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***  

  
  ين بدولة فلسطلالعترافلجنة المبادرة العربية تقرر التوجه إلى األمم المتحدة  .1

قررت لجنة المتابعة العربية، في اجتماعها بالدوحة أمس، برئاسـة معـالي            :  ياسين بن المنور   -الدوحة  
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية التوجه إلى األمم المتحـدة لطلـب                   

  .ا أعلن أمس الخميساالعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومنحها عضوية كاملة في المنظمة، حسبم
وقال األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحافي عقب االجتماع الذي حضره الـرئيس                

قررت التوجه إلى األمم المتحدة لدعوة الدول األعضاء لالعتـراف          "إن اللجنة    الفلسطيني محمود عباس  
  ".في كل من الجمعية العامة ومجلس األمنبالدولة الفلسطينية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة 

وخلص البيان الختامي الصادر عن االجتماع إلى التأكيد على الموقف العربي، الذي اتخذته اللجنة ضمن               
 مايو الماضي، والتذكير بالموقف الذي عبر عنه الـرئيس األميركـي فـي              28بيانها الذي صدر بتاريخ     

سالم على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيـو            مايو الماضي بتحقيق ال    19خطابه بتاريخ   
، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر واألردن وإسرائيل، وما جاء في خطابه أمام الجمعيـة                 1967

  .2011 بشأن قيام الدولة الفلسطينية عام 2010العامة في سبتمبر 
الم العادل والشامل مع إسرائيل لن يتحقـق   وأكد البيان الختامي مجدداً على الموقف العربي بأن خيار الس         

، بما  1967إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو              
في ذلك الجوالن السوري المحتل واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين                

 وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين، وذلك طبقاً لقرارات           المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية،   
  .الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن

  15/7/2011، العرب، الدوحة
  

  هنية يعلن تخصيص مليون دوالر لتزويج الشباب .2
ية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس يوم أمس أعلن إسماعيل هن : أشرف الهور-غزة 

  .عن تخصيص حكومته مبلغ قدره مليون دوالر أمريكي دعماً لمشروع تزويج الشباب
دعماً لمشروع 'وقال هنية في كلمة له في مؤتمر الشباب الذي انعقد بمدينة غزة أن تخصيص هذا المبلغ 

  .، الفتاً إلى أنه سيتم أيضاً تنظيم حفل زفاف لهم'1000إلى زواج شبابي قد يصل عدد المستفيدين منه 
وطالب هنية جميع الوزارات إلى إطالق مشاريع توظيف ومساعدة الشباب في شتى المجاالت واالستفادة 

  .من الطاقات واإلمكانيات الموجودة لديهم
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ومطالب الشباب ورفع وأعلن أنه بصدد تشكيل هيئة استشارية شبابية دائمة مهمتها البحث في قضايا 
  .'وذلك من باب إشراك الشباب في صناعة القرار، وعرض قضاياهم'توصياتها مباشرة له وللحكومة، 

وكشف أنه بصدد تعيين مستشار شاب له، مختص بقضايا الشباب، إضافة إلى إعالنه عن تبني ورقتي 
طط رسمية تعمل على الحكومة وزير الشباب والرياضة والثقافة، وورقة الشباب في المؤتمر كأوراق وخ

  .على تطبيقها وتنفيذ كل المطالب في الورقتين
  .وقال ان الورقتين ستكونان حاضرتين بشكل دائم في على طاولة مجلس الوزراء

وفي كلمته أثنى هنية كثيراً على الشباب، وأكد على أهمية دورهم في عملية البناء، وقال ان شباب 
  .'العالمملهمين لشعوب 'فلسطين باتوا 

 15/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  األمم المتحدةفي تشكيل لجنتين لمتابعة عضوية فلسطين : عريقات .3
قال الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر              :  وكاالت –  الدوحة -القدس

ـ  لمتابعة موضـوع عـضوية     إن لجنة المتابعة قررت في اجتماعها تشكيل لجنتين         ": األيام"الفلسطينية، ل
  .فلسطين في األمم المتحدة

في مجلس األمـن الـدولي      ) الفيتو(وأعرب عريقات عن األمل أالّ تستخدم الواليات المتحدة حق النقض           
لقد طلبنا من األميركيين أكثر من مرة أن يعيـدوا          : ضد عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة وقال       

 لتمكـين حـل     1967حصول على عضوية دولة فلسطين على حـدود         النظر في موقفهم، نحن نسعى لل     
  .الدولتين، ونطلب من اإلدارة األميركية أن تعيد النظر في موقفها

االجتماع استهل بتقديم الرئيس محمود عباس تقريراً شامالً عن         : وروى وقائع ما حدث في االجتماع قائالً      
ي واألطراف الدولية في اآلونة األخيرة وما جرى        المحادثات واالتصاالت التي جرت مع الجانب األميرك      

  .في اجتماع اللجنة الرباعية الدولية
  :طلب الرئيس من اللجنة ثالثة أمور، وهي: وأضاف

 دعم قرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى األمم المتحدة بهدف الحـصول علـى عـضوية فلـسطين                  :أوالً
  .الكاملة
ك أن يدعمونا ويساعدونا مع الدول التي لم تعترف بفلـسطين حتـى              طلب منهم بالتوازي مع ذل     : وثانياً
  ".اآلن
 طلب الرئيس تشكيل لجنتين، لجنة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قطـر واألمـين العـام                 :وثالثاً

لجامعة الدول العربية، بحيث تكون مهمتها بحث األمور القانونية والسياسية واإلجرائية، وقد تم االتفـاق               
للجنة وهي اآلن برئاسة قطر وعضوية مصر والسعودية واألردن واألمين العام لجامعـة الـدول               على ا 

  ".العربية وفلسطين
اللجنة األخرى التي تم االتفاق على تشكيلها هي لجنة على مستوى سفرائنا في األمـم المتحـدة                 : "وتابع

: وذكر عريقات  ".لجمعية العامة للمتابعة اليومية لألمور والتحضير لعضوية فلسطين في مجلس األمن وا         
تم االقتراح أن ترسل الدول العربية رسائل إلى جميع الدول التي ال تعترف بفلسطين للقيام بذلك وهو                 "أنه  

  ".ما تم االتفاق عليه وقد تمت هذه األمور بالكامل
 15/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
  "ي ال أخالقيابتزاز سياس"بممارسة " االونروا" تتهم في غزة الحكومة  .4

ابتزاز "بممارسة " أونروا"اتهمت الحكومة المقالة في غزة، وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .عبر وقف عدد من البرامج اإلغاثية لالجئين " سياسي ال أخالقي ومرفوض
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الجئين وكالة األمم المتحدة ل"تغيير اسمها إلى " أونروا"سعي المفوض العام ل" حماس"ورفضت حكومة 
ال يحق لمفوض عام "وقالت في بيان في ختام جلستها األسبوعية امس الخميس إنه " . الفلسطينيين

وحذرت من أن تغيير " . األونروا تغيير اسمها بشكل أحادي بعيداً عن األمم المتحدة واألطراف المعنية
مطالبة الوكالة األممية ، "يحمل دالالت خطرة في إطار االلتفاف على قضية الالجئين" "أونروا"اسم 

  .بالتراجع فوراً عن تغيير اسمها بشكل غير قانوني 
تضليل الرأي العام بإعادة االسم إلى ما كان عليه، حيث بقي االسم الجديد " "أونروا"وأشارت إلى محاولة 

  " .باللغة العربية واإلنجليزية والعبرية
  15/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل"اعتبار القدس عاصمة " يونسكو"تنديد فلسطيني بقرار  .5

جامعـة  " حمـاس "دعت وزارة الثقافة في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة التي تقودها حركة             :  غزة
التحرك العاجل مـن    "ولجنة القدس إلى    ) اليكسو(الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم        

عن قرارها اعتبار القدس عاصمة لدولة      ) يونسكو(لتربية والعلوم والثقافة    أجل ثني منظمة األمم المتحدة ل     
  ".الكيان الغاصب على موقعها اإللكتروني

يخالف قرارات الشرعية الدولية واألمم المتحدة التي تعتبر        "واعتبرت الوزارة في بيان أمس أن هذا األمر         
ووصـفت القـرار بأنـه       ".ا المنوطة بها  القدس أراضي عربية محتلة، ويخرج هذه المنظمة عن مهماته        

انحياز تام للكيان الغاصب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة وفيـه تعـد علـى عاصـمته                  "
  ".األبدية

التراجع الفوري عن قرارها وإعادة األمور إلى نصابها الحقيقي وااللتـزام   "إلى  " يونسكو"ودعت الوزارة   
  ".ية الصادرة عن األمم المتحدةبدورها وبالقرارات الدولية واألمم

بوضع مدينة القدس على قائمة التراث العـالمي        " يونسكو"كما استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية قرار       
  .وتعريفها على أنها عاصمة إسرائيل

 مخالفاً للشرعية الدولية واإلنسانية والقرارات    "واعتبرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير القرار         
  ".كافة الصادرة عن مجلس األمن التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة

العدول عن قرارها لخطورته الكبيـرة ومخالفتـه قـرارات       "بـ  " يونسكو"وطالبت الدائرة في بيان أمس      
الشرعية الدولية في هذا الشأن، التي تُقر بأن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبـق عليهـا اإلجـراءات                  

 الدولية واإلنسانية كافة، وهي جزء ال يتجزأ من األراضي الفلـسطينية المحتلـة فـي العـام                  واالتفاقات
1967."  

  15/7/2011الحياة، لندن، 
  

  يشكو تعرضه لحصار مالي وإعالمي من قبل سلطة رام اهللا بسام أبو شريف  .6
 أنـه   ،2011-7-14أكد بسام أبو شريف المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفـات، الخمـيس              

  . يتعرض منذ وفاة عرفات لحصار مالي وإعالمي تفرضه الجهات الظالمة عليه
" فلسطين أون الين  "وقال أبو شريف عضو المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي مكتوب تلقت             

كونه مستشارا خاصاً له وكونه     "نسخة عنه أمس، إنه قد تم منع كل المخصصات التي أقرها عرفات له،              
  ". جريح حرب

  14/7/2011فلسطين اون الين، 
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  فلسطين تعترف بدولة جنوب السودان: رياض المالكي .7
 أعلن وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس، أن فلسطين اعترفت بدولة جنوب السودان              :رام اهللا 
  .الوليدة

ودان، حيث وجه إن فلسطين اعترفت بدولة جنوب الس'وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية 
  .'رسالة رسمية لوزير خارجية دولة جنوب السودان بهذا الخصوص

وزارة الخارجية تتابع كافة اإلجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تترتب 'وأوضح المالكي في البيان أن 
ائي على هذا االعتراف، وأن دولة فلسطين حريصة على بناء أقوى العالقات وأمتنها على المستوى الثن

مع دولة جنوب السودان، وإنها ستقدم كل ما تستطيع إلى الدولة الوليدة سواء ثنائياً أو على المستوى 
  .'اإلقليمي والدولي، وحتى تتبوأ المكانة التي تليق بها في األسرة الدولية

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

   بالقاهرةومشعلأبو ردينة ينفي عقد لقاء بين عباس  .8
نبيل أبو ردينة األنباء التي تداولتها وسائل       . نفى المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية د     :  نادر الصفدي  -غزة

" حماس"اإلعالم اليوم عن لقاء قريب يجمع رئيس السلطة محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة               
  .خالد مشعل في العاصمة المصرية القاهرة 

ـ    وأكد أبو ردين   اليوم الخميس، أن تلك األنباء عارية عـن الـصحة          " الرسالة نت "ة في تصريح خاص ل
  .تماماً، وانه لم يحدد موعد للقاء يجمع الرئيس عباس ومشعل

 وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن االتصاالت ما زالت مستمرة بين الجانبين لتذليل بعـض               
  .النتقالية المقبلةالعقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة ا

 19/7/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  السلطة تعتزم إجراء انتخابات البلديات في أكتوبر": البيان" .9
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، ان الحكومة ستعلن خالل االيام القليلة المقبلة موعد اجـراء انتخابـات                

  . اكتوبر المقبل22البلديات، والتي ستجرى في موعد أقصاه 
 أكتوبر المقبـل، عقـب      22المصادر إن السلطة تعتزم إجراء انتخابات البلديات في موعد أقصاه           وقالت  

  .إجراء مشاورات مع رئيس الحكومة سالم فياض
مـشاورات أجريـت خـالل      "وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة ان           

موعد اجراء انتخابات وان المباحثات تـشير إلـى أنهـا     اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول       
ـ   نأمل أن تجرى هذه االنتخابات في الضفة والقطـاع؛         : "، وأضاف " من أكتوبر المقبل   22ستجرى في ال

كان قد أقر سابقا؛ ولكـن      "، موضحا أن الموعد     "لتجسيد المصالحة الوطنية الفلسطينية على ارض الواقع      
  ".جرت عدة مشاورات مع كافة الفصائلالحكومة ستصادق عليه بعد ان ا

  15/7/2011البيان، دبي، 
  

   يسلّم اإلسرائيليين سيارة مسؤول لديهم بعد ضبطها مسروقة بقلقيليةالسلطة أمن .10
سلمت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، للجانب اإلسرائيلي سيارة تعود لمسؤول في تل             : قلقيلية

  . مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلةأبيب بعد ضبطها مسروقة في 
الـسابق  " العمـل "وذكرت مصادر فلسطينية أن السيارة تعود لعضو الكنيست اإلسرائيلي ورئيس حزب            

للجانب اإلسـرائيلي   ) 14/7(وتم تسليمها صباح اليوم الخميس      " A6اودي  "عمير بيرتس، وهي من نوع      
  .بعد التأكد منها
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ة سيارة ما يسمى قائد المنطقة الشمالية في اللواء جادي ايزنكوت، وتتم معظم             و تم قبل عدة شهور، سرق     
  .هذه السرقات من قبل عصابات إسرائيلية، ويتم تسريب مسروقاتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية

  14/7/2011قدس برس، 
  

  عباس على فياضالمصالحة تتعرض لعملية تعطيل بسبب إصرار : الرشق .11
 عملية المصالحة إن قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أمس : أشرف الهور-غزة 

 بسبب إصرار الرئيس محمود عباس على إسناد رئاسة "عملية تعطيل"الفلسطينية الداخلية تتعرض لـ
هذا "وقال  .حكومة التوافق لسالم فياض، لكنه أكد أن هذا األمر ال يعني انسداد الطريق أمام المصالحة

وأشار  ."خالف المبادئ التي اتفقنا عليها ونص وروح اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرةاألمر ي
مايو يتحدث عن تعيين رئيس الوزراء / أيارحماس في بداية شهر ه إلى اتفاق المصالحة الذي وقعت

  .والوزراء بالتوافق الوطني
يتحمل "ا وحيدا لرئاسة الوزراء من يصر على سالم فياض باعتباره خيار"وشدد الرشق على انه 
 الجهود الرامية إلتمام عملية المصالحة لم تنقطع مع كل من تركيا إنوقال  ."مسؤولية تعطيل المصالحة

، مؤكداً تواصل هذه االتصاالت من اجل تجاوز "حتى مع األخوة في حركة فتح"ومصر، وأضاف 
  .العقبات

موقف حماس من تعيين فياض سواء المسؤولين وبحسب الرشق فإن جميع األطراف التي استمعت ل
   ."منسجما مع ما تم التوقيع عليه"المصريين أو األتراك تفهموا موقف الحركة، كونه 

إلى ذلك نفى الرشق ما ذكر عن زيارة قريبة ستكون األسبوع المقبل لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
يارة قريبا لكن التواصل مستمر مع األخوة في  ترتيب محدد للزأيليس هناك 'لحماس للقاهرة، وقال 

  ."مصر
  15/7/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "كتائب الناصر"نجاة قيادة .. قصف مواقع للمقاومة بغزةاالحتالل ي .12

في غزة وائل الدحدوح أفاد بأن ها مراسل نقال عن ، أن 14/7/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرةنشر 
شن الليلة الماضية سلسلة من الغارات الجوية على غزة استهدف معظمها الطيران الحربي اإلسرائيلي 

وقال إن غارتين استهدفتا موقعين لكتائب عز الدين  .مواقع للمقاومة الفلسطينية دون خسائر في األرواح
 الجناح ،الجناح العسكري لحركة حماس فيما استهدفت أخرى موقعا أللوية الناصر صالح الدين، القسام
  .ي للجان المقاومة الشعبيةالعسكر

وأضاف أن غارة رابعة أصابت أرضا . وفي خان يونس, وتقع األهداف الثالثة في محيط مدينة غزة
نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر طبية وأمنية أن أربعة  و.خالية في محيط مدينة غزة أيضا

  .فلسطينيين أصيبوا بجروح متوسطة في الغارات
كتائب الناصر صالح الدين الجناح العسكري  من غزة، أن 15/7/2011 وكالة قدس نت،وجاء في 

  .لحركة المقاومة الشعبية أعلنت  نجاة ابرز قادتها من إحدى الغارات
  

  لهنيةرغم التصريحات غير المدروسة غزة الحصار مفروض على : جمال نزال .13
 رئيس ية يستشهد بتصريحات األلمان"تاغس شبيغل"استندت حركة فتح إلى تقرير من صحيفة : رام اهللا

 إسماعيل هنية لتجريد حمالت التضامن من مصداقيتها وهي تقول إن هدفها هو رفع الحكومة في غزة
  .الحصار عن غزة بينما يعلن هنية بانتهاء عهد الحصار
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لقد تركنا مرحلة الحصار خلفنا وتجاوزناها إذ نستطيع اليوم من دون : ونسبت الصحيفة إلى هنية قوله
وإن مخازن القطاع باتت اآلن . مشاكل أن نحصل على اإلسمنت والحديد وغير ذلك من مواد للبناءأي 

  ."ممتلئة
إن هكذا تصريحات تخدم دعاية مؤقتة المدى : وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال

لحصار موجود إن ا: وأضاف .وقصيرة النظر لفئة بعينها وتضر بفلسطين وقضية رفع الحصار عن غزة
ومفروض على شعبنا في القطاع رغم التصريحات غير المدروسة للقيادي في حركة حماس، معربا عن 
األسف من تكرار هذه التصريحات التي تتسبب بإرباك المتضامنين الدوليين وتستغلها إسرائيل في 

  ."وشهد شاهد من أهلها"الصحافة الدولية إلثبات إدعاءاتها على طريقة 
  14/7/2011، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا

  
   "إسرائيل"لـاعتبار القدس عاصمة  "يونسكو"فتح تدين خطوة الـ .14

 أدان الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي خطوة اليونسكو باعتبار القدس : عماد سعاده-نابلس 
 من أجلها اليونسكو، وتخالف أنشئتتخرق األسس التي " هذه الخطوة أن إلىعاصمة إلسرائيل، مشيرا 

القانون الدولي وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة والرأي االستشاري لمحكمة الهاي، الذي يؤكد على 
  ".أن القدس أرض فلسطينية محتلة، وهي انحياز سافر لمخططات االحتالل اإلسرائيلي العنصري

  14/7/2011القدس، القدس، 
  

    أخالقية اغتيال عرفات وكمال مدحت وقضايا..التحقيق مع دحالنمحاضر : "المركز الفلسطيني" .15
على محاضر سرية وشهادات تكشف أسرار ملفات التحقيق " المركز الفلسطيني لإلعالم"حصل : رام اهللا

والمفصول من عضوية الحركة محمد دحالن، وقد " فتح"مع عضو اللجنة المركزية السابق في حركة 
دات خفايا تنامي الخالف بين عباس ودحالن والعديد من قيادات سلطة رام كشفت هذه المحاضر والشها

  .اهللا والمقربين من عباس
  بداية التصعيد

وتقول الوثائق والشهادات إن القصة بدأت عندما سلم دحالن صورا جنسية لحسين الشيخ بصحبة فتيات 
 يجمع دحالن بقادة إسرائيليين يطلب بالقاهرة لمحمود عباس، فما كان من الشيخ إال أن سلم الرئيس فيديو

  .منهم إغالق الحدود بعد سفر أبو مازن خارج األراضي الفلسطينية وتسليمه السلطة له
وتشير الوثائق إلى تسليم الشيخ تسجيال صوتيا لدحالن سجله ماجد فرج رئيس المخابرات العامة في رام 

امتالك الرئيس عباس ونجليه طارق وياسر أمواال اهللا، يقول فيه دحالن أنه يمتلك إثباتات وأدلة على 
تعود للصندوق الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، حيث قام دحالن بتوصيل رسالة لعباس من خالل 
التسجيل الذي جرى في االتصال ما بين ماجد فرج ودحالن، أكد خالله بأنه في حال لم يقم عباس 

 وفق التسجيل الصوتي -فإنه سيكشف عن أموال عباس، وأنه بالعدول عن لجنة التحقيق معه وإلغائها، 
  . سيقوم بتصفية نجلي عباس طارق وياسر-

من هنا بدأ التصعيد بين عباس ودحالن، وكان الشيخ بالطبع عراب هذا الخالف، وعلى أثر ذلك شكل 
  .لموجهة لهعباس لجنة تحقيق مع دحالن وجلس معه في رام اهللا أليام كان ينفي فيها أغلب التهم ا

  عالقة دحالن باغتيال كمال مدحت
ومن ضمن ملفات التحقيق التي كشفت عنها الوثائق، عالقة تهمة قيامه بإرسال أبو هادي البيروتي 
وتجنيده في لبنان من أجل القيام بوضع عبوة متفجرة للواء كمال مدحت، والتي أودت بحياته؛ حيث 

 مدحت في ظروف غامضة، لكن اتصاالت سرية كشفت المخابرات الصهيونية باغتيال" فتح"اتهمت 
  .عالقة البيروتي بدحالن، وتنفيذه اغتيال مدحت لصالح دحالن كما ذكرت الوثائق والشهادات
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  اغتيال أبو عمار
وكشفت الملفات والوثائق السرية عن تفاصيل تهمة مشاركة دحالن بإدخال عبوة دواء مسمومة للرئيس 

ضامني أجنبي زار رام اهللا أثناء حصار عرفات في مبنى المقاطعة، حيث ياسر عرفات، عن طريق وفد ت
قام دحالن بمقابلة مسؤول في الحرس الرئاسي، وطلب منه تجميع كل علب الدواء وحرقها، وقد اعترف 
مرافقون للرئيس عرفات أثناء التحقيق معهم أن دحالن طلب منهم إتالف علب الدواء الخاصة بعرفات، 

  .لدواء التي أحضرها المتضامنون األجانبوإيصال علبة ا
  جريدة شيحان األردنية

كما كشفت وثائق وشهادات التحقيق مع دحالن، عن شرائه لصحيفة شيحان األردنية، من أجل توسيع 
نطاق تأثير دحالن وفكره السياسي واألمني على شريحة كبيرة من الفلسطينيين في األردن إضافة إلى 

  .عناصر فلسطينية في عمانتوسيع عالقاته وتجنيد 
  14/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حماس تملك صواريخ تصل كفار سابا: "يديعوت" .16

إن حماس : " إسرائيليةعن مصادر عسكريةنقال  )14/7(" يديعوت أحرونوت" صحيفة قالت :وكاالت
انضمام حماس إلى المعركة ، مشيرة إلى احتمال "تمتلك جيشا حقيقيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى

حماس تمتلك صواريخ من شأنها أن تصل إلى كفار سابا "وقالت إن  .في حال حدوث مواجهة في الشمال
الحركة لن تستخدم هذه الصواريخ في البداية "، ولكن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن "قرب طولكرم

شمال ) كفار سابا(وتقع  ". باجتياح واسع" ائيلياإلسر"وستجعلها ورقة أخيرة بيدها في حال قيام الجيش 
  ). تل أبيب(شرق 

 14/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  االحتالل يمدد اعتقال القيادي في حماس رأفت ناصيف للمرة السادسة     .17
للقيادي في حركة " االعتقال اإلداري"مددت المحكمة العسكرية اإلسرائيلي في النقب، فترة : طولكرم
، وذلك للمرة السادسة على التوالي  .، رأفت ناصيف، لستة أشهر إضافيةمبطول كرمية حماس اإلسال

  .منذ اعتقاله األخير
  14/7/2011قدس برس، 

  
   عاما 42 يعود لغزة بعد غياب "الشعبية"في قيادي  .18

ئر   القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ممثلها في الجزا، الخميس،عاد إلى قطاع غزة: غزة
  . عاما42ًصالح محمد بعد غياب قسري أكثر من 

  14/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   فلسطينياً للعمل في الزراعة 1250نتنياهو يستقدم  .19
 عامال فلسطينيا آخر للعمل في 1250قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو استقدام : القدس

لطلب وزير الصناعة والتجارة واالستخدام، شالوم سمحون، ويأتي هذا القرار استجابة . فرع الزراعة
  .الذي اعتبر تشغيل هؤالء العمال مساهمة إسرائيلية في تطوير االقتصاد الفلسطيني

  15/7/2011، الشرق األوسط، لندن
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  الفيتو األمريكي سيفشل إقامة الدولة الفلسطينية : جندلمان .20
إن , اليوم الخميس, يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوقال أوفير جندلمان المتحدث بإسم رئ: القدس

كون الجمعية العامة غير مخولة في اإلعتراف بالدولة , توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة سيفشل
  .الفلسطينية

إن الجهة المخولة فقط في اإلعتراف بالدول , "وكالة قدس نت لألنباء" وأضاف جندلمان في تصريح لـ
, ستعترضه الواليات المتحدة األمريكية, وإذا ما أحيل القرار إلى مجلس األمن, هي مجلس األمن الدولي

  .األمر الذي سيفشل توجه الجانب الفلسطيني" الفيتو" وتستخدم خالله حق النقض 
مة دولتهم ألن الفلسطينيين ال يردون إقا, لن يغير من موقف إسرائيل, قرار لجنة المتابعة العربية" :وتابع

  ".الفلسطينية في إطار عملية السالم وإتفاق أوسلو
أوقفنا :" قائالً, وإستبعد جندلمان أن يقوم نتنياهو بتجميد اإلستيطان مرة أخرى في الضفة الغربية والقدس

  ".ولن نكرر ذلك الن الجانب الفلسطيني رفض التفاوض معنا سابقاً , اإلستيطان مرة واحدة
  14/7/2011، وكالة قدس نت

  
  األسلحة الروسية إلى سوريا  تتفهم سبب توريد"إسرائيل" : لدى روسيايةسرائيلاإلسفيرة ال .21

توريدات السالح الروسي إلى سوريا ال «أعلنت سفيرة إسرائيل لدى روسيا دوريت غوليندر، أمس، أن 
  .»تؤثر كثيرا على مستوى العالقات بين إسرائيل وروسيا

إسرائيل ال تخفي مخاوفها من أن األسلحة الروسية التي يجري «افي، ان وقالت غوليندر، في مؤتمر صح
إسرائيل «وأضافت ان . »أو يمكن أن يجري توريدها إلى سوريا قد تسلم إلى أيدي تنظيمات إرهابية

تدرك من جهة أخرى، وتتفهم أن روسيا مثلها مثل أي دولة أخرى لها مصالحها القومية التي قد تشكل 
  .» توريدات األسلحة الروسية إلى سورياسببا يقف وراء

العالقات اإلسرائيلية ـ الروسية وصلت إلى مستوى الشراكة، التي ال يمكن «وشددت غوليندر على أن 
  .»أن تترك مشكلة توريدات السالح تأثيرا سلبيا للغاية عليها

  15/7/2011، السفير، بيروت
  

  فعنونو يطالب بسحب جنسيته اإلسرائيليةمردخاي  .22
ال خبير الذرة اإلسرائيلي مردخاي فعنونو إنه ال يجد مكاناً له في المجتمع اإلسرائيلي، مطالباً بسحب  ق

  . الجنسية اإلسرائيلية منه
إن فعنونو تقدم لدى محكمة العدل العليا بطلب إصدارها  اإلسرائيلية،" يديعوت أحرونوت"وأفادت صحيفة 

  .  جنسيته اإلسرائيليةتوجيهات إلى وزير الداخلية إيلي يشاي لسحب
إيجاد "ووسائل اإلعالم تعامله بعدائية، وهو لم يعد قادراً على " الشارع اإلسرائيلي"وزعم فعنونو أن 

  ". مكانه في المجتمع اإلسرائيلي
مستمرة بمعاقبته من ) إسرائيل(إال ان دولة " سنوات 7ورأى انه بالرغم من اإلفراج عنه من السجن قبل 

  ". متنوعة عليه وعلى سفرهخالل فرض قيود 
يذكر أن تخلي فعنونو عن جنسيته اإلسرائيلية يسمح له بالسعي للحصول على جنسية أو حق اإلقامة 

  ). إسرائيل(الدائمة في بلد أوروبي على عالقة طيبة مع 
  14/7/2011، موقع فلسطين أون الين
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     48شطب الحركة اإلسالمية داخل أراضي  إلىيدعو موشيه أرنس  .23
دعا وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق موشيه أرنس أعضاء الكنيست إلى إخراج الحركة اإلسالمية 

لمواصلة رئيسها الشيخ رائد صالح زرع االنقسام بين   خارج القانون،48الشمالية داخل أراضي 
  .المواطنين العرب واليهود، ودعم أعداء إسرائيل ومحاولة زعزعة أركانها

نقل “ حيث جاء فيه كما ذكر 2000ير لجنة أور حول هبة القدس واألقصى عام ،وأشار أرنس إلى تقر
صالح رسائل تلغي شرعية إسرائيل وتظهرها كعدو وأنه أسهم مساهمة حقيقية إلشعال األجواء وانتشار 

  .”2000تشرين األول /العنف بشكل واسع في أوساط المجتمع العربي بداية أكتوبر
ينضم لسلسلة من “ في الحركة اإلسالمية عبدالحكيم مفيد أن أرنس واعتبر عضو المكتب السياسي

  .المواقف التحريضية للمؤسسة الرسمية والفعاليات الشعبية اإلسرائيلية
  15/7/2011، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"في  يمثل عموم الفلسطينيين 48تنظيم جديد في الداخل النتخاب برلمان لعرب الـ .24

ة من الشخصيات السياسية واالجتماعية واألكاديمية االعتبارية في الداخل أصدرت مجموع: الناصرة
الفلسطيني أمس الخميس البيان التأسيسي للمبادرة الوطنية لتفعيل العمل الجماعي، ومما جاء في البيان، 

يتعلق مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل بمتغيرات عدة، : على نسخة منه' القدس العربي'الذي حصلت 
زء منها متعلق في قدرتهم على االستفادة من تطورات حاصلة على المستوى الدولي وعلى مستوى ج

القضية الفلسطينية وعلى مستوى األكثرية والدولة، لكن األهم من هذه العوامل هو قدرتهم على التعامل 
الة المبادرة مع أوضاعهم واالنتقال من مرحلة التبعية واالنجرار وراء التطورات ورد الفعل، إلى ح

  .والفعل وطرح تصورهم الذي يجب أن يؤدي إلى وضعهم في مركز التطورات
وبحسب البيان فإن الهيئة الوطنية المنتخبة هي استمرار للجنة المتابعة وبذلك فهي سوف تمثل عموم 

 يتم هنا يجب أن. الفلسطينيين في الداخل وسوف تشكل الممثل الشرعي األعلى للفلسطينيين في إسرائيل
اإلصرار على أن تمثل هذه الهيئة قطاعات لم تمثل بشكل كاف في إطار لجنة المتابعة الحالية بحيث 

  . سنة في عملية االنتخاب والترشح18نتطلع إلى مشاركة كل فلسطيني فوق 
  15/7/2011، القدس العربي، لندن

 
  خطة إسرائيلية إلحداث ثورة لتوفير المساكن لليهود وحرمان العرب .25

المساواة «في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتحدث عن : أبيبتل 
يعيشون أفضل من أية «ويقول إن هؤالء ) 48فلسطينيو (التي يتمتع بها المواطنون العرب في إسرائيل 
ى خطة دوائر حكومته تضع اللمسات األخيرة عل ، كانت»مجموعة سكان عربية في الشرق األوسط

  .إسكان عمالقة توفر المساكن الضرورية للمواطنين اليهود وتحرم المواطنين العرب منها
وكشف هذه الخطة، النائب العربي، حنا سويد، في رسالة وجهها إلى نتنياهو نفسه، يحتج فيها على 

رخيص استثناء البلدات العربية من برنامج اإلسكان القطري الذي بادر إليه بهدف تسريع عملية ت
  .المشاريع اإلسكانية

وجاء في رسالة النائب سويد أن الخطة الحكومية الجديدة تستثني البلدات العربية بشكل تام بسبب 
الشروط األساسية التي تعتمدها، فهي تسري فقط على المشاريع الكبيرة والمخططات التي تهدف إلنشاء 

ة في البلدات العربية، واألراضي التي ستقام  وحدة سكنية وما فوق، ومثل هذه المشاريع غير متوفر200
 في المائة منها أراض عامة، واألراضي العربية 80عليها هذه المشاريع هي أراض عامة أو على األقل 

  .هي أراض خاصة
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وعلل سويد أن هذين الشرطين األساسيين يخرجان كل البلدات العربية من دائرة االحتمال بإدراجها 
ي تنوي الحكومة إخراجها إلى حيز التنفيذ، التي تعتبر بمثابة ثورة في األوضاع ضمن هذه المشاريع الت

السكنية، إذ إنها تحد من األزمة السكنية ومن ارتفاع أسعار الشقق، بزيادة العرض وتوفير آالف الشقق 
وهاجم النائب سويد هذه الشروط التمييزية، وطالب ممثلي مكتب رئيس الحكومة . السكنية الجديدة

وقال إن هذه الخطة الحكومية عنصرية بامتياز وال شك في أن من أعدها تعمد وضعها من . تغييرهاب
  .أجل المواطنين اليهود فقط

  15/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   تنوي تمديد الحظر على لم شمل العائالت الفلسطينية"إسرائيل" .26
ي إيلي يشاي سيطلب من الحكومة اإلسرائيلية، قالت مصادر إسرائيلية إن وزير الداخلية اإلسرائيل: القدس

يوم األحد القادم، أن تمدد بنصف سنة أخرى نظام الطوارئ الذي يقيد جداً قدرة األزواج الفلسطينيين 
  .وذوي الجنسية اإلسرائيلية على لم الشمل والسكن معاً في إسرائيل

 مئات العائالت، وال سيما عائالت البدو معنى القرار هو منع اتحاد: "اإلسرائيلية) هآرتس(وقالت صحيفة 
نظام الطوارئ يقضي بأن زوجةً فلسطينيةً متزوجةً من زوج "وأشارت الصحيفة إلى أن . في النقب

إسرائيلي أو العكس لن ينال الجنسية أو حق اإلقامة في إسرائيل إال إذا كان عمر الزوج الفلسطيني فوق 
  ".ة فما فوق سن26 سنة أو عمر الزوجة الفلسطينية 36

  15/7/2011، األيام، رام اهللا
  

  بعد أن كان منطقة عسكرية ضفاف نهر األردن أمام الزوارعلى " قصر اليهود "تفتتح" إسرائيل" .27
بعد عدد , أمام الزوار اإلسرائيليين" قصر اليهود"ُأفتتح صباح أمس الثالثاء، موقع التعميد المعروف باسم 

بر فيها جزءاً من منطقة عسكرية، ال يسمح بدخولها إال بإذن خاص من السنوات الطويلة التي كان يعت
  .من الجيش اإلسرائيلي

والذي يعتبر , وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن تكاليف ترميم الموقع المقام على ضفاف نهر األردن
  .ثالث أهم المواقع بالنسبة للنصارى بلغت أكثر من عشرة ماليين شيكل

  .الموقع وبسبب أهميته الدينية سيجتذب مئات آالف من الزوار سنوياًوأشارت الصحيفة إلى أن 
، وممثل الطائفة المسيحية "سيلفان شالوم"وكان في مراسيم االفتتاح كل من وزير التنمية اإلقليمية 

  .باإلضافة إلى عدد من الشخصيات اإلسرائيلية المختلفة" إريستولوس أسيكيوس"
  14/7/2011، موقع عكا االخباري

  
   مصانع في المستوطناتستةمناقصات إلقامة : حركة السالم اآلن .28

نشرت ' إدارة أراضي إسرائيل'كشفت حركة السالم اآلن اإلسرائيلية اليوم الخميس، أن : تل أبيب
  . مصانع في المنطقة الصناعية في مستوطنة معليه اداميم6مناقصتين إلقامة 

  .ون منع مقاطعة المستوطناتوجاء اإلعالن عن نشر المناقصات بعد إقرار قان
إن الحكومة اإلسرائيلية ترفض استيعاب فكرة أن المستثمرين ورجال اإلعمال ': وقالت حركة السالم اآلن

االستيطان يسبب أضرارا إلسرائيل، وأن قانون منع مقاطعة ..'ال يريدون االستثمار في المستوطنات
ن، لكن مقاطعة االستيطان آخذة باالزدياد وإسرائيل المستوطنات غير الديمقراطي، جاء ليساعد المستوطني

  .جاء في بيان الحركة' ستعاني من المقاطعة دوليا وتقضي على فرصة إحالل السالم
  14/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  ن يتوقعون انتفاضة بعد إعالن دولة فلسطينياإلسرائيليمن % 52: استطالع .29
ونشرته قناة الكنيست " دحاف"اإلسرائيلية، أن استطالعاً أجراه مركز " جيروزاليم بوست"أفادت صحيفة 

أظهر أن أكثر من نصف اإلسرائيليين يعتقدون أن انتفاضة ثالثة ستندلع في حال مضى الفلسطينيون في 
  . سبتمبر المقبل/خططهم الرامية إلى اإلعالن أحادياً عن قيام دولة فلسكطينية في أيلول

من المستطلعين يخشون من انتفاضة فلسطينية عنيفة في حال اإلعالن أحادياً عن دولة % 52ين أن وتب
  . أية انتفاضة% 40فلسطينية، فيما ال يتوقع 
من االسرائيليين يعتقدون أن انتفاضة ستنطلق حتى في حال لم تعترف األمم % 54وأظهر االستطالع أن 

  . يعتقدون أن العكس صحيح% 38 في حين أن المتحدة بالدولة الفلسطينية المقترحة،
التفاوض مع حكومة وحدة فلسطينية ) إسرائيل(من المستطلعين فقط أنهم يعتقدون أن على % 30وقال 

أنه ال بد من التفاوض مع الفلسطينيين وإنما من دون أن % 29، في حين اعتبر "حماس"تضم حركة 
  . جزءاً من الحكومة الفلسطينية" حماس"تكون 

أن تقيم أية عالقات دبلوماسية ) إسرائيل(من المستطلعين عن اعتقادهم بأنه ال يفترض بـ% 29أعرب و
  .يشار إلى أنه لم يذكر عدد األشخاص الذين شملهم االستطالع وال هامش الخطأ. مع الفلسطينيين

  14/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   بعد إعالن الدولة الفلسطينية ارتل أبيب تخشى زلزاال اقتصادياّ مدم": ذي ماركر" .30
االقتصادية اإلسرائيلية، أمس الخميس تقريرا ' دي ماركر'نشرت صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس

مطوالً عن تنامي المقاطعة التجارية واالقتصادية في العالم للمنتجات المصنعة في المستوطنات اليهودية 
ى أن الحملة بدأت تأخذ منحى جديا للغاية، خصوصا مع اقتراب أيلول في الضفة الغربية المحتلة، الفتةً إل

القادم، حيث من المقرر أن يتوجه الفلسطينيون إلى األمم المتحدة بطلب اإلعالن عن الدولة ) سبتمبر(
وأشارت الصحيفة إلى أنّه في جميع أرجاء العالم تُنظم . 1967الفلسطينية في حدود ما قبل عدوان 

فة لمقاطعة منتجات المستوطنات، ونقلت عن أحد النشطاء األمريكيين قوله إن العديد من حمالت مكثّ
مؤيدي الدولة العبرية يشاركون في هذه الحملة ألنّهم يعارضون االحتالل، وهنا تمكن المعضلة، على حد 

  .لطائلةتعبيره، الفتًا إلى أن الشركات اإلسرائيلية تستغل االحتالل من أجل كسب األموال ا
 BDS (Boycott, Divestوقالت الصحيفة أن حملة المقاطعة تُدار وتُنظم من قبل المنظمة البريطانية 

Sanctions ة 2005 والتي تأسست في العامبعد قيام تنظيمات فلسطينية بمناشدة المنظمات العالمي 
وأوضحت الصحيفة، عبر . يبمقاطعة الدولة العبرية بسبب سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطين

  .مراسلها في العاصمة لندن، أن الشركة تقوم بالعمل والتنظيم عبر اإلنترنت، األمر الذي ينجع العمل
 حيث امتدت لتشمل مدنا رئيسية كبرى 2001وبدأت حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في بريطانيا عام 

نب العديد من المجموعات المحلية وأعضاء في يقودها عدد من منظمات التضامن البريطانية إلى جا
مجلس العموم والبرلمان األوروبي ومؤسسات أكاديمية وثقافية ورياضية واتحادات طالبية ونسائية 

وتهدف المقاطعة إلى إظهار أن إسرائيل ماضية في سياسة قمع الشعب  .وعمالية اضافة لفنانين وكتاب
فعالة ضد االحتالل اإلسرائيلي كما كانت حمالت المقاطعة التي الفلسطيني على أمل أن تكون هذه الحملة 

  .عرفها القرن الماضي مؤثرة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
وتعني بالعربية ) أهافا(ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الحملة اآلن في بريطانيا هي ضد مستحضرات 

الفرنسية حيث ) مونبولييه( أكثر من ألف ناشط عقد في مدينة الحب، كما أشارت إلى أن مؤتمرا بمشاركة
وقالت الصحيفة إنّه بسبب ). أغراسكو(تم اتخاذ القرار القاضي بمقاطعة الشركة الزراعية اإلسرائيلية 

المقاطعة األوروبية للشركة المذكورة فقد بلغت خسائرها حتى اآلن مئة مليون يورو، بسبب إلغاء 
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شركة شركات أوروبي هي أكبر شركة ) أغراسكو(ة تسلم الفواكه والخضراوات منها، وجدير بالذكر أن
  .لتسويق المنتجات الزراعية في الدولة العبرية

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر سياسية واقتصادية في تل أبيب قولها أن أركان الدولة العبرية 
، الفتةً إلى أن )سبتمبر( اإلسرائيلية مع اقتراب أيلول يخشون من تعاظم حمالت المقاطعة للمنتجات

االعتراف السياسي بالدولة الفلسطينية سيسبب أضرارا فادحة للدولة العبرية في المجال االقتصادي، حيث 
  .ستصبح المقاطعة مبررة للغاية

قطارات األلمانية قبل وأوردت الصحيفة العبرية مثاالً على نجاح حمالت المقاطعة حيث أعلنت شركة ال
شهرين ونصف عن وقف مشاركتها في مد خط السكة الحديدية من تل أبيب إلى القدس، بعد حملة قادتها 
التنظيمات األوروبية المناصرة للقضية الفلسطينية والتي أكدت على أن السكة الحديدية تمر في أنفاق 

واصالت والبنية التحتية في أوروبا أعلنت أنّها كما أن أكبر شركة للم. داخل األراضي الفلسطينية
ستنسحب من مشروع القطارات السريعة في القدس الغربية، ألن الخطوط تمر في القدس العربية 

  .المحتلة
باإلضافة إلى ذلك، فإن االئتالف النسوي من أجل السالم يقوم هو األخر بالمشاركة في حملة المقاطعة 

ليا في السنوات األخيرة، والذي يتخلل معلومات دقيقة للغاية، حول الشركات حيث يصدر تقريرا مرح
التي تعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة، وبحسب الصحيفة فإن هذا االئتالف يؤمن بأن مقاطعة 

  .منتجات المستوطنات في الضفة الغربية هو وسيلة ناجعة للغاية لمحاربة االحتالل بالوسائل السلمية
  15/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  حربالمن اإلسرائيليين ليس لديهم أماكن آمنة لالختباء حال نشوب % 25: مسؤول عسكري .31

كشف مسؤول عسكري رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي عن أن نحو ربع اإلسرائيليين : الناصرة
، فيما أكد أن الغالبية ال "ليةالجبهة الداخ"ليس لديهم مكان آمن لالختباء، في حال نشوب حرب على 

  ".الغازات السامة"يملكون أقنعة واقية من 
التابعة للجيش إلى عدم توفير السلطات اإلسرائيلية " قيادة الجبهة الداخلية"وأشار المسؤول في ما يسمى 

 في المائة من السكان ليس لديهم بنية 25أماكن كافية لالختباء في حال نشوب حرب، حيث أقر بأن 
، مؤكداً أن نسبة من يمتلكون مكاناً "الجبهة الداخلية"حتية ألغراض االختباء في حال نشوب حرب على ت

  .آمناً لالختباء ضمن إماكن إقامتهم ال تزيد عن خمسة في المائة
 في المائة فقط من اإلسرائيليين لديهم أقنعة واقية من الغازات 27كما لفت المسؤول النظر إلى أن 

 60حقيبة مستلزمات الوقاية التي توزعها السلطات اإلسرائيلية، والتي تنوي توفيرها لنحو السامة، ضمن 
 في المائة من 40في المائة من السكان خالل عام، فيما لن تتوافر مستلزمات الوقاية وقناع الغاز لنحو 

ص بالشؤون المتخص/ إسرائيل ديفينس/السكان، حتى بعد انقضاء تلك المدة، وفقاً لما أورده موقع 
  . العسكرية اإلسرائيلية

أطلقت خالل شهر " قيادة الجبهة الداخلية"من ناحية أخرى؛ أوضح المسؤول العسكري اإلسرائيلي  أن 
الماضي حملة معلومات لتهيئة اإلسرائيليين لما يمكن توقعه عند نشوب حرب قادمة، والتي ) مايو(أيار 

، 2006ائيليين، مقارنة مع ما حدث خالل حرب لبنان عام قال إنه يتوقع أن تلحق دماراً أكبر باإلسر
  .بحسب رأيه

 15/7/2011قدس برس، 
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  رائد صالحشيخ الالمحكمة العليا البريطانية تنظر في التماس اإلفراج عن  .32
الشيخ رائد " شيخ األقصى" الجمعة في التماس طاقم الدفاع عن يومتنظر المحكمة العليا البريطانية 

وفي حديث مع  .حركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، المطالب بإطالق سراحه فوراًصالح، رئيس ال
 )يوم الجمعة (غداً":  من لندن قال، المتحدث باسم الحركة اإلسالمية،األستاذ المحامي زاهي نجيدات

القضاء البريطاني على المحك، وهو أمام امتحان حقيقي؛ هل هو جهاز مستقل أم أنه سيخضع 
ات السياسية التي تحيط بهذا الملف منذ اللحظة األولى على صعيد المؤسسة اإلسرائيلية واللوبي للممارس

  "..الصهيوني، وعلى صعيد بريطانيا بعد ذلك
  14/7/2011، 48فلسطينيو موقع 

  
  االحتالل يقتلع القبور تحت تسمية التسامح: مقبرة مأمن اهللا رداً على هدم بركة .33

حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، من :  زهير أندراوس-الناصرة 
القرار النهائي الذي أقرته بلدية االحتالل في القدس، لبناء ما يسمى بمتحف التسامح على أرض مقبرة 

 وقال إن هذا يندرج في األجواء التي تفرضها الحكومة اإلسرائيلية واذرعها، من أجل ،مأمن اهللا بالقدس
التأزيم وتفجير األوضاع في البالد والمنطقة، فقرار كهذا له ارتباط وثيق بموجة تصعيد القوانين 

 األخضروقال بركة إن القرار اإلسرائيلي ما كان سيصدر لوال الضوء  .العنصرية في عدة اتجاهات
سرائيلية لم تكتف ، إن السلطات اإلوتابع بركة قائالً. الصادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

، بل إنها اليوم تقتلع القبور، تحت 1948باقتالع اإلنسان المقدسي، تحت تسمية االستقالل في العام 
وقال بركة، إنه من السخرية والخطورة في آن واحد، أن يقف من وراء هذا المشروع . تسمية التسامح

، وكان من المفروض أن يكون لمركز المعروف بمالحقته للنازية وجرائمها ومجرميها) فيزنطال(مركز 
  .كهذا حساسية أكبر في مشاركته لجريمة تدنيس المقبرة اإلسالمية مأمن اهللا

  15/7/2011، لندن، القدس العربي
  

   قرية العراقيب للمرة السابعة والعشرينتهدم االحتاللجرافات : النقب .34
قوات كبيرة من الشرطة قرية العراقيب هدمت جرافات وزارة الداخلية اإلسرائيلية تحت حماية : تل أبيب

غير المعترف بها، للمرة السابعة والعشرين على التوالي خالل أقل من سنة، بغرض إقامة حديقة واسعة 
وقال الدكتور عواد أبو فريح من اللجنة الشعبية للدفاع . تمنع الصلة بين هذه القرية وبين مدينة بئر السبع

  .ائيلية هدمت كافة بيوت القرية وجرفت األراضيعن العراقيب إن الجرافات اإلسر
  15/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "أوليفيا"قوات االحتالل تحاول مجدداً إغراق قارب : غزة .35

حاولت قوات خفر السواحل اإلسرائيلية المتواجدة على متن الزوارق البحرية للمرة  :عون كتب فايز أبو
، وقتل من CBSالتابع لمنظمة السالمة المدنية " أوليفيا"ق قارب الثانية في غضون يومين متتاليين إغرا

وأقدمت  .على متنه من المراقبين األجانب وقبطان فلسطيني قبالة شاطئ الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة
قوات البحرية اإلسرائيلية على فتح خراطيم المياه ذات الضغط العالي تجاه قارب أوليفيا، ومن على متنه 

ساعة متواصلة، ما أدى إلى غمره بالماء، ومحاولة إغراقه على بعد ميلين ونصف الميل لمدة نصف 
البحري داخل البحر، إال أن الصيادين الذين كانوا في رحلة صيد بحرية على متن قواربهم، ويراقبون 

  .المشهد بعد أن تعرضوا للمصير نفسه سارعوا إلى نجدة المراقبين وسحب قاربهم إلى الشاطئ
  15/7/2011، رام اهللا، اماألي
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  مسيرة من أجل استقالل فلسطين: القدس .36
 نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون بمسيرة يوم الجمعة سيقوم  ألول مرة منذ أكثر من عشرين عاماً:القدس

وينظم المسيرة حركة  ."مسيرة االستقالل"مشتركة في القدس من أجل استقالل فلسطين، أطلق عليها 
ية اإلسرائيلية واللجنة الشعبية في القدس، وسترفع الشعارات المطالبة باالعتراف بالدولة  اليسار"لتضامنا"

وستنطلق المسيرة من باب العمود إلى حي الشيخ جراح، حيث سيتم إلقاء كلمات من . الفلسطينية
  .المشاركين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  14/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  عائالت ضحايا االنقسام بين فتح وحماس تصر على الثأر رغم المصالحة: تحقيق .37
نهم يريدون  أ النزاع بين فتح وحماسإطار يؤكد أهالي ضحايا سقطوا في .):ب.ف.أ( -غزة 

  . تهدد المصالحةأخرى في موقف قد يشكل عقبة أبنائهم من قتلة "االقتصاص"
ة شمال ظ سر حركة فتح في محافأمين جراد الذي كان أبواء والد به)  سنة70(ويقول الحاج موسى 

، وستكون أبنائنا لم نأخذ حق إذالن تدوم " هذه المصالحة إنالقطاع وقتل قبيل سيطرة حماس على غزة 
  ."ملطخة بالدماء

 نزاع الحركتين، على أثناءيضاً أوتصر منى أرملة الشيخ محمد الرفاتي الذي كان ينتمي لحماس وقتل 
 أنهم شيء هو القصاص ألن من قتل زوجي ال يحق له أ": وتقول. ق القصاص من قتلة زوجهاتحقي

بحزم )  سنة19( حمزة األكبرويقاطعها ابنها  ."يعيش حياة طبيعية بعد اليوم ويجب ان يدفع ثمن ما فعله
ة حين  نكون ضحيأنكنا ضحية في النزاع بين حماس وفتح، ولن نسمح . جل المصالحةأ من أتنازللن "

  ."يضاًأيفترقون وضحية حين يتصالحون 
 دانتهم بقتل الشيخ الرفاتي نهاية العام أشخاص على ثالثة باإلعدام حكماً في غزةحكومة الوأصدرت 
وال يستبعد طاهر النونو المتحدث .  بعد المصالحةاإلعدام أحكامن العائلة تخشى عدم تنفيذ أ إال. الماضي

ملف المصالحة والقتل والدماء كله خاضع للجنة المصالحة االجتماعية " إنويقول . حكومة ذلكالباسم 
  . " لم يقر فلن يطبقإذافسيطبق لكن ) اإلعدام( اللجنة تطبيق الحكم أقرت إذا. التي تم االتفاق عليها

. "بالتأكيد سأفعل" لم يتم تنفيذ الحكم، يقول حمزة الرفاتي إذا كان سينتقم لوالده إنورداً على سؤال عما 
سآخذ .  يتنفسأراه نفسي وأنا أتمالك رأيت الشخص الذي ارتكب الجريمة في الشارع فلن إذا": ويضيف
  ."فال احد يستطيع ان يرى قاتل والده حياً يرزق. حقي منه

خلل في " إلى أدى االقتتال الداخلي إن في مركز غزة للصحة النفسية األخصائيويوضح حسن زيادة 
التفكير بهذه الطريقة من الغضب والحقد والرغبة باالنتقام رد " أنويضيف . "منظومة الدعم االجتماعي

  ."فعل طبيعي لكثير من الناس
، غالبيتهم من حركة فتح قتلوا في نالفلسطينيي مئات أن لمراكز حقوقية فلسطينية إحصاءاتوتفيد 

 أن بعد 2007لعام االشتباكات الدامية بين عناصر فتح وحماس التي سيطرت على قطاع غزة منتصف ا
  .طردت قوات السلطة الفلسطينية الموالية للرئيس محمود عباس

 العائالت إرضاءلجنة من المختصين ستناقش القضايا بالتفصيل، وتبحث في كيفية " أنلكن النونو يوضح 
وقف "ويتوقع النونو  ."بحيث ال تكون القضايا عائلية، الن من قتل قتل على خلفية سياسية وليست عائلية

  ." عمليات ثأرية في المستقبل في حال تم تحقيق ما تم االتفاق عليه من مصالحة اجتماعية وعشائريةأي
جميع الفصائل وقعت في مصر وثيقة شرف حول " إن النجا القيادي في حركة فتح أبو إبراهيمويقول 

من دون معرفة موضوع المصالحة االجتماعية تقضي بدفع التعويضات لمن قتلوا خالل االشتباكات 
 ." يأخذ القانون مجراهأن والترصد فال بد اإلصرارما من ثبت انه قتل مع سبق أ": ويضيف. "القاتل

 ليقتلوا هي أبناءها التي كانت ترسل أيالفصائل التي كانت وراء عمليات القتل، " أن النجا أبوويتابع 
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 يتم تنفيذ القانون أننريد ": ويضيف. " المغدورينأهالي تنهي هذا الملف مع أننفسها التي يجب عليها 
  ."حتى ال يأخذ احد الحق بيده

 واألخذانتقام عشوائي " النفسي زيادة بمعالجة هذه القضايا بالقانون تفادياً لحدوث األخصائيوينصح 
 تتسامح أنلن يكون سهالً على بعض العائالت "ويختتم زيادة . "بالثار والتي سيكون لها ضحايا جدد

  ."لبعض اآلخر يصعب عليهم ثقافياً تقبل األمربسهولة وا
  15/7/2011، لندن، الحياة

  
  الحواجز اإلسرائيلية تقتل أجنة فلسطينيين وأمهاتهم: تقرير .38

 أظهرت نتائج دراسة طبية بريطانية أن الحواجز العسكرية اإلسرائيلية تسببت : محسن اإلفرنجي-لندن 
لفلسطينيات إثر منعهن من الوصول إلى المستشفيات في أحيان عدة بقتل أجنة في بطون أمهاتهم ا

والعيادات الصحية، مؤكدة أن الضغوط النفسية والقيود المفروضة على الحركة والتوترات السياسية 
الطبية " ذي النست"وأكدت دراسة أجرتها دورية  ".تؤثر بصورة سلبية كبيرة على صحة السكان"

أن الحواجز اإلسرائيلية أرغمت نساء ) إيرين(نباء اإلنسانية البريطانية ونشرت بعض نتائجها شبكة األ
  . على صحة الجنين واألمفلسطينيات عدة على الوالدة عندها مما شكل خطراً

لم تكتف بتلك النتائج " ذي النست"األميركية التي تعمل مع " آن أربر"لكن الباحثة هاله شعيبي، من جامعة 
على دراسة ما يحدث للنساء الالتي يجيئهن ) 2007 إلى 2000من عام (وعملت أثناء فترة دراستها 

وقدرت الباحثة  .المخاض بالفعل وهن محتجزات عند الحواجز األمنية في األرض الفلسطينية المحتلة
 من النساء الفلسطينيات الحوامل تم تأخيرهن عند الحواجز األمنية أثناء انتقالهن إلى %10"شعيبي أن 

زيادة كبيرة في عدد الوالدات التي تتم في "موضحة أن إحدى نتائج هذا التأخير هو ، "المستشفى للوالدة
المنازل حيث تفضل النساء تجنب رحالت الطرق أثناء الوالدة خشية عدم التمكن من الوصول إلى 

 طفالً ولدوا عند الحواجز األمنية خالل فترة السبع 69"وقالت إن  ".المستشفى في الوقت المناسب
  ".جريمة ضد اإلنسانية"وهي نتيجة وصفتها الباحثة بأنها "  طفالً وخمسة أمهات35 كما توفي سنوات،

حاالت التأخير على الحواجز اإلسرائيلية وبوابات الجدار العازل، وإعاقة وصول المرضى والمصابين 
 للدراسات مركز الزيتونة عن والحوامل إلى مراكز العناية الصحية، تناولها أيضا تقرير صدر مؤخراً

 منذ بداية انتفاضة األقصى 401 في بيروت يذكر فيه أن عدد الشهداء بسبب الحواجز بلغ واالستشارات
تسببت "وأكد التقرير أن الحواجز اإلسرائيلية  .31/1/2011 وحتى 2000 سبتمبر /أواخر أيلول

اح لهن بالوصول بإجهاض عشرات الحوامل، وإرغام أخريات على الوالدة عند الحواجز من دون السم
 طفالً ميتاً عند 32للمستشفيات للوالدة وتلقي الرعاية الصحية الالزمة لهن ولمواليدهن، كما سجلت والدة 

ارتفع من "وأوضح أن عدد الوالدات في المنازل بسبب الحواجز والعراقيل اإلسرائيلية  ".تلك الحواجز
 انخفاض عدد النساء الالتي يحظين بالرعاية  خاللها، في مقابل%14 قبل انتفاضة األقصى، إلى 8.2%

 إلى أن الجدار بات يشكّل عائقاً في الحصول على الخدمات الفتاً". %82.4 إلى %95.6بعد الوالدة من 
 من المرضى القاطنين %92 من األسر الفلسطينية الواقعة داخله، عالوة على أن %65الصحية لنحو 
 إلى الخدمات الصحية، حتى إن بعضهم توفوا على هذه واجهوا صعوبات في الوصول"غرب الجدار 

  ".البوابات بعد منعهم من الوصول إلى المستشفيات
  14/7/2011، القدس، القدس

  
  الغربية وقطاع غزة ألف معاق في الضفة 113 .39
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أفاد جهاز اإلحصاء الفلسطيني أن معدالت اإلعاقة في الضفة الغربية أعلى منها :  ماهر إبراهيم-غزة 
 بالقطاع حيث أوضح اإلحصاء خالل %2.4 من مجمل سكان الضفة و%2.7طاع غزة، بنسبة في ق

 والتي أجراها بالتعاون مع وزارة 2011ورشة أعلن فيها نتائج مسح اإلعاقة في األراضي الفلسطينية 
 ألفًا في 75قة في األراضي الفلسطينية؛ منهم  ألف فرد ذوو إعا113الشؤون االجتماعية أن حوالي 

 بين الذكور %2.9ولفت الجهاز إلى أن نسبة اإلعاقة بلغت  . ألفًا في قطاع غزة38الضفة الغربية، و
  . بين اإلناث%2.5مقابل 

  15/7/2011البيان، دبي، 
  

  "فلسطين في عيون اإلمام الشهيد هاشم نعمان الخزندار"إصدار كتاب  .40
، "فلسطين في عيون اإلمام الشهيد هاشم نعمان الخزندار" كتاب ،خراً في قطاع غزةأصدر  مؤ: غزة

صفحات منسية من تاريخ الشعب "خفايا تاريخ فلسطين الحديث " محسن الخزندار"الذي يسرد خالله كتابه 
شيخ الكتاب يعتبر وثيقة تاريخية هامة تروي حياة الشهيد ال و. صفحة823والكتاب مكون من " الفلسطيني

 وحتى 1915هاشم الخزندار من خالل األحداث التاريخية والحراك السياسي الفلسطيني منذ عام 
حيث يقدم ألول مرة ,  سنوات متواصلة من البحث والتدقيق7كما استمر العمل في الكتاب مدة . 1977

فتح وتشكيالت وثائق تاريخية نادرة حول حركة اإلخوان المسلمين واألحزاب القومية واليسارية وحركة 
تلك األحزاب وروادها وعالقة الشيخ الخزندار باإلخوان المسلمين ومرشد اإلخوان السابق الشيخ حسن 
الهضيبي ابنه مأمون الهضيبي الذي عمل قاضياً في غزة وعالقات الشيخ هاشم الخزندار مع رجاالت 

ي علي قطاع غزة ومصر عام الثورة المصرية ودوره في تأسيس لجان المقاومة أثناء العدوان الثالث
 في غزة وعالقته برواد هذه 1957 عام ةالفلسطينيودوره في تأسيس حركة التحرير الوطني 1956

 في فلسطين والدول ةالفلسطينيالحركة في لبنان والكويت وقطر وكذلك عالقته باألحزاب والتنظيمات 
لتنظيمي بتفاصيل غير مسبوقة ستشكل ويعتبر الكتاب نافذة حقيقية على التاريخ السياسي وا .العربية

مرجعاً حقيقياً للباحثين في تاريخ فلسطين وغزة السياسي واالجتماعي من خالل رؤية منهجية لحياة 
  .الشيخ هاشم الخزندار ومشوار حياته السياسي والفكري

  14/7/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
  

   موقع لحزب اهللا في جنوب الليطاني100تحدد " يونيفيلال "تاستخبارا": لسياسة الكويتيةا" .41
سلمت قيادتا االستخبارات العسكرية في الوحدتين الفرنسية وااليطاليـة فـي            :  كتب حميد غريافي   -لندن

 موقع صـاروخي    100حكومتيهما تقريراً مشتركاً يحدد نحو      , في جنوب لبنان  « يونيفيل»القوات الدولية   
بحيث يخرق بصورة شبه علنية قرار مجلـس        »لحزب اهللا   ومدفعي في منطقة جنوب نهر الليطاني عائدة        

 الذي ينظم وقف اطالق النار بين اسرائيل وهذا الحزب االيراني الخارج عـن              1701األمن الدولي رقم    
  .السيطرة اللبنانية الرسمية ألراضيها وحدودها حسبما جاء في التقرير

امس في اتصال بـه مـن لنـدن ان          « اسةالسي»ـوقال ديبلوماسي خليجي في االمم المتحدة بنيويورك ل       
التحديد الجديد الذي رسمه تقرير القوات الفرنسية وااليطالية في جنوب لبنان لقواعد حزب اهللا جـرى                »

 في المئة منهـا     70 فتبين ان    ،مقارنته مع معلومات حكومة بنيامين نتانياهو االستخبارية في تلك المنطقة         
 االيطالية اكثـر  -ضافت قيادة الجيش االسرائيلي الى الالئحة الفرنسية      فيما ا  ،متطابقة مع التقارير العبرية   

 في المئة من مجمـل هـذه   80 موقعاً اخر بعضها يالمس الخط األزرق الفاصل بين البلدين فيما       60من  
المواقع الصاروخية والمدفعية موجود داخل مدن وقرى شيعية تمتد من شرقي مدينة صور الساحلية حتى               

  .«يخ المشرفة على مزارع شبعا ومعظم القطاع الشرقي من الحدودسفوح جبل الش
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  15/7/2011، السياسة، الكويت
  
  

  في القدس" مأمن اهللا" يستنكر إقامة متحف على مقبرة  قبانيمفتيال .42
قرار إسرائيل إقامة متحف على أراضي مقبرة       "استنكر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني         

وأوضح في تـصريح أمـس، أن       ". التاريخية اإلسالمية في القدس هو جريمة صهيونية نكراء       " مأمن اهللا "
هذا االعتداء يشكل حلقة من سلسلة الحلقات العدوانية التي يقوم بها العدو اإلسرائيلي، من أجـل تنفيـذ                  "

د األقصى  مخططه في تغيير معالم القدس وتهويدها، وصوالً إلى بناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسج             
هذا القرار اإلسرائيلي القاضي بإقامة المتحف على أنقاض المقبرة في القـدس            "، مشدداً على أن     "المبارك

يشكل عدواناً صارخاً على المسلمين ومقدساتهم، ويؤكد التصميم الصهيوني على الهيمنة على فلـسطين              
  ".بالقوة والعدوان

 15/7/2011، المستقبل، بيروت
  

  سوريا تعترف بدولة فلسطين ":الشرق األوسط" .43
أن الرئيس السوري بشار األسد أصدر تعليماته إلى وزير         » الشرق األوسط «علمت  :  علي الصالح  - لندن

 مـن بـين دول العـالم        118خارجيته وليد المعلم لالعتراف رسميا بدولة فلسطين لتكون سوريا الدولة           
  .دان، التي تعترف بفلسطين بعد انضمام جنوب السو193األعضاء في األمم المتحدة الـ

وستكون سوريا آخر الدول العربية التي ترفع التمثيل الفلسطيني من مكتب لمنظمة التحرير إلى سـفارة                
وسبقها إلى ذلك لبنان الذي اتخذ قرارا بهذا الشأن في زمن حكومة سعد الحريري إال أن القـرار بقـي                    

  .»الشرق األوسط«ي طلب عدم ذكر اسمه لـمعلقا جراء النفوذ السوري حسب ما قاله مصدر فلسطين
  15/7/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  عتراف بالدولة الفلسطينيةلإللتحرك الفلسطيني تؤيد امنظمة التعاون اإلسالمي  .44

أكد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، تأييد المنظمـة              : سميح الكايد 
طيني من أجل االعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، والحصول على عضوية كاملة           الكامل للتحرك الفلس  

  .في األمم المتحدة كغيرها من دول العالم، باعتبار ذلك حقا قانونيا وتاريخيا للفلسطينيين
  .نحن نؤيد بكل وضوح وقوة الموقف الفلسطيني: وقال في تصريح للراية

 قرارات بدعم التوجه الفلـسطيني،      وااألعضاء في المنظمة اتخذ   وزراء خارجية الدول    إن  " :أوغلووقال  
ونحن نعمل في هذا االتجاه ألن هناك منطق قانوني وتاريخي يحتم قيام الدولة الفلسطينية، خاصـة بعـد                  

 عاما، ونحن اآلن نعـيش فتـرة تاريخيـة          60التضحيات والتنازالت التي قدمها الفلسطينيون على مدار        
 المنطقة تحوالت جديدة ونقلة نوعية في تاريخ القضية الفلسطينية التي نتمنى لهـا              مفصلية ستشهد خاللها  

  ."النجاح
  15/7/2011، الراية، الدوحة

 
   استئناف قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني بعد غد في القاهرة:محكمة جنايات القاهرة .45

ة رموز الفساد، بالـشكل الـذي       وسط أجواء من الترقب فيما يتعلق بعالنية نظر جلسات محاكم         : القاهرة
يرغبه المعتصمون بميدان التحرير وقرار مجلس القضاء األعلى بالتوصية بتطبيق هذه العلنية، وإمكانية             

مـن متابعـة     ليتمكن الجمهور ممن لم يتمكنوا من التواجد داخل قاعة المحاكمة         ،  وضع شاشات عمالقة  
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حكمة جنايات القاهرة نظر ثالث جلـسات قـضية         م) تموز( يوليو   16المحاكمة، تستأنف بعد غد السبت      
  .تصدير الغاز الى الكيان الصهيوني

سامح فهمى وزير البترول األسبق، ومحمود لطيف محمودعـامر، نائـب           : وتشمل الئحة االتهام كال من    
رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئـيس               

ة المصرية العامة للبترول واإلنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائـب رئـيس الهيئـة                الهيئ
المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئـيس مجلـس إدارة الـشركة                

رية العامـة   المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المـص            
التهامهم بتصدير الغاز الطبيعى للكيـان الـصهيوني        " هارب"للبترول سابقًا، ورجل األعمال حسين سالم       

  .بسعرٍ متدنٍ
 14/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   غزة مليون دوالر تضامنا مع2.5الهالل األحمر الجزائري يقدم  .46

لنظيره الفلسطيني تضامنا مع ضحايا     )  مليون دوالر  2.5( قدم الهالل األحمر الجزائري صكا بقيمة        :غزة
  ).2009-2008(العدوان الصهيوني على غزة 

 14/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حبط صدور بيان اجتماع الرباعية بناء على طلب فلسطينيأ األوروبياالتحاد ": الحياة" .47
ـ     :أ ف ب، رويترز     وقف وراء إحبـاط     األوروبيأن االتحاد    "الحياة" كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ل

وقالت .  بناء على طلب فلسطيني    ءالثالثافي واشنطن   » اللجنة الرباعية الدولية  «صدور بيان عن اجتماع     
 كاثرين آشتون تبنـت الموقـف الفلـسطيني،         األوروبيالمصادر إن مفوضة العالقات الخارجية لالتحاد       

ت المصادر ان رئيس الوزراء الفلسطيني الـدكتور سـالم   وقال .وقاتلت بشدة من أجل عدم صدور البيان 
  .فياض أجرى اتصاالت مكثفة مع آشتون لهذا الغرض

  15/7/2011الحياة، لندن، 
  

  االعتراف بدولة فلسطينية يتطلب توصية من مجلس األمن:  المتحدةلألممالجمعية العامة  .48
طينيين سيحتاجون الى توصـية صـادرة        المتحدة جوزيف دييس أن الفلس     لألممأكد رئيس الجمعية العامة     
كما الحال بالنسبة لدولة جنـوب      ,  الجمعية العامة  إلى تصويت االنضمام    إجراءعن مجلس األمن كي يتم      

  .السودان
واستبعدت مصادر دبلوماسية أن يصدر مجلس األمن توصية مسبقة مثل هذه على اعتبار أن الواليـات                

  .لة الخطوةالمتحدة مستعدة الستخدام حق النقض لعرق
من جهته أبدى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني األسبق، ومبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق               
األوسط، أبدى شعوره باإلحباط من عدم القدرة على إطـالق المفاوضـات مجـددا بـين الفلـسطينيين                  

  .ور على أساس للتفاهملكنه اعتبر في حديثه للبي بي سي أن هناك تقدما في العث .واإلسرائيليين
14/7/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   

  
  حصار غزة األقسى في تاريخ البشرية: األونروا .49

 أكدت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى األونـروا              :)وام(غزة  
  . ى الحصارات في تاريخ البشريةأمس، أن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة من أعتى وأقس
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وقال المتحدث باسم الوكالة كريس جينيس في تصريح صحفي في رفح جنوبي قطاع غزة، إنه لو كـان                  
الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة جرى في مكان آخر لكانت هناك، على األرجح، إجراءات سياسـية                

شهد بوصف اللجنـة الدوليـة للـصليب        واست. ذات معنى لوضع حد له وتقديم المسؤولين عنه للمساءلة        
  . األحمر ذلك الحصار بأنه عقاب جماعي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون اإلنساني الدولي

 مـن   3291وأضاف جينيس أن الحصار مستمر بقسوة، حيث لم تسمح إسرائيل حتى اآلن إال لـسوى                
مـن  % 4ك المواد تـشكل فقـط       وأوضح أن تل  . الشاحنات المحملة بمواد البناء بالدخول إلى قطاع غزة       

احتياجات مشاريع تنوي الوكالة تنفيذها خالل السنوات الثالث المقبلة، وتتطلب إدخال حموالت أكثر من              
  .  ألف شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة80

15/7/2011االتحاد، أبو ظبي،   
  

  مسألة داخليةاإلسرائيلي " المقاطعة"قانون تعد الواليات المتحدة  .50
وبحسب بيـان   ". القانون هو مسألة إسرائيلية داخلية    "نت الخارجية األمريكية يوم أمس، األربعاء، أن        أعل

حرية التعبير وحرية التظاهر واالحتجاج السلمي هـي حـق          "الخارجية األمريكية فقد تم التشديد على أن        
م الديمقراطيـة   ديمقراطي أساسي، وأن الشعب األمريكي يرى في ذلك قيمة عليا، وهي مـن بـين القـي                

  ."المشتركة بين األمريكيين واإلسرائيليين
وأدانـت اللجنـة   . أن قانون المقاطعة هو خرق لحقوق ديمقراطية أساسية     " اللجنة ضد التشهير  "واعتبرت  

ونقل عـن   . القانون بشدة، وعبرت عن أملها أن تقوم المحكمة العليا في إسرائيل بدراسة القانون بسرعة             
، أفراهام فوكسمان، الذي يمكث في إسرائيل قوه إن المنظمة تعارض مقاطعة إسرائيل             المدير العام للجنة  

  .بشدة، ولكن القانون الحالي يتناقض مع الحقوق الديمقراطية األساسية
14/7/2011، 48موقع عرب  

  
  "المقاطعة" لتمريرها قرار من تدهور الديمقراطية" إسرائيل"يحذر  في تل أبيب اسفير بريطاني .51

حذر السفير البريطاني في تل أبيب، ماثيو غولد، الحكومة اإلسـرائيلية، بـشكل             : نظير مجلي : بتل أبي 
 ال  "إسـرائيل "وقال إن   . اإلسرائيلي" المقاطعة" لمصادقتها على قرار     علني، من تدهور القيم الديمقراطية    

  .تتيح ألصدقائها أن يساعدوها، بسبب هذه الضربات لألسس الديمقراطية
وتلقى قـادة   . ن الناشطين من أجل حقوق إنسان في عدة عواصم أوروبية مظاهرات احتجاج           وأقام عدد م  

  .اليسار اإلسرائيلي الكثير من برقيات التضامن ضد القانون
 إن   فيهـا  اإلسرائيلية، أدلى السفير البريطاني غولد بتـصريحات قـال        » معاريف«وفي لقاء مع صحيفة     

.  يمس بحرية التعبير ويتناقض مع التقاليد الديمقراطية في إسرائيل         بريطانيا قلقة من سن هذا القانون كونه      
نحن ندعم حق إسرائيل في الوجود اآلمن،       . إنني قلق على سمعة إسرائيل في بريطانيا والعالم       «: وأضاف

  .ولكن هناك مصاعب لنا مع استمرارها في االحتالل
15/7/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
  67ي الواليات المتحدة يعارضون العودة لحدودمن اليهود ف% 81 :استطالع .52

استطالع للرأي في شهر يونيو الماضي بعـد        " فات كبرال "و" جون مكلوكين "أجرى الخبيرين األمريكيين    
م، ليظهـر   1967خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما المؤيد النسحاب اإلسرائيليين إلى حـدود عـام            

. االنسحابد الذين يعيشون في الواليات المتحدة األمريكية لخطة         االستطالع رفضاً كبيراً في أوساط اليهو     
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 بـالعودة لحـدود عـام       "إسرائيل"إلزام  % 81 يهودي أمريكي شملهم االستطالع عارض       600من بين   ف
  .م1967

بنيـامين  "من اليهود األمريكيين وافقوا على طلب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي         % 88وبين االستطالع أن    
  . كدولة يهودية"إسرائيل"ـ إلى اعتراف الفلسطينيين بالداعي" نتنياهو

يفـضل الجانـب    " أوبامـا "من الذين سئلوا خالل االستطالع أكدوا بـأن         % 61وأوضح االستطالع أن    
  .من اليهود األمريكيين عن تأيدهم ألوباما% 63الفلسطيني على الجانب اإلسرائيلي، وفي المقابل عبر

، فـي مقابـل     "بنيامين نتنياهو "اليهود أبدوا دعمهم لرئيس الحكومة      من  % 65وأشار االستطالع إلى أن     
  .رفضوا تأيد سياسته% 20

15/7/2011اإلخباري، موقع عكا   
  

   يطالبون حكومتهم باالعتراف بدولة فلسطين سابقاً ألمانياً سفيرا32ً .53
األلمانيـة ووزيـر     سفيرا وقنصال ألمانيا متقاعدا اليوم الخميس، رسالة إلى المستشارة           32وجه  : برلين

  .الخارجية األلماني، يطالبون فيها ألمانيا بالتصويت لصالح فلسطين لالنضمام لألمم المتحدة
إن التصويت بنعم لفلسطين في األمم المتحدة هو عطاء اإلنسانية من أجل إنهاء سياسة االحـتالل                "وقالوا  
  ".   المقيتة

أغلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي مؤخرا البـاب فـي         على ماذا سيتفاوض الفلسطينيون بعد أن       "وتساءلوا  
 1967المتعلقة بالمستوطنات، الالجئـين، حـدود    " األربع   الءاتهواشنطن أمام محادثات السالم من خالل       

؟ 1947 من األراضي التي خصصت لدولة فلسطين حسب قرار التقسيم عـام             20 أو   15على  .. والقدس
تبقى وسط دولتهم؟ أم سيفاوضون على استمرار تواجد عسكري         أم على عدد المستوطنات اليهودية التي س      

  .إسرائيلي في غور األردن؟
إن المسؤولية التاريخية تجاه وجود دولة إسرائيل ال يوازيها         "واختتم الدبلوماسيون األلمان رسالتهم بالقول      

ادئ األساسية للقـيم  ولهذا السبب يؤلمنا عندما تقوم حكومة إسرائيل بعدم احترام المب  . أي مسؤولية أخرى  
  .المجتمعية الغربية

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

   لحماس جوبهت برد سلبي األحمركافة رسائل الصليب: الصليب األحمر .54
أمام مقر الصليب األحمر الـدولي    , اليوم الخميس , إسرائيلي وفرنسي " 200"تظاهر  نحو    : القدس المحتلة 
وذلك من أجل تدخل الصليب لمعرفة مصير الجندي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع              , في تل أبيب  

  .غزة جلعاد شاليط
إن ممثل الصليب األحمـر الـدولي أبلغهـم خـالل           " عن المتظاهرين قولهم    " يديعوت أحرنوت "ونقلت  

لموضوع قوبلـت   أن كافة الرسائل والدعوات التي وصلت لحركة حماس حول هذا ا          , إستقبالهم في مكتبه  
  ." بالرد السلبي

14/7/2011، وكالة قدس نت  
  

  يتبنى مشروع قرار يطالب الحكومة باالعتراف بالدولة الفلسطينية" الشيوخ البلجيكي" .55
تبنى مجلس الشيوخ البلجيكي، اليوم الخميس، مشروع قرار يطالب الحكومة باالعتراف بالدولة            : سلبروك

  .1967الفلسطينية على حدود عام 
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شادت ليلى شهيد، المفوض العام لفلسطين لدى االتحاد األوروبي، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، بالقرار الذي             وأ
اتخذه اليوم مجلس الشيوخ البلجيكي، بناء على مشروع قرار قدم من قبل المجموعة االشتراكية، والـذي                

 ويطلـب   1967ن عام   يطالب الحكومة البلجيكية باالعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيرا          
  .من دول االتحاد األوروبي القيام بالخطوة نفسها

معارضة أي عضو   ، وعدم   11 عضو مجلس شيوخ، وامتناع      43 وقد تم تبني مشروع القرار بتصويت       
نأمل أن تصغي الحكومات األوروبية ألصـوات شـعوبها المطالبـة           : "وقالت شهيد  .مجلس لهذا القرار  

  ".فلسطيني والمنطقةبالحرية والعدالة للشعب ال
14/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
   غزة قطاعإلىتدخل مساعدات إيطالية  .56

قال اللواء جابر العربي السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء رئـيس الهـالل األحمـر                :قنا - العريش
 المساعدات الطبيـة والمـستلزمات       طنا من  60المصري أمس الخميس إنه تم الليلة قبل الماضية إدخال          

  .الدوائية ومراتب ومتعلقات أطفال مقدمة من إيطاليا إلى قطاع غزة
 4وأوضح العربي أنه تم التنسيق مع األجهزة األمنية بمعبر رفح البـري إلدخـال المـساعدات برفقـة             

مة مـن مينـاء      حاويات قاد  7ناشطين إيطاليين في إطار دعم القطاع، موضحا أن المساعدات نقلت في            
  .اإلسكندرية

15/7/2011، الشرق، الدوحة  
  

   باختتام المشروع الثالث للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية يحتفلالبنك الدولي .57
احتفل كل من البنك الدولي ومركز تنمية المنظمات غير الحكومية باختتام المشروع الثالـث للمنظمـات                

 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء الضفة        42يث قام نحو    غير الحكومية الفلسطينية بطريقة مبتكرة، ح     
الغربية بعرض إنجازاتها المتمثلة بالوفاء برسالتها تجاه مجتمعاتها المحلية والمستفيدين من خدماتها فـي              

  .مختلف القطاعات
لقد أدرك البنك الدولي في جدول أعماله اإلنمائية الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ وقت طويـل                 

 مليون دوالر من أموالـه      33، استثمر البنك مبلغ     1997ومنذ عام   . أهمية دعم المنظمات غير الحكومية    
 مليـون   36الخاصة في قطاع المنظمات غير الحكومية من خالل سلسلة من المشاريع ونجح في توفير               

  .دوالراً إضافية من مانحين آخرين
15/7/2011موقع البنك الدولي،   

  
  "األونروا"في " الفساد"ملة على حماس وحيدة في الح .58

في وكالة غوث   " محسوبيات"و" فساد"تبدو حركة حماس وحيدة في حملتها على ما تقول إنه           : أنيس محسن 
وفيما تنفي المنظمة الدولية التهم الموجهة إليهـا،        ). األونروا(وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى       
  .في حملتها تلك" حماس"لمدني ال تشارك فإن الفصائل الفلسطينية وهيئات المجتمع ا

ياسر عزام والمدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية      " مكتب شؤون الالجئين  "وتؤكد الحركة، بلسان مسؤول     
محمود حنفي ومسؤول العالقات العامة في المؤسسة محمد الشولي، أن الحملـة            ) شاهد(لحقوق اإلنسان   

لبنان سلفاتوري لومباردو، مستمرة الى ان يتوقف األخيـر عـن   في " األونروا"وعلى مدير   " الفساد"على  
  .عرقلة القيام باإلصالحات المطلوبة، كما يقول عزام
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 12اجتمعنا  ". االونروا"المسألة ليست شخصية مع لومباردو، انما هدف الحملة تصحيح مسار           "ويضيف،  
يل، لكن في النهاية كان يتهرب من       مرة مع لومباردو، وناقشنا حاالت موثقة، ووصلنا الى مناقشة التفاص         

  .حنفي والشولي" شاهد"وهذا ما كان أكده ايضا المسؤوالن في . وضع الحلول
السيد لومبـاردو يـؤمن   " مكتب لبنان، هدى سمرا صعيبي، تؤكد أن        -" األونروا"مديرة قسم اإلعالم في     

". ، فإن هذه السياسة ستتواصـل     وعلى الرغم من كل الحمالت    . بالحوار وبسياسة الباب المفتوح والشفافية    
بعض األحيان يطلب من السيد لومباردو او المسؤولين االخرين تقديم اجابات علـى بعـض               : "وتضيف

األسئلة، فيما هناك قوانين ال يمكن لهؤالء تجاوزها، ومعلومات تعد سرية ال يمكن افشاؤها وفق قـوانين                 
  . المسألة، لكن السائلين ال يتفهمون هذه"األونروا"واجراءات 

تتعامل بجدية مع أي اتهامات بالفساد سواء في التوظيف         "تقول إنها   " األونروا"وبشأن التهم الموجهة الى     
الجزء األكبر  . او المشتريات او اي شيء آخر، لكن اي اتهامات يجب ان تكون مقرونة بوثائق واثباتات              

 على شكل اسئلة واتهامات عامة حـول        من تلك التي تصلنا غير موثقة وبالتالي ليس لها مصداقية، وهي          
الوظائف الشاغرة يعلن عنها وتجري امتحانات لـشغلها ومـن          . بعض التعيينات واالجراءات في الوكالة    

  ".فهناك نظام مكتمل وشفاف بشأن التوظيف. ينجح ويثبت كفاءة يوظف
هم يعمـل فـي غيـر       بأن مرتبات الموظفين األجانب عالية جدا وبعض      " شاهد"وتعقيبا على اتهام توجهه     
 فـي   4ونائباه و ) لومباردو(المدير  :  فقط 7عدد الموظفين األجانب في األونروا      "تخصصه، تقول صعيبي  

وظائف أخرى، ورواتبهم تأتي من نيويورك مباشرة ومن خارج جدول الرواتب لمكتب لبنان وبالتالي من               
ع محددة ممولة من خارج الموازنـة،  أما األجانب اآلخرون فيعملون في مشاري . خارج موازنة اقليم لبنان   

. مثل مشروع إعمار نهر البارد، ومرتباتهم من المشروع نفسه وتوظيفهم يتم باالتفاق مع الجهة المانحـة               
وهناك نوع آخر من األجانب في األونروا يعملون كمتطوعين من دون أي مرتبات او حتى مـصروفات                 

  ".تقع على كاهل األونروا
التربيـة  : ع السيد لومباردو نائبان هما روجر ديفيس المشرف على تنفيذ بـرامج           يعمل م "وتشير إلى أنه    

والنائب الثاني هو روبرت هيـرت      . والتعليم، الصحة، الشؤون اإلجتماعية، والهندسة وتحسين المخيمات      
م وبالنسبة الى برنامج التربية والتعليم، يت     . المشرف على خدمات اإلدارة والتوظيف والخدمات اللوجستية      

فـي لبنـان علـى      " األونروا"وضعه مركزيا ويحول إلينا من المكتب الرئيسي في عمان ويشرف مكتب            
  ".تنفيذه

، ويؤكـدون أن    "الموظفين الذين ندافع عنهم ال نعـرفهم كلهـم        "في المقابل، ان    " حماس"ويقول مسؤولو   
ويـسوق  ". الفلـسطيني من الشعب   % 60اإلقصاء الوظيفي يتم لمقربين من حماس التي تمثل أكثر من           "

عزام وحنفي في هذا السياق عددا كبيرا من األمثلة وبالتواريخ واألسماء عبر تقارير سلمت الى الوكالـة                 
  .كل الحاالت الواردة فيها مثبتة ومؤكدة

 مثال عن موظف وجه اليه انذار ألنه كان ينشد في مناسبات معينة ولـيس فـي اي مـن      عزامويضرب  
وخارج وقت الدوام، بذريعة ان قوانين الوكالة تمنع العمـل فـي المجـال              " نروااألو"ادارات او مقرات    

مثبـت اسـتخدامه    " فـتح "موسى النمر وهـو مـن       " األونروا"السياسي للموظفين، فيما رئيس موظفي      
وهناك اشخاص آخـرون    . إلصدار بيانات، وقد راجعناهم بذلك فتم فقط لفت نظره        " األونروا"كمبيوترات  

  ".رى يوزعون بيانات خاصة ايضا وال احد يتعرض لهممن تنظيمات اخ
نحن ال نسأل عن انتماء المتقدم للوظيفة او ميوله، ما يعنينا الكفاءة ونجاح المتقدم في               : "لكن صعيبي تؤكد  

  ". االمتحان
  النشاطات الصيفية
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" شـاهد " و "حمـاس "في عملية التوظيف والمشتريات التي يؤكد المسؤولون فـي          " الفساد"وباإلضافة الى   
 ماليين دوالر، فيما    3توثيقها، فهم يشيرون إلى النشاطات الصيفية، التي يقول الشولي انه رصد لها نحو              

  .الحاجة ماسة، على الرغم من اهمية الترفيه، الى تدعيم برنامجي الصحة والمنح الدراسية
ـ         " ويوضح ناشط في المجتمع المدني أنه       ضـمن   YMCA تم اإلعتراض في البداية علـى وجـود الـ

الفلسطينية أن تشرف على النشاطات، قالوا إن األمر        " نبع"البرنامج، لكن عندما ابلغوا أنه يمكن لمؤسسة        
  ".يتصل بوضع األونروا ككل وليس بالنشاطات الصيفية

اكتشفنا ان قبعات وقمصان طبع عليها العلـم األميركـي كـي يرتـديها              "ويقول عزام، في الملف ذاته،      
  ".النشاطات داخل المخيمات، وهذا استفزاز للفلسطينيينالمشاركون في 

النشاطات الصيفية ترفيهية وتعليمية لألطفال الفلسطينيين في المخيمات        "وفي هذا الشأن، تقول صعيبي ان       
والترفيه لألطفال ال يتعارض مع التعليم، كـون        . حيث يفتقدون الى المساحات الخضراء وساحات اللعب      

والبرنامج هذا يقلل من امكانية خروج األطفال الى الشوارع         . سبان المسألة التربوية  البرامج تأخذ في الح   
  ".خالل الفرصة المدرسية

إلقدام بعض األطراف على اقفال مدارسنا ومنع النشاطات الصيفية، وحرمان األطفال هناك من             "وتأسف  
عتبـار ايـضا ان الالجئـين       من اقدم على اقفال المدارس لم يأخذ فـي اإل         : "وتضيف". حقهم في الترفيه  

".  آالف 8 آالف تلميذ من النشاط، وهذا العـام تـسجل           6ففي العام الماضي استفاد     . يدعمون النشاطات 
  ".النشاطات في منطقة صور استأنفت لكن في صيدا لم تستأنف بعد"وتوضح ان 

وجمعيـة  " نبع"سسة  إنه ممول من خارج موازنة األونروا، وتنفذه مؤ       "وتشرح آلية تمويل النشاط وتقول      
  ".، وتم اختيارهما لتنفيذ المشروع بعدما تقدما بالعرض األفضلYMCAـ

الواليات المتحدة هي التي تمول النشاط هذا، وهي ثاني أكبر المـانحين لألونـروا بعـد                "وتلفت الى أن    
ا أو غيرها  اإلتحاد األوروبي، ووضع شعار الممول ليس شيئا جديدا وكل المشاريع الممولة سواء لألونرو            

هناك ممولون لهذه النشاطات، وهي تأتي في إطـار مـا يـسمى             : "وتتابع". يتم التعامل معها بهذا الشكل    
EARMARKED FUND المرصودة لنشاطات معينة وال يمكن لألونروا استخدام التمويل في برامج 

د األوروبي وغيره مـن     اخرى، مثل برنامج تحسين البنى التحتية في المخيمات الذي يموله وينفذه اإلتحا           
نحن نضع أمام الجهات المانحة مشاريع تتناول احتياجات الالجئـين واألولويـات،            : "وتضيف". البرامج

  ".والمانحون يختارون البرنامج الذي يودون تبنيه، فيمولونه ويمكن ان ينفذوه
الصحة وخصوصا  : هيالمشاريع التي نضعها في سلم األولويات حاليا ونقدمها للمانحين          "وتشير الى ان    

استشفاء الحاالت المستعصية، اعادة تأهيل المساكن والبنى التحتية، ايجاد فرص عمل وتحسين مـستوى              
عمالة الالجئين في لبنان، اعادة إعمار البارد، تحسين الواقع المعيشي وتخفيف حدة الفقر التي اظهرهـا                

  ".األونروا"ية في بيروت بالشراكة مع المسح اإلقتصادي ـ اإلجتماعي الذي نفذته الجمعية األميرك
وعلى الرغم من كل ما نقدمـه،  . األونروا تتفهم وتقدر كل مطالب الالجئين ألن المعاناة كبيرة"وتؤكد ان  

نعي ان المطلوب اكثر ال سيما في الحاجات األساسية لالجئين التي وضعناها في اولوية اهتمامنا، ونحن                
ونأمـل  . كن من تأمين التمويل للمشاريع التي نتقدم بهـا للمـانحين          نأمل بتعاون مشترك وكبير كي نتم     

  ".االبتعاد عن االتهامات والمسائل الشخصية التي يمكن ان تؤثر على التمويل
  الفصائل وهيئات المجتمع 

صدر بيان من فصائل منظمة التحرير ضـد        "وبشأن عدم مشاركة الفصائل في الحملة، يقول عزام، انه          
عقـدت فـصائل    : "ويضيف". ونروا، وهم باألساس خارج الحملة ولم يتم التنسيق معهم        األ"الحملة على   

التحالف اجتماعا بغياب مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة، وزعموا انهم لم يبلغوا مسبقا بالحملة                
. حماس ترفض ذلك وتختلف مع فصائل التحالف      "ويؤكد ان   ". على األونروا وانها لم تقر من قبل الجميع       
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كأفراد، فإن مسؤولي الفصائل في لبنان يؤكدون لنا وقوفهم معنا، لكن كقيادة مركزية ال يوافقـون علـى                  
  ".حماس مستاءة وال تستبعد أن تكون هناك محاولة لإلستفراد بها. الحملة

الجميع يدرك حجم الفساد في األونروا، لكنهم يركزون في عملهم على الموظفين لمصالح             : "ويتابع عزام 
كلهم يتذرعون في مسألة عدم مشاركتهم في التحـرك ضـد          . تية وال يأخذون باالعتبار مصالح الشعب     ذا

ولم يستبعد عزام أن يكـون لومبـاردو        ". الفساد في األونروا بأن الحملة تخاض ضد لومباردو شخصيا        
القـوى  ، مشيرا إلى أن العقيد منيـر المقـدح و         "حماس"ينسق مع مسؤولي الفصائل في محاولة استفراد        

  .في هذه الحملة" حماس"اإلسالمية تشارك 
، إال أنه يعتبر مـضمون      "األونروا"وفيما ينتقد مسؤول في أحد فصائل منظمة التحرير، بعض تصرفات           

محاولة للهيمنة على مفاصل المنظمة الدولية، خصوصا ما يتصل منها بإدارة المخيمـات             " حماس"حملة  
  .وبالتوظيف

على الفصائل، هناك عتب على منظمات وهيئات مدنية وأهلية، اذ يقـول            " يالحمساو"وفضال عن العتب    
معظم منظمات وهيئات المجتمع المدني التي لم تدعم الحملة مستفيدة بشكل او آخـر              "حنفي والشولي، ان    

 جمعيات من المجتمع المدني مسيطرة على مشاريع األونروا، بما فيها النـشاطات             4هناك  . من األونروا 
  ".والمنح الدراسيةالصيفية 

المالحظـات علـى أداء     "مدير المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان غسان عبداهللا، يؤكد وجـود بعـض             
وينفي أي صله لمنظمته ولغالبيـة منظمـات        ". األونروا لكنها ال ترقى الى ما تتحدث عنه الحملة المثارة         

 بالحملة ولم توقع على أي بيـان يتنـاول   ال علم لها ولم تشترك   "وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني التي      
  ".هذا الموضوع

وليس نحـو   " األونروا"الناشط الحقوقي جابر أبو هواش، يرى أن أي حملة يجب ان توجه نحو سياسات               
شهدت تحسنا متصاعدا خالل األعوام األخيـرة، وأكبـر         " األونروا"ويالحظ أن خدمات    . أشخاص بعينهم 

وهناك . فعة في امتحانات شهادتي اإلعدادي والبكالوريا الثانية الرسمية       دليل على ذلك نسب النجاح المرت     
ايضا تحسن كبير في موضوع الصحة واإلستشفاء، اذ رفعت موازنة االستشفاء بنسبة كبيرة، واصـبحت               

ويعتبر بالتالي، ان الحملة قائمة على مصالح شخـصية ضـيقة وال            . التحويالت للمستشفيات اكثر سهولة   
  ".األونروا"لحة الالجئين وال تسهم في تحسين أداء تصب ال في مص

 14/7/2011، المستقبل، بيروت
  

59.  ؟»حرب لبنان الثالثة« لـ"إسرائيل"كيف تستعد  
  أنطوان شلحت

، األكثر حدة فـي مناسـبة       »معاريف«كان صوت عوفر شيلح، المعلق السياسي والعسكري في صحيفة          
 واسـتمرت   2006) يوليـو ( تموز   12، التي اندلعت في     »حرب لبنان الثانية  «مرور خمسة أعوام على     

أربعة وثالثين يوماً، وذلك حين قال إن إطالق صفة حرب عليها كان ناجماً عن قرار سياسي ال أكثـر،                   
  ).8/7/2011، »معاريف«(ذلك ألنها لم تشهد عمليات حربية حقيقية خاضها الجيش اإلسرائيلي 

أسـرى فـي    «سكري إسرائيلي آخر هو يوءاف ليمور، كتاب        وأضاف شيلح، الذي كان ألَّف مع معلق ع       
، تناوال فيه آلية اتخاذ القرارات لدى الجانب اإلسرائيلي في أثنـاء            » الحقيقة عن حرب لبنان الثانية     -لبنان

تلك الحرب، وأداء الجيش اإلسرائيلي خاللها، وأنه منذ أن وضعت الحرب أوزارها، انهمك جميع الـذين      
ا، من الزعماء السياسيين والقادة العسكريين، أكثر من أي شيء آخر في إعادة كتابـة               كانوا ضالعين فيه  

لكنه أكد أن مـن     . وقائعها، كلٌّ من وجهة نظره، في حين أن الجيش اإلسرائيلي استغرق في ترميم نفسه             
الصعوبة بمكان اإلجابة بشكل إيجابي عن السؤال عما إذا كانت أوضاع هذا الجـيش اآلن أفـضل ممـا           

التي وضع على محكها على مدار األعوام       » االختبارات«كانت عليه في أثناء تلك الحرب، ولمح إلى أن          
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الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة       » أسطول الحرية «الخمسة الفائتة، وفي مقدمها عملية السيطرة على        
ا بمصاعب وشكوك    مثالً، تجعل الحكم على جوهر قدرات الجيش محفوفً        2010) مايو(المحاصر في أيار    

  .كثيرة
وفي رأي هذا المعلق، فإن أهم تحول حدث منذ الحرب، يتعلق بمسألة الدفاع، بدءاً بعمليـات تحـصين                  
الجبهة الداخلية، مروراً بإعادة تنظيم هيكلية الهيئات المسؤولة عن هذه الجبهة في أوضـاع الطـوارئ،                

ضـد الـصواريخ    » القبة الحديد «، على غرار    وانتهاء بإنتاج منظومات دفاعية جديدة مضادة للصواريخ      
  .القصيرة المدى

للمؤسسة العسكرية، خصوصاً في ضوء انعـدام       » البطن الرخو «واعتبر شيلح أن االستخبارات مازالت      
: وقعت في منطقة الشرق األوسط في اآلونة األخيرة، مثـل » أحداث كبيرة«قدرتها أيضاً على استشراف     
، الذي جاء علـى     »حماس«و  » فتح«اق المصالحة الفلسطينية بين حركتي      ثورات الشعوب العربية، واتف   

  .ركام تاريخ طويل من هذا األداء المعطوب، وتطور على ما يبدو إلى حال عجز حقيقية
من ناحية أخرى موازية ومكملة، رفض الجنرال احتياط غيورا أيالند، الذي شغل منصبي رئيس شـعبة                

 ورئيس مجلس األمن القومي، أن يعزو حال الهدوء التي تشهدها منطقـة             )أمان(االستخبارات العسكرية   
الحدود مع لبنان على مدار األعوام الخمسة الفائتة إلى نتائج تلك الحرب مباشرة، وأكد في سياق مقابلـة                  

، أن هذه الحال هي رهن تطورات أخرى، منهـا          )10/7/2011(» هآرتس«خاصة أدلى بها إلى صحيفة      
ة الدولية الخاصة بعملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، وأحداث            تداعيات المحكم 

االنتفاضة السورية، وبالتالي فإن القصورات التي أبانت الحرب عنها في ما يتعلـق بإخفاقـات الجـيش                 
  .اإلسرائيلي وبخلل العالقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية ال يمكن محوها

ستبقى من دون جـدوى     » حرب لبنان الثانية  «ند شدد في الوقت ذاته على أن مناقشة دروس          غير أن أيال  
وكرر في هـذا  . »حرب لبنان الثالثة«إذا لم تنطو باألساس على عملية استفادة قصوى منها لرسم مالمح           

ما الصدد ما كان أعلنه في وقت سابق، وهو أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحاً في أثنـاء الحـرب، عنـد                   
، في حين أنه تعين عليها أن تعتبـر         »العدو الذي يجب خوض القتال ضده     «وحده  » حزب اهللا «اعتبرت  

لبنان كله، دولة وحكومة وشعباً، ذلك العدو الذي ال بد من قتاله، الفتًا إلى أنه في حال اندالع حرب ثالثة                    
يكون ضئيالً للغايـة، وأنـه يجـب        وإعادة ارتكاب الخطأ نفسه، فإن احتمال نجاح الجيش اإلسرائيلي س         

وذكر أيضاً أنه غير متأكد مما إذا كان لـدى          . خوض هذه الحرب ضد دولة لبنان وجيشها وبناها التحتية        
  .القيادة اإلسرائيلية الحالية وضوح كاف في هذا الشأن

، أصـدر  2009، عام »حرب لبنان الثانية«تجدر اإلشارة إلى أنه بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لـ  
رئيس هيئة األركان العامة إبان الحرب، اللواء احتياط دان حالوتس، الذي قدم استقالته في أعقابها، كتاباً                

، ادعى فيه أن الحرب حققت أهدافها، وأن الدليل األبلغ على ذلك هو أنه              »نظرة صريحة «حولها بعنوان   
الشمالية، وأن إسرائيل استعادت قوة الردع      منذ وقف إطالق النار يسود هدوء مطلق عند حدود إسرائيل           

  .»حزب اهللا«في مقابل 
كما أشار إلى أنه كان لديه مفهوم محدد إزاء تلك الحرب استقر في ذهنه قبل وقت طويـل مـن عمليـة        
اختطاف الجنديين اإلسرائيليين، التي شكلت الذريعة المباشرة إلعالن الحرب، وأن هذا المفهـوم انطلـق           

صاحب البيت قد   «األول، االستعمال المفرط للقوة العسكرية بصورة تشي للخصم بأن          : يينأساساً من منح  
الثاني، اعتبار الدولة اللبنانية كلها وحدة واحدة ومسؤولة بالكامل عن إطالق الـصواريخ             . »مسه الجنون 

رافيـة أو   من أراضيها على إسرائيل، ما يستلزم إلحاق الدمار الهائل بها مـن دون أي اسـتثناءات، جغ                
لكنه حرص، في موازاة ذلك على توكيد أن مفهومه هذا لم يلـق قبـوالً لـدى المؤسـسة                   . ديموغرافية

  (!).السياسية اإلسرائيلية 
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، تؤكد بما ال يدع مجاالً ألي       »حرب لبنان الثانية  «غير أن تصريحات إسرائيلية ال تنفك تتواتر منذ انتهاء          
ورين، بات مقبوالً لدى المؤسستين العـسكرية والـسياسية فـي           شك، أن هذا المفهوم، على منحييه المذك      

  .2009إسرائيل، وأنه وقف وراء الممارسات العسكرية خالل الحرب على غزة في شتاء 
ولعل أبرزما يعبر عن ذلك، تصريحات الجنرال غادي أيزنكوت، الذي تولى قيادة المنطقـة العـسكرية                

 ما قبل شهور قليلة، وذلك في أول مقابلة صحافية أدلى بهـا             الشمالية مباشرة بعد الحرب وبقي فيها إلى      
، بعد أن التزم الصمت مدة أربعة       2008) أكتوبر( تشرين األول    3في  » يديعوت أحرونوت «إلى صحيفة   

: ، الذي حال له أن يعرفه على النحو التـالي         »عقيدة الضاحية «وفيها استعمل ألول مرة مصطلح      . أعوام
 الجنوبية لبيروت خالل حرب لبنان الثانية، هو ما سيحدث في أي قرية لبنانية              إن ما حدث في الضاحية    «

  .»يطلقون النار منها على إسرائيل، إذ إننا سنفعل ضدها قوة غير متناسبة، ونتسبب بضرر ودمار بالغين
معهـد  «في مجرى اليوم الدراسي الخاص الذي عقده        » حرب لبنان الثالثة  «كذلك، فإنه لدى رسم مالمح      

، انعكس إيقاع   2009في جامعة تل أبيب في الذكرى السنوية الثالثة للحرب عام           » دراسات األمن القومي  
المفهوم األهوج الذي تحدث عنه حالوتس في كلمات االفتتاح، على لسان غابريئيـل سـيبوني، رئـيس                 

كانـت بمثابـة    » حرب لبنان الثانية  «في هذا المعهد، الذي شدد على أن        » برنامج الدراسات العسكرية  «
وأضاف أنه على رغم أن مستوى أداء الجيش اإلسرائيلي أحبط مـواطني            . صرخة إيقاظ لدولة إسرائيل   

، تم كـشف    »حزب اهللا «إسرائيل، إال إن هذا األداء كان كافياً لتحقيق إنجاز ال بأس به، فإلى جانب ردع                
التخطيط للرد في وقت الحـق وفـق        الخطر بجميع أبعاده، وهذا ما سمح للجيش اإلسرائيلي باالستعداد و         

أولهما تقليص أمـد    : وقال إن المطلوب من الجيش اآلن تحقيق إنجازين أساسيين        . مخاطر محددة وواقعية  
الحرب المقبلة، ولهذا الغرض يتدرب الجيش اإلسرائيلي على األداتين األساسيتين لديه، وهمـا اسـتخدام       

  .» نارية مدمرةتوجيه ضربة«الحركة وإطالق النار، وثانيهما 
التـي  » لجنة فينـوغراد  «وفي واقع األمر، فإن مقارنة معمقة بين مجمل االستنتاجات التي خلصت إليها             

تقصت وقائع حرب لبنان الثانية، وبين استنتاجات كتب أخرى حول الحرب غير كتاب حالوتس، والربط               
تـى أيامنـا الراهنـة، بـشأن        بينها وبين ما يجري الحديث عنه منذ أن وضعت تلك الحرب أوزارها ح            

، من شأنهما أن يـشفّا      »حرب لبنان الثالثة  «استعدادات الجيش اإلسرائيلي لخوض ما يسمى منذ اآلن بـ          
  :عن عنصرين مركزيين تم على ما يبدو حسمهما في هذا الشأن، وهما

امة الحالي اللواء   أوالً، ضرورة تقليص أمد هذه الحرب المقبلة، وهذا ما عبر عنه رئيس هيئة األركان الع              
الفائت لدى اشتراكه فـي أول      ) يونيو(بيني غانتس، في سياق الكلمة التي ألقاها في مطلع شهر حزيران            

حزب «اجتماع عقدته لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، وتحدث خاللها عن طبيعة الحرب المقبلة مع               
ون مطالباً في أي مواجهة أو حرب مقبلـة         ، قائالً إن الجيش اإلسرائيلي سيك     »حماس«أو مع حركة    » اهللا

بتقصير أمد القتال، ولذا ال بد من أن يستخدم في بدايتها أقصى ما لديه من القوة والسالح، ومؤكداً أن ما                    
يمكن أن تتحمله الكاميرات في أول ثالثة أيام من القتال لن تتحمله في األيام الثالثة التي ستعقبها، الفتًـا                   

  .ع أن تكبد هذه الحرب الجانب اآلخر ثمنًا باهظًا جداًإلى أن من المتوق
ثانياً، أن الجيش اإلسرائيلي سيلجأ إلى توجيه ضربات عسكرية تبقي الجانب اآلخر مشغوالً أعواماً طويلة               
بترميم ما سيجري تدميره، فضالً عن كي وعيه فترة طويلة في شأن الثمن المترتب علـى أي تحـرش                   

  .عسكري بإسرائيل
وال يختلـف   . ه من نافل القول أن الحرب المقبلة تبقى، في عرف العسكر، هي الحرب األنجح دائمـا               لعل

وكما يبدو في الوقت ذاتـه، فـإن        . الجنراالت في إسرائيل في هذا الشأن، عن نظرائهم في العالم أجمع          
، يمكـن القـول إن      وبناء على ذلك  . غرائز الجنراالت ال تُكبح بتاتاً، وإنما تُشحن من جديد في كل مرة           

في تفعيل القوة، وأنهم جهلة في كل ما يتعلق بإدراك ومعرفة           » خبراء«الجنراالت في إسرائيل أثبتوا أنهم      
  .حدودها
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  .غير أن هذه االستنتاجات ليست منحصرة في الجنراالت بحال من األحوال
ين نتنيـاهو، ألقـاه فـي       ويكفي إلثبات ذلك أن نطالع فقرة من خطاب لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيام           

، وذلك خالل جلسة خاصة نوقش فيها أداء حكومته على مختلـف            2009) يوليو( تموز   22الكنيست يوم   
  :وجاء في هذه الفقرة ما يأتي. الصعد بعد مرور نحو أربعة أشهر على تشكيلها

لقـذائف  إن الحكومة برئاستي اعتمدت سياسة أخرى مفادها أننا غيـر مـستعدين للتـسليم بـإطالق ا                «
صـاروخية  » زخـات «إننا لم نعد ننتهج سياسة القبـول بــ          . والصواريخ على أراضي دولة إسرائيل    

إن هذه ليست سياسة الحكومة برئاستي، بـل        . تتصاعد شيئاً فشيئاً في مقابل تحلي إسرائيل بضبط النفس        
كهذه مـن دون رد  ربما وقعت حوادث . إن سياستنا هي الرد على أي حادث إطالق نار من دون استثناء       

قبل االنتخابات، ولكن الوضع تغير بعد االنتخابات، إذ جاء من لحظة تسلمي منصب رئيس الحكومة رد                
ويستطيع جمهـور المـواطنين   .  هي سياستنا- وال تزال -الفعل على أي حادث إطالق نار، وكانت هذه      

ى الشهر قبـل االنتخابـات وفتـرة        الحكم على نتائجها من خالل المقارنة بين فترة األشهر الثالثة أو حت           
ولم أعتقد قط بأنه يمكن     (وال يمكننا أن نسلم بداهة      . أرى أن هذه هي السياسة السليمة     . األشهر التي تلتها  
  .»!بإطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية) اعتماد نهج كهذا

اسة عن مسارات تفـضي  ضرورة البحث بحم«انتقد إسقاط » لجنة فينوغراد«وللعلم، فإن أحد استنتاجات    
. من جدول أعمال المؤسسة السياسية اإلسـرائيلية      » ثابتة وبعيدة المدى مع جيراننا    ) سياسية(إلى اتفاقات   

غير أن الوقائع المتراكمة منذ ذلك الوقت تؤكد أن هذا االستنتاج بالذات بقي حبراً علـى ورق، وربمـا                   
  .سيبقى كذلك

  15/7/2011، الحياة، لندن
  

  الكارثيةهو قيادة نتنيا .60
  باتريك سيل

فقاتل إسحاق رابين يعلم أن الرصاصات الـثالث        . لدى ييغال عامير سبب جيد ليشعر بالرضى في سره        
 قد أغلقت الباب بقوة في وجه السالم وغيـرت          1995) نوفمبر(التي أطلقها ليل الرابع من تشرين الثاني        

  .مسار التاريخ اإلسرائيلي
المريحة التي تم تخصيصها له في بئر الـسبع منتظـراً زيـارات الريـسا               وفيما هو يجلس في زنزانته      

تريمبوفلير الزوجة الروسية التي ارتبط بها في السجن، ال بد من أن يكـون عـامير يتلـذذ بمـساهمته                    
صعود اليمين المتطرف،   : الحاسمة في القضايا المتطرفة والتي قتَل في سبيلها رئيس الوزراء اإلسرائيلي          

الدينية المتشددة التي ينتمي إليها، ومستوطنات الضفة الغربيـة الدائمـة التوسـع، والمعانـاة       الصهيونية  
المستمرة للفلسطينيين، الذين لم يقتصر األمر على انتزاع أراضيهم منهم، إنما حريتهم أيـضاً، والعدالـة                

  .وحقوق اإلنسان
خالل السنتين والنصف السنة التي تولى      و. وقد يكون القاتل مسجوناً مدى الحياة، إال أن سياساته مستمرة         

خاللها منصب رئيس الوزراء، سلك بنيامين نتانياهو بعزم المسار الذي شقه ييغال عامير وكأنـه كـان                 
  .مصمماً على تعزيز إرث المتطرف الشاب

فقد أبقى علـى احـتالل الـضفة        . وبذل بنيامين نتانياهو كل ما في وسعه لتجنب السالم مع الفلسطينيين          
 مليون فلسطيني محاصرين في غزة، وحاول وضـع         1.5ربية، واستمر في شن حرب اقتصادية على        الغ

  .اليد على ما تبقى من القدس الشرقية العربية، ورفض التفاوض في أي شكٍل من أشكال النية الحسنة
وقد منح المـستوطنين المتطـرفين حريـة توسـيع          . تعطشه لألرض ال يعرف على ما يبدو أي حدود        

ناتهم غير القانونية وتعريض جيرانهم الفلسطينيين للعنف المنهجي عبـر إحـراق محاصـيلهم،              مستوط
  .وتقطيع أشجار الزيتون التي يملكونها، وتدنيس مساجدهم
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               وال عجب في أن الفلسطينيين، وبعد يأسهم من النيات اإلسرائيلية، قرروا السعي للحصول على اعتراف
المقبل، وهي مبادرة ردت عليها إسرائيل بما يـشبه حالـة           ) سبتمبر(ول  بدولتهم في األمم المتحدة في أيل     

ولن ينهي اعتراف غالبية كبيرة من الدول األعضاء فـي األمـم المتحـدة بالدولـة الفلـسطينية        . الذعر
  .االحتالل، إال أنه سيبرز أكثر فأكثر عزلة إسرائيل

تطرفة والدينية المتـشددة باكتـساب نفـوذ ال         وعلى الصعيد الداخلي، سمح نتانياهو للعناصر اليمينية الم       
وقـوض الديموقراطيـة    . يتوقف عن التعاظم ضمن الجيش اإلسرائيلي، وفي المجتمع، وفـي حكومتـه           

والمثال األخير علـى    . اإلسرائيلية عبر تشجيع عقيدة قمعية وعرقية بذل ما في وسعه لتحويلها إلى قانون            
بات شديدة على أي شخص يدعو إلى مقاطعـة إسـرائيل           الذي يفرض عقو  » حظر المقاطعة «ذلك قانون   

  .ومقاطعة منتجات مستوطناتها غير القانونية
. وعانت سمعتها وموقعها الدولي في شـكل هائـل        . لقد تكبدت إسرائيل كلفة باهظة نتيجة هذه السياسات       

عد سمعة اسرائيل   ولم يسا . وينظر إليها في الكثير من األوساط الديبلوماسية الغربية كمصدر إزعاج فعلي          
  .تعيين الرجل الفظ غير الديبلوماسي والسيئ السمعة، أفيغدور ليبرمان، مسؤوالً عن العالقات الخارجية

وفي موازاة ذلك، أدى سلوك اسرائيل الوحشي تجاه الفلسطينيين إلى ظهور حركة مقاومة مدنية سـلمية                
المعروفـة  » ثمارات وفرض العقوبـات   حركة المقاطعة وسحب االست   «واسعة على النطاق العالمي باسم      

  .وتهدف إلى جعل إسرائيل تعود إلى رشدها قبل أن تحّل الكارثة» BDS«باختصار 
وعلى رغم أن إسرائيل تسعى لتبرير موقفها المتصلب بحاجتها المطلقة لحمايـة نفـسها ضـمن بيئـة                  

نطن ستستمر بال شك فـي      فواش. عدوانية، إال أن سياسات نتانياهو وجهت إلى قضية األمن صفعة قاتلة          
إال أنـه   . ضمان قدرة إسرائيل على هزيمة أي تكتّل ألعدائها، وهي ضمانة صيغت فعلياً كقانون أميركي             

وعلى مستوى أعمق، تسبب نتانياهو ورفاقه المتشددون بتغييرات غيـر مؤاتيـة فـي بيئـة إسـرائيل                  
  .اإلستراتيجية

 وقد دق المسمار األخير في نعشه عند الهجوم القاتـل           . حلف إسرائيل األساسي مع تركيا انهار تقريباً       -
التركية التي كانـت    » مافي مرمرة «الذي شنّته السنة الماضية مجموعة كومندوس إسرائيلية على سفينة          

وتطالب تركيا باعتـذار    . تحاول فك حصار غزة وحيث لقي تسعة نشطاء موالين للفلسطينيين مصرعهم          
  .، فيرفض ذلك تماماًأما ليبرمان. وتعويض عن القتلى

 مقابل جهودها التي ال تهدأ لتصوير إيران على أنها الشيطان، فشلت إسرائيل في جر الواليات المتحدة                 -
وقليلون هـم   . ويشكل هذا الفشل انتكاسة فعلية لجهاز الدعاية اإلسرائيلية الضخم        . إلى حرب ضد طهران   

د تجرؤ على توجيه ضـربة الـى إيـران بمفردهـا            المراقبون، إن وجدوا، الذين يعتقدون أن إسرائيل ق       
وبالتالي تستأنف ايران برنامجها النووي مـن       . والمخاطرة بالتعرض لخطر محتوم، وربما لتبعات مدمرة      

  .دون مراقبة
 والتي ضمنت إسرائيل بموجبهـا تفوقهـا        – 1979معاهدة السالم التي وقعتها إسرائيل مع مصر عام          -

.  اصبحت مهددة  –زاحة اكبر دولة عربية من االصطفاف العسكري العربي         على مدى ثالثة عقود عبر إ     
وقد ينجو االتفاق ربما من حيث الشكل، لكن التغييرات الثورية التي تحصل حالياً في مصر أفرغته مـن                  

  .ولن يكون هناك تواطؤ مصري بعد اآلن مع إسرائيل ضد الفلسطينيين أو ضد إيران. مضمونه
الذي شـكل   » حزب اهللا  «- دمشق   - فشلت إسرائيل في تفكيك محور طهران         على رغم كل جهودها،    -

.  اإلسرائيلية على المنطقة خالل السنوات الكثيـرة الماضـية         -العقبة الكبرى في وجه الهيمنة األميركية       
و » أيبـاك «وعلى رغم حملة الضغط المكثفة ضد سورية في الواليات المتحدة األميركية التي قامت بها               

، وعلى رغم حملة أخرى مماثلـة فـي أوروبـا شـنتها             »أيباك«، المنظمة الشقيقة لـ     »واشنطنمعهد  «
  .المجموعات الموالية إلسرائيل، تمكنت سورية ومحورها من النجاة
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ولقيت محاولته إسكات المحتجين    . وتواجه قيادة بشار األسد الصلبة واألوتوقراطية معارضة غير مسبوقة        
.  الوضع على ما يبدو ال يشكل خطراً على النظام أو ليس إلى اآلن على األقـل                إال أن . بعنف إدانة فعلية  

وإذا . حليف سورية قوياً على الصعيدين العـسكري والـسياسي        » حزب اهللا «وفي موازاة ذلك، ال يزال      
جمعت هذه التطورات، فإنها تشير إلى أن تفوق إسرائيل العسكري على دول جوارها يبدو غيـر قابـل                  

وقد تضطر في نهاية األمر للقبول بالتعايش، وذلك أسوأ كوابيسها، مـع            .  على المدى الطويل   لالستمرار
  .ميزان قوى إقليمي

فقـد أذّل   . ومن بين جميع النتائج المتأتية عن سياسات نتانياهو، فإن الضرر الحقيقي قد لحـق بأميركـا               
لمنافسة بينهما العالم صورةً عن العجز      ومنحت ا . نتانياهو أوباما، وتجاهل بفوقية محاوالته إلرساء السالم      

وكان الرئيس عاجزاً عن تهذيب     . وسخّف نتانياهو مقاربات أوباما للعالمين العربي واإلسالمي      . األميركي
  .حليفه الضال بسبب القيود التي يفرضها منتمون إلى مجموعات الضغط والكونغرس الفاسد

ت المتحدة األميركية حالياً عدوانيةً كبيرةً في أنحاء كثيرة         وال شك في أن هناك أسباباً عدة لمواجهة الواليا        
والسبب األساس يكمن في حروبها التي شنتها فـي العـراق وأفغانـستان             . من العالم العربي واإلسالمي   

إال أن دعمهـا األعمـى      . وباكستان وأنحاء أخرى، والضرر المادي واإلنساني الكبير الذي تسببت بـه          
وقد ترتبت على رفض نتانياهو المتعنت إلقامـة سـالم مـع            . مالً مساهماً مهماً  إلسرائيل شكل أيضاً عا   

وستزداد هذه الكلفة مع استمرار االحتالل وتالشي       . الفلسطينيين كلفة باهظة بالنسبة الى الواليات المتحدة      
  .احتمال التوصل إلى سالم

 وهو احد ضحايا النزاع، في إحدى       وفي موازاة ذلك، يقبع الجندي االسرائيلي المنسي أمره غلعاد شاليط،         
» حمـاس «وكما كان متوقعاً، لم يقدم نتانياهو علـى مكافـأة حركـة             . زنزانات غزة منذ خمس سنوات    

المكروهة في اسرائيل بإطالق سراح بضع مئات من بين آالف الفلـسطينيين القـابعين فـي الـسجون                  
  .اإلسرائيلية مقابل اطالق هذا الجندي

  15/7/2011، الحياة، لندن
  

  هستيريا الرد اإلسرائيلي على المصالحة الفلسطينية؟ .61
  أيوب سالم عالية

دالالت ذات مخاطر كبيرة حملها الرد اإلسرائيلي على اتفاق المصالحة الفلسطيني، فهي باالضافة إلـى               
 واذابة  حجم تهالك القادة اإلسرائيليين في المغاالة والتنافس في التهديد الغتيال القرار الوطني الفلسطيني،            

الشخصية الفلسطينية، فإن هذه الردود اماطت اللثام عن خطط مبرمجة السقاط الحالة الفلسطينية الجديدة،              
التي جاءت في زمن التغيير العربي، وليست في زمن التغريب، ألن هذه المصالحة هي نقـيض عقليـة                  

مكتـسبات التـي وظّفهـا االنقـسام     االبتزاز والكيدية الصهيونية، وآذنت بفقدان الكيان اإلسرائيلي لكل ال  
إن التهويل واالفراط في الرد اإلسرائيلي إلى حد هوس االنتقام مـن            . الفلسطيني، خدمة ألمن هذا الكيان    

الفلسطينيين جراء هذا االتفاق يفرض على المرء أن يسأل عن المكاسب اإلسرائيلية في حالـة االنقـسام                 
ين قطاع غزة في ظل حماس، والضفة الغربية في ظل الـسلطة            لقد أثّر العداء الذي استحكم ب     . الفلسطيني

على أداء ومسار المقاومة الشعبية الفلسطينية، لمخططات العدو الصهيوني، فانشغال القيادات الفلـسطينية             
في مواجهة التحديات الجديدة، التي نشأت عن االنقسام، مكّنت اإلسرائيليين من االنفراد بالضفة العربيـة               

مشاريع االستيطان المنهجية، ذلك أن العداء بين حركتي فتح وحماس قد أسهم إلى حد بعيد               عبر مواصلة   
في تحسين البيئة األمنية داخل إسرائيل وفي المستوطنات، مما أدى إلى تعاظم نسبة اليهود الذين أخـذوا                 

ن فرض الحـصار    ثم أليس االنقسام الفلسطيني، قد مكَّن إسرائيل م       . يتجهون إلى االقامة في المستوطنات    
  .الالانساني والال أخالقي على قطاع غزة، مستفيدة من تواطؤ الواليات المتحدة والنفاق األوروبي
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وفوق ذلك فإن إسرائيل تخشى أن تسهم المصالحة باضفاء شرعية دولية على حركة حماس، في وقـت                 
 فإن هـذه المـصالحة   إلى ذلك . بات الغرب يطرح تساؤالت عن الحكمة من مقاطعة الحركات اإلسالمية         

ستعزز إلى حد بعيد، من فرص استجابة الجماهير الفلسطينية لدعوات الشباب لالنخراط فـي انتفاضـة                
فلسطينية ثالثة مع ادراك الكيان الصهيوني بأن هذه الدعوات ستحظى بدعم عربي كبير على المـستويين                

 أن المصالحة الفلسطينية ستزيد مـن       وكل هذه الردود تأتي من التأكد اإلسرائيلي من       . الشعبي والرسمي 
حجم ورقعة التأييد الدولي للتحرك الفلسطيني لنيل اعتراف األمـم المتحـدة بالدولـة الفلـسطينية، ألن                 
المصالحة ستظهر الفلسطينيين بأنهم شعب موحد وقوي، وله شخصيته التي تستحق النظر بـاحترام لهـا                

ستسعى الستخدام كل األدوات الممكنة، الحباط المـصالحة        إزاء هذه الخسائر االستراتيجية، فإن إسرائيل       
الوطنية، عبر خطوات سياسية واقتصادية وأمنية، أما في الجانب السياسي، فإن الـضغوط اإلسـرائيلية               
تذهب في مسارين متوازيين، فالكيان اإلسرائيلي سيثير شروط الرباعية المتمثلـة بـاعتراف الحكومـة               

ائيل، وباالتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في وقت تبذل فيـه            الفلسطينية االنتقالية بإسر  
وفـي المجـال   . إسرائيل الجهود المكثفة لمحاولة نزع الشرعية عن هذه الحكومة في المرحلـة المقبلـة         

 االقتصادي فإن اإلسرائيليين سيحاولون ايهام الفلسطينيين في الضفة ان اوضاعهم المعيشية سوف تـزداد             
سوءاً في ظل المصالحة، كما ستحاول إسرائيل الضغط على الدول المانحة لوقف الدعم المالي للـسلطة،                
إضافة إلى توقف إسرائيل عن دفع أموال الضرائب للخزينة الفلسطينية، وعلى الجانـب األمنـي، فـإن                 

عسكري الحباط  إسرائيل لن تتورع أبداً عبر توظيف إطالق صواريخ من قطاع غزة عن استخدام الحل ال              
. هذا غيض من فيض من ما تسعى إسرائيل الى اتخاذه، البقاء الفلسطينيين خـارج الـزمن               . المصالحة

والمطلوب فلسطينياً اإلصرار بكل قوة على المصالحة ومحاربة االنجرار خلـف أي خالفـات، تجعـل                
شروط الرباعيـة، ليحقـق     إسرائيل تدخل على القرار الفلسطيني، وكذلك تحلي الفلسطينيين بالحكمة أمام           

  .الفلسطينيون أهدافهم
  15/7/2011، الرأي، عمان

  
  كيف ولماذا تحولت المصالحة إلى عملية؟: فلسطين .62

  ماجد عزام
ساد اإلحباط صفوف الشعب الفلسطيني، أو قطاعات واسعة منه، نتيجة تعثّر وحتى جمود المصالحة؛ بعد               

وهي .  بالتوافق على اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية       فيما يتعلق " فتح"و" حماس"الخالف العميق بين    
مـايو  \الخطوة التي تمثل المدخل الضروري والحتمي لتنفيذ االتفاق الذي وقّع في القاهرة أوائـل أيـار                 

  .الماضي
يمكن فهم هذا اإلحباط في سياق الرغبة  الشعبية العارمة في إنهاء االنقسام، وتجاوز تداعياتـه المؤذيـة                  

إال أنني أعتقد  أنه يعود أساساً إلى عدم التنبه إلى حقيقة أن المصالحة ال               .  ة المستويات واألبعاد  على كاف 
يمكن تنفيذها بشكل فوري وعاجل، وأنها تحولت  إلى عملية تحتاج إلى خارطة طريق وجـدول زمنـي                  

  .طويل نسبياً؛ كي يمكن تطبيقها بأمانة ونزاهة  على أرض الواقع
: ض األدلة التي تؤكّد أن المصالحة تحولت إلى عملية مركّبة ومعقّدة بعـض الـشيء              يمكن ببساطة عر  

، أي منـذ    2009أكتوبر  \أولها، أن الوثيقة نفسها التي وقّعت في القاهرة تمت صياغتها في تشرين أول              
ـ              . سنتين تقريباً  ات وهي تتضمن خريطة طريق يمتد تنفيذها لعام، ويفترض أن تتـوج بـإجراء االنتخاب

كما أن الوثيقة تتحدث    .  مايو القادم  \ في أيار  - التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني    -بمستوياتها الثالث   
، فيما يتعلق بكيفية وآلية إعـادة بنـاء منظّمـة           2005مارس  \عن تطبيق إعالن القاهرة الصادر في آذار      

ي التي  تـم التوصـل إليهـا فـي           وفي الجانب السياسي، تشير أيضاً إلى وثيقة الوفاق الوطن        . التحرير
  .، أي منذ خمس سنوات تقريبا2006ً يونيو \حزيران
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هذا فيما يتعلّق بالشكل، أما فيما يخص المضمون واألسباب والحيثيات التي أدت إلى تحـول المـصالحة                 
إسرائيل، إلى عملية، فيمكن اإلشارة إلى أسباب داخلية وأخرى تتعلّق بالصراع، أو باألحرى، التسوية مع               

وثالثة ارتبطت بالظروف االقليمية والوساطات التي قامت بها القاهرة وواشنطن للتوصل إلى تسوية مـا               
  .للقضية الفلسطينية

، أي بعد رحيل الرئيس     2005في السياق الداخلي، تحولت المصالحة إلى عملية للمرة األولى أوائل العام            
في ترتيب البيت الـداخلي الـذي تركـه         " حماس"و" فتح"ياسر عرفات، كانعكاس للرغبة المشتركة لدى       

الشهيد مهشماً، محطماً، مبعثراً، كما لمواجهة الفوضى األمنية العارمة، وحالة الفلتان التي سادت خـالل               
يمكن اإلشارة كذلك إلى ميـل      . 2003االنتفاضة الثانية، وازدادت حدة بعد حصار أبي  عمار في العام            

 الشرعية الديمقراطية والشعبية والجماهيرية للرئاسـة،  كمـا لمواصـلة نهجـه              الرئيس أبي مازن لنيل   
، الذي رآه األنسب من أجـل اسـترجاع الحقـوق           )المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات    (السياسي  
فبحثت من جهتها عما أسمته آنذاك الشرعية الديمقراطية، بعدما حازت الشرعية           " حماس"أما  . الفلسطينية
المعطيات السابقة وجدت ترجمة أو تعبيراً عنها في وثيقة أو إعـالن            . ة خالل سنوات االنتفاضة   الجهادي

 الذي  تضمن بين ثناياه فكرة العملية، أو خريطة الطريق  والجدول الزمنـي               2005 آذار   \القاهرة مارس 
من ثـالث نقـاط     علماً أنه تـض   .  لترتيب البيت الوطني، وحّل الخالفات بالطرق السلمية والديمقراطية       

الهدنة مع إسرائيل التي أنهت االنتفاضة الثانية بشكل فعلي، إضافة إلى خطة شارون لالنفـصال            : أساسية
األحادي وفك االرتباط مع الفلسطينيين، واالنتخابات التشريعية والبلدية، وتشكيل الهيئة العليا إلعادة بناء             

  .منظمة التحرير على أسس ديمقراطية شفافة ونزيهة
. إضافة إلى العامل الفلسطيني الداخلي وتعقيداته، ارتبطت عملية المصالحة بعملية التسوية مع إسـرائيل             

وفي الحقيقة، تناسبت  طوال الوقت عكسياً معها ،وهذا ما يفسر تجميدها طوال السنوات الماضية، علـى                 
 نهائي، على أن يتم النظر بعـد        أمل أن تحقّق العملية األخرى اختراقاً ما يسمح بالتوصل إلى اتفاق سالم           

ذلك في إنجاز المصالحة  ببساطة، تم  إعطاء األولوية لعملية التسوية على حساب عمليـة المـصالحة،                  
وانطلقت هذه األخيرة أو وضعت، باألحرى، عربتها على السكة من جديد أساساً؛ بسبب جمود التـسوية                

 العربي والثورات المتنقلة من ميدان تحرير إلى آخر         ووصولها إلى حائط مسدود، إضافة طبعاً إلى الربيع       
، رغم اإلنكار، على إعادة الحسابات من جديد وإعطاء األولوية للمـصالحة   "حماس"و" فتح"والتي أجبرت   

  .على أي اعتبارات أخرى
في السياق اإلقليمي، استخدم الجنرال عمر سليمات، ذات مرة، مصطلح عملية المصالحة، بعد  انطـالق                

كما تم استخدام المصطلح    . ، التي كانت جزءاً ال يتجزأ من عملية التسوية        2007ية أنابوليس، خريف    عمل
، وكان الهدف صيانة عملية المصالحة والـسهر        2009بعد وصول باراك أوباما إلى السلطة أوائل العام         

ألوضاع في قطاع غـزة     عليها لضمان أال تؤثر الخالفات الفلسطينية الداخلية، كما للحيلولة دون انفجار ا           
  .بشكل يؤثر سلباً على العملية األساس، التسوية

إذاً، بناء على المعطيات السابقة، تحولت المصالحة شكالً ومضموناً إلى عمليـة أو سـيرورة ستـشهد                 
العثرات والنجاحات، غير أنها ستظّل دائماً على السكة، أقلّه إلى حين اتضاح آفاق المسعى الفلسطيني في                

كمـا أنهـا سـتتأثر      . 67يونيـو   \م المتحدة لنيل االعتراف بالدولة المستقلة، ضمن حدود حزيران          األم
باتجاهات الثورات العربية  المتنقلة، غير أن العالقة األساس ستظّل مع مـصر الجديـدة التـي تعتبـر                   

مكـن المـضي     جزءاً جوهرياً من سياستها الخارجية، وبدونها، ال ي        -كما القضية الفلسطينية  -المصالحة  
قدماً في المعركة السياسية والديبلوماسية وحتى الميدانية من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة،             

  .1967يونيو \وتحديداً الدولة المستقلة كاملة السيادة ضمن حدود حزيران 
 14/7/2011، )امين( العربي لإلعالمشبكة االنترنت 
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