويض لالجئـين الفلـسطينيين         "أنها تستهدف من وراء ذلك      ، مشيرة إلى    "يهودية
  ".والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والتصدي لكل هذه المطالبات

  14/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  ناإلسرائيليي العسكريين "عدوانية" مؤيدة للفلسطينيين تندد بـنمساويةناشطة  .71
 بالمعاملـة الـسيئة و      "إسـرائيل " مؤيدة للفلسطينيين طردت من      ةنمساوي نددت ناشطة    : أ ف ب   -فيينا  

 إلـى  المتجه   األسطول تجاه المتظاهرين المشاركين في      اإلسرائيليون العسكريون   أبداهاالتي  » العدوانية«
  .قطاع غزة

 إلـى  المتوجـه    األسطولسطينيين في    ناشطاً مؤيداً للفل   أربعينمن بين   )  سنة 25(وكانت جوليا هيرناس    
 دعمـاً   األسـبوع  بعد ان قدموا للتظاهر خالل عطلـة نهايـة           "إسرائيل" من   ءالثالثاقطاع غزة وطردوا    

  .» بكم في فلسطينأهالً« الفلسطينية خالل حملة األراضيللعائالت في 
وأضافت . »دون سبب  البعض وصفع البعض من      إلى أسيء«وقالت هيرناس بعد عودتها الى فيينا الثلثاء        

  .»كل هذا كان عدوانياً للغاية واسيئت معاملتنا«ان 
وأشارت الناشطة الى ان النشطاء اهينوا بشكل مستمر ومنعوا من اي اتصال مع العالم الخارجي خـالل                 

  .فترة احتجازهم
رمـوا  وروت هيرناس ان النشطاء بعد اعتقالهم فور وصولهم الى اسرائيل اقتيدوا الى مركز احتجاز وح              

  .من الماء لثالث ساعات في حافلة من دون تكييف في الحر الشديد
وأضافت ان الكثير من المرضى لم يتلقوا العالج، مشيرة الى ان نوايا المتظاهرين كانت سلمية وال تشكل                 

  .اإلسرائيليةاي استفزاز للسلطات 
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14/7/2011، الحياة، لندن  
  

  اإلسرائيلي" قاطعةالم"قانون شجع نال نحن : األوروبياالتحاد  .72
 تأثيرات ممكنة على حرية التعبير جراء قـانون        إزاء» قلقه« عن   أمس األوروبي االتحاد   أعرب: وكاالت
 مايا كوسيانيتش المتحدثـة     وأعلنت.  االثنين الماضي  اإلسرائيليالذي اقره الكنيست    المستوطنات  مقاطعة  

 في  إسرائيل يعترف بسيادة    األوروبيالتحاد  ا «أن كاثرين اشتون    األوروبيباسم وزيرة خارجية االتحاد     
  .» فانه ال يشجع المقاطعةأخرىمن جهة »و» مجال التشريع

، فان االتحاد   »إسرائيللكن، باسم القيم االساسية لحرية التعبير التي يتمسك بها ويشاطرها مع            «واضافت  
واطنين والمنظمات االسرائيلية   قلق من التأثير الذي يمكن ان يكون لهذا القانون على حرية الم           «االوروبي  

  .»عنيفة السياسية بطريقة غير آرائهافي التعبير عن 
وفي الواليات المتحدة، توحدت المنظمات اليهودية من اليسار واليمين على حد سواء في الوقـوف ضـد              

 وقال الحاخام ستيف غاتاو مدير المجلس اليهـودي       . غير المتوقع، حسب صفها لقانون المقاطعة     » الشر«
القانون يتحدى الديمقراطية ونأمـل ان      . نحن ضد المقاطعة  . خيبوا أملنا لتمرير القانون   «للشؤون العامة   

 والجالية اليهودية في    إسرائيل عن ان القانون يوتر العالقة بين        أصواتوقد تحدثت   . »ترد المحكمة العليا  
  .أميركا

14/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   ببيانات الدرع الصاروخي "إسرائيل"الب بضمانات كتابية إلمداد  يطاألمريكيالشيوخ  .73
أعرب عضوان بارزان بمجلس الشيوخ األمريكي عن قلقهما إزاء اتفـاق محتمـل             : أ ف ب   - واشنطن

 وتحسنها  "إسرائيل"لنشر رادار في إطار الدرع الصاروخي في تركيا، الفتين إلى سوء عالقات تركيا مع               
توران الجمهوريان جون كيل ومارك كيرك من وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة             وطلب السنا . مع إيران 

. هيالري كلينتون ضمانات بشأن الصفقة المحتملة والتي تحدث عنها تقرير إعالمي األسـبوع الماضـي              
أن البيانات التي ستجمعها منظومة الرادار المتطورة مـن طـراز           " ضمانات كتابية "وطلب كيل وكيرك    

حتى يتسنى للحليـف القـوي للواليـات المتحـدة          " مداد إسرائيل بها آنيا لحظة بلحظة     سيتم إ "باند  -إكس
ـ   ". االنخراط الكامل ضمن منظومة اإلدارة والتحكم الدفاعية      " عدم انخراط كيانـات أو     "كما طلبا ضمانا ب

تهـدف  في أنشطة تخالف القوانين األمريكية العديدة التـي         " هيئات تركية أو عدم االشتباه في انخراطها      
إلعاقة برامج األسلحة النووية المشتبه بها لكل من إيران وسوريا فضال عن إبقاء المعلومات الحـساسة                

  .بمنأى عن كوريا الشمالية
14/7/2011، الشرق، الدوحة  

  
    اإلسرائيلي خرق لحرية التعبير" قانون المقاطعة": "رايتسهيومان " .74

قـانون  "ـمس األربعاء، إقرار الكنيست اإلسرائيلي ل     الحقوقية، أ " هيومان رايتس ووتش  "اعتبرت منظمة   
 الذي يفرض عقوبات ضد أشخاص أو هيئات أو منظمات تدعو إلى مقاطعة المـستوطنات أو                "المقاطعة

وقالت المنظمـة فـي بيـان إن        . المنتجات المصنوعة فيها في الضفة الغربية، خرقاً لحق حرية التعبير           
دفع الغرامات، وقد يجرد مجموعات حقـوق اإلنـسان والمجتمـع           القانون يهدد برفع دعاوى قضائية و     "

وهذا سيخرق حقهم بحريـة التجمـع       . المدني من اإلعفاء الضريبي، ويجبرهم على التوقف عن العمل          
  ".والتعبير

وقالت مديرة شؤون الشرق األوسط بالمنظمة، سارة واتسون، إنه مهما كانت المقاطعة للمستوطنات، فإن              
واعتبـرت أن   " . ب التأييد السلمي لمعارضة سياسات الحكومة هو محاولة لتكميم الجدل العام          قانوناً يعاق "
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وسيعيد عقارب الساعة إلى الوراء بـشأن       " اإلسرائيلي"يهاجم المجتمع المدني    ": "اإلسرائيلي"هذا القانون   
  " .حرية التعبير والتجمع

14/7/2011، الخليج، الشارقة  
  

  الطوارئ وليس المنتظمة منهاقلصنا خدمات : "األونروا" .75
أن قرارها تخفيض خدماتها لالجئـين      ) األونروا(أكدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : غزة

الفلسطينيين الذي اتخذ مؤخرا، يطال فقط خدمات نظام الطوارئ الذي طبقته الوكالة منذ اندالع انتفاضة               
ال الخدمات المنتظمة التي تقدمها في كافـة منـاطق         وال يطال بأي حال من األحو     .. 2000األقصى عام   

ـ »األونروا«وقال عدنان أبو حسنة، الناطق بلسان       . وجود الالجئين الفلسطينيين   ، إن  »الشرق األوسط «، ل
نظام خدمات الطوارئ هدف في حينه لمساعدة الفلسطينيين على تجاوز المصاعب التي تمخـضت عـن                

ظل تدهور األوضـاع المعيـشية للفلـسطينيين بـسبب اإلجـراءات            سيما في   ال  االنتفاضة الفلسطينية،   
 مليون دوالر بسبب 50، تبين أن هناك عجزا ماليا بلغت قيمته    2011وأوضح أنه خالل عام     . اإلسرائيلية

  . تخلف الدول المانحة عن تسديد التزاماتها المالية للوكالة، مما اضطرها لتقليص خدمات الطوارئ
14/7/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
   الشرق األوسطإلى" الرباعية" زيارة مندوبين عن إلغاء: عشراويحنان  .76

أكدت مسؤولة فلسطينية، أمس األربعاء، أن اللجنة الرباعية الدولية أبلغت الجانـب الفلـسطيني بإلغـاء                
ثـات  الزيارة التي كانت مقررة اليوم الخميس لمندوبين عنها إلى المنطقة لبحث سبل دفع اسـتئناف محاد               

  .السالم 
كان هناك قرار لدى اللجنة الرباعيـة       "وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنه          

بإرسال موفدين على اعتبار أن الظروف غير ناضجة وبحاجة إلى استكمال واالستكشاف والحديث ولكن              
أن إلغاء الزيارة يأتي بقـرار مـن        وذكرت عشراوي   ". تم تأجيل هذه الزيارة ولن يقوموا بها هذه الفترة        

وما بين متطلبات السالم وليست ما بـين        " اإلسرائيلي"فواضح أن الهوة ما بين الموقف       "اللجنة الرباعية   
لكن عشراوي اعتبرت أن هذا السبب غير مبرر لتنصل اللجنـة الرباعيـة مـن               " . الطرفين بعيدة جداً  

عية يعود باألساس لرغبة الواليات المتحـدة فـي تمريـر           مسؤولياتها، مشيرة إلى أن إخفاق اللجنة الربا      
  .على اللجنة مثل مطلب يهودية الدولة " اإلسرائيلية"المواقف 

14/7/2011، الخليج، الشارقة  
  

  بالمناهج" الهولوكوست" تحمل على دول عربية لرفضها إدراج أميركيةمبعوثة  .77
ية األميركية متخصصة بمراقبة ومكافحة     حملت مبعوثة خاصة من وزارة الخارج     :  تغريد الرشق  -عمان  

وتدعى هانا روزنثال، على كل من األردن ولبنان والسعودية إثر زيـارة لتلـك الـدول               " معاداة السامية "
يتم تـدريس الهولوكوسـت وإدراجهـا ضـمن         "الشهر الماضي، لرفض المسؤولين فيها أي اقتراح بأن         

  .، بحسب ما صرحت به في مقابلة صحافية"المناهج
المتخصصة بالمجتمع اليهـودي فـي      " جويش تليغرافيك "عبرت روزنثال في مقابلة أجرتها معها وكالة        و

 أيام، عن خيبة األمل بعد لقاءاتها مع مـسؤولين فـي األردن             3الواليات المتحدة األميركية، نشرت قبل      
ـ               ا شـيوعا، خـالل     على مستوى عال في وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن أكثر الردود التي تلقته

يقود دائمـا   "، وأن الحديث عن اليهود كان من الحتمي أن          "التجنب"جولتها في الدول العربية الثالث، كان       
  ". للحزن واألسى على المعاملة اإلسرائيلية للفلسطينيين

14/7/2011، الغد، عّمان  
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  سبتمبر/ المقاومة من استحقاق أيلولفصائلموقف  .78

  حسام الدجني
 المقاومة الفلسطينية لم تحسم أمرها من استحقاق أيلول، سوى بعض التصريحات لبعض             يبدو أن فصائل  

قياداتها السياسية التي ال تعول كثيراً على هذا الحدث السياسي، في المقابل ترى حركة فتح وقيادة السلطة                 
ف األمم المتحـدة    الفلسطينية في هذا الحدث بأنه عمل كبير يحتاج إلى انتفاضة دبلوماسية تقود إلى اعترا             

  . بفلسطين عضواً دائماً بها
وبين هذا وذاك البد من الوقوف عند حدث مهم في الشرق األوسط، وهو اإلعالن الرسـمي عـن والدة                   
جمهورية جنوب السودان، وكيف سارع رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة المتحدث الثاني بعد رئـيس               

مهورية جنوب السودان ستحصل على العضوية الدائمة في األمم         كينيا في حفل االستقالل، لإلعالن بأن ج      
، وهذا يكشف بشكل أو بآخر الشروط السياسية للعضوية، فانفـصال           )193(المتحدة وستكون الدولة رقم     

جنوب السودان وانسالخه عن هويته العربية، ورفعه للعلم اإلسرائيلي في شوارعه، واالعتراف الرسمي             
اليات المتحدة األمريكية به، من أهم شروط العضوية في األمم المتحـدة، وهـذه              والو) إسرائيل(لكل من   

  .. الرسائل السياسية التي يجب أن نستفيد منها نحن كفلسطينيين
نعود إلى الموقف من استحقاق أيلول، فالناظم في تحديد هذا الموقف يتوقف على رؤية الحركة الوطنيـة                 

، فإن كانت أدبيات أي فصيل أو حزب أو حركة تؤمن بـأن حـدود               الفلسطينية لحدود الدولة الفلسطينية   
، فإن موقفها من استحقاق أيلول سـيكون        1967/فلسطين الدائمة هي فقط على حدود الرابع من حزيران        

مـن أرض فلـسطين     % 78الحق السياسي والقانوني في     ) إسرائيل(إيجابياً، ألن هذا االستحقاق سيعطي      
  . من مساحة فلسطين التاريخية% 22طين الحق السياسي والقانوني في التاريخية، وكذلك يعطي فلس

أما مستقبل المقاومة في ضوء استحقاق أيلول، فإن من أهم مبادئ ومواثيق األمم المتحـدة هـو تحقيـق                   
ضرب حركة حماس والجهاد اإلسالمي تحـت ذريعـة         ) إسرائيل(األمن والسلم العالمي، وبهذا تستطيع      

اب، وفي حال قام أي فصيل بالرد على االعتداءات الصهيونية سيتم التعامل مع دولة              قانون مكافحة اإلره  
فلسطين العضو في األمم المتحدة تحت الفصل السابع، بمعنى نحن أمام عقوبات دولية أو تحرك عسكري                
 أممي ضد فصائل المقاومة، وهذا يمثل أكبر خطر على مستقبل المقاومة وسالحها، ويشكل تصفية حقيقية              

والواليات المتحدة من هذا االسـتحقاق      ) إسرائيل(للقضية الفلسطينية، ولذلك على الجميع االنتباه، فموقف        
  . مريب وخبيث ويهدف فقط لخفض سقف المطالب الفلسطينية

وهنا أدعو القيادة الفلسطينية إلى اإلفصاح عن مشروع القانون المراد تقديمه لمجلـس األمـن للـشعب                 
 الالجئ الفلسطيني معرفة ذلك ألن حق العودة هو حق فردي لكل الجئ، وال يحـق                الفلسطيني، فمن حق  

للقيادة الفلسطينية التصرف به وفقاً ألجندتها السياسية، أما فصائلنا فعليها الترقب واليقظـة مـن هكـذا                 
مشروع، وعلى الرئيس محمود عباس التشاور مع الكل الـوطني فـي القـضايا المـصيرية، وتحديـد                  

  . ت الوطنية وكذلك الثوابت الفلسطينيةاألولويا
هذا ال يعني أال نستثمر هذا الحراك السياسي من خالل حصر الدول التي ستصوت مـع حـق الـشعب                    
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والعمل على بناء عالقات ثنائية تخدم المشروع الوطني التحرري في               

اعية، وتشكيل لوبيات من تلك الدول كورقـة ضـغط علـى            كل المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتم    
  . الواليات المتحدة كي تنصف حقوق الشعب الفلسطيني

  14/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   الفلسطينيةالمصالحةفساد كعكة  .79
  مصطفى اللداوي. د
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شهرٍ قد فسدت   يبدو أن كعكة المصالحة الوطنية الفلسطينية التي مضى على توقيعها في القاهرة أكثر من               
بمرور الزمن ونفاذ الصالحية، فلم تعد صالحة لالستهالك اآلدمي واالستفادة البشرية منها، ولم يعد مـن                
العقل والمنطق توقع ورجاء الفائدة منها، أو استعادة قيمتها التي كانت مرجوة منها، أو خداع الفلسطينيين                

و معالجتها لتبقى صالحة ومفيدة، ولكن الحقيقة التـي         بأن مدة صالحيتها لم تنفذ، وأنه باإلمكان تمديدها أ        
يجب أن نعترف بها، وال يمكن أن نتغافل عنها، أن الكعكة قد فسدت وتعفنت وانبعثت منها روائح كريهةٌ                  
عفنة، تزكم اآلناف، وتصدع الرؤوس، وتعافها النفوس، فلم يعد أحد يرغب فيها، أو يأمل في االسـتفادة                 

البعض خداع الفلسطينيين بغير حقيقتها، وإيهامهم بجدواها وقيمتها، وأنها مازالـت           منها، رغم محاوالت    
صالحة، وقادرة على الصمود وحل المشاكل والصعاب وتجاوز العقبات والتحديات، الحقيقة أنها فـسدت              

ك، ولم تجد معها االحتفاالت واألضواء والتصريحات، ولم ينقذها من تعفنها مباركةُ قادة وحكـامٍ وملـو               
ورعايةُ دوٍل ومنظمات، وتعهداتُ أجهزة وقيادات، وآماُل شعبٍ ومعاناة أهل، ودمعة أمٍ وآهةُ مـريض،               
وبكاء طفٍل وأنةُ عجوز، على الرغم من أن أغلب الفلسطينيين قد استبشروا بها خيراً، وأملوا فيها كثيراً،                 

يه المصالحة قد قتل اآلمال التي كانوا       وبالغوا في أحالمهم وتوقعاتهم، ولكن الجدار األصم الذي وصلت إل         
  .يعلقون عليها، وأعادهم من جديد إلى حيرتهم وبؤسهم وشقائهم ومعاناتهم

ربما ال يكون مضي الزمن وتجاوز األحداث وحده وراء تعفن كعكة المصالحة وفسادها، رغم أنه كلمـا                 
ئمتها، إال أنه قد تكـون هنـاك أسـباب    مر عليها المزيد من الوقت كلما تأكد فسادها وعفونتها وعدم مال   

أخرى موضوعية ومنطقية، وال يمكن إهمالها أو إنكار دورها في فقدان المصالحة لقيمتهـا، وتجاوزهـا                
لوقتها، فلعل الظروف التي صنعت فيها لم تكن مناسبة، والمناخات التي تعرضت لها لم تساعدها علـى                 

اكبت التوقيع عليها لم تكن صحية أو لم تكـن صـادقة            الحفاظ على صحتها ونظارتها، والظروف التي و      
ومخلصة، فلم يكن يكفي لضمان نجاح المصالحة سقوطُ نظامٍ، وفقدان مظلة، وغياب نصير، أو الخـوف                
من اضطراب األوضاع، وفوضى األوراق، وتغير التحالفات، إذ أنها كلها عوامل خوف وقلـق، تـدفع                

يأمل فيه، ولكن بزوال عوامل الخوف أو بالتعامل معها، يعود اإلنسان           اإلنسان لسلوك ما ال يقتنع به، وال        
إلى طبيعته، ويسلك ما اعتاد عليه، وينقلب على ما تبناه في مرحلة خوفه وقلقـه، إذ لـم يكـن خيـاره                      

  .االستراتيجي بقدر ما كان فرض الحاجة، ولزوم ما ال يلزم
ونكهات كانت سبباً في سرعة فسادها، وفي عدم        وربما أن صانعي كعكة المصالحة أدخلوا فيها مكونات         

      لعـدوهم، واعتراضـات صمودها أمام الظروف والمتغيرات، فأدخلوا فيها شروطاً لغيرهم، والتزامـات
لغيرهم، فكبلوا بنود االتفاق بأغالٍل جديدة، وضعوا فيها أثقاالً يصعب معها التحرك واالنطالق، ويستحيل              

قوا على رموز الفساد، واستبقوا عوامل الخالف، وأصروا على عدم معالجـة            منها التحرر واإلنعتاق، فأب   
األمراض، واستئصال األورام، وإجراء عمليات جراحية لما ال يكون عالجه والشفاء منه إال بإجرائهـا،               
فرفضوا العودة من طريق التيه الذي سلكوه، وأعلنوا أنهم ماضون فـي ذات المـنهج، وأعلنـوا أنهـم                   

ن رافقهم الطريق، والزمهم المشوار، وأنهم سيجربونه من جديد، وسيثقون بوعوده وعهوده،            متمسكين بم 
ولن ينقلبوا عليه، ولن يقاوموه بالبندقية وال بالحجارة، وأنهم سيواصلون حمايته من كل من يتربص بـه                 

 ذات  شراً، ويسعى لينال من أمنه واستقراره وسالمة شعبه ومستوطنيه، وأكدوا أنهـم سيمـضون علـى               
الطريق، رغم أنه لم يورثهم إال ذالً وضياعاً وتشتتاً وتمزقاً، ولم يحقق لهم شيئاً مما يأملون وشعبهم، بل                  

  . أفقدهم المزيد، وجردهم من جديد
وربما يعود السبب في فساد كعكة المصالحة وتعفنها، أن بعض األطراف التي حصلت على حصتها من                

، وما كانت تخطط للحصول عليه، ثم قامت بإفساد ما تبقـى منهـا              كعكة المصالحة، أخذت منها ما تريد     
وهي حصة اآلخرين فيها، فمصر أكدت قدرتها على رعاية الحوار الوطني الفلسطيني، وأثبتت أنها قادرة               
على أن تلعب دوراً محورياً ورئيساً فيه، وأن تستعيد الدور الذي فقدته، وأنه ال يمكن لغيرهـا أن يقـوم                    

 جميع الفرقاء قد عادوا إلى ورقتها ووقعوا عليها، واعترفوا بفضلها ومرجعيتها، في الوقـت               مقامها، وأن 
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الذي لم تغير فيه مصر شيئاً تجاه سكان قطاع غزة، وعادت لتصغي السمع لنداءات من يطالبها بالتضييق                 
  .وعدم التخفيف، وباستمرار الحصار وعدم رفعه

اهرة أنها السلطة الفعليـة، وأنهـا ليـست طرفـاً كـاآلخرين،             أما السلطة الفلسطينية فقد ظهرت في الق      
فاستفردت بالمنصة والكلمة واألستاذية، وأكدت على منهجها ومسارها وسياستها، وأنها المرجع والقائـد             
والممثل، وبينت للعالم أنها تمتلك أوراق الملف الفلسطيني كله، وأنها ذاهبة إلى نيويورك ومعهـا أوراق                

نية، فهددت اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية بأنها قادرة علـى االسـتقواء بورقـة            الوحدة الفلسطي 
الفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي وضعت فيه شروطها على الطرف الثالث، وتمسكت علـى طاولـة                
 المفاوضات برؤيتها للمرحلة القادمة، منهجاً وقيادة، ورفضت التنازل أو القبول بحلـوٍل وسـط تحقـق               

التوافق والرضا، واستمرت في ممارساتها األمنية اعتقاالً ومطاردة ومحاكمة وتنسيقاً وتسليماً، وغير ذلك             
  .من النقاط التي شكلت بمجموعها عوامل فساد وتعفن كعكة المصالحة

أما الطرف الثالث المتمثل في حركة حماس وحلفائها من الفصائل الفلسطينية، فقد قدموا تنازالت كثيرة،               
وفرطوا في حقوق كانت لهم، وأعطوا كثيراً مما هو في أيدهم لغيرهم، واستعدوا لمشاركتهم فيما هو لهم                 
وحدهم، وصدقوا شريكهم والوسيط، إذ أملوا في المصالحة أن ترفع الحصار المفروض على قطاع غزة،               

تهم فـي الـسفر    وأن تفتح معبر رفح الحدودي، وأن تخفف من معاناة المواطنين، وأن تلبي بعض حـاج              
للعالج والدراسة والعمل، وأملت أن تعيد إعمار قطاع غزة، وأن تـسيل أمـوال المـساعدات العربيـة                  
والدولية إلعمار ما قد دمره العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأن تعيد الوحدة إلى شطري الـشعب                 

ونشطائها في الضفة الغربيـة،     في الوطن، وأملوا أن ترفع سلطة رام اهللا سطوتها األمنية عن عناصرها             
فتفرج عنهم، وتطلق سراحهم، وأن تتوقف عن اعتقالهم، وأن تعيد فتح جمعياتهم ومؤسـساتهم المغلقـة،                
وأن ترفع الحظر عن نشاطهم فيها، وأن تعيد إليهم أموالهم المصادرة، وحساباتهم المالية المجمدة، ولكن               

لكعكة قد أخذوا منهم ما يريدون، ثم قاموا بإفساد مـا           حركة حماس وحلفاءها قد وجدوا أن شركاءهم في ا        
تبقى منها، وحملوا حركة حماس وحدها مسؤولية فساد الكعكة التي يشهد على إفسادهم لها الكثير، ولكن                
الحقيقة أن الطرفين اآلخرين في صناعة الكعكة هما اللذان خططا للوصول إلى هذه النتيجة، فقد حققا ما                 

  . أمالن، وأبقيا للشعب المسكين المعنى الكعكة فاسدة عفنة، ال أمل فيها وال رجاءيريدان، ونفذا ما ي
  13/7/2011، المستقبل العربي

  
  »..صحيح ما تقسم ومقسوم ال تأكل«: للفلسطينيينواشنطن  .80

  عريب الرنتاوي
اف عـالمي   واشنطن ال تريد للفلسطينيين أن يذهبوا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على اعتر             

 بالمئة من أرضهم التاريخية، ووفقاً لمختلف مرجعيـات عمليـة الـسالم وقـرارات               22بدولة لهم على    
واشنطن تريد للفلسطينيين أن يعودوا إلى مائدة المفاوضات مع إسـرائيل بـدالً عمـا               ...الشرعية الدولية 

  .احد، ومن جانب و"خطوة أحادية"تعتبره، أو باألحرى، يعتبره اإلسرائيليون، 
لكن في المقابل، تبدو واشنطن عاجزة عن إقناع إسرائيل باستئناف المفاوضات حتى على أساس خطـاب      

فرئيس الوزراء اإلسرائيلي مصمم على رفض االعتراف بمرجعية        ...أوباما األخير عن الشرق األوسط      
 مصمم علـى     كأساس لترسيم الحدود بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وهو        1967خط الرابع من حزيران     

  .إمالء سلسلة من الشروط التعجيزية التي لن تجد فلسطينياً واحداً يمكن أن يقبل بها
، مثل شعبي فلسطيني، يقال في وصـف الـشروط          "صحيح ما تقسم، ومقسوم ال تأكل، وكل حتى تشبع        "

 يقطـع  التعجيزية، عندما يطلب من رجل أن يتناول الخبز، شريطة أال يأكل كسرات الخبز المقطـع وأال          
ال تذهبوا لألمم المتحـدة،     !...كسرة من رغيف كامل وصحيح، مع أطيب التمنيات بالشبع حتى التخمة ؟           
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وانتظروا المفاوضات التي لن تأتي أبداً، وهنيئا لكم دعم الواليات المتحدة الثابت واألكيد للمطالب العادلة               
  !.والمحقة للشعب الفلسطيني ؟

فـي واد،  ) االمم المتحدة، االتحاد األوروبي وروسيا (دولية، بدا العالم كله     في االجتماع األخير للرباعية ال    
، والواليات  67العالم متفهم للمطلب الفلسطيني بإقامة دولتهم على حدود         ...والواليات المتحدة في واد آخر    

مؤيـد لهـا،    المتحدة المتفهمة من قبل لهذا المطلب، ال تريد المجازفة بإغضاب إسرائيل، وإثارة اللوبي ال             
وإدارتها ال تريد أن تخسر جولة ثالثة أمام نتنياهو، بعد أن خسرت جولتين سـابقتين، األولـى خاصـة                   

إدارة أوباما باتت في وضع مـزرٍ       ...بتجميد االستيطان، والثانية متعلقة بمرجعية خط الرابع من حزيران        
تل أبيب، وهي ال تريـد أن       : راتيجيةمن حيث تواضع مكانتها وتراجع هيبتها أمام حليفتها وربيبتها االست         

  ".الحرج المريق لماء الوجه"تقع من جديد في تجربة 
على الفلسطينيين، في كل مرة تدرك فيها صـعوبة         " تصب جام ضغوطها  "لقد عودتنا واشنطن، على أن      

ممارسة ضغط على إسرائيل، أو تشعر معها، أن ليس من المصلحة إرغام تل أبيب على السير في عكس                  
ودليلنا على ذلك، آخر جولتين خسرتهما واشنطن       ...طريق التي رسمها لها قادتها السياسيون واألمنيون      ال

بلطجـة  "أمام نتنياهو، مع أنها كانت على أتم اليقين بأن الفلسطينيين على حـق، وأن نتنيـاهو يمـارس         
ربيع "دورهم في مواجهة    أين منها بطلجة الميليشات والزعران والمرتزقة والشبيحة الذين تنامى          " سياسية
  ".العرب

التجربة األولى في موضوع االستيطان، حيث كان الرئيس أوباما علـى ثقـة وإيمـان عميقـين، بـأن                   
االستيطان غير شرعي، ومخالفة صريحة للقانون الدولي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وأنه عقبة في               

ستئناف المفاوضات كما قال في خطـاب       طريق السالم وقيد عليها، وأن وقفه ضرورة ومقدمة وشرط ال         
من دون حرج أقواله وتصريحاته،     " لحس"جامعة القاهرة، ولكنه تراجع سريعاً عن جميع هذه المواقف، و         

بل وانتقل لممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني الستئناف المفاوضات من دون وقف االسـتيطان أو               
إقناع نتنياهو، أو باألحرى إرغامه، علـى الرضـوخ   تجميده بصورة مؤقتة، ال لشيء إال ألنه عجز عن          

لمرجعيات عملية السالم والتزامات خريطة الطريق، ال أكثر وال أقل، ولم تتوان إدارة الرئيس األمريكي               
عن تهديد الفلسطينيين بالويل والثبور وعظائم األمور، إن هم لم يجنحوا لخيار التفاوض، مباشراً كان أم                

  .غير مباشر
األمريكي عندما اعتلى المنبر في وزارة الخارجية، ليرسم مالمح سياسة بالده الخارجيـة مـع               والرئيس  

، كان على قناعة وإيمان شديدين، بأن دولة فلسطينية يجب أن تنشأ، وأن تنشأ قريباً،               "ربيع العرب "اندالع  
ئه الكـونغرس،   ، مع تبادل متفق عليه لألراضي، لكن غضبة نتنياهو، ومن ورا          1967وعلى حدود العام    

أو باألحرى، الكنيست األمريكي، جعلته يتراجع سريعاً، عن موقفه هذا حتى قبل أن يجفّ حبر خطابـه،                 
وها هي وزيرة خارجيته في اللجنة الرباعية، تمنع المجتمع الـدولي، مـن تبنـي مـضامين الموقـف                   

ونغرس على حد سواء، يالحقان     وها هي اإلدارة والك   ...الفلسطيني، التي ال تبتعد كثيراً عن خطاب أوباما       
الطرف الفلسطيني األضعف، بالتهديد بمواجهة أشد العواقب، إن هو استمر في مسعاه للحـصول علـى                

  .67اعتراف العالم بدولة فلسطين وفقا لحدود 
عليهم أن يفعلوا ذلك، شاء من شـاء  ...لم يبق أمام الفلسطينيين سوى التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة 

لم يبق أمـامهم    "...الفيتو األمريكي "لم يبق أمامهم سوى أن يقدموا المصالحة الوطنية على          ..ى من أبى  وأب
سوى أن يضعوا استحقاقي المصالحة واالعتراف بالدولة، في سياق استراتيجية وطنيـة بديلـة، أوسـع                

 فـي صـدارة     وأشمل، تضع المقاومة الشعبية السلمية، في بعدها االنتفاضي المنتمي لربيـع العـرب،            
  .أولوياتهم، فهذا هو طريق الخالص، وما عداه مضيعة للوقت والجهد والحقوق

  14/7/2011، الدستور، عّمان
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   اإلسرائيلي- وتغيير هيكلية الصراع العربي العربيةالثورات  .81
  ماجد كيالي

دة ، لمفـاهيم أو تـصورات محـد       1948اإلسرائيلي منذ قيام دولة إسرائيل عام       -خضع الصراع العربي  
ونهائية ومطلقة، مفادها أن هذا الصراع هو على الوجود وليس على الحدود، وأنه ال يحّل إال عن طريق                  
الحرب، أي بالوسائل العسكرية، وأن وجود إسرائيل هو الذي يصرف الحكومات العربية، أو يمنعها عن               

  .صادياالنشغال بقضايا التنمية والديموقراطية، وتحقيق الوحدة أو التكامل االقت
يثير تحفّظات عدة، أهمها أن الـصراع مـع         » اإلسرائيلي-الصراع العربي «وفي الحقيقة، فإن مصطلح     

ثم إن الفترة   . إسرائيل لم يشمل يوماً مجمل البلدان العربية، إذ هو اقتصر على بضعة بلدان مجاورة فقط              
ن، كانت قصيرة جداً، ومتقطّعة،     التي شهدت حروباً أو توتّرات عسكرية أثّرت سلباً على أحوال تلك البلدا           

، ذلك أن الحروب التاليـة      )1973(وها نحن تفصلنا أربعة عقود من الزمن تقريباً عن آخر تلك الحروب             
  .استهدفت لبنان والفلسطينيين في األراضي المحتلة فقط

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

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

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

 النظام العربـي الـسائد،      ماذا يفيدنا ذلك؟ إنه يفيدنا في تبين مكامن الخلل في بنية          ). على بعض البلدان  (
وعالقاته وآليات عمله، ما يستنتج منه أن المشكلة إنما تكمن في هذا النظام بالذات، بإسرائيل ومن دونها،                 
السيما أن هذه، على مشكالتها والتحديات التي واجهتها، استطاعت االستمرار والتطور وحتـى التفـوق               

  .على جوارها طوال المراحل السابقة
، فسنجد أنها تنطوي على نـوع       »اإلسرائيلي-الصراع العربي « تفحصنا التصورات الرائجة ل      اآلن، إذا 

فما معنى الصراع   . من التالعب والتورية، ألغراض التوظيف السياسي وحجب السياسات الفعلية الجارية         
ك مـع   على الوجود حقاً؟ هل يعني أن وجود العرب يتوازن مع وجود إسرائيل، مثال؟ ثم أال يتناقض ذل                

محاوالت التقليل من شأن إسرائيل، باعتبارها ظاهرة طارئة ونبتة غريبة؟ وإذا كان يحق إلسـرائيل أن                
تعتبر وجودها مهدداً من أساسه في هذه المنطقة، لعدة اعتبارات، فإن هذا األمر ال يمكن تفهمه من الدول                  

، ورغمـاً   )وأميركا معها (اً عن إسرائيل    العربية، التي ال شك أنها ومجتمعاتها باقية في هذه المنطقة رغم          
  .عن جبروتها

طبعاً ثمة من يرى أن مقولة الصراع على الوجود اعتُمدت لرفض وجود إسرائيل من أساسه، لكن ثمـة                  
في الممارسة ما يدعو الى االعتقاد أيضاً، أن هذه العبارة اعتُمدت لمجاراة قاعدة القافية في الشعر العربي                 

لذا، وكما في الشعر، فـإن      . ال للدالالت السياسية الكامنة فيها    )  وليس على الحدود   الصراع على الوجود  (
  .هذا المفهوم بقي شعراً، كما دلّت على ذلك السياسات العربية القائمة منذ قيام إسرائيل

أما بالنسبة الى حصر الصراع مع إسرائيل بالطرق العسكرية، أو عن طريق الحرب، فقد تبين أن هـذا                  
، مثلمـا   !)البعيد منها قبل القريب   (ليس مقصوداً لذاته، إذ تبين أنه أدى إلى عسكرة الدول العربية            األمر  

  .أدى إلى تغول الدولة األمنية، وتهميش المجتمعات، وإخراجها من دائرة الفعل
 ال صوت يعلو فـوق    «(لم يتوقف األمر عند ذلك، إذ إن النظام العربي، بحجة مواجهة إسرائيل عسكرياً              

، لم يعمل على تأهيل أوضاعه لخوض الصراع مع إسرائيل في المجاالت األخـرى،              )»صوت المعركة 
وقد نشأت عن ذلك مفارقة فاضـحة،       . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والتكنولوجية والثقافية     
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 المواجهـة   بإعداد ذاته عسكرياً، ولكنه أيضاً غيـر قـادر علـى          » مستنزف«و  » مشغول«فهذا النظام   
  !العسكرية، بدعوى أن إسرائيل متقدمة عليه في المجاالت المذكورة

وبالمحصلة، فإن النظام العربي لم يهتم إلى الدرجـة الالزمـة بترسـيخ دولـة المؤسـسات والقـانون                   
 والمواطنين، وبالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال بتكريس عالقات المواطَنة في المجتمع، وال           

، وهي كلها عوامل أدت     )القبلية والطائفية واإلثنية  (بصوغ الهوية الوطنية، كبديل عن االنتماءات األولية        
إلى إضعاف المجتمعات العربية وتهميشها، كما أدت إلى انكشاف النظم القائمة أمام التحديات الخارجيـة،     

  .ومن ضمنها التحدي الذي تمثله إسرائيل لها في المنطقة
التحوالت في النظم السياسية في البلدان العربية، المحمولة على رياح الثورات الشعبية السلمية             اآلن، ومع   

والديموقراطية، ربما يمكن القول إن ثمة أشياء كثيرة ستتغير، في البنى والهياكل والعالقات والخطابات،              
 طبيعة، الصراع مـع     وال شك في أن هذه التحوالت ستحمل معها أيضا تغيرات معينة في هياكل، أو في              

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

  .فعالً من الجهة األخرىوشعاراتها من جهة والسياسات التي تنتهجها وتمارسها 
بالمقابل، فإن استبعاد الحرب مع إسرائيل ال يفيد بإمكان القبول بالتعـايش معهـا، كدولـة اسـتعمارية                  
وعنصرية ودينية، بقدر ما يرجح الدخول معها في اشتباك حقيقي، لكن بالوسـائل الـسياسية والطـرق                 

  .السلمية المتاحة والممكنة والمشروعة
 نأتي بجديد إذا جزمنا بأن حسم الصراعات بالوسائل العسكرية لم يعـد متاحـاً فـي                 في هذا اإلطار، ال   

عصرنا الراهن، بالنظر الى تحكّم الدول الكبرى بمنظومات التسلح وموازينهـا وتزايـد قـدرتها علـى                 
ة السيطرة، لكن هذا ال يعني انتفاء اندالع حروب، ال سيما من جهة إسرائيل، بقدر ما يعني إدراك استحال                 

  .الحسم في هذه الحروب لكل األطراف
إن تراجع البعد العسكري ال يعني البتّة أن الصراع مع إسرائيل سيختفي أو يتقلص، وإنما على العكـس،             
فهذا الصراع سيشمل مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والعلميـة والثقافيـة التـي               

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

هناك ناحية أخرى مهمة، وهي أن تضاؤل البعد العسكري للصراع مـع إسـرائيل، وانتهـاج الوسـائل       
لقوة العسكرية اإلسرائيلية أمراً ال معنى له من الناحيـة  األخرى، السياسية والسلمية والشعبية، يجعل من ا  

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

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

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

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

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

  .ف ذلكعلى واقع عربي هو على خال
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بديهي أيضاً أن هذا التغيير يزعزع ادعاءات إسرائيل باعتبارها الديموقراطية الوحيدة في المنطقة ويضع              
حداً لتصويرها المجتمعات العربية باعتبارها تنزع نحو العنف والتعصب الديني، ويضع اسـرائيل أمـام               

ن عزلها ونزع شـرعيتها الـسياسية       العالم على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، ما يمكّن م         
  .واألخالقية

وكلمة أخيرة، فإن قيام دولة المواطنين الديموقراطية في البلدان العربية هي وحدها التي من شأنها شـقّ                 
مسار تقويض واقع إسرائيل كدولة استعمارية، وعنصرية ودينية، وحينذاك، حينها فقط، يمكـن إرسـاء               

، أي  )في فلـسطين وإسـرائيل    (مشروع الدولة الديموقراطية الواحدة     التحول نحو المشروع النقيض، أي      
  .دولة المواطنين

  13/7/2011، 48موقع عرب
  

  في قلب الثورة .. فلسطين .82
  خالد الشريف

فلسطين كانت وال تزال في قلب كل مصري، لم تغب فلسطين عن خـاطر مـصر أبـدا فـي شـدتها                      
ر ميدان التحرير ، بل كانت فلسطين في قلـب الثـورة            ولذلك كانت فلسطين حاضرة بين ثوا     .. أورخائها

، "الشعب يريد تحرير فلسطين   "المصرية ، فليس من فارغ أن تهتف الجماهير المصرية بعد نجاح ثورتها             
فال وقت للراحة وال للدعة حتى بعد الثورة مباشرة؛ ليدل ذلك داللة قاطعة أن فلسطين كانت حاضرة في                  

الحرية في ميدان التحرير، وأن الثوار علموا أن تحرير فلسطين قطعا يمر مـن              كل فلب كل ثائر يحلم ب     
ولعل هذا هو ما دعا الشيخ يوسف القرضاوي أن يـدعو ربـه فـي ميـدان             .  مصر وليس أي بلد آخر    

التحرير أن يقر أعين الثوار بتحرير المسجد األقصى األسير، وأن يـرزق المـصريين الـصالة فيـه،                  
ه تكبر وتؤمن الدعاء باكية ، بل يوجه نداء ميدان التحرير العاجل إلى المجلس العـسكري                والجموع خلف 

ليكون أول طلب للثورة بعد نجاحها وسـرعان مـا اسـتجاب            .. بسرعة تصحيح الخطأ بفتح معبر رفح     
لم تكن في شعب نسي وتخاذل عن فلسطين، بل كانـت           .. مأساتنا.  المجلس لنداء الثورة وتم فتح المعبر     

نعم .. أساتنا في حاكم طاغية مستبد خان الوطن وخان القضية الفلسطينية يوم أن شارك في حصار غزة               م
خان فلسطين يوم أن جعل مفتاح معبر رفح بيده واستسلم وهرول إلى العدو الصهيوني لتنفيـذ مطالبـه                  

ك يمهل وال يهمل،    وألن رب .. وتلبية رغباته، فشارك في العدوان على غزة، ولم يرحم أطفالها وشيوخها          
واهللا قال حاكيا عن فرعون يـوم غرقـه         .. وما ربك بظالم للعبيد؛ فقد أصبح اليوم مبارك عظة وعبرة         

مبارك حاصر أطفال ونساء عزة، ومنعهم الطعام والشراب        .  }فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية      {
!!  فاللهم ال شماتة  .. تجدى الطبيب والدواء  ومبارك يس .. والدواء والكهرباء، واليوم هو وأبنائه في السجن      

واليوم الحكام العرب يتساقطون الواحد تلو اآلخر، ما بين طريد شريد في البالد تتعقبه قوات الناتو وأيدي                 
الثوار من بني وطنه، وما بين محروق؛ لفظه شعبه وكرهه الناس، وما بين طاغية مستبد ال ينام الليـل                   

نادي بسقوطه، وما بين هذا وذلك هارب من بالده يطارده القضاء بـالحبس             وال النهار وأصوات شعبه ت    
كل هؤالء شاركوا في ظلم فلسطين، وكان أبرز سياستهم التي انقلبت عليها الجمـاهير هـي                .. والعقوبة

.  خيانة القضية الفلسطينية، حيث أصبح االستسالم للعدو الصهيوني هو سمات النظام العربـي الرسـمي              
ألمر على معاهدات سالم وخزي مع العدوان، بل تعدى إلى الهرولة إلى إسـرائيل لتقـديم                ولم يقتصر ا  

الخدمات والرعاية، فرأينا نظام مبارك يبرم اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني؟ بأبخس األثمان، وقد              
ين الكيـان   تورط معظم رموز النظام في تلك الخيانة، وكانت المصيبة الكبرى في سعي نظام مبارك لتأم              

الصهيوني من عمليات المقاومة الفلسطينية؛ ببناء الجدار الفوالذي بين غزة ومصر، الذي التزم به نظام               
مبارك في إطار االتفاقية التي وقعتها ليفني ورايس كجزء من سياسة تشديد الحـصار، ومنـع تهريـب                  

جدار، بدالً من أن يعلن الجهاد      الغريب أن بعض مشايخ السوء حلل يومها بناء ال        .. أسلحة إلى قطاع غزة   
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كان ذلك في زمن    .  واإلسالم من ذلك براء   .. في سبيل اهللا إلنقاذ أهل فلسطين، راح يحلل خيانة الحكام           
الخزي والعار الذي جلبه مبارك لبالده، ورحم اهللا أياما انتفض فيه الوطن لنصرة فلـسطين، وخرجـت                 

 وسطرت بطـوالت    48دة اإلمام حسن البناء رحمه اهللا عام        قوافل األيدي المتوضئة لنصرة فلسطين بقيا     
.. وكانت الطامـة الكبـرى    .  ناصعة، ولوال الخيانة والهدنة واألسلحة الفاسدة؛ لتحقق نصر مؤزر يومها         

 بدالً من تكريمها لجهادها إلى غياهب السجون والمعتقالت عام          52سيقت قيادات جيش اإلخوان بعد ثورة       
وبعد .. اليوم.   فرغلي وعبد القادر عودة ويوسف هواش، وغيرهم من المجاهدين          وأعدم الشيخ محمد   54

أكثر من ستين عاما على نكبة فلسطين ،الجماهير أصبحت تتنفس عبير الثورات العربية، ولـذلك هـي                 
تنتفض على مشاريع االستسالم وتخرج عبر الحدود والمعابر واألنفاق لتحرر أرضها بيدها، فقد سـِئمت               

ومـع  .  دات والذل على أيدي األنظمة البالية، والتي كانت وال تزال خادمة للكيـان الـصهيوني              المعاه
تصاعد الربيع العربي تتكشف عورات العدو الصهيوني ويبدو نمرا من ورق؛ فالعدو الصهيوني يعـرف               

ن أكثر من غيره، أنَّه اغتصب أرضاً ليس بأرضه ، وأن استمرار استعماره االسـتيطاني لهـا مرهـو                 
؛ تسترد فيه الشعوب العربية كرامتهـا وعزتهـا؛         )الربيع العربي (لكن اليوم   .. بضعف العرب وتخاذلهم  

ليتآكل ويزول المشروع الصهيوني من على أرض فلسطين، ويعود المسجد األقصى األسير إلى أحضان              
    ..  العرب، وإن غدا لناظره قريب

  14/7/2011، المصريون، القاهرة
  

  لمون بجنسية ثانيةإسرائيليون يح .83
  فرانكلين المب

عدد االسرائيليين الذين يفكرون بمغادرة فلسطين يتنـامى بـاطراد، كمـا يقـول              : ترجمة جنى سكري  
الباحثون، فيما يستعد عدد اكبر بكثير ممن لديهم جذور تعود آلالف السنين ولكنهم غالبا ما يقعون ضحايا                 

  باالنقراض؟... فهل هكذا سينتهي المشروع الصهيوني... التطهير العرقي، لممارسة حقهم في العودة
أحد األمور العديدة المثيرة للسخرية الكامنة في المشروع الصهيوني الحتالل فلسطين، هو أن هذا              ! ربما

المشروع المتنامي في اهترائه وسم خالل الجزء األكبر من القرن العشرين علـى انـه المـالذ شـرق                   
االن، في القرن الحادي والعشرين، باتـت اوروبـا،         . اليهود المضطهدين األوروبيين  » لعودة«األوسطي  

  .أكثر فأكثر، قبلة هؤالء الذين يحتلون فلسطين بطريقة غير شرعية
اذا كان آباؤنا المؤسسون قد حلموا بجواز سفر اسرائلي         «بالحرف، قال الصحافي اليهودي جدعون ليفي       
  .»ون حاليا بجواز سفر للهرب الى اوروباللهرب من اوروبا، هناك العديد منا ممن يحلم

وأشارت دراسات عديدة، بينها واحدة أجرتها منظمة ايباك واخرى أجراها الصندوق اليهودي في ألمانيا،              
الى أن نصف اليهود تقريبا الذين يعيشون في اسرائيل سيفكرون بمغادرة فلسطين خالل السنوات القليلـة                

  .ة واالجتماعية على الحال ذاتهالمقبلة اذا بقيت األحوال السياسي
 فـي المئـة مـن       59 ان   2008وأظهر استطالع اجراه مركز مناحيم بيغن ومقره القدس المحتلة فـي            

اإلسرائيليين تقدموا بطلب، او اعتزموا التقدم بطلب الى سفارة اجنبية، للحصول على جنسية أو جـواز                
  . في المئة70وهو رقم يقترب حاليا من . سفر

، وهي منظمة   )مكان آخر (» ايريتز اشيريت «هرت دراسة اجرتها جامعة بار إيالن، ونشرتها        وبدورها اظ 
 الف اسرائيلي يحملون بالفعـل      100اسرائيلية غير حكومية تعنى بالترويج للحوار الثقافي، ان أكثر من           

ة اكثـر   وبحسب األرقام الرسمية األلماني   .  آالف شخص  7هو رقم يزيد كل عام بنحو       . جواز سفر ألماني  
  .2000 ألفا من هذه الجوازات منحت لالسرائيليين ابتداء من العام 70من 

وهناك اكثر من مليون اسرائيلي يحملون جوازات سفر اجنبية اخرى، جـاهزة لالسـتعمال فـي حـال                  
اكثر الدول التي تستقطب االسرائيليين واكثرها ترحيبـا بهـم هـي            . تدهورت الحياة في الدولة العبرية    
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 الف اسرائيلي جوازات سفر أميركية، ومـا يقـارب ربـع            500حاليا يحمل اكثر من     .  المتحدة الواليات
  .مليون تقدموا بطلبات للحصول على جواز

وخالل االجتماعات األخيرة التي عقدت في واشنطن العاصمة، بين وفد منتدب من قبل رئيس الـوزراء                
، أكد المسؤولون في ايباك على ان الحكومـة         »يينعمالء إسرائيل األميرك  «االسرائيلي بنيامين نتنياهو و   

األميركية ستصدر جوازات سفر اميركية لكل اإلسرائيليين اليهود المتقدمين للحصول عليها، عند اقتضاء             
  .الضرورة

مـنح  «بالكونغرس األميركي بانه سيصادق على      » يمكن الوثوق «كما اكدت ايباك للوفد االسرائيلي بانه       
  .»د سيولة نقدية لتسهيل انتقالهم الى دولتهم الجديدةاإلسرائيليين اليهو

فوفقا لجوناثان راينهولد وهو اسـتاذ فـي        . ليست الواليات المتحدة ارض الشتات المقبلة الوحيدة لليهود       
جامعة بار ايالن المتخصص في العالقات األميركية االسرائيلية، فإن اليهود قد يكونون اكثر امنـا فـي                 

  .ن هذه األيام، إلى ان تبدا اسرائيل والواليات المتحدة بضرب ايرانطهران منها في عسقال
وليس األمن هو الدافع الوحيد وراء رحيل اليهود عن فلسطين، وإنما الثقافة القومية المتطرفة التي تزداد                

  .انتشارا في فلسطين المحتلة، بحسب ما قال معدو الدراسات المذكورة سابقا
يت ان القاسم المشترك بين الراغبين في الرحيل عن فلسطين المحتلـة هـو              وقال باحث في ايريتز اشير    

االضطراب والقلق، سواء على المستوى الشخصي او المحلي، معتبرا ان جـواز الـسفر الثـاني هـو                  
  .»بوليصة التأمين للهروب من األيام الماطرة التي تلوح في األفق«

تطيعوا ان يثبتوا انهم كافون لمد جذورهم في مكان كان          في الواقع، فان جيلين او ثالثة في إسرائيل لم يس         
، »الهجرة الجديدة «ولهذا، فإن إسرائيل أنتجت حركة نشطة لما يسمى         . لهم فيه أجداد قالئل إن صح ذلك      

  .او عودة المهاجرين او المتحدرين عنهم الى الدول األصل التي استقطبهم منها المشروع الصهيوني
ع االسرائيليين الى الهجرة الخوف من ان يتسبب المتعـصبون دينيـاً بحـرب              من بين العناصر التي تدف    

  .اهلية، وان يحولوا اسرائيل الى دولة اكثر تعصبا
ثمة ضغوط داخل المجتمع اإلسرائيلي، وخصوصا في اوساط المهـاجرين الـروس الـذين يرفـضون                

ائيل ما يربو الى مليون يهودي من       ، قدم الى اسر   1989فمنذ انهيار جدار برلين في      . بغالبيتهم الصهيونية 
 في المئة، وشكلوا اكبر تركيـز فـي         25االتحاد السوفياتي السابق، ليرتفع بذلك عدد االسرائيليين بنسبة         

لكن اليوم، يشكل هؤالء اكبر مجموعة تغادر اسرائيل، السـباب مختلفـة سـواء              . العالم لليهود الروس  
فـي  » الحياة الرغيـدة  «تي لم تنفذ في ما يخص التوظيف و       معارضة الصهيونية او التمييز او الوعود ال      

  .اسرائيل
، هجروهـا   1990 في المئة ممن قدموا الى اسرائيل منـذ          22 الف روسي او ما نسبته       200وما يقارب   

عدد «، فإن   2000ووفقا للحاخام بيريل الزار، الذي كان كبير حاخامات روسيا منذ           . وعادوا الى روسيا  
عندما غادر اليهود لم يكن لديهم مجتمع، لم يكن هنـاك حيـاة   .  غير طبيعي البتة من يعودون الى روسيا   

اآلن . كانوا يشعرون ان حقيقة ان تكون يهوديا هي في الواقع خطأ تـاريخي اصـاب عائلتـك                . يهودية
  .»يعرفون ان بإمكانهم ان يعيشوا في روسيا كجزء من مجتمع وهم ال يحتاجون الى اسرائيل

األخرى التي تدفع اليهود الى مغادرة اسرائيل هناك انعدام االحترام او االيمان بالقـادة              من بين األسباب    
ناهيك عن اإلحساس بالذنب بأن الصهيونية اختطفت اليهودية        . االسرائيليين، باعتبار ان غالبيتهم فاسدون    

  .والقيم اليهودية التقليدية
وهؤالء قد أصبحوا اكثر تعلما واطالعـا علـى         هناك ايضا صعوبة ايجاد أجوبة مقنعة ألسئلة األطفال،         

لماذا تعيش عائالت من اوروبا وغيرها في ارض ومنازل مسروقة من           : اسئلة من قبيل  . تاريخ عائالتهم 
  .هؤالء اآلخرون الذين من الواضح انهم هنا منذ األزل ولم يأتوا من مكان آخر. اآلخرين
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زاعم الصهيونية التي سادت طوال القرن الماضي بأن        المقاومة الفلسطينية المستمرة تمكنت من تقويض م      
  .»هذه األرض بال شعب لشعب بال أرض«

ثمة عامل آخر دفع بالعديد من اليهود الى ترك إسرائيل بينها الخوف الذي يروج له القـادة الـسياسيون                   
» اإلرهـابيين «وبهدف حشد دعم اإلسرائيليين للسياسات الحكومية، سواء في ما يتعلق بالقنبلة اإليرانية،             

الذين ال يحصى عددهم الذين يخططون لمحرقة جديدة، وغيرها من المخـاطر الوجوديـة التـي تـدفع                  
  .العائالت اإلسرائيلية نحو إقرار انهم ال يريدون تربية أبنائهم تحت هذه الظروف

 على العودة الـى     يتأكدوا بأن لديهم البديل والقدرة    «وهكذا، فإن على اليهود الذين يأتون إلى اسرائيل ان          
، والتعبير للكاتب اإلسرائيلي هالل شينكر وهو في األصل من نيويورك، موضـحا             »الدول التي اتوا منها   

انعدام األمن الذي يحيط بالحياة     «انه كان يتحدث باسم نفسه، ال كعضو في مؤسسة إسرائيلية، مضيفا ان             
 اآلن، احدث ظاهرة يسعى فيها العديد مـن         العصرية في إسرائيل لم تبلغ السالم مع أي من جيرانها حتى          

اإلسرائيليين الى الحصول على جواز سفر اوروبي، استنادا الى جذور عـائالتهم فـي حـال اقتـضت                  
  .»الحاجة

ومقرها سويسرا، فـذهب  » اوفرسيز اميركان اكاديمي«أما جين شولمان، وهو باحث اميركي يهودي في  
  .»ؤول إليه إسرائيل حتى وإن استمر دعم الواليات المتحدةيخشون الموت مما ست«حد القول ان اليهود 

  عن مجلة فورين بوليسي جورنال
  14/7/2011، السفير، بيروت
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