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  سبتمبر /لدينا معاناة مالية حقيقية ونأمل في شبكة أمان عربية قبيل استحقاق أيلول: عباس .1

بدأنا منذ هذا الشهر معاناة مالية حقيقية وهـي عمليـة   "، أمسحمود عباس، قال الرئيس م": وفا "–عمان  
العجز بصرف الرواتب لموظفينا، فقد قمنا بصرف نصف الراتب لهذا الشهر وربما ال نستطيع صـرف                

لقد شرحنا للجنة المتابعة العربيـة أوضـاعنا بالتفـصيل          "وقال،   ".حتى نصف الراتب في الشهر المقبل     
وتوقع أن   ".ا من خالل تأمين شبكة أمان خاصة السيما وأننا مقبلون على استحقاق ايلول            ونتمنى مساعدتن 

تالقي دعوته في األمم المتحدة في شهر أيلول المقبل لالعتراف بالدولة الفلسطينية كعـضو فـي االمـم                  
  .أميركياً) فيتو(المتحدة 

أننـا سنـستمر بالنـضال      "، مؤكداً   "ةأنا سعيد بهذه المصالح   "وحول المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس،      
  ".السلمي وان شاء اهللا سنتجاوز قريباً مسألة تشكيل الحكومة

دعـم  "إثر لقائه وفد جمعية الصحافيين الكـويتيين، إن        " كونا"واضاف في تصريح لوكالة األنباء الكويتية       
وف التي مـرت بهـا      دولة الكويت للقضية الفلسطينية في جميع المجاالت لم ينقطع حتى في أحلك الظر            

أي عالقة بما يثـار  "ونفى أن يكون لزيارات األشقاء العرب إلخوانهم في فلسطين       ".دولة الكويت الشقيقة  
، مشيراً إلى أن هذه الزيارات مقتصرة على الفلسطينيين لالطالع على معاناتهم            "عن التطبيع مع إسرائيل   

  .تحت االحتالل وليست زيارة إلى إسرائيل
هناك عملية جمود كاملة للمفاوضات بسبب حكومـة بنيـامين          "رات عملية السالم، قال،     وحول آخر تطو  

  ".نتنياهو الرافضة للمفاوضات وكذلك لكل الجهود والمساعي الدولية
  17/7/2011، األيام، رام اهللا

  
  هنية يدعو المجلس التشريعي إلعادة النظر بقانون الخدمة المدنية .2

، المجلس التشريعي   25011-7-16الوزراء إسماعيل هنية، السبت     دعا رئيس   :  يوسف أبو وطفة   -غزة
إلى إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية إلنصاف المعلمين الفلسطينيين والعمل على إيجاد قانون يكفـل                

  . للمعلم حقوقه في حال تعذر تعديل هذا القانون
تعليم العالي بقاعة رشاد الـشوا الثقـافي   وطالب هنية خالل لقاء مفتوح نظّمته، السبت، وزارة التربية وال     

بمدينة غزة والذي تضمن تكريما لعدد من العاملين في المجال التعليمي والتربوي، بتطوير اسـتراتيجية               
بحيث يتم تقييم التخصصات الجامعية حسب متوسط النسبة لثالث أعوام مـن            " التوجيهي"الثانوية العامة   
  . المرحلة الثانوية

 هذا السياق بإعادة النظر بنظام الثانوية العامة المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن الطريقة               وأوصى هنية في  
المتبعة تشكل عبًئا ماديا ونفسيا واجتماعيا كبيرا على كافة المستويات، وطالب باالستفادة مـن تجـارب                

آلية جديـدة تراهـا اللجـان       الدول التي تنظم امتحانات الثانوية العامة بنظام الفصلين أو البحث عن أي             
  . المتخصصة
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كاستراتيجية يمكن أن نضع فيها وأن يجري تطبيقها في أعوام قادمة           "إنه يعرض هذا على المدراء      : وقال
  ". في سياق رؤية متكاملة متعلقة بنهضة التعليم وتخفيف الوضع بشكل أو آخر

قنوات اتصال مع التربية والتعلـيم فـي        ووجه هنية دعوته إلى إعادة النظر في المنهاج الفلسطيني وفتح           
  . الضفة الغربية واستحضار خبراء في التعليم وعقد ورشات عمل للنظر فيه وتقييمه

هذا غير وارد ألن وحدة الضفة والقطاع ال أحـد          : "ونفى أن تكون هذه الدعوة لمنهاج خاص بغزة، وقال        
، "مشترك مبني على أننا أبناء شعب واحـد       يمسها، ولكن نريد منهج تعليمي واحد وأداء تعليمي فلسطيني          

  . مقترحا وجود لجان مشتركة وخبراء
  16/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  الرئيس سيحمل ملف عضوية الدولة وليس الجامعة العربية: عريقات .3

صائب عريقات ثمن الموقف العربي بدعم . د، أنبيت لحم، من   16/7/2011،  وكالة معاً اإلخبارية  ذكرت  
وع إعالن الدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، عبر التوجه إلى األمم المتحدة والتحرك للحصول على               مشر

  .العضوية الكاملة في كل من الجمعية العامة ومجلس األمن
اإلذاعيـة، أن الـرئيس محمـود       " معا"وكشف عريقات خالل حديثه للزميل بهاء سالمة على أثير شبكة           

لسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيقدم طلب العـضوية فـي            عباس بصفته رئيسا لدولة ف    
األمم المتحدة في أيلول القادم حسب القانون، وليس الجامعة العربية كما قيل في وسائل اإلعالم، مبينا أن                 
خطوة الرئيس تأتي لكي ال تمس مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثـل شـرعي ووحيـد للـشعب                  

  .الفلسطيني
وانتقد عريقات الموقف الرسمي للواليات المتحدة والذي أبلغته للقيادة الفلسطينية بأنها ستستخدم الفيتو في              
مجلس األمن ضد قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية وستفرض عقوبات على القيادة الفلسطينية، كما انتقد              

، وقال نحـن ال نـرى أي مبـرر          أيضا بعض التصريحات الفلسطينية المعارضة للتوجه لألمم المتحدة       
للموقف األمريكي باستخدام الفيتو وندعو اإلدارة األمريكية للعمل على إعادة النظر بموضوعية إزاء هذا              

  .الموقف خاصة أنها فشلت في تثبت عملية السالم وإلزام إسرائيل بوقف االستيطان
عريقـات،  ، أن      كفاح زبون  ها، عن مراسل  رام اهللا  من،    17/7/2011،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت

المقبل سيشهد بداية التحرك الطويل نحو عضوية فلسطين الكاملة في الهيئة العامة            ) أيلول(قال إن سبتمبر    
ـ   . لألمم المتحدة  طلب عضوية فلـسطين فـي سـبتمبر       «أن  » الشرق األوسط «وأضاف في تصريحات ل

  .»مر، بل يمكن أن تتكرر كل يومسيكون البداية، هذه ليست محاولة من مرة واحدة وينتهي األ
وردا على سؤال حول إمكانية إحراز تقدم يسمح باستئناف المفاوضات وإلغاء فكرة سبتمبر، قال عريقات               

المفاوضات والذهاب إلى مجلس األمن ال يتعارضان، نحن نذهب لمجلس األمن لتثبيت مبدأ الـدولتين،               «
رئيس الحكومـة   (م يقبل بمبادئ الرئيس األميركي هو       والذي رفض هذا المبدأ وأغلق باب المفاوضات ول       

  .»نتنياهو) اإلسرائيلية، بنيامين
أما بخصوص العالقة مع أميركا ومستقبلها في ظل التهديد باستخدام الفيتو وقطع المـساعدات، وإذا مـا                 

نحن ال نريد مواجهة مع أميركا، سنـسعى لـدى واشـنطن            «كانت السلطة مستعدة لذلك، قال عريقات       
الهند، ولبنان، وجنوب أفريقيا، والغابون،     ( من أعضاء مجلس األمن، يعترفون بنا        9نتحدث إليهم، لدينا    و

، وهذا مهـم ومـؤثر، وسـنبقى        )ونيجيريا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، إضافة إلى روسيا والصين       
  .»نحاول مع الواليات المتحدة حتى تغير موقفها

 بعاصـمتها   1967لالعتراف بعضوية دولة فلسطين على حدود       ووضع عريقات، خطة عمل وإجراءات      
ـ      .القدس الشرقية  أن طلب العضوية يمكن أن يتكرر كل       » الشرق األوسط «وجاء في الخطة التي أرسلها ل

  .يوم في حال رفض واشنطن أو أي من الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن
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ويالحظ أن االتحاد   . طدمت بفيتو من بينها اليابان     محاولة سابقة لدول مختلفة اص     59وأشار عريقات إلى    
  . مرات، والصين مرتين6 مرة، والواليات المتحدة 51السوفياتي مارس الفيتو 

  
  "سرائيلإ" الصواريخ على إطالق التوقف عن إلى تدعو حكومة هنية: بي بي سي .4

جماعات المسلحة في   قال رئيس وزراء حكومة حماس في قطاع غزة اسماعيل هنية انه طلب من كافة ال              
ويقول مراسل بي بي سي في غزة ان دعوة هنيـة            .غزة التوقف عن اطالق الصواريخ باتجاه اسرائيل      

  .ستكون بمثابة اختبار لقوة ونفوذ حماس في قطاع غزة
  17/7/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  م حماس بغزةمسلحون فلسطينيون يريدون تقويض حك: "جيروزاليم بوست"صحيفة  .5

قالت صحيفة اسرائيلية في عددها اليوم ان مجموعات مسلحة فلسطينية على صـلة بمـا               : القدس المحتلة 
من خالل تصعيد عمليات اطالق     ) حماس(تسعى الى تقويض حكم حركة      " منظمات الجهاد العالمي  "اسمته  

  .الصواريخ من قطاع غزة الى اسرائيل خالل الفترة االخيرة
غير معنيـة  ) حماس(ان الجيش االسرائيلي يسوده اعتقاد بأن حركة ) جيروزاليم بوست (وكشفت صحيفة   

في هذا الوقت بخوض صراع واسع النطاق مع هذه المجموعات ولذلك فهي ال تفرض عقوبات عليها اثر                 
  .اطالق الصواريخ من غزة
زء مـن جهـد     ان حركة حماس تغمض عينيها عن الهجمات الصاروخية كج        "ويرى الجيش االسرائيلي    

لتذكير اسرائيل والسلطة الفلسطينية والعالم بأنه يتعين عليها وضع الحركة في الجهود الجارية والخاصة              
  ".بإعادة عملية السالم الى مسارها

ان قيادة حركة حماس تشعر باحباط متزايد بـسبب فـشل الجهـود             "وأضافت الصحيفة ان الجيش يعتقد      
وبسبب التخطيط لالعالن عـن اقامـة       )" فتح(دة وطنية مع حركة     المتواصلة الخاصة بتشكيل حكومة وح    

دولة فلسطينية مستقلة في االمم المتحدة خالل سبتمبر المقبل دون ان األخذ برأي الحركة التـي تـسيطر             
  .على غزة

 صاروخا وقذيفة من    16ويتهم الجيش االسرائيلي المجموعات الفلسطينية في غزة بالمسئولية عن اطالق           
نذ بداية يوليو الجاري والتي تسبب انفجار احدها في تضرر احد المباني فـي احـدى البلـدات                  القطاع م 

  .االسرائيلية قبل عدة ايام
  16/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  السلطة تعمل على أساس من األولويات التي يحددها المواطنون : فياض .6

على النهـوض بالتنميـة االجتماعيـة       أكد رئيس الوزراء سالم فياض حرص السلطة الوطنية         : طوباس
: وقـال . واالقتصادية، وتمكين أبناء شعبنا في كافة المناطق من الصمود والبقاء والثبات على أرضـهم             

السلطة الوطنية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تعمل على أساس من األولويات التـي يحـددها                "
  ."همالمواطنون وفقاً الحتياجاتهم في مختلف أماكن تواجد

واعتبر فياض أن إنجاز المشاريع الحيوية والهامة في مختلف المناطق، هو على درب تعزيـز وتعميـق       
إن جوهر عمل السلطة الوطنية يتمثل في اإلعداد والبناء         'وتابع،  . الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين    

يته الحتمية المتمثلة أساسـاً فـي       والتهيئة لقيام الدولة، وبما يستهدف بالوصول بمشروعنا الوطني إلى نها         
إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة كاملة الـسيادة علـى                 

  .'1967حدود عام
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وفي وقت سابق، قدم واجب العزاء ألسرة الشهيد إبراهيم سرحان في مخيم الفارعة، والذي استشهد اثـر                 
  .ليه خالل اقتحامها للمخيمإطالق قوات االحتالل الرصاص ع

  17/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
   

   عن المعركة السياسيةاألنظار بالتصعيد العسكري لجذب "سرائيلإ"مصطفى البرغوثي يتهم  .7
قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركـة المبـادرة الوطنيـة ان التـصعيد                : رام اهللا 

  . قطاع غزة هدفه جر ردود االفعال واستفزاز شعبناالعسكري االسرائيلي ضد
واتهم البرغوثي الحكومة االسرائيلية بالقيام باالستفزازات والعدوان لجذب االنظار عن المعركة السياسية            

 وعاصـمتها القـدس     67الجارية بشأن دعوة االمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام            
واكد ان ما تقوم به الحكومة       . تصاعد المقاومة الشعبية وحركة التضامن الدولية      وكذلك جذب االنظار عن   

االسرائيلية يحمل مخاطر كبيرة هدفها تصعيد متواصل في اكثر من مكان الن اسرائيل تستخدم الحروب               
قد وحذر البرغوثي من خطورة العدوان االسرائيلي المتصاعد الذي          .دائما للتغطية على ازماتها السياسية    

  .يشكل مقدمة لعدوان اوسع من خالل سعي حكومة نتنياهو الى تهيئة الرأي العام لهذا العدوان
  17/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  كرمة النابلسي تدعو إلى إعادة بناء التمثيل الوطني الفلسطيني وفق مبدأ السيادة الشعبية .8

نابلسي إلى إعادة بناء التمثيل الوطني الفلـسطيني        دعت البروفيسور في جامعة أكسفورد كرمة ال      : البيرة
، الذي يعني أن )Popular sovereignty(في إطار منظمة التحرير باالستناد إلى مفهوم السيادة الشعبية 

عملية بناء الهياكل المدنية التي يفترض أن تحسن االتصال بين تجمعات الالجئين في الـشتات والممثـل                 
  .رادة الشعبية من خالل االستماع ألصوات الفلسطينيين أنفسهمالوطني ال بد أن تعكس اإل

وكانت النابلسي تتحدث خالل لقاء خاص حول إعادة بناء التمثيل الوطني الفلـسطيني، نظمـه المركـز                 
  .الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية، الخميس الماضي في مقره بمدينة البيرة

» سيفيتاس«يم محاضرتها إلى عدد من النتائج الرئيسة التي خلص إليها مشروع            واستندت النابلسي في تقد   
 -2004(في جامعة أكـسفورد     » نفيلد«البحثي التشاركي الذي عكفت على تطويره ومتابعته لصالح كلية          

 عـن البعثـة البرلمانيـة       2000، وهو مشروع انبثق من نتائج وتوصيات التقرير الصادر عام           )2005
، وقد عملـت النابلـسي مستـشارة        »حق العودة «تقصي الحقائق حول الالجئين تحت عنوان       البريطانية ل 

لدراسة السبل المتاحة لتجمعات الالجئين الفلسطينيين في       » سيفيتاس«وكرس مشروع   . خاصة لهذه البعثة  
الشتات لتقوية هياكلهم المدنية خارج وطنهم، وتحسين االتصال مع منظمة التحرير ومؤسـساتها، ومـع               

  .الوكاالت اإلنسانية التي تخدمهم والدول المضيفة لهم حاليا
وقالت النابلسي إن منهجية وتوصيات هذا المشروع أكدت على جميع حقوق الشعب الفلسطيني من خالل               

، فضال  194أصوات الفلسطينيين أنفسهم، وعلى رأسها حق العودة لالجئين كما هو مبين في القرار رقم               
فلسطينيين خارج وطنهم في التمثيل السياسي من خالل بناء الهياكل القادرة علـى             عن التأكيد على حق ال    

تعزيز اتصالهم مع ممثلهم الوطني، الذي تجب إعادة بنائه من خالل مجلس وطني يعكس تمثيال حقيقيـا                 
  . للفلسطينيين، ويجسد اإلرادة الشعبية

  17/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ينيون يبحثون عن مخرج من مأزق إعالن الدولةالفلسط: "األوبزرفر" .9
تبحث صحيفة األوبزرفر   " األعالم ترفرف لكن هل سيفيد إعالن الدولة في شيء؟        : فلسطين"تحت عنوان   

وتنقل الصحيفة عن مـراقبين      .مساعي السلطة الفلسطينية العتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة        
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الفلسطينية تبحث بهدوء عن مخرج من المأزق الـذي تواجهـه بـسبب             فلسطينيين اعتقادهم ان القيادات     
  .المعارضة القوية التي تواجهها من الواليات المتحدة بالذات لهذا النهج

تعرض هارييت شيروود في بداية تقريرها لإلجراءات التي تتخذها حكومة رئيس الـوزراء الفلـسطيني               
دادات لتحصيل رسوم على صـف الـسيارات فـي        سالم فياض على األرض لبناء الدولة مثل تركيب ع        

الشوارع والتي قلما يلتزم بها أحد، زيادة حادة في الضرائب، رسوم استيراد تفضي إلى رفـع األسـعار                  
وفرض االلتزام بلوائح التخطيط والبناء وتحصيل رسوم، ومنها أيضا تحسين مـستوى فـرض النظـام                

  . القمعيةوالقانون بشكل كبير وإن أدى إلى بعض الممارسات
تأمل السلطة الفلسطينية كما توضح الكاتبة في أن تستطيع إعالن الدولة الذي يحظى بدعم مـن الـشارع              

 للجمعية العامة لـألم المتحـدة       66أغسطس المقبل أي قبل اسبوعين من الدورة        /  آب 26العربي بحلول   
  .عامينوطرح مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية للنقاش، وهو موعد حددته قبل 

وفي رأي الكاتبة ال يقين من أنه سيتم حتى عرض مشروع قرار باالعتراف على الجمعية العامة حيـث                  
  .تقف في وجهه عقبات دبلوماسية وبيرقراطية عديدة

وترى الكاتبة أن بعض المراقبين الفلسطينيين يعتقدون أن القيادة الفلسطينية ـ رغم تصريحاتها القوية ـ   
  ".للنزول عن الشجرة"حل تسعى بجد للبحث عن 

القيـادة  "وكما تنقل الكاتبة عن ديانا بوتو المستشارة القانونية الـسابقة للمفاوضـين الفلـسطينيين فـإن                 
  ".الفلسطينيية تتسلق األشجار وال تعرف كيفية النزول عنها سوى بالسقوط

: اتباع نهج األمـم المتحـدة     وتضيف بوتو ان السلطة الفلسطينية لم تمعن التفكير جليا فيما تأمل تحقيقه ب            
فالسعي إلعالن دولة هو خطوة تكتيكية لتعزيز يدها في المفاوضات فالدولة تمكن الفلسطينيين مثال مـن                

  ".تحدي السياسات والممارسات اإلسرائيلية في محكمة العدل الدولية
ام بانتفاضة جديـدة،    وعلى األرض في الداخل تستدل الكاتبة إلى أنه ال شهية هناك لدى الفلسطينيين للقي             

مشيرة إلى أن استطالعا للرأي قامت به مؤسسة ستانلي غرينبرغ األمريكية المعروفة قد وجد أن ما على                 
رأس أولويات الفلسطينيين اآلن هو الحصول على عمل والرعاية الصحية ونقصل المياه والتعلـيم فيمـا                

  .مية بعد ذلك بكثيرجاءت االحتجاجات الشعبية ضد إسرائيل وحتى المفاوضات السل
  17/7/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

   
  تحويل كتيبة من حرس الرئاسة لألمن الوطني بعد فضيحة أخالقية": الفلسطيني لإلعالم" .10

في مدينة أريحا إن جهاز أمن الرئاسـة     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "قالت مصادر خاصة لمراسل     : أريحا
رر إلغاء كتيبة من حرس الرئاسة تخضع لسلطته وفصلها وتحويلهـا لجهـاز األمـن               التابع ألبو مازن ق   

  .الوطني وذلك بسبب فضيحة أخالقية عصفت بالكتيبة التي يصل عدد أفرادها إلى مائة عنصر
 إن الفضيحة التي اعتقل على إثرها مـا بـين           - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها        -وقالت المصادر   

جهاز وأطلق سراح بعضهم فيما بقي البعض اآلخر رهـن االعتقـال والتحقيـق،     عنصرا من ال   20-30
جاءت على إثر اكتشاف مسئولي الجهاز ممارسات ال أخالقية بين عدد كبير من عناصر الكتيبة على حد                 

وأضافت المصادر أن مسئولي الجهاز بعد علمهم بالحادثة قاموا بتشكيل لجنة تحقيـق              .وصف المصادر 
  ".حرس الرئيس"اتها تحويل الكتيبة بشكل مباشر وكامل لألمن الوطني بدل وكان من توصي

الحصول على عدد من أسماء المعتقلين ورتبهم غير أنـه يـتحفظ            " المركز الفلسطيني لإلعالم  "واستطاع  
  .على نشرها مراعاة لالعتبارات االجتماعية والوطنية

  17/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  المخضرم يقع في قبضة أمن غزة.. بمعلومات حول مكاتب الصرافةزود الشاباك  .11
النقاب عن إلقاء األجهزة األمنية في قطاع غزة القبض علـى           " المجد نحو وعي أمني   "كشف موقع   : غزة

 20متخابر مع االحتالل في العقد الخامس من عمره، ومتورط في التعاون مع مخابرات االحتالل نحـو                 
  .عاما

ه إذ ينشر هذه الملفات التي تدخل من باب التوعية بأساليب االحتالل الماكر في إسقاط من                ولفت الموقع أن  
يستطع من ضعاف النفوس، ليؤكد أن الكثير من أبناء شعبنا استطاعوا أن يقهروا االحتالل ومخابراته ولم              

  .لفخاريستسلموا لتهديداته وإغراءاته الكاذبة وسجلوا لهم اسماً مشرقاً في صفحات المجد وا
من سكان مدينة غزة ومؤهله العلمي      )  عاما 53(ويبلغ من العمر    )  ر -س( وعرف الموقع المتخابر بـ     

بعد عودته مـن األردن     ) دان(وارتبط المتخابر مع المخابرات اإلسرائيلية على يد الضابط         . ثاني ثانوي 
تقال إذا لم يتعاون معه فوافق      نتيجة عمله مع أحد الفصائل الفلسطينية، حيث هدده ضابط المخابرات باالع          

  .العميل المذكور على االرتباط
وحول أبرز المهام التي نفذها العميل، قيامه بتزويد المخابرات اإلسرائيلية بمعلومات كاملة عـن عملـه                

وعمل العميل كقناة اتصال للتنظيم المذكور بين الداخل والخارج بعلـم            .داخل التنظيم وأعضائه وأنشطته   
اإلسرائيلية، واشترك مع القوات الخاصة اإلسرائيلية في تنفيذ مهام ضد المقاومة الفلـسطينية             المخابرات  

وزود المخابرات اإلسرائيلية بمعلومات حول مكاتب الصرافة العاملة         .ومصادرة أسلحة خاصة بالمقاومة   
  .في مدينة غزة ومواقعها حيث تم استهداف بعضها في وقت الحق

ومات وافية حول عمل السلطة وأجهزتها ودوائرها والعاملين فيها، وقـام بنقـل             كما زود المخابرات بمعل   
ونقـل   .حول الموقوفين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية وتهمهـم       ) ع( معلومات إلى ضابط المخابرات     

  .معلومات للمخابرات اإلسرائيلية حول مواقع التدريب الخاصة بالمقاومة
 16/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   تستغل انقساماتنا لمواصلة التهويد"إسرائيل"الواليات المتحدة تحاصرنا و: عزام األحمد .12

طالب عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئـيس          : عبد القادر فارس، ردينة فارس     -غزة  
ق، وقال في حـوار     وفدها للمصالحة مع حركة حماس بإعادة تقييم السياسة األمريكية بشكل واضح ودقي           

إن الواليات المتحدة تمارس ضغوطا من أجل محاصرة القيادة الفلسطينية، وإمالء مواقـف         : »عكاظ«مع  
  .سياسية عليها، بينما تستغل إسرائيل االنقسامات بين الفلسطينيين لمواصلة سياسة االستيطان
 17/7/2011، عكاظ، جدة

  
  ائيليين المتورطين في أعمال عنف ألراضيهافتح تدعو أوروبا لمنع دخول المستوطنين اإلسر .13

 مرجعية  2010 دعت حركة فتح امس إلى جعل توصيات مكتب التمثيل األوروبي لعام             : د ب أ   -رام اهللا 
لتعامل أوروبا مع السياسات اإلسرائيلية ومنع المستوطنين المتورطين في أعمـال عنـف مـن دخـول                 

توصيات كـانون   « جمال نزال ، في بيان صحفي ، إن          وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا      .أراضيها
 تدعو العتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتحث على عدم إجراء أي مقابالت              2010أول    

  .»بين مسئولين أوروبيين وإسرائيليين في القدس المحتلة
ائيليين وتجنب المبيت بالفنـادق     ودعا إلى التزام المسؤولين األوروبيين بعدم القبول بمرافقين أمنيين إسر         

  .2010اإلسرائيلية أو استخدام وسائل النقل اإلسرائيلية وذلك التزاما بروح توصيات 
كما دعا نزال إلى وقف أي زيارات لمواقع حفريات ينفذها المستوطنون في القدس المحتلـة أو سـواها                  

  .رائيلوإلى استثناء بضائع المستوطنات من االتفاقات االقتصادية مع إس
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ال يوجد رد أوروبي على إبعاد إسرائيل نشطاء السالم األوروبيين أبلغ من حظر دخول              »:وشدد على أنه  
  .»المستوطنين المتورطين بأعمال عنف والمخالفين للقانون الدولي أراضي دول االتحاد

  17/7/2011، الرأي، عّمان
  

  تحرير األسرى قضية مركزية ومصيرية: قيس أبو ليلى .14
أبـو  « قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكـريم              : وفا – رام اهللا 
، أمس السبت، إن قضية األسرى في سجون االحتالل تعتبر قضية مركزيـة ومـصيرية للـشعب                 »ليلى

 فـي  وأكد عبد الكريم في بيان صحفي تعقيبا على تصاعد حملة القمع اإلسرائيلية بحق أسرانا       .الفلسطيني
سجون االحتالل، ضرورة العمل من أجل تدويل قضية األسرى، وفضح الممارسات اإلسرائيلية بحقهـم              

  .في المحافل الدولية
 وحتى اليوم أكثر مـن      1967وأوضح أن سلطات االحتالل اعتقلت منذ احتاللها األرض الفلسطينية عام           

 أسـير يقبعـون فـي       6000ل أكثر من     ألف فلسطيني في سجونها ومعتقالتها القمعية، فيما ال يزا         750
  .سجون االحتالل في ظروف ال إنسانية تتنافى مع كافة األعراف والمواثيق الدولية

  17/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  فتح تشيد بقرار مجلس الشيوخ البلجيكي .15
روع قرار يدعو   تبني مجلس الشيوخ البلجيكي مش    ) فتح(حيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني      : رام اهللا 

وقال المتحدث باسـم الحركـة فـي         .1967الحكومة البلجيكية لالعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام         
إن هذا القـرار    : أوروبا جمال نزال في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة في الحركة أمس السبت             

فة ويعبر عن اسـتقالل فكـر       يكرس نموذج البرلمان المضاد لمحبي التصفيق المفرط للطروحات المتطر        
وأعربت فتح عن أملها في أن تطبق الحكومـة البلجيكيـة مـشروع القـرار                .»ممثلي الشعب البلجيكي  

  .المذكور لتقف بالفعل إلى جانب حقنا في تقرير المصير
  17/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  قات الثنائيةوفد حركة فتح يبحث مع عدد من األحزاب التونسية سبل تعزيز العال .16

، أمس السبت، مع عـدد مـن ممثلـي          )فتح(بحث وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني       :  وفا –تونس  
األحزاب التونسية من مختلف االتجاهات، سبل تمتين وتعميق العالقات الثنائيـة بـين تلـك األحـزاب                 

  .والحركة، كما قدم شرحا عن آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية
ألمناء العامون التونسيون، خالل اللقاء، مواقفهم المبدئية الصادقة والعميقة في الثبات على مبدأ مع              وأكد ا 

فلسطين في كل األحوال، ومهما كانت الصعاب والتضحيات، مشددين على أهمية االستعداد لما هـو آت                
طيني من تحقيق كل أمانيه     في سبيل التقدم بالقضية الفلسطينية بالمحافل الدولية، حتى يتمكن الشعب الفلس          

  .بتقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وتناولت المحادثات، أيضا، العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك، كما تم تـداول آخـر التطـورات                 

  .والمستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، في ضوء استحقاق أيلول
  17/7/2011، دة، رام اهللالحياة الجدي

  
   منهاأي تسوية ستفشل في حال لم تكن حماس جزءاً: قائد منطقة قطاع غزة في الشاباك .17

أكد بحث أعده قائد منطقة قطاع غزة في جهاز المخابرات اإلسرائيلية الداخلية :  صالح النعامي- غزة
ة ستفشل في حال لم تكن حركة  والسلطة الفلسطيني"إسرائيل"أن أي تسوية ستتوصل إليها ) الشاباك(
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الحرف األول من اسم القائد  ("ج"وحسب البحث الذي أعده . حماس في قطاع غزة جزءا من هذه التسوية
 فإن هناك عدة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع حركة "يديعوت أحرونوت"، وعرضت نتائجه )في الشاباك

  ."ج"حسب قول  "إسرائيل"ـحماس، جميعها سيناريوهات صعبة بالنسبة ل
 الذي شاركه في البحث البروفيسور دانيال بايمان مدير قسم األبحاث في مركز "ج"وووفقا الستنتاجات 

 يتضمن التوصل لهدنة مع حماس بمساعدة األميركيين وعبر السيناريو األول في واشنطن فإن "تسبان"
قد يضمن الهدوء على جانبي  إلى أن هذا السيناريو "ج"ويشير . إجراء محادثات رسمية مع الحركة

  .الحدود، لكنه في المقابل سيسمح لحركة حماس بتعزيز قوتها العسكرية
 الذي يقوم على أساس إعادة احتالل قطاع غزة وقتل أو اعتقال نشطاء السيناريو الثانيويعرض البحث 

 ثمنا باهظا، "ئيلإسرا"الجهاز العسكري في الحركة، ويؤكد الباحثان أن هذا السيناريو يعني أن تدفع 
وسيفضي إلى حرب طويلة األمد، عالوة على أنه سيؤدي إلى المس بفرص التوصل لتسوية سياسية 

  . الدولية"إسرائيل"للصراع، وسيعمل على تدهور مكانة 
 في البحث فيتحدث عن توجيه ضربة عسكرية محدودة، بهدف تدمير قدرة حماس السيناريو الثالثأما 

ويستدرك الباحثان أن هذه الخطوة لن تفضي إلى أي . قادة والنشطاء العسكريينالصاروخية وإصابة ال
نتيجة إيجابية، حيث إن حماس ستكون قادرة على تحسين قدراتها، حتى في الوقت الذي تتعرض فيه 

  .لحملة عسكرية
ض  على مواصلة السيناريو القائم حاليا الذي يستند على عزل القطاع وفرالسيناريو الرابعوينص 

الحصار الجزئي من الجو والبحر وفرض القيود على الحركة عبر المعابر الحدودية، ويشير البحث إلى 
أن هذا السيناريو سيمس بقدرة حماس العسكرية، لكن في المقابل فإنه سيعزز من مكانتها أمام خصومها، 

  . إلسرائيل عن أن الحصار يزيد حدة االنتقادات الموجهةويعزز ارتباط غزة بإيران، فضالً
  17/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  اندالع انتفاضة في أيلولولكنه يستبعد  ...االحتالل متخوف من تفجر األوضاع بالضفة .18

قائد المنطقة الوسطى ، أن القدس المحتلة من 17/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة نشرت 
تفجر الوضع في الضفة الغربية بسبب في جيش االحتالل الميجور جنرال أفي مزراحي حذر من 

اعتداءات انتقامية قد يقوم بها مستوطنون ضد فلسطينيين بما في ذلك تخريب كروم للزيتون وإحراق 
   .مساجد والتعرض ألشخاص

ووصف مزراحي خالل مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، الليلة، مثل هذه االعتداءات بأنها 
غير أن مزراحي أعرب عن اعتقاده بأنه ليس هناك تنظيم سري يهودي في الضفة ". ديإرهاب يهو"

  .الغربية
 أن  سبتمبر المقبل، معتبراً/من جهة أخرى، استبعد مزراحي اندالع انتفاضة مسلحة أخرى في أيلول

" ال شغبأعم"لكنه أشار إلى احتمال وقوع ما أسماها . السلطة الفلسطينية غير معنية بتصعيد األوضاع
وأكد مزراحي أن الجيش اإلسرائيلي على أهبة االستعداد لجميع السيناريوهات بما فيها  .على نطاق واسع

  .على حد قوله. وقوع انتفاضة مسلحة
 قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى في ، أنالخليل من 16/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 

قة األمنية بين االحتالل وأجهزة سلطة رام اهللا على ما يرام، وأن جيش االحتالل الصهيوني أكد أن العال
منذ " اإلرهاب"التنسيق األمني مع هذه األجهزة دقيق واستراتيجي وغير مسبوق، وأن عملية قمع المقاومة 

" صحافة"وقال في مقابلة أجرتها معه القناة الصهيونية الثانية ضمن برنامج  .سنتين ونصف فعالة وناجحة
بعد المصالحة الفلسطينية جرت عدة لقاءات وتفاهمات وأدركت األجهزة األمنية : "16/7بت الس

الفلسطينية أن مصلحتها تكمن في استمرار التنسيق األمني، حيث هناك مصالح شخصية وعامة لقادة هذه 
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م األجهزة، لذلك هم أرادوا أن يثبتوا أنهم رغم المصالحة مستمرون في التنسيق ونحن نشعر أنه
لن نتوقع انتفاضة مسلحة، ألن السلطة : "وحول مستقبل األمن في ظل استحقاق سبتمبر قال ".صادقون

وأجهزتها األمنية لن تسمح بذلك خاصة وأنهم نجحوا في القضاء على بنية حماس، ولكن أتوقع 
اءاتهم إال أنه توقع مواجهات بين الجيش والمغتصبين بسب اعتد. مظاهرات جماهيرية سلمية لن تدوم

  .وتجاوزاتهم للقانون
  

  الشرطة اإلسرائيلية تشتبك مع محتجين من اليهود المتطرفين في القدس .19
 مع مئات من المحتجين أمس اشتبك رجال شرطة إسرائيليون يمتطون الجياد : وكاالت–القدس المحتلة 

طار حملتهم لمنع  المتطرفين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة وصناديق القمامة في إاألرثوذكساليهود 
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية  .تشغيل ساحة انتظار عامة أثناء عطلة السبت

إنه تم نشر قوات للشرطة عند تقاطع طرق في وسط القدس لمنع المحتجين من تنفيذ خططهم إلغالق 
  . اعتقاالت أثناء االحتجاجولم ترد على الفور أي تقارير مباشرة عن أي إصابات أو. طريق رئيسي

  17/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

   ترحل جميع النشطاء المتضامنين مع الفلسطينيين"إسرائيل" .20
السبت، أن جميع الناشطين األجانب الذين  /أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ليل الجمعة: ).ب.ف.أ(

 بهدف التظاهر تأييداً للقضية الفلسطينية تم " غوريونبن"اعتقلوا قبل أسبوع لدى وصولهم إلى مطار اللد 
آخر معتقلتين تم "وقالت المتحدثة باسم ما تسمى دائرة الهجرة اإلسرائيلية سابين حداد إن  .ترحيلهم

  ."ترحيلهما خالل الساعات الماضية، إحداهما استأنفت قرار ترحيلها أمام محكمة، لكن طلبها رفض
  17/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  مؤقتاً" 16 أف"الجيش اإلسرائيلي يوقف الطلعات التدريبية لطائرات  .21

 أوعز قائد القوات الجوية في الجيش اإلسرائيلي، عيدو نحوشتان، بوقف جميع الطلعات الجوية :الناصرة
وأوضح الجيش  ).17/7( األحد يومالتدريبية المقررة اليوم بصورة مؤقتة، على أن يصار استئنافها 

ئيلي، أن هذا اإلجراء يأتي على خلفية حادث اصطدام طائرة مقاتلة تابعة لسالح الجو من طراز اإلسرا
العسكرية بشمال األراضي " رامات دافيد"أمس، بقمة إحدى األشجار أثناء هبوطها في قاعدة " 16إف "

  .1948الفلسطينية المحتلة عام 
  16/7/2011قدس برس، 

  
  ضّيعنا فرصتين الغتيال نصر اهللا: موقع إسرائيل ديفنس االلكتروني .22

 "إسرائيل" ذكر موقع إسرائيل ديفنس االلكتروني، أن : من زكي أبو الحالوة ومحمد أبو خضير-القدس 
ضيعت فرصتين ذهبيتين الغتيال األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا في أول يومين من الحرب "

كان اختفى وفات األوان الغتياله بعدما قررت " اهللا  نصرأنوأضاف الموقع  .")2006(الثانية على لبنان 
  ."إسرائيل ذلك، وكل الجهود التي بذلها سالح الجو اإلسرائيلي باءت بالفشل

نصر اهللا تصرف في أول يومين للحرب "ووفقاً للمعلومات االستخبارية التي حصل عليها الموقع، فإن 
كانت "وحسب االستخبارات العسكرية،  ."ئيلفي شكل اعتيادي من دون أن يخشى على حياته من إسرا

وبعد أن اختفى نصر اهللا في اليوم الثالث للحرب، "وأكد موقع انه  ."هناك على األقل فرصتان الغتياله
بدأت االستخبارات العسكرية ببذل جهود جبارة في محاولة لمعرفة مكانه وفي أحد أيام الحرب قصفت 
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ي بيروت بعشرات األطنان من القنابل الثقيلة العتقاد ضئيل جداً وصل الطائرات اإلسرائيلية حياً كامالً ف
  ."لالستخبارات العسكرية يفيد بأن نصر اهللا يخبأ في هذا الحي

  17/7/2011الراي، الكويت، 
  

  "انتصار لقضيته العادلة"قرار اإلفراج عن الشيخ رائد صالح ": المنتدى الفلسطيني" .23
في بريطانيا اعتبر أن قرار " المنتدى الفلسطيني "، أنلندنن  م16/7/2011قدس برس، نشرت وكالة 

بداية االنتصار للشيخ صالح وللجالية "المحكمة العليا البريطانية إطالق سراح الشيخ رائد صالح بكفالة 
واعتبر زاهر بيراوي، مسؤول العالقات العامة واإلعالم في المنتدى أن قضية  ".الفلسطينية في بريطانيا

 إلى أن الخطوة التالية ، مشيراً"سياسية من تدبير اللوبي الصهيوني في المملكة المتحدة"ح الشيخ صال
ستكون االستئناف على قرار وزيرة الداخلية، التي أمرت بترحيله بحجة أنه معاٍد للسامية وأن وجوده في 

  .على الجمهور البريطاني" خطراً"بريطانيا يشكل 
 طلب  اإلسرائيلي النائب العربي في الكنيست، أنلندن من 17/7/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

وانتقد  .، حطم اللوبي الصهيوني في بريطانيا باإلفراج عن الشيخ رائدالصانع قال إن قرار المحكمة
  عظيماًنجاحاً" قرار المحكمة ، معتبراً"إسرائيل"الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية، 

  ."ميةللحركة اإلسال
 بل مشروط، فالشيخ رائد مجبر على ارتداء سوار إلكتروني لم يكن مطلقاًعن الشيخ رائد وحكم اإلفراج 

، وعليه االلتزام باإلقامة في منزل على مدار الساعة يبين تحركاته ومكانه، ويمنع من الخروج ليالً
  .عدم إلقاء أي خطاب علني إلى دائرة الهجرة إلثبات الوجود، وصديق له في لندن، والتوجه يومياً

البريطانية  وزارة الداخلية يممثل، أن ).ب.ف.أ( نقالً عن وكالة 17/7/2011الخليج، الشارقة، وأوردت 
وأكد . ، لكنها لم تستجب لمطلبهم الشيخ رائد على قرار المحكمة وطلبوا عدم إطالق سراحوااعترض

  .القرارمحامو الوزارة أنهم سيقدمون االثنين طلباً الستئناف 
 ألف 34( ألف جنيه إسترليني 30دفع اثنان من مؤيدي صالح كفالة تبلغ قيمتها ومن جهتة أخرى، 

  .، حسب المحكمة) ألف دوالر48يورو، 
  

   تواصل هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين في الضفة الغربية"إسرائيل": "أوتشا" .24
 )أوتشا (إلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة ذكر تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون ا:القاهرة

 مبان يمتلكها 10أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي واصلت عمليات الهدم في الضفة الغربية، حيث هدمت 
 بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، وذلك خالل الفترة من "ج"الفلسطينيون في المنطقة 

وأوضح التقرير الذي وزعه المركز اإلعالمي لألمم  . الشهر الجاريالسادس إلى يوم الثاني عشر من
 مبنى يمتلكها 364 أن السلطات اإلسرائيلية هدمت منذ مطلع هذا العام ،المتحدة بالقاهرة، يوم السبت

 من الفلسطينيين، حيث يمثل هذا 705، ما أدى إلى تشريد "ج"الفلسطينيون في شرقي القدس والمنطقة 
  .2010ن ثالثة أمثال عمليات الهدم بالمقارنة بالفترة المماثلة من عام الرقم أكثر م

  16/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  إبقاء القدس على قائمة التراث المعرض للخطر .25
 عن اجتماعات تلقى وزير الدولة لشؤون اآلثار بمصر زاهي حواس تقريراً:  أغاريد مصطفى-القاهرة 

يفيد بأن اللجنة أصدرت قرارا ... ة لليونسكو من وفد مصر المشارك فيهالجنة التراث العالمي التابع
بإبقاء مدينة القدس المحتلة وأسوارها القديمة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، واالستمرار في 
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تطبيق آلية الرقابة على الموقع، وأن اللجنة أعربت عن أسفها لعدم امتثال إسرائيل لقرارات منظمة 
  .يونسكو واستمرارها في أعمال التنقيب األثري في القدس القديمة وعلى جانب أسوارهاال

  17/7/2011الراي، الكويت، 
  

   زيتون معمرة شمال القدسأشجاراالحتالل يحرق  .26
ارتكبت مجموعة من جنود االحتالل اإلسرائيلي : األنباء جمال جمال، وكاالت -القدس المحتلة، غزة 

الجدار الفاصل المحيط ببلدة قطنة شمال القدس المحتلة جريمة بحرق عدة كبير المتواجدين على طول 
وذكر . من أشجار زيتون رومية معمرة يبلغ عمرها مئات السنين وذلك باستخدام مواد سريعة االشتعال

 الجنود، وعلى مرأى ومسمع المواطنين، قاموا بتجميع األعشاب اليابسة والحطب أنمجلس قروي قطنة 
 الجيش أنمؤكداً .  النار فيهاوإشعال، )طابون الزيتونة( داخل جذع الزيتونة أو ما يعرف بـووضعها

  . النيران في زيتونهم وهددهم بإطالق النار عليهمإخمادمنع المواطنين الفلسطينيين من 
  17/7/2011، عمان، الدستور

  
  االحتالل يرفض إدخال مخصصات األسرى لشهر رمضان .27

رة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية أن مدير سجون االحتالل رفض طلب  أعلنت وزا:رام اهللا
وزارة األسرى إدخال مخصصات إضافية لستة آالف أسير وأسيرة بمناسبة شهر رمضان المبارك، 

 أنها 16/7وأوضحت الوزارة في بيان صحفي يوم السبت  . أغسطس المقبل/المرتقب مطلع شهر آب
  . لكل أسير، لكن إدارة السجون الصهيونية رفضت ذلك الطلب شيكال450طلبت إدخال مبلغ 

  16/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إدارة سجن جلبوع تتحكم بمخصصات األسرى: مانديالمؤسسة  .28
 لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين عن قيام إدارة السجون اإلسرائيلية "مانديال" كشفت مؤسسة "رام اهللا

 الذي تحوله وزارة شؤون األسرى في سجن جلبوع وفق تسعيرة مرتفعة "كانتينال"بالتحكم بمخصصات 
وأبلغ األسرى دقماق أن اإلدارة ال تسمح لهم  .جدا إضافة لحرمانهم من شراء الكثير من احتياجاتهم

بحرية االختيار والشراء من الكانتين حتى في بعض األغراض المسموح بها كمعجون الحالقة رغم انه 
كما اشتكى  .مدنيين إال انه خاضع للتصنيف األمني، فجهاز األمن الذي يحدد نوعية معينةموجود لل

  .األسرى من غالء األسعار بشكل كبير ما يحرمهم من حرية الشراء وفق المخصصات التي تصرف لهم
  17/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

  
  ورة وضعه الصحياالحتالل ينقل األسير سكافي إلى مستشفى سجن الرملة لخط .29

 38( أفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت بنقل األسير يوسف سكافي :رام اهللا
من سجن عسقالن إلى مستشفى سجن الرملة عقب تدهور وضعه الصحي بشكل خطير يهدد ) عاماً

  .مشاكل عديدة في الكلىحياته، جراء اإلهمال الطبي الممارس بحقه في ظل معاناته من مرض القلب و
  16/7/2011قدس برس، 

  
   جراء إصابته بصعقة كهربائيةآخروفاة و... انتشال جثة فلسطيني من نفق أرضي .30

 أحد عمال األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية جراء إصابته 16/7 توفي مساء يوم السبت :غزة
نة العليا لإلسعاف والطوارئ، أن الشاب نضال وأفاد ادهم أبو سلمية، الناطق باسم اللج .بصعقة كهربائية
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، توفي مساء يوم السبت داخل احد األنفاق على الحدود المصرية ) عاما26ً(مصطفى الطهراوي 
  .الفلسطينية بعد إصابته بصعقة كهربائية

، على جثمان أحد عمال 16/7 عثرت طواقم اإلنقاذ الفلسطينية، صباح يوم السبت وفي السياق ذاته،
اق الممتدة أسفل الحدود المصرية الفلسطينية، والذي كانت آثاره قد فُقد فجر الخميس الماضي األنف

  .، بعد القصف اإلسرائيلي الذي تعرضت له تلك األنفاق)14/7(
  16/7/2011قدس برس، 

  
  اللجنة الشعبية لالجئين تستعد إلطالق فعاليات احتجاجية ضد األونروا: غزة .31

وكالة " اسمها إلى األونروا واإلسالمية، عن رفضها المطلق لتغير وكالة  أعلنت القوى الوطنية:غزة
، مؤكدة أنها ستطلق حملة فعاليات احتجاجية على ذلك، على الرغم من إعالن "الالجئين الفلسطينيين

جاء ذلك خالل االجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة الشعبية  .األونروا التراجع عن تغيير اسمها
ي شمال قطاع غزة وبحضور ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية، والذي تم خاللها مناقشة لالجئين ف

التطورات والخطوات التي اتخذتها األونروا مؤخراً، ال سيما األمر المتعلق بتغيير اسمها وتقليص جزء 
حقوق تمس بشكل مباشر ب"واعتبرت القوى هذه اإلجراءات بأنها  .كبير من خدماتها المقدمة لالجئين

الالجئين التي نصت عليها كافة األعراف والمواثيق الدولية، وقد قرر المجتمعون القيام بخطوات 
احتجاجية ضاغطة، وتم االتفاق على القيام جملة من الفعاليات الجماهيرية والشعبية، سيعلن عنها الحقاً، 

  . عن تلك القراراتاألونرواوذلك من أجل ثني 
  16/7/2011قدس برس، 

  
   فقط شخص يوما400ً ألف سّجلوا للسفر ومصر تسمح لـ 15": لية غزةداخ" .32

 أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، أن الزيادة في عدد المسافرين عبر معبر رفح :غزة
  ".األمر الذي تسبب في أزمة كبيرة"الحدودي، يقابله الجانب المصري بقلة عدد المسموح لهم بالسفر، 

ثر من خمسة عشر ألف فلسطيني مسجلين للسفر، وأن أي مسافر جديد يريد التسجيل ويشار إلى أن أك
  . مسافر يوميا400ًللسفر يأتي دوره بعد شهرين، حيث تسمح السلطات المصرية فقط لسفر 

  16/7/2011قدس برس، 
  

  لنقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعوا إلى التعامل بحذر مع األخبار المنقولة عن إعالم االحتال .33
 دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المواقع االلكترونية ووسائل اإلعالم إلى التعامل بحذر مع :رام اهللا

والعمل على إعادة تحريرها بما يتالءم مع نضال "األخبار المنقولة عن وسائل إعالم االحتالل اإلسرائيلي 
 ".ستقلة وعاصمتها القدس الشريفالشعب الفلسطيني في سبيل الحرية واالستقالل، وإقامة الدولة الم

 الصحفيين ومسئولي وسائل اإلعالم 16/7السبت " قدس برس"وحثت  نقابة الصحفيين في بيان تلقته 
الفلسطينية والعربية إلى تسمية المدن الفلسطينية بأسمائها العربية، وعدم تكرار األسماء التي اغتصابها 

  .حتلةاالحتالل وأطلقها على المدن الفلسطينية الم
  16/7/2011قدس برس، 

  
   تيار ثالث في الساحة الفلسطينيةإطالق عن اإلعالن .34

 عدد من النشطاء السياسيين واليساريين الفلسطينيين وممثلين عن مؤسسات مجتمعية أعلن :القدس المحتلة
 الحركة الديمقراطية التقدمية" ما اتفق على تسميته بـإلطالقوغير حكومية مختلفة عن بدء العمل 

 في قاعة الغرفة التجارية لمحافظة رام اهللا والبيرة أمسوعبر هؤالء خالل اجتماع نظموه . "الفلسطينية
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 تنظيمي واسع للقوى الديمقراطية والتقدميين الفلسطينيين باتجاه إطار تشكل الحركة الجديدة أن أملهمعن 
 ومحاولة لالرتقاء في العالقة بين بلورة تيار ثالث في الساحة الفلسطينية يمثل قوى رئيسة في مجتمعنا،

 والغائب على كافة الصعد السياسية "المفترض"القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية وتعزيز دورها 
  .واالقتصادية واالجتماعية

  17/7/2011، عمان، الدستور
  

  تدشين شارع ادوارد سعيد في رام اهللا .35
وحضر . ارع المفكر الراحل ادوارد سعيد في مدينة رام اهللا، شأمسدشنت بلدية رام اهللا، :  وفا–رام اهللا 

فعالية التدشين زوجة وأصدقاء وأقارب الراحل سعيد، وعدد من أساتذة جامعة بيرزيت، وأعضاء لجنة 
  .التسمية والترقيم، وعضو المجلس البلدي عدنان فرمند

  17/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

  عالجة مياه الشرب بواسطة غاز األوزون لمطالب غزة يبتكرون جهازاً .36
 ناقش قسم تكنولوجيا الحاسوب والمهن الصناعية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مجموعة :غزة

مميزة من مشاريع تخرج طالبه ضمن العديد من االختصاصات، وذلك في إطار إتمام متطلبات تخرجهم 
  .لالنطالق إلى آفاق سوق العمل

مناقشات، قدم الطالب أحمد مرتجى ومحمد الجرو ويوسف البلبيسي وأحمد الدريملي ومع انطالق ال
مشروع جهاز تعقيم المياه باستخدام غاز األوزون، والذي يعمل على تعقيم المياه باستخدام األوزون الذي 

من الجراثيم والفيروسات في مياه الشرب وهو غاز آمن وله فوائد صحية جمة % 99يعمل علي قتل 
  .عمل على إنتاج غاز األوزون بواسطة الصعق الكهربي للهواء الذي يعمل على تعقيم المياهوي

  16/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   عام100عجز متصاعد في الميزان التجاري الفلسطيني منذ  .37
نية من تشير أرقام الجهاز المركزي لإلحصاء إلى ارتفاع وتيرة الواردات الفلسطي": وفا "-رام اهللا 

الخارج، في حين تتأرجح أرقام التصدير صعوداً وهبوطاً بفوارق طفيفة، األمر الذي أدى إلى اختالل في 
ولم يسجل الميزان التجاري أي توازن منذ بداية القرن  .الميزان التجاري بنسب عالية ومتصاعدة

ل الفترات التي خضعت ، في حين كان االختالل واضحاً خال1913الماضي حتى اليوم، إال في العام 
  .فيها فلسطين لالنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي

العجز المالي للدول يجب أالّ "إن : وقال مدير معهد اإلدارة واالقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري
، وهو مؤشر على %60-50من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي، في حين يتراوح لدينا من % 15يتجاوز 

من هذا العجز يعود العتمادنا على إسرائيل في الكثير % 75دى هشاشة االقتصاد الفلسطيني، ونسبة م
من استهالكنا خصوصاً المواد الغذائية والمالبس واألحذية وغيرها، وهذه البضائع كنا ننتجها، وهو ما 

  ".يدلل على احتواء إسرائيل لالقتصاد الفلسطيني بسبب قدرة منتجاتها التنافسية
 بتسجيل عجز متواصل خالل 1913وتشير الدراسات إلى أن الميزان التجاري بدأ في فلسطين بعد العام 

 مليون جنيه في العام 4.1، كما سجل اتجاهاً عاماً تصاعدياً من 1946 و1927المدة الواقعة بين 
ي فترات ، مع مالحظة أن العجز كان يسجل تصاعداً ف1946 مليون جنيه في العام 42.8 إلى 1922

، وفي فترات ) مثال1937ًكعام (السلم الداخلي والخارجي، وانخفاضاً في فترات القالقل الداخلية 
ويبدو أن أرقام هذه الفترة تشابه األرقام التي نشرها الجهاز  ). مثال1943ًعام (االضطرابات الدولية 
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 حتى العام 1999ام المركزي في جدول يخص الصادرات والواردات في شهر شباط، بدءاً من الع
، 2008، و1999: وأظهرت هذه األرقام أعلى معدل لالستيراد في العام سجل في األعوام .2011

وكانت أرقام االستيراد من الخارج هي األقل في السنوات التي شهدت تصعيداً عسكرياً  .2011و
وإن تساوت تقريباً في ، وبعدها بدأت تشهد صعوداً 2002إسرائيلياً، وعلى األخص في شباط من العام 

  .2000 والعام 2003العام 
إن النسبة األكبر من "ويقول مدير دائرة اإلحصاءات الخارجية في دائرة اإلحصاء المركزي حسام خليفة 
 .من جماركنا% 38استيرادنا تتم من إسرائيل، وهو ما توضحه أرقام المقاصة التي تشكل قيمتها 

من قيمة % 25سبة األكبر من االستيراد من الخارج، وتشكل قيمتها تشكّل مشتقات البترول الن: "ويضيف
، موضحاً أن %)10والبترول % 1ومن المياه % 10تبلغ وارداتنا من الكهرباء (الجمارك الفلسطينية، 

% 9ر5قيمة استيرادنا من النفط والكهرباء تتغير من شهر آلخر وتتراوح قيمة هذا االستيراد بين 
ويتوقع خليفة أن  ". بالموسمية في االستهالك وفي تغير أسعار المحروقات العالمي، وترتبط نسبته%14و

  %.9وفي الصادرات % 22 زيادة في الواردات بنسبة 2010تسجل األرقام اإلحصائية للعام 
  17/7/2011، رام اهللا، األيام

  
  2009 مليون دوالر قيمة المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي منذ مطلع 170: غزة .38

قدرت أوساط مسؤولة قيمة المشاريع التي مولها البنك اإلسالمي للتنمية في قطاع غزة  :كتب حامد جاد
 مليون دوالر، شملت تنفيذ جملة من المشاريع 170 بنحو )2009بداية سنة  (منذ انتهاء الحرب األخيرة

من مصادر " األيام"وعلمت  .في مجال إعادة اإلعمار واإلسكان والتعليم والصحة والمياه والقطاع الخاص
مسؤولة في البنك اإلسالمي للتنمية أن البنك مول عبر أكثر من منحة مشاريع في قطاع اإلسكان 
استهدفت دعم أصحاب البيوت المتضررة من الحرب، عبر دفعات مالية تمكنهم من إعادة إصالح وتأهيل 

  .بيوتهم المدمرة
  17/7/2011، رام اهللا، األيام

  
  الحمل من أجنة مجمدة.. ي فلسطينألول مرة ف .39

نجح مركز البسمة لإلخصاب وأطفال األنابيب بقطاع غزة، في تطبيق تقنية تجميد :  رامي رمانة- غزة
. وقال مدير المركز د. ، على عمليات التخصيب التي يجريها لمئات المرضىVitrification األجنة

المستخدمة هي األولى من نوعها في فلسطين، حيث إن التقنية " ":فلسطين أون الين"بهاء الغالينيي لـ
تعتمد على التجميد السريع لألجنة بعد معالجتها بطريقة معينة، ومن ثم حفظها في النيتروجين السائل 

  ". لفترات طويلة تمتد لعدة سنوات
  16/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  ة عن مؤسسة الدراسات الفلسطيني"دليل إسرائيل"كتاب صدور  .40

؛ الذي يعرف بالواقع "2011دليل إسرائيل العام "صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب 
السياسية والقانونية واأليديولوجية واإلعالمية واالقتصادية : اإلسرائيلي الراهن بمختلف جوانبه
  .واالجتماعية والعلمية واالستراتيجية

  17/7/2011الراي، الكويت، 
  

   الواليات المتحدة في دعم الحركة الصهيونيةدور يهود: عرض كتاب .41
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 في قيام الكيان الصهيوني، وما ترتب رغم أن ليهود الواليات المتحدة دوراً مهماً وخطيراً: خالد عزب
على ذلك من قضايا كبرى أثرت على العالم، وأحداث مثلت الركن األبرز من حياتنا العربية، إال أن 

 لهذا الدور القوي والمؤثر في الشرق األوسط؛ األمر الذي جعله من أشد أغلب الدراسات العربية لم تنتبه
 في تاريخ العالقات الدولية، ولهذا جاء هذا الكتاب، ليحاول تتبع هذا الدور، وتحطيم القضايا غموضاً

  .جدران الغموض التي شابت هذا األمر
، ويستهله المؤلف "حركة الصهيونيةدور يهود الواليات المتحدة في دعم ال"وجاء هذا الكتاب تحت عنوان 

عبدالوهاب سعيد شاكر بمقدمة يبرز فيها قلة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع، ويشرح 
األسباب التي دفعته إلى االهتمام بدراسة تلك الفترة بالذات، ألنها شكلت اإلرهاصات المبكرة لظهور 

سته من تاريخ صدور الكتاب األبيض البريطاني لعام واختار المؤلف أن تبدأ درا .الكيان الصهيوني
وحسب الكتاب لعل من أهم القضايا التي حاول قادة الحركة الصهيونية االستفادة فيها من قوة . 1939 

ولم يقتصر دور اليهود . ونفوذ الجالية اليهودية في الواليات المتحدة هي قضية إنشاء الجيش اليهودي
 فيما بعد في توفير  فقط، بل لعبوا دوراً هاماًم مقترح الجيش اليهودي سياسياًاألميركيين على محاولة دع

السالح والعتاد لهذا الجيش، حيث ساهمت عدة منظمات صهيونية أميركية في تهريب األسلحة من 
والقضية الثانية التي أثارها المؤلف فجاءت في الفصل الثاني تحت عنوان  .الواليات المتحدة إلى فلسطين

، "الدعاية الصهيونية "كما تكلم المؤلف عن ."1942 طور فكرة الوطن القومي في مؤتمر بلتيمور مايو ت"
وكيف قام الصهاينة األميركيون بحملة دعائية مكثفة للحصول على تأييد الرأي العام األميركي لدعم 

ييد الرأي العام األهداف الصهيونية والوسائل التي استطاع الصهاينة ومؤيدوهم من خاللها كسب تأ
وتناول المؤلف الحديث عن اإلبادة النازية لليهود، وأظهر موقف قادة الحركة الصهيونية تجاه . األميركي

ضغوط " جاء بعنوان والذيوفي الفصل الرابع واألخير  .المذابح التي تعرض لها يهود شرق أوروبا
 حرص "مة الدولة اليهودية في فلسطينالصهاينة األميركيين على إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت إلقا

  .المؤلف على تتبع البدايات األولى الهتمام الواليات المتحدة بالفكرة الصهيونية
ويوضح الكتاب األسباب التي أدت إلى انتقال دعم إقامة دولة للكيان الصهيوني على أرض فلسطين من 

ول طبيعة العالقات بين القوى الصهيونية بريطانيا إلى الواليات المتحدة، كما يكشف عن أسرار جديدة ح
في الواليات المتحدة، ونظيرتها في أوروبا في تلك الفترة الحرجة، وكذلك ظروف انتزاع يهود الواليات 

  .المتحدة لزمام قيادة الحركة الصهيونية العالمية
  17/7/2011البيان، دبي، 

  
  المنطقةاالستقرار في جنوب لبنان مفتاح استقرار : ميقاتي جنوباً .42

االستقرار في الجنوب هو دائماً الهاجس «شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن : بيروت
الذي ال يجوز ان ننشغل عنه النه مفتاح االستقرار في منطقة الشرق االوسط التي لن يعود اليها االمن 

، اال من خالل تطبيق القرارات واالمان اال من خالل سالم عادل ودائم وشامل لن يتحقق، في مفهومنا
الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة الى ارضه واقامة دولته المستقلة، 

لبنان لن يتراجع عن دعمه تنفيذ القرارات الدولية، والحكومة التي أكدت التزامها تطبيق «مؤكداً ان 
ألمم المتحدة بوضع حد لالنتهاكات االسرائيلية، وتطبيق  بكل مندرجاته، ستواصل مطالبة ا1701القرار 

وطمأن الى . »القرار تطبيقاً كامالً واالنتقال من مرحلة وقف االعمال العدائية الى وقف دائم الطالق النار
  .»االوضاع السياسية في لبنان لن يكون لها تأثير على قوات يونيفيل«ان 

 17/7/2011، الحياة، لندن
  

    مصر محمد العرابيخارجية ئة لوزيراستقالة مفاج .43
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 جاء اإلعالن عن تقديم وزير الخارجية محمد العرابى استقالته مفاجئـاً للجميـع، رغـم                :براهيم بدوى ا
الضغوط الشديدة التى شهدتها األيام األخيرة والمطالب المتكررة بإقالته، استناداً إلـى عالقتـه بالنظـام                

  .نياالسابق حين كان سفيراً لمصر فى ألما
ونجحت الضغوط الشديدة على العرابى بالتركيز على عالقته بالنظام السابق للرئيس المخلـوع حـسنى               
مبارك، إضافة إلى ردود الفعل الغاضبة على بعض تصريحاته حول عالقة مصر بعدد من دول الخليج،                

  .  منصبهلمصر بحسب تعبيره فى ترجيح كفة إقصائه من" شقيقة كبرى"خاصة السعودية باعتبارها 
أكدت مصادر دبلوماسية، أن الساعات الماضية شهدت اتصاالت ما بين قيادات بـالمجلس العـسكرى               و

  .ومجلس الوزراء وبعض السفراء المرشحين لتولى حقيبة الخارجية خلفاً للوزير السابق محمد العرابى
 إليه المصادر مـن     ويواجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مأزقاً حقيقياً فى ظل ما أشارت            

أن بعض السفراء الذين تم االتصال بهم ومن بينهم السفير هانى خالف مساعد وزير الخارجية الـسابق                 
للشئون العربية، والسفير رفاعة الطهطاوى، واألكاديمى الدكتور حسن نافعة، أبدوا تحفظهم على قبـول              

لعرابى معهم بسبب قصر الفترة االنتقاليـة التـى ال تـسمح ألى             المنصب خوفا من تكرار ما حدث مع ا       
وزير خارجية قادم بتنفيذ استراتيجيته ورؤيته لالرتقاء بالسياسة الخارجية المصرية والتى تحتـاج إلـى               

  .إعادة ترتيب من داخل الوزارة بدءا من صغار الدبلوماسيين ونهاية بالسفراء
قالته بعدما وصلته معلومات أنه ربمـا يكـون خـارج التعـديل             وقالت المصادر، إن العرابى تقدم باست     

  . الوزارى الجارى تنفيذه فى األيام الجارية
 17/7/2011، اليوم السابع، مصر

  
  "إسرائيل"ـ ل المصريتصدير الغازفي تأجيل محاكمة المتهمين تقرر محكمة جنايات القاهرة  .44

محكمة جنايات القاهرة الـسبت  ، أن القاهرة  من17/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت  
  .أيلول المقبل/قررت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز إلسرائيل إلى العاشر من سبتمبر

وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول على تحقيقات النيابة التي تمت مـع مبـارك بـشأن                 
ت بين السلطات المصرية واإلسرائيلية حول تصدير الغاز        تصدير الغاز، وترجمة جميع العقود التي أبرم      

  .واالطالع على أوراق القضية
والمتهمون بالقضية هم وزير النفط السابق سامح فهمي، ورجل األعمال المصري حـسين سـالم الـذي                 

  .تتحفظ عليه السلطات اإلسبانية حاليا وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول
د قضية بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن األسعار العالمية من أبرز أسـباب                 وتع

كانون الثاني  /السخط الشعبي على النظام السابق، وقيام الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير            
  .التي أطاحت بنظام مبارك

فاع المتهم األول، وزير البترول األسبق سامح       د من القاهرة أن     17/7/2011،  الخليج، الشارقة وأضافت  
فهمي، طلب بضم أوراق القضية للقضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، عن ذات االتهام                

باعتباره شريكاً، واستند الدفاع إلى اعتراف مبارك في الـصفحة رقـم   ” إسرائيل“وهو تصدير الغاز إلى     
، وأنه عندما سئل عن األشـخاص       ”إسرائيل“صدر األمر ببيع الغاز إلى       من ملف التحقيقات بأنه من أ      15

  .الذين أمرهم بذلك قال عاطف عبيد ورشيد محمد رشيد، بإشراف جهاز المخابرات العامة المصرية
  

  "إسرائيل" لضغوط "اليونيسكو"جامعة الدول العربية تنتقد انصياع  .45
قع منظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة           انتقدت جامعة الدول العربية استخدام مو     : القاهرة

مطالبة المنظمة بعـدم    . ”إسرائيل”ل” عاصمة“اإللكتروني لتوصيف القدس المحتلة على أنها       ” اليونيسكو“
  .االنصياع لضغوط خارجية غير شرعية
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معنية ” نيسكواليو“وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة محمد صبيح إن             
بالتراث اإلنساني، ويجب أن تقف إلى جانب الشعوب التي تعاني من االحتالل في كفاحها لصيانة تراثها                

  . المعرض للتهديد
األمانة العامة للجامعة العربية كانت على اتصال دائـم مـع المجموعـة العربيـة               “وأضاف صبيح أن    

علـى اليونيـسكو أن تتقيـد       “وأوضح أنه   . ”عة األزمة باليونيسكو وبعثتي فلسطين والجامعة العربية لمتاب     
، الفتاً إلـى أن     ”بقرارات الشرعية الدولية والتاريخ والقانون، وأال تنصاع لضغوط خارجية غير شرعية          

  .”الجامعة العربية تتابع منذ فترة بعض السلبيات“
 17/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   أرض محتلة طبقاً للقانون الدولي- كليهما  الشرقي والغربي-القدس بقسميها : شيخ األزهر .46

أعرب اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر عن استيائه الشديد من قرار             : إسالم محمد -القاهرة
  .باعتبار القدس الشريف عاصمة إلسرائيل" اليونسكو"منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

 أرض  - الشرقي والغربـي كليهمـا       –صدر أمس السبت أن القدس بقسميها       وأكد اإلمام األكبر في بيان      
محتلة طبقاً للقانون الدولي وليس للمغتصبين المحتلين فيها أي حق قانوني، وأن القـدس الـشريف هـي                 

  .بالنسبة لجميع الدول اإلسالمية القبلة األولى والحرم الثالث المقدس
واعتبر القرار انحيـازا لالحـتالل      " اليونسكو" جمعة قرار    كما رفض مفتي الديار المصرية الدكتور علي      

على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية واألمم المتحـدة التـي               
للتراجع الفوري عن قرارها وإعادة األمور      " اليونسكو  "جمعة  . ودعا د . تعتبر القدس أرضا عربية محتلة    

بالموضوعية وبالقرارات الدولية واألممية الصادرة عن األمم المتحـدة فـي هـذا             إلى نصابها وااللتزام    
  .الشأن

وشدد مفتي الجمهورية أن مثل هذه القرارات تنسف جهود السالم وتشجع االحتالل على استكمال عمليات               
علـى  التهويد بالمدينة وإعطاء المحتل غطاء من خالل اعتبار المدينة عاصمة لها مما يشجع االحـتالل                

جرائمه ضد الحضارة والتراث والثقافة الفلسطينية، ودعا قوى السالم في العـالم إلـى الـضغط علـى                  
  .اليونسكو من أجل التراجع الفوري عن هذا القرار

 17/7/2011، الشرق، الدوحة
  

  مستعدون للتعاون مع األرجنتين في التحقيق في الهجوم على مركز يهودي: طهران .47
التعاون مع الحكومة األرجنتينية لكشف     «و» حوار بناء «يران استعدادها إلجراء    أعلنت إ :  لندن -طهران  
، الذي يشتبه بـضلوع  1994 قتيال عام 85الهجوم على مركز يهودي أرجنتيني أسفر عن سقوط         » حقيقة

تـدين األعمـال    «وأكدت وزارة الخارجية اإليرانية أن طهـران         .الجمهورية اإلسالمية في التخطيط له    
 وتؤكد تضامنها مـع     1994ة كافة، خصوصا على المركز التعاضدي اليهودي األرجنتيني عام          اإلرهابي

هـذا العمـل    أن  وأعربت إيران في بيان خارجيتهـا        .الرسمية» إرنا«، بحسب وكالة    »عائالت الضحايا 
  .ترمي إلى توجيه التهمة إليران» اإلرهابي شكل منذ البداية مؤامرة ولعبة سياسية

 17/7/2011، لندنالشرق األوسط، 
  

  القضية الفلسطينيةب تطالب بالتصدي لقرارات دولية تمس  عربيةفعاليات قومية .48
 طالب المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي اإلسالمي والمؤتمر العام لألحزاب العربية فـي              :بيروت

 سات األمريكيـة  بيان مشترك، بالتصدي الرتهان المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحـدة للـسيا            
ونروا ليـصبح   األوأكد البيان أن قرار تغيير اسم منظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين             .الصهيونية
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وكالة الالجئين، وقرار منظمة اليونسكو التغطية على تهويد القدس المحتلـة، والتغاضـي عـن جـرائم                 
في الصميم، ويستوجبان رداً قويـاً مـن      بحق التراث اإلنساني فيها، يمسان القضية الفلسطينية        ” إسرائيل“

الدول العربية واإلسالمية، محمالً الثورات الشعبية واإلعالم العربي المسؤولية عن إهمـال أمـر بهـذه                
ونروا وفضح سياسات أمين عام األمم المتحدة،       األوطالب البيان بإسقاط مفوض عام       .األهمية والخطورة 

ية عن اليونسكو احتجاجاً على قرارها الذي يمهد العتبار القدس          وإعالن انسحاب الدول العربية واإلسالم    
  .المحتلة عاصمة للكيان

 17/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   غزة قطاعتهريب على الحدود معال أنفاق تستخدم في ثالثةلمصرية تضبط االشرطة  .49
ودي بين مـصر    ضبطت قوات األمن المصرية فجر السبت، نفقين تحت الشريط الحد         :  حاتم البلك  -رفح  

وقطاع غزة يستخدمان في تهريب البضائع والسوالر إلى القطاع، وأحبطت عملية تهريب كميات كبيـرة               
  . طن تقريبا في حي البراهمة25من االسمنت تصل إلى 

جاء ذلك في إطار الحملة التي تشنها أجهزة األمن المصرية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة،                 
 كم تقريبا، وذلك في عملية وصفها مصدر أمنى مصري مسئول بأنها تأتي لـضبط               14البالغ طوله نحو    

  .الحدود التي تشهد عمليات تهريب واسعة عبر األنفاق الممتدة على طول الشريط الحدودي
  17/7/2011، المصريون، القاهرة

  
  رمضانشهر مبادرة جزائرية لدعم المدينة المقدسة خالل  .50

ي يعنى بدعم الشعب الفلسطيني عن إطالق سلسلة مشاريع وفعاليات خيرية،           أعلن تجمع جزائر  : الجزائر
  .لدعم المدينة المقدسة والمواطنين الفلسطينيين فيها خالل شهر رمضان المبارك

نـسخة عنـه، اليـوم الـسبت        " قدس برس "في بيان وصل    " التحالف الجزائري ألجل فلسطين   "وأوضح  
ي إطار حملة منسقة للتواصل مع المصلين في المسجد األقصى          ، أن مبادرته الرمضانية تندرج ف     )16/7(

وضمان أجواء رمضانية عريقة داخل المدينة المقدسة، كما أنها تسعى للتخفيف من األعباء االقتـصادية               
  .التي يتكبدها المقدسيين في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة

 16/7/2011، قدس برس
  

  تتضمن هدنة مع حماس واستئناف المفاوضات هاب لألمم المتحدةمبادرة أميركية لعدل السلطة عن الذ .51
 على بلورة رزمة شاملة تهدف بشكل أساسي إلى تعكف اإلدارة األميركية حالياً:  صالح النعامي- غزة

إقناع السلطة الفلسطينية بالتخلي عن توجهها لألمم المتحدة للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في 
وذكرت صحيفة  . أيلول القادم، وإقناع حماس بعدم التشويش على الخطوة/ولية في سبتمبرالمنظمة الد

 اإلسرائيلية النقاب أمس عن أن المبادرة تنص على أن تستأنف المفاوضات المتوقفة "يديعوت أحرونوت"
وافق  ت"إسرائيل"، دون أن يعني ذلك أن 1967بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على أساس حدود 

  . على االنسحاب إلى هذه الحدودسلفاً
وتتضمن المبادرة بعض بوادر حسن النية اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، سيما إطالق بضع مئات 

وتتضمن المبادرة أيضا أن . من األسرى، سيما أولئك المعتقلين الذين تقطن عائالتهم في الضفة الغربية
 بهدف التوصل لهدنة طويلة "إسرائيل"ي اتصاالت بين حركة حماس وترعى اإلدارة األميركية بشكل سر

  .األمد تضمن تحقيق هدوء على جانبي الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أحبط خطة أميركية لمنع السلطة من 
، سيما بعدما أعطى وزير دفاعه 1967اوض على حدود عام التوجه لألمم المتحدة، برفض االلتزام بالتف

  .إيهود باراك االنطباع بأنه يبذل جهودا كبيرة إلقناعه بذلك
  17/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  تراجع أميركي عن أسس خطاب أوباما تظهر" الرباعية"اقتراحات واشنطن لـ: دبلوماسيون .52

 على اللجنة الرباعية األميركية اإلدارة ما اقترحته أن" ياماأل"كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ: القدس
 التي تضمنها خطاب األسس الماضي يمثل تراجعاً عن األسبوعلتبنيه خالل اجتماعها في واشنطن 

   .األميركية في وزارة الخارجية أوباما باراك األميركيالرئيس 
 واألمم وكذلك روسيا األوروبيحاد  االتإن، "األيام"وقال دبلوماسي غربي فضل عدم ذكر اسمه لـ

الذي قدمته واشنطن ) على نسخة عنه" األيام"الذي حصلت  (األميركيالمتحدة اعترضت على النص 
 إلغاء زيارة مبعوثي إلى بيان رسمي، كما أدى إصدارما جعل االجتماع ينتهي دون " الرباعية"لتتبناه 

  . رام اهللا والقدس الغربيةإلىالرباعية التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي 
 وحاول شرح أوباما ادخل عناصر جديدة على خطاب الرئيس األميركي النص إنوقال الدبلوماسي، 

 مواقف دولية األميركية، وانه أراد أن تصبح بعض المواقف "إسرائيل" بشكل يميل لصالح أخرىأمور 
  ."إسرائيل"العتراف بيهودية ، كمحاولة فرض ااإلسرائيلية -ومرجعية للمفاوضات الفلسطينية 

السالم الدائم يعني دولتين لشعبين، إسرائيل كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي، : فقد جاء في النص
ودولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، وتتمتع كل دولة بحق تقرير المصير وباعتراف متبادل 

 األمم إلىالمسعى الفلسطيني للتوجه  المقترح فقرة تعارض األميركيكما ورد في النص . وبالسالم
وجاء  .وال يمكن تحقيق حل الدولتين من خالل األمم المتحدة أو احتالل دائم:  جاء فيهإذالمتحدة، 
 جاء فيه ما يؤسس ويعطي مباركة دولية لضم الكتل إذيضاً في النص الخاص بالحدود أالتراجع 

الطرفان سوف يتفاوضان على حدود فلسطين : ورد فقد "إسرائيل" إلىاالستيطانية في الضفة الغربية 
، وذلك ألخذ التغييرات 1967 حزيران 4وإسرائيل والتي ستكون مختلفة عن الحدود التي كانت قائمة في 

 سنة الماضية، وبما يشمل الحقائق الديمغرافية الجديدة على األرض، وحاجات 44التي حصلت خالل الـ
 مستثناة من النقاش في المرحلة أنها فصلت بين القدس والحدود أي ةاألميركي الوثيقة أنكما  .الطرفين
التحرك اآلن على أساس األرض واألمن، ووفقاً للقاعدة المتبعة بأن ال شيء :  جاء في الوثيقةإذ األولى

متفقاً عليه إال عند االتفاق على كل شيء، وهذا يؤسس لقاعدة حل قضايا الالجئين والقدس وباقي قضايا 
االتفاقية حول كل القضايا ستنهي .  النهائي بين الجانبين وذلك بهدف تحقيق أهداف المفاوضاتالوضع

  .الصراع وتحل كافة االدعاءات
  17/7/2011، رام اهللا، األيام

  
  تواصل جهودها والدولة الحقيقية تأتي من خالل المفاوضات" الرباعية ":بلير .53

بعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية، أن الجهود ما أكّد توني بلير، الم :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف 
 اإلسرائيلية، ولكنه قال في -زالت متواصلة من أجل إيجاد قاعدة الستئناف المفاوضات الفلسطينية 

نحن نحاول الوصول إلى اتفاق، والسؤال هو، هل يمكننا جسر الفجوة المتبقية، ربما ": "األيام"حديث لـ
  ".هذا األمر غير واضح في هذه اللحظة ولكن على األقل نحن نحاولنتمكّن من ذلك وربما ال، 

جرى نقاش "وأشار إلى أنه في االجتماع األخير للجنة الرباعية على المستوى الوزاري في واشنطن 
بنّاء، وقد ناقشنا المبادئ الضرورية من أجل إعادة استئناف المفاوضات، ولذا فقد حاولنا الوصول إلى 

 ".ها الستئناف المفاوضات، ولم نصل إلى هذا االتفاق بعد، ولكننا نعمل على هذا األمرقاعدة متفق علي
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وأقر بوجود تفاوت في وجهات نظر أطراف الرباعية بشأن موضوع التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة 
لتوجه إلى من الطبيعي أن تكون هناك خالفات في الرأي، ولكن هناك اتفاقاً كامالً على وجوب ا: "قائالً

المفاوضات، باعتبار أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لتحقيق أمر قابل للبقاء، فيمكنك أن تحصل على 
  ".دولة بقرار أو دولة حقيقية، والدولة الحقيقية تأتي من خالل المفاوضات

  17/7/2011، رام اهللا، األيام
  

  سبب االستيطان باإلسرائيلية "ايغد" مقاطعة باصات إلىجماعة هولندية تدعو  .54
 فازت بعطاء لتشغيل خطوط "إيغد" "إسرائيل"ذكرت صحيفة هآرتس أن شركة الحافالت األكبر في : لندن

ولكن نشطاء هولنديين مؤيدين . "إيغد أوروبا"لها في منطقة بفالند شمال هولندا عبر شركة أطلق عليها 
ادعاء أنها ستمول مباشرة للشعب الفلسطيني يعارضون أن تعمل شركة إسرائيلية في هولندا ب

ويأتي رفض الهولنديين للشركة ألنها هي الوحيدة من بين الشركات . المستوطنات في الضفة الغربية
وقالت . اإلسرائيلية التي تشغل خطوط حافالت من وإلى المستوطنات التي يعتبرها النشطاء غير شرعية

 "نشطاء من أجل فلسطين"لق على نفسها  الهولندية أول من أمس إن حركة هولندية تط"تراو"صحيفة 
 للحافالت تدعم المستوطنات ألنها تشغل خطوط داخل المستوطنات المبنية على "إيغد"قالت إن شركة 

وعلى ضوء دعوات الحركة الهولندية قال مصدر هولندي في نقابة التجارة إن . أرض فلسطينية محتلة
سية الهولندية أعربوا عن مخاوفهم من أن يتحولوا هم جزءا من السائقين في الشركة الذين يحملون الجن

  .وحافالتهم ألهداف للمعارضين
  17/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  اسمهامراسالت المنظمة تؤكد عدم تراجعها عن تغيير : مسؤول في األونروا .55

دولية لم ، أن المنظمة ال)األونروا( أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين :غزة
، على الرغم من إعالنها "وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين"تتراجع عن قرارها بتغير اسمها إلى 

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر  . األخيراالسمعن ذلك، وأن كل تعامالتها الرسمية تتم من خالل 
ة والمدراء والعاملين فيها تتم من إن المراسالت األخيرة بين إدارة الوكال": "قدس برس"اسمه لوكالة 

، وأنه لم يتم "وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين" الجديد باالسمخالل خطابات رسمية مروسة 
أن إدارة الوكالة وزعت مؤخراً مسميات : "وأضاف ".العودة إلى االسم القديم في هذه التعامالت الرسمية

، وليس وكالة غوث وتشغيل الالجئين "كالة األمم المتحدةو"جديدة للمدراء فيها كانت تحت اسم 
الفلسطينيين، مما يدلل على سيرها في تغير اسمها، وأن ما أعلنته عن تراجعها عن ذلك غير صحيح، 

  ".وكان إعالمياً فقط
  16/7/2011قدس برس، 

 
   بفلسطينمخطط إسرائيلي لضرب إيران قبل أيلول إلعاقة االعتراف: مسؤول سابق في سي اي ايه .56

روبرت باير، أمـس،    ) سي آي إيه  (قال مسؤول سابق بالمخابرات المركزية األميركية       :  لندن -طهران  
  .المقبل) أيلول(بأن إسرائيل ربما تشن هجوما على إيران في سبتمبر 

إنه يرى أن تحركا كهذا من شأنه أن يزج بالواليات المتحـدة فـي   » إل آي«وقال في تصريحات لراديو  
ة جديدة، كما سيعرض الجيش والمدنيين األميركيين للخطر في منطقة الـشرق األوسـط أو               حرب ضخم 

ولطالما هددت إسرائيل بشن هجوم على طهران بسبب برنامجها النووي المثيـر            . ربما على نطاق أوسع   
  .تجاه الدولة العبرية» المستفزة«للجدل وتصريحاتها 
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ي استقى منها توقعه بشأن تحرك عسكري إسرائيلي ضد         ولم يشر باير خالل تصريحاته إلى المصادر الت       
طهران، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن شخصيات أمنية إسرائيلية حذرت من تمسك رئـيس الـوزراء                 

  .وفي مقدمتهم رئيس الموساد السابق مائير داغان.. اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باإلقدام على هذا التحرك
به اليقين بأن نتنياهو يخطط لمهاجمة إيران، وأن هذا الهجوم سيتم علـى             لدي ما يش  «ونقل عن باير قوله     

، موضحا  »األرجح في شهر سبتمبر المقبل قبل تصويت األمم المتحدة على االعتراف بالدولة الفلسطينية            
  .أن نتنياهو يأمل بإقحام واشنطن في هذا الصراع

 17/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  فلسطين بدوالر .57
  ار قاسمعبد الست

من أراد أن يستعمل هذا المقال للتشهير بالفلسطينيين واتهـامهم          . من كان منكم بال خطيئة فليرمها بحجر      
لقد ساهم حكام العرب من رجعيين وثوريين، قبليـين         . عليه أن ينظر إلى نفسه وقيادة بالده وقبائل شعبه        

ين والتجار والسماسرة في بيع الـوطن       وتقدميين، متخلفين ومتطورين ومن لف لفهم من المثقفين والمنافق        
  .العربي في سوق النخاسة وفي دور الشهوة ومقاهي القمار

الحال الفلسطيني ليس فريدا في الساحة العربية، وال يختلف الشعب الفلسطيني عن غيره مـن الـشعوب                 
الوطني والعبقـري   العربية، إذ فيه السمسار والعميل والخائن كما هو األمر في كل البلدان العربية، وفيه               

  .والطاهر كما هو األمر في كل البلدان العربية
تثور ثائرة الفلسطينيين كلما عاتبهم عربي أو أهانهم بقول يتهمهم ببيع وطنهم، أو بيـع بعـض وطـنهم                   

باعـت  ) مـن بـالد الـشام     (ودائما رد فلسطينيون على هذا االتهام بتعداد أسر شامية          . للصهاينة اليهود 
سعة للصهاينة، وبتعداد جرائم األنظمة العربية بحق فلسطين، وتسليم فلسطين بأكملها فـي             ممتلكاتها الوا 

  . للصهاينة1967 و1948حربي 
يردد الفلسطينيون اتهاما لعائلتي سرسق والتويني اللبنانيتين، وللنظامين األردني والمـصري فـي عهـد            

ن فلسطينيون هجوما علـى مفتـي       ومؤخرا، ش . الملك فاروق الذي زود الجيش المصري بأسلحة فاسدة       
لبنان الشيخ محمد رشيد قباني بسبب انتقاده الالذع ألداء الفلسطينيين تجاه وطنهم، واتهموا عائلته ببيـع                

  .وقد أوسع فلسطينيون المفتي شتما وسبابا. أراض كانت تملكها في فلسطين للصهاينة
أراضي في فلـسطين للـصهاينة ومنهـا        حتى ال يزايد أحد على آخر، أقول إن عائالت شامية قد باعت             

لم يكن نقل األرض بالمال حكرا على إقطاعية شامية دون أخرى، وقد سبق أن كتـب          . عائالت فلسطينية 
المؤرخ سليمان بشير كتابا بعنوان جذور الوصاية األردنية على فلسطين، وقدم معلومات وفيـرة حـول                

  .مرة على شرقي األردن مع الصهاينةتعاون عائالت أردنية ومنها العائلة الحجازية المؤ
. وقد باعت عائالت شامية أراضي للصهاينة في سوريا الصغرى القائمة حاليا، وفـي دمـشق بالـذات                

وتتوفر لدينا معلومات كثيرة حول عائالت إقطاعية قيادية فلسطينية باعت مساحات واسعة للصهاينة فـي        
هذه القيـادات   . ه الفلسطيني الذي كان متداوال في حينه      مختلف مناطق فلسطين، وبحوزتنا قيم البيع بالجني      

  .كانت تعد الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل في خطابات النهار، وتبيع األرض للصهاينة في الليل
  

  أوسلو واالتفاقيات االقتصادية
 تم بالجملة في    ، فإن البيع قد   1948إذا كان بيع بعض األراضي الفلسطينية للصهاينة قد تم مفرقا قبل عام             

تلك األرض التي استشهد من أجلها آالف الفلـسطينيين،         . أوسلو وفي وضح النهار وأمام وسائل اإلعالم      
وانهمرت من أجلها الدموع، ولفت األحزان واآلالم بسببها شعب فلسطين، تم االعتراف بها علـى أنهـا                 
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الحقته، وزج أبناء فلسطين بالـسجون      إسرائيل، وتم االلتزام من الجانب الفلسطيني بمكافحة اإلرهاب وم        
  .بسبب شكوك بنواياهم للعمل ضد الصهاينة

والمضحك المبكي أن هذا العمل قد تم تغليفه تحت شعار المشروع الوطني الفلسطيني، وأصبح يوصـف                
  .من يرفضه بالمتطرف والعدمي واألهوج الذي ال يفقه باألمور السياسية

معرض لإللغاء أو اإلهمال فيما إذا حصل تغير علـى األوضـاع            اتفاق أوسلو عبارة عن اتفاق سياسي       
 كان  1994السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن االتفاق االقتصادي والذي وقع في باريس عام               

مصمما للسيطرة على لقمة خبز الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، بحيث يجد الفلسطيني نفسه ملزما               
  .ابل الراتببالتخلي عن الوطن مق

طبعا لم تُشر األطراف الموقعة على االتفاق إلى أن ما سيحصل عليه الفلسطينيون في الـضفة الغربيـة                  
  .وغزة من أموال هي ثمن وطنهم، لكن األيام كانت كفيلة بتوضيح هذه المعادلة

وظفين المدنيين  تقرر وفق هذه االتفاقية تمويل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتوفير أموال لدفع رواتب الم            
زيادة عدد الموظفين الحكوميين لدى الـسلطة الفلـسطينية         : باختصار، تمت األمور كالتالي   . والعسكريين

والذين يعتمدون في معيشتهم على الراتب، وضرب المنتجين الفلسطينيين من خالل تكثيف االستيراد من              
  .الخارج

ف بخاصة في األجهزة األمنية، وقامت السلطة       فتحت السلطة الباب للتوظيف، وتهافت الناس على الوظائ       
لقد تم ضرب المنتجين من فالحين ونجـارين وحـدادين ونعـالين            . بفتح باب االستيراد على مصراعيه    

  .ونساجين وحرفيين، وبث االنتعاش لدى الموظفين
اآلخـرين  هذا عنى أن قدرة الفلسطيني على االعتماد على الذات أخذت تتهاوى، بينما أخذ االعتماد على                

  .وكلما ارتفع منسوب االعتماد على اآلخرين اضمحلت اإلرادة السياسية للشعب وتالشت. يتصاعد
  

  التهافت على الوظائف
قام العديد من المثقفين والمفكرين الفلسطينيين بالتحذير المتواصل من مخاطراتفاقية باريس االقتـصادية،             

ب فلسطين سيجد نفسه عاريـا فـي المـستقبل          وكانت جدليتهم واضحة كوضوح الشمس، وقالوا إن شع       
ومواقفه السياسية ستبقى رهنا بالراتب الذي يأتي جزئيا من الدول المانحة، وجزئيا أيـضا مـن أمـوال                  
الضرائب التي تجبيها السلطة، وأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلـسطينية علـى               

  .يةالبضائع المستوردة عبر الموانئ الصهيون
وبما أن المبلغ األكبر يأتي من الدول المانحة ومما تقتطعه إسرائيل، فإن الجـزء األكبـر مـن راتـب                    

  .الموظف الفلسطيني سيبقى بيد أعداء الشعب الفلسطيني
نشطت الوساطات، وعمل آالف    . لم يستمع الناس إجماال لنصائح مثقفيهم، وفضلوا اللهاث وراء الوظائف         

  .قات تثبت أنهم ينتمون لحركة فتح للحصول على وظيفةالناس على استصدار بطا
مـن  % 64من وظائف األجهزة األمنية هي لحركـة فـتح، وحـوالي            % 97وهنا أشير إلى أن حوالي      

ـ  . من الوظائف الحكومية  % 83وإجماال، تحظى فتح بحوالي     . الوظائف المدنية  فيتميـزون  % 17أما الـ
  .ب عليهم فتح فتطردهم من وظائفهمبحذر شديد من الناحية السياسية حتى ال تغض

في ظل األوضـاع الحاليـة، ال       . هنا سيحتج بعضهم فيقول إن الوظائف هي لدى السلطة وليس لدى فتح           
  .يوجد تمييز بين السلطة وفتح من الناحية الفعلية

لقد تركـوا العمـل المنـتج،       . بسبب هذا التهافت، ترك بعض الناس أشغالهم وأعمالهم وفضلوا الوظيفة         
علما أن أغلب موظفي السلطة ال يقدمون خدمة حقيقية للشعب الفلسطيني           . ذهبوا إلى وظيفة غير منتجة    و

  .بخاصة األجهزة األمنية
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وكثير من هذه الوظائف تقدم خدمات لألميركيين ولألمن اإلسرائيلي بسبب التنسيق األمني المنـصوص              
  .عليه في االتفاقيات مع إسرائيل

  
  الدكتور سالم فياض

ت حكايات الفساد في عهد عرفات الضفة الغربية وغزة، ويبدو أن األميركيين والصهاينة لم يعـودوا                مآل
  .لكن هذا ال يعني أنهم كانوا ضد الفساد. قادرين على الصمت وعدم معالجة األمور

ت مع  على العكس، لقد شجع الغرب والصهاينة الفساد ألنه ال يمكن لوطنيين فلسطينيين أن ينفذوا االتفاقيا              
إسرائيل، وكان من الضروري تشجيع الفساد والفاسدين ذلك ألن الفاسد دنيء ونذل ومـستعد أن يـساوم                 
على أمه وليس فقط على وطنه، وألن الفاسد متورط وال يستطيع أن يتمرد علـى مـن يكـشف فـساده              

  .ويوثقه
المجزية، وثبطوا من حـاول     لقد شجعوا الفاسدين، ومنحوهم الرتب العالية، والمواقع المتنفذة، والرواتب          

لقد عزلوا الوطنيين في وظائف صـغيرة، أو        . أن يكون وطنيا ظنا منه أنه سيكون أكثر ذكاء من أعدائه          
  .في إجازات طويلة، أو في تقاعد مبكر، أو طردوهم

 الفساد كان آلية هامة بالنسبة لإلسرائيليين واألميركيين لتثبيت االتفاقيات مع إسـرائيل، لكـن الرائحـة               
فقرر األميركيون الدفع بالدكتور سـالم      . الكريهة تؤذيهم في النهاية، وهم يحرصون على الفساد المستتر        

شعر عرفـات   . فياض على أساس أنه عقلية فذة، وإداري ماهر، ومهني محترف، وفرضوه على عرفات            
  .باالمتعاض، لكنه لم يكن يملك إال القبول
 بأن من يرضى عنه األميركيـون ال يمكـن أن يكـون جيـدا               لقد تم التنويه والشرح من قبل فلسطينيين      

لقد تم رفـع    . لكن الزيادة في الرواتب كانت أقوى من كل الحجج الوطنية والمنطقية والسياسية           . لفلسطين
رواتب الموظفين المدنيين في عهد الدكتور سالم فياض، ورفع رواتب الملتحقين باألجهزة األمنية بنسب              

  .أعلى
وهنـا  . دكتور سالم الشعبية، بخاصة لدى هؤالء الذين يشتمونه اآلن ويتهمونه بالخيانـة           ارتفعت أسهم ال  

لقد كان الدكتور سالم فياض مهنيا وعبقريا عندما ارتفعت الرواتب، وأصـبح            . يندرج عنوان هذا المقال   
  .بالنسبة لهم عميال لألميركيين والصهاينة عندما تحدث عن أزمة الرواتب، وعن مديونية السلطة

ولـم يكترثـوا    . لقد ربط عشرات آالف الفلسطينيين تقييمهم للدكتور سالم بقيم مالية وليس بقيم وطنيـة             
بالضغوط األميركية أو التفضيل األميركي، ولم يكترثوا بالمديح الصهيوني، ولم يكترثوا بمستقبل فلسطين             

  .والالجئين، وإنما اهتموا فقط بالراتب
لراتب غدا ويرفعه بعشرين دوالرا، فـإن اتهامـه بالخيانـة والعمالـة             وإذا كان الدكتور فياض سيوفر ا     

فلسطين ليست محور المواقف، والقيم الوطنية ال قيمـة         . هذه هي المأساة  . سيتوقف، وستعود إليه أمجاده   
  .لها أمام الدوالر

  
  من أين نأكل؟

من أين نأكل إذا كنـا      : اإذا واجهت هؤالء العشرات من اآلالف بالحقيقة يسارعون إلى السؤال استنكاري          
سنتخلى عن األموال الغربية؟ وسؤاله هذا يعني أن الخبز أهم من الوطن، أو كما قال السيد محمود عباس                  

  ".الخبز أهم من الديمقراطية: "يوما
وما كان يعنيه هو أن الرضوخ لمطالب الغرب أهم من االعتراف بنتائج االنتخابـات الفلـسطينية لعـام                  

تم اإلنسان الجائع بلقمة الخبز قبل اهتمامه بالوطن، لكن هل يفضل اللقمة على الوطن؟              وحقيقة يه . 2006
ويبـدو أن   . من الناحية الفلسطينية، طالما رفع الموقعون على أوسلو وباريس شعار نجـوع وال نركـع              

  .الشعار لم يكن إال لالستهالك المحلي، ولم يكن بهدف الحشد الوطني
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ة وقطاع غزة يأكلون قبل أوسلو وباريس، ولم تكـن رقـابهم علـى مـذبح           كان الناس في الضفة الغربي    
الوضع اختلف اآلن ألن قيادات الشعب الفلسطيني ساهمت مساهمة مباشرة بحشر النـاس فـي          . الرواتب

  .زاوية يختارون فيها بين المال والوطن
إصبعيه اإلبهام والشاهد،   ولهذا أجاب أحد السفراء الغربيين على سؤال حول حل القضية الفلسطينية بفرك             

  .إعط الفلسطينيين ماال ينسون حقوقهم الوطنية. مشيرا إلى أن الحل بالمال
تمت نصيحة الناس بأال يتركوا أعمالهم وأشغالهم، وأن يتمسكوا بإنتاجهم، وقيل لهم بـأن اإلرادة الحـرة                 

  .عبدان صاحبهمالكن كما يبدو أن الجشع والكسب السهل يست. تهزم القوى االقتصادية العظمى
لقد كتبت أكثر من مائة مقـال حـول مأسـاة           . وكنت من الذين واجهوا صعابا كثيرة بسبب هذه المسألة        

الرواتب ووضع لقمة خبز الشعب بيد أعدائه، وحاضرت أكثر من مائتي مرة، ولم أتـرك فرصـة فـي                   
  .وسائل اإلعالم إال وتحدثت حول الموضوع

لقد كان الدوالر أقوى مـن كـل كلمـات المثقفـين            . والسباب والشتائم ورد الفعل لم يكن إال باالتهامات       
  .والمفكرين العرب والفلسطينيين

سيتوقف الغرب ومـن    . الرواتب سيتم دفعها، وال ضرورة للهلع، ذلك ألن الرواتب لم تستنفد مهامها بعد            
مامـا إلـى مـصالحه      وااله عن دفع الرواتب بعدما يتم التأكد أن الشعب في الضفة الغربية قد انزوى ت              

  .الخاصة، ولم تعد القضايا الوطنية تهمه في شيء
فقط المسألة اآلن عبارة عن لي ذراع للتـذكير         . نحن لم نصل هذه المرحلة بعد، وسيستمر دفع الرواتب        

  .بأن إرادة الناس السياسية في جيب فالن وعالن
ومدنيا معها ويحملون سـالحا بتـرخيص       لكن من المهم أال يتهم الذين يعترفون بإسرائيل وينسقون أمنيا           

  .منها أال يتهموا اآلخرين بالخيانة
  

  شعب فلسطين أعظم
ال نستطيع أن نعمم ما أتى في هذا المقال على شعب فلسطين وإنما نحصره فقط في الذين ارتضوا أوسلو                   

ـ    . وباريس، وحققوا مكاسب شخصية على حساب القضية الفلسطينية        ون اآلن  غالبية الشعب الفلسطيني يع
المعادلة الواردة في هذا المقال، ويدركون جدلية اإلركاع واإلخضاع التي اتبعها أهل الغرب والـصهاينة               

التغيير قادم، وشعب فلسطين    . بالتجاوب من قبل قيادات فلسطينية، لكن الظروف ليست سانحة بعد للتغيير          
  .ال يعجز عن صناعة التاريخ

يد والقتل والهدم والمالحقة والتعذيب واالعتقـال والتنكيـل         شعب فلسطين هو أكثر شعب تعرض للتشر      
سواء من قبل الصهاينة أو األنظمة العربية أو دول العالم عموما في التاريخ الحديث، لكنه بقي صـابرا                  

  .وإن أصابه إحباط اآلن، أو زلت بعض أقدامه، فإن المستقبل واعد. صامدا
وليسوا على استعداد للمساومة أو المقايضة أو التنازل، وهم         غالبية الشعب الفلسطيني يتمسكون بحقوقهم،      

  .ثابتون عند مواقفهم الوطنية، ولن يفرطوا بحقوقهم
التاريخ في حالة تغير مستمر، وإذا كانت اللحظة لحظة هبوط بالنسبة لشعب فلسطين، فإن زمن الصعود                

  .ذل منطقهكدنا نفقد األمل بالشعوب العربية، لكن التاريخ ال يخ. ليس ببعيد
  16/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  التغلغل اإلسرائيلي الجديد في دول البلقان .58

  محمد االرناؤوط
في األسابيع األخيرة أقيمت حملة عالقات عامة إسرائيلية غير مسبوقة في أوربـا لمحاصـرة الطلـب                 

 استقالل دولـة فلـسطين فـي        الفلسطيني المعروض أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة والمتعلق بإعالن        
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ومع تقدير وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن هذا االقتراح سيحظى بتصويت أغلبية           . 2011أيلول  /سبتمبر  
منظمة المؤتمر اإلسالمي (تتجاوز المائة دولة وستضم دول عدم االنحياز ودول منظمة التعاون اإلسالمي          

تصويت على االقتراح الفلسطيني، وذلك بعـزل معظـم         ، فإن إسرائيل تحاول على األقل تهميش ال       )سابقا
وفـي هـذا الـسياق    . الدول األوروبية عنه بضمان تصويتها ضده أو امتناعها عن التصويت على األقل         

جاءت هذه الحملة اإلسرائيلية للعالقات العامة لتبين إلى أين وصلت إسرائيل في عالقاتها مع دول البلقان                
  .لجانب الفلسطينيالتي كانت تاريخيا مؤيدة ل

  
  من انهيار سور برلين إلى اقتحام أسطول الحرية

 وسقوط األنظمة االشتراكية في أوربا الشرقية عموما ودول البلقـان           1990شكّل انهيار سور برلين سنة      
 1948صحيح أن معظم هذه الدول اعترفت بإسرائيل فـي          . خصوصا تحوال استراتيجيا لصالح إسرائيل    

 بالهجرة إلى الدولة الجديدة، ولكن بعد تطور عالقات هذه الدول مع العالم العربـي               وسمحت لليهود فيها  
اإلسالمي، سواء تحت مظلة اليسار، أو عدم االنحياز منذ خمسينات القرن العشرين، قامت معظـم هـذه                 

، وأخذت تقترب أكثر من الطـرف الفلـسطيني         1967الدول بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام        
 والـسماح للطـرف     1988لى حد اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة التي أعلنت في الجزائـر عـام              إ

  .الفلسطيني برفع ممثلياته إلى سفارات
في العالقات البلقانية العربية انهار سور بـرلين، لتـسقط بعـده            " الذروة"ولكن بعد سنتين فقط من هذه       

التي ارتبطت بعالقات جيدة مع العالم العربي       ) وغسالفيا وألبانيا بلغاريا ورومانيا وي  (األنظمة االشتراكية   
سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة ومقـدونيا والجبـل األسـود         (اإلسالمي، وتتشظى يوغسالفيا إلى سبع دول       

، مما رسم خريطة جغرافية سياسية جديدة للبلقان سمحت إلسرائيل أن تعود بقوة إلى              )وصربيا وكوسوفا 
ـ       فقد ت . المنطقة التي كانـت   " األنظمة الديكتاتورية "م ربط المواقف السابقة المؤيدة للعرب والفلسطينيين ب

الجماعـة  "التي برزت بتأييد قـوى للواليـات المتحـدة و         " األنظمة الديمقراطية "موجودة، بينما أصبحت    
وهكـذا  .  إسرائيل معنية بمراجعة عالقاتها مع دول العالم ومن بينها       ) االتحاد األوروبي الحقا  " (األوروبية

مع ) المنبثقة عن يوغسالفيا السابقة   (فقد تتابع عود العالقات الدبلوماسية بين دول البلقان القديمة والجديدة           
إسرائيل لتشهد بداية تشكل صورة جديدة إلسرائيل بالمقارنة مع الصورة التقليدية التي كانـت موجـودة                

ية أوال بالوصول إلى من بقي من اليهود في تلك الدول           وبالنسبة إلسرائيل فقد كانت معن    . حتى ذلك الحين  
وجذبهم للهجرة إلى إسرائيل، ومد جسور جديدة إلى منطقة البلقان تعوض فيها الفراغ الـذي كـان فـي     

  .النصف الثاني للقرن العشرين
مع التوتر ، وبالتحديد 2010أيار  /ومع ذلك يالحظ أن اهتمام إسرائيل بدول البلقان قد زاد كثيرا بعد مايو              

أيار / الذي وصل إلى ذروته في نهاية مايو         2010-2009المتصاعد في العالقات التركية اإلسرائيلية في       
ويالحظ هنا أنه مع تصاعد التوتر التركي اإلسـرائيلي         .  مع االقتحام اإلسرائيلي ألسطول الحرية     2010

فقـد  . كل منهما دوافعـه الخاصـة     زادت كل من تركيا وإسرائيل من اهتمامها بدول البلقان، وإن كان ل           
 لتقوم باختراق كبير في البلقان من خالل األنظمة         1990استفادت تركيا كإسرائيل من انهيار سور برلين        

ولكـن  ). من بلغاريا على شاطئ البحر األسود إلى ألبانيا على شاطئ البحر األدرياتيكي           (والدول الجديدة   
، وتمكنت تركيا من    2002إلى الحكم في    " التنمية والعدالة حزب  "الدور التركي تصاعد كثيرا بعد وصول       

) مقدونيا وصربيا والبوسنة وكوسـوفا وألبانيـا      (إحراز اختراق جديد في عالقاتها مع دول غرب البلقان          
  .2010-2009خالل 

وفي الوقت نفسه فقد أخذت إسرائيل تعد الختراق جديد في البلقان بـالتركيز علـى الـدول المحيطـة                   
والتي تشكل قوسا مهما لحصار تركيا      ) بلغاريا ورومانيا وكرواتيا واليونان وقبرص    (ة السابقة   بالمجموع

). اإلرهاب والسالح والطاقة الـخ    (وربط هذه الدول بمصالح إستراتيجية وأمنية واقتصادية مع إسرائيل          
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اهو بزيارة اليونان في    وفي هذا السياق، على سبيل المثال، فقد قام رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني            
 لتكون أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلي إلى هذه الدولة التي عرفت حتى               2010آب  /أغسطس  

وفي هذا السياق تتابعـت الزيـارات       . ذلك الحين بعالقاتها الوثيقة مع العرب وتأييدها للموقف الفلسطيني        
  .سرائيل وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا الخوعقدت اتفاقيات على أعلى المستويات، كما سنرى، بين إ

  
  دول البلقان ضمن الحملة اإلسرائيلية

، وتلتها زيارات له    2011أيار  /التي دشنها نتنياهو بزيارة روما في شهر مايو         " الحملة على أوربا  "ضمن  
ين حتـى   ولوزير الخارجية أفيغودر ليبرمان إلى العديد من الدول األوروبية، حظيت دول البلقان بزيارت            

حزيـران الماضـي والثانيـة    /األولى زيارة ليبرمان لكرواتيا وألبانيا في نهاية يونيـو  : اآلن على األقل 
  .تموز الجاري/لنتنياهو في مطلع يوليو 

أخذت تثمر لصالح إسرائيل منذ نهاية مـايو        " الحملة على أوربا  "وفيما يتعلق بدول البلقان اتضح أن ثمار        
ففـي نهايـة    . ت الذي كان فيه نتنياهو يحقق أول نجاحاته في إيطاليا المجاورة          ، أي في الوق   2011أيار  /

أيار تسرع السفير الفلسطيني في بلغراد محمد نبهان ليصرح بعض لقائه بعض المسؤولين الصرب              /مايو  
ن ويبدو أن هذا اإلعـال    . أيلول القادم /أنه فهم أن بلغراد ستؤيد إعالن دولة فلسطينية مستقلة في سبتمبر            

المبكر قد أثار إسرائيل وجرى ما جرى ليصدر نفي رسمي بعد يومين من وزارة الخارجيـة الـصربية                  
وعكس هذا، بشكل من اإلشـكال، التقـارب فـي          ". صربيا لن تؤيد إعالن استقالل فلسطيني     "يوضح أن   

برايـر  المواقف بين صربيا وإسرائيل في السنوات األخيرة، وخاصة بعد إعالن استقالل كوسوفا فـي ف              
فقد قادت صربيا حملة عالمية لمنع      . 2009أيلول  / وزيارة ليبرمان إلى بلغراد في سبتمبر        2008شباط  /

، ونجحت في إقنـاع     "الستقالل من طرف واحد   "االعتراف بالدولة الكوسوفية الوليدة لكونها جاءت نتيجة        
ي كانت علـى رأس الـداعمين       إسرائيل بعدم االعتراف بها على الرغم من تمنيات الواليات المتحدة الت          

استقالل من طرف   "ومن هنا فقد صورت إسرائيل المسعى الفلسطيني بأنه         . والمعترفين باستقالل كوسوفا  
  .أيضا وأن اعتراف صربيا بذلك ينسف اعتراضها على استقالل كوسوفا" واحد

فظ بعالقات وثيقـة مـع      ولكن أهمية موقف بلغراد بالنسبة إلسرائيل يفوق غيره؛ ألن بلغراد ال تزال تحت            
دول عدم االنحياز بسبب كوسوفا في الدرجة األولى، مع أنها ليست عضوا في الحركة، بل إنها تحـضر                  

أيلول القادم بمناسبة الذكرى الخمسين لقمة بلغـراد المؤسـسة          /لقمة عدم االنحياز في بلغراد في سبتمبر        
دم االنحياز بعدم االعتراف باستقالل كوسـوفا       ومن هنا فإن نجاح بلغراد في إقناع معظم دول ع         . للحركة
استقالل فلـسطيني   "يروج للموقف اإلسرائيلي بين هذه الدول لعدم االعتراف بـ          " من طرف واحد  "لكونه  

  .كذلك، ويجعل إسرائيل تأمل ببعض التأثير الصربي لصالحها" من طرف واحد
جية ليبرمان إلى كرواتيا وألبانيا في نهايـة  وبعد هذا النجاح اإلسرائيلي األولي، جاءت زيارة وزير الخار 

  .، مع الفارق بين ما تعنيه كل دولة بالنسبة إلسرائيل2011يونيو حزيران 
ـ        يالحظ أن العالقات مع     2013 في االتحاد األوروبي في      28ففيما يتعلق بكرواتيا التي ستصبح الدولة ال

أيلول / ليبرمان قد زار زغرب في سبتمبر        وكان. إسرائيل قد تطورت بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة       
، وهي السنة التي امتنعت فيهـا كرواتيـا عـن       "ممتازة" حين وصفت العالقات بين الدولتين بأنها        2009

وقد تطورت العالقات أكثر بعد اقتحـام أسـطول         . التصويت على تقرير غولدستون في الجمعية العامة      
 قام فيه وزير الخارجية الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش        ، وهو الشهر الذي   2010أيار  /الحرية في مايو    

بزيارة إسرائيل والتوقيع على اتفاقية جمركية لتوطيد التعاون بين الدولتين، بينما قامت رئيسة الحكومـة               
، وتبع ذلك زيارة وزيـر االقتـصاد        2011آذار  /الكرواتية يادرانكا كوسور بزيارة إسرائيل في مارس        

 وتوقيعه هناك التفاقية حول ضمان االسـتثمار        2011اتش إلى إسرائيل في مارس      الكرواتي جورو بوبي  
وصل إلى خمسين مليون    (وفي غضون ذلك كان التبادل التجاري بين الدولتين ينمو بسرعة           . في الدولتين 
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ويزداد بسرعة أكبر عدد السياح اإلسرائيليين إلـى كرواتيـا          ) دوالر في السنة الماضية لصالح إسرائيل     
وبناء على ذلك فقد ضمنت إسرائيل على األقل امتناع كرواتيا على           . ل إلى مئة ألف سائح في السنة      ليص

  .التصويت في سبتمبر القادم
مـن الـسكان    % 70(وبالمقارنة مع كرواتيا فقد كانت زيارة إلى ألبانيا مهمة أكثر بحكم تكوين ألبانيـا               

وعالقتها الوثيقة مع تركيا التاريخية     ) تعاون اآلن ال" (منظمة المؤتمر اإلسالمي  "وعضويتها في   ) مسلمون
ومن هنا يالحظ أن إسرائيل أخذت تهتم بألبانيا أكثـر بعـد            . بشكل عام وتركيا األردوغانية بشكل خاص     

وهكذا فقد زار نائب رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية دان           . 2010أيار  /اقتحام أسطول الحرية في مايو      
 وركز على جذب اهتمام الجانب األلباني بجدوى التعاون         2010ين األول   تشر/ميردور ألبانيا في أكتوبر     

االقتصادي مع إسرائيل، مما جعل نائب رئيس الحكومة ووزير االقتصاد األلباني إلير ميتا يصرح فـي                
التعاون بين البلدين سيكون أقوى وأكثر تحديدا في المجاالت ذات األفـضلية وخاصـة              "ختام الزيارة أن    

  ". في ذلك وضع مشروع نووي مشترك مع الجانب اإلسرائيليالطاقة بما
الطلب مـن ألبانيـا عـدم دعـم الطلـب           (ومن هنا فقد حرص ليبرمان الذي لم يخف هدفه من الزيارة            

على القدوم مع حشد من رجال األعمال اإلسرائيليين ليشارك أيـضا فـي             ) الفلسطيني في الجمعية العامة   
اني اإلسرائيلي األول لكي يوجه رسالة واضحة إلى تيرانا بأن مـصلحة            إطالق المنتدى االقتصادي األلب   

ولكن تراث ألبانيا وعالقتها الوثيقة مع تركيا األردوغانيـة جعـل           . ألبانيا تكمن في التعاون مع إسرائيل     
فقد كانت تيرانا الدولة الوحيدة في المنطقة التـي         ". دولة غير صديقة  "زيارة ليبرمان صعبة بل كأنها في       

ستقبلت ليبرمان أو نتنياهو بتجمع احتجاجي، ولذلك فقد تميزت الزيارة بإجراءات أمنية غيـر مـسبوقة                ا
وقد عبر أحد منظمي هذا التجمع االحتجاجي أمام قصر الثقافة الذي طالب الحكومة بـ              . لحماية ليبرمان 

ألبانيا سـاعدت اليهـود     "بأن  ) اجيرج إربير " (أال تقول ال للدولة الفلسطينية المستقلة في الجمعية العامة          "
خالل الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا ال يعني اندراج ألبانيا ضمن الدول التي تنفي حق شعب بدولتـه                  

  ".المستقلة
الرئيس بـامير تـوبي ورئـيس       (ومع كل هذا، وحرص ليبرمان على االجتماع برموز الدولة األلبانية           

، يمكن القول إن ليبرمان لم يـستطع الحـصول          )جوزفين توبالي الحكومة صالح بريشا ورئيسة البرلمان      
التي دعـا   (على وعد ألباني بعدم التصويت على األقل أخذا بعين االعتبار عالقة ألبانيا الوثيقة مع تركيا                

رئيس حكومتها أردوغان بعد لقائه األخير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دول العالم إلى االعتراف               
التي دعت في قمتهـا     " منظمة التعاون اإلسالمي  "وحرصها على موقعها في     ) لسطينية المستقلة بالدولة الف 

  .األخيرة باآلستانة الدول األعضاء إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
 8-7وبعد أسبوع من زيارة ليبرمان إلى كرواتيا وألبانيا جاءت زيارة نتنياهو إلى رومانيا وبلغاريا خالل            

تموز الجاري مع سبعة وزراء من حكومته لتعكس نجاحا إسرائيليا كبيـرا، حيـث إن الـدولتين                 /ليو  يو
ويعكس تصريح نتنياهو خالل زيارته     . صرحتا في ختام الزيارة بأنهما ستصوتان ضد الطلب الفلسطيني        

ائيلي بلغاريا منـذ    لم يزر رئيس وزراء إسر    : "لبلغاريا عن األهمية التي توليها إسرائيل اآلن لدول البلقان        
 بمناسبة إقامـة العالقـات الدبلوماسـية بـين          1990جئت هنا كنائب وزير الخارجية في       . عشرين سنة 

فمع اليونان باتت لنـا     . الدولتين، وعندما أنظر إلى الجوار أقول إن عالقاتنا الطبيعية هي مع دول البلقان            
 في المنطقة بما فيها رومانيا وبلغاريا التي        عالقات طيبة وسنواصل تطوير العالقات مع المزيد من الدول        

  ".جئت أزورها اآلن
  

  أي مستقبل للعالقات اإلسرائيلية مع دول البلقان؟
) البوسنة ومقدونيا والجبل األسود وكوسـوفا   (لم تشمل زيارات نتنياهو وليبرمان بقية دول البلقان الجديدة          

" الفدراليـة البـشناقية الكرواتيـة     ("كياني الدولـة    فالوضع في البوسنة لم يستقر بين       . العتبارات متعددة 
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، ولكن هذا لم يمنع إسرائيل من       2010منذ االنتخابات العامة والرئاسية في خريف       ") جمهورية الصرب "و
، التي لم تكن تتابع بارتيـاح تطـور العالقـات بـين تركيـا               "جمهورية الصرب "أن تطور عالقتها مع     

، ولذلك بوسع إسرائيل أن تطمئن إلـى أن   2011-2010ورة خالل   األردوغانية وجمهورية صربيا المجا   
أيلـول ألن   /جمهورية البوسنة لن تصوت لصالح الطلب الفلسطيني في الجمعية العامـة فـي سـبتمبر                

التي هي  " جمهورية الصرب "التصويت يحتاج إلى توافق ثالثي في رئاسة البوسنة، وبالتحديد إلى صوت            
ـ وفيما يت . أقرب إلى إسرائيل   ، التي تطورت العالقات معها     "جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة   "علق ب

 مع وفد من رجال األعمال في مجـاالت التقنيـة           2010أيار  /بسرعة بعد زيارة ليبرمان في شهر مايو        
ـ               ة والزراعة والبناء، فقد يزورها ليبرمان الحقا بعد أن تتألف الحكومة الجديدة نتيجة لالنتخابات البرلماني

ومع . األخيرة التي جرت في الشهر الماضي وأكدت عودة االئتالف الحكومي برئاسة نيكوال غيوريفسكي            
التطور الذي طرأ على العالقات بين الدولتين في السنوات األخيرة يمكن إلسرائيل أن تعتمد على امتناع                

كذلك مع جمهوريـة الجبـل      ويبدو أن األمر    . أيلول القادم /عن التصويت في سبتمبر     " جمهورية مقدونيا "
، حيث إن إسرائيل تعول     2009أيلول  /األسود، التي كان ليبرمان أول وزير خارجية يزورها في سبتمبر           

جـدول  "أما فيما يتعلق بكوسوفا فهـي خـارج         . أيلول القادم /على امتناعها على التصويت في سبتمبر       
باستقالل كوسوفا نتيجـة لمـصالحها مـع        اإلسرائيلي اآلن ألن إسرائيل لم تعترف حتى اآلن         " األعمال

بلغراد، وألن كوسوفا لم تنضم بعد إلى األمم المتحدة ولن تكون حاضرة بالتالي في الجمعية العامة خالل                 
  .أيلول القادم/سبتمبر 

ولكن الملفت للنظر ضمن هذه المجموعة األخرى من الدول هو ذلك التطور الملفت لالنتباه في عالقـات         
، وهو ما ينسحب أيضا على عالقتها       2010أيار  /يونان بعد اقتحام أسطول الحرية في مايو        إسرائيل مع ال  

ولكـن  " دولة غير صـديقة   "فقد كانت اليونان حتى بداية التوتر في العالقات مع تركيا تعتبر            . مع قبرص 
 حكومـة   حين قام نتنياهو بزيارة أثينا في أول زيارة لرئيس2010آب /األمور بدأت تتغير منذ أغسطس      

ومن هنا فقد حرص    . إسرائيلي إلى اليونان، ليؤسس لعالقة جديدة تقوم على التعاون األمني واالقتصادي          
نتنياهو خالل زيارته لبلغاريا أن يلفت االنتباه للتطور السريع في العالقات الذي حـصل بـين إسـرائيل          

 التي  2011كانون الثاني   /في شهر يناير    وقد أعقب هذه الزيارة زيارة قام بها ليبرمان إلى أثينا           . واليونان
رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الـدفاع         (عكست أيامها الخمسة ولقاءاته الرفيعة      

  .حجم التطور الجديد في العالقات بين الدولتين) الخ
حزيـران  / يونيـو    صحيح أن زيارات نتنياهو وليبرمان إلى كرواتيا وألبانيا ورومانيا وبلغاريا في نهاية           

لكسب تأييد أكبر عدد من دولهـا للموقـف        " الحملة على أوربا  " جاءت ضمن    2011تموز  /ومطلع يوليو   
اإلسرائيلي ضد الطلب الفلسطيني للتصويت على االستقالل في الجمعية العامـة إال أنهـا كـشفت عـن               

نوات األخيرة، وخاصة بعد اقتحام     االهتمام الذي توليه إسرائيل بتطوير عالقاتها مع دول البلقان خالل الس          
  .أسطول الحرية وتوتر العالقة مع تركيا االردوغانية، وما تحقق خالل ذلك

  14/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "إسرائيل"تحذير من تسونامي في  .59
  نعوم تشومسكي

ان عوفر، رجـل    في شهر أيار، وفي اجتماع مغلق للعديد من قادة رجال األعمال اإلسرائيليين، حذر إيد             
. نحن نتحول سريعا الى دولة شبيهة بجنوب أفريقيا       «: األعمال الناجح في إحدى الشركات القابضة، قائال      

  .»ستشعر كل عائلة في إسرائيل بالكارثة االقتصادية للعقوبات
د في  المخاوف المحددة لقادة رجال األعمال كانت تتعلق بجلسة الجمعية العمومية لألمم المتحدة التي ستعق             

  .أيلول القادم، حيث تنوي السلطة الفلسطينية المطالبة باالعتراف بالدولة الفلسطينية
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فـي الـصباح التـالي      «دان غيلرمان، السفير اإلسرائيلي السابق في األمم المتحدة، حذر المشاركين بأن            
ـ            ى دولـة شـبيهة     لإلعالن المتوقع لالعتراف بالدولة الفلسطينية ستبدأ عملية مؤلمة ودرامية للتحول ال

  . ما يعني أن إسرائيل ستصبح دولة منبوذة تخضع للعقوبات الدولية-«بجنوب أفريقيا 
في هذا اللقاء واللقاءات التي أعقبته، حثت األقلية الحاكمة ذات النفوذ الحكومة بالبدء بمحـاوالت علـى                 

، التي ذكـر فيهـا   2003وميثاق جنيف غير الرسمي عام  ) الجامعة العربية (غرار االقتراحات السعودية    
مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون رفيعو المستوى تفاصيل تسوية الدولتين والتي رحبت بها معظم دول             

  .العالم ورفضتها إسرائيل وتجاهلتها واشنطن
في آذار، حذر إيهود باراك، وزير الدفاع اإلسرائيلي، من التحرك المحتمل لألمـم المتحـدة باعتبـاره                 

ن الخوف في أن العالم لن يدين إسرائيل النتهاكها القانون الدولي فحسب، وإنما أيـضا               يكم. »تسونامي«
  .لقيامها بأعمال إجرامية في دولة محتلة تعترف بها األمم المتحدة

اذا فشلتا، سيكون االعتراف    . الواليات المتحدة وإسرائيل تشنان حمالت دبلوماسية مكثفة لمنع التسونامي        
  .أمرا مرجحابالدولة الفلسطينية 

أن أكثر من مائـة دولـة تعتـرف         » أمريكان جورنال أوف إنترناشونال لو    «فكتور كتن ذكر في مجلة      
المملكة المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى طورت المفوضية العامة لفلـسطين الـى             . بفلسطين بالفعل 

  . وهي مرتبة عادة ما تكون للدول فقط-»سفارات وبعثات دبلوماسية«
سطين أيضا باالنضمام الى منظمات األمم المتحدة ما عدا اليونسكو ومنظمة الـصحة العالميـة،               سمح لفل 

  . وهو تهديد خطير-اللتين تجنبتا األمر خوفا من وقف التمويل األميركي
في حزيران، صادق مجلس الشيوخ األميركي على قرار يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلـسطينية               

ذكرت صحيفة الدايلي تليغراف اللندنيـة أن سـوزان رايـس،           . لدى األمم المتحدة  اذا واصلت مبادرتها    
على التمويـل األميركـي     » خطر أكبر «السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة، حذرت من أنه ليس هناك           

رون بروسور، السفير   . »احتمال مصادقة الدول األعضاء على قيام الدولة الفلسطينية       «لألمم المتحدة من    
سوف يؤدي  «سرائيلي الجديد لدى األمم المتحدة، أخبر الصحافة االسرائيلية أن اعتراف األمم المتحدة             اإل

  .»الى العنف والحرب
من المحتمل أن تعترف األمم المتحدة بفلسطين ضمن الحدود المقبولة دوليا، وتشمل مرتفعات الجـوالن               

، منتهكة يذلك توصـيات     1981األول عام   إسرائيل ضمت المرتفعات في كانون      . والضفة الغربية وغزة  
  .مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

في الضفة الغربية، المستوطنات وكل عمل يدعمها ينتهك القانون الدولي بشكل واضح، وهو مـا أكدتـه                 
  .محكمة العدل الدولية ومجلس األمن

الطـرف  « بعد أن فاز     ، قامت الواليات المتحدة وإسرائيل بفرض حصار على غزة        2006في شباط عام    
الحصار أصبح  . ، حماس، باالنتخابات في فلسطين، التي جرى االعتراف بأنها كانت حرة ونزيهة           »الخطأ

، بعد فشل الضربة العسكرية التي دعمتها الواليات المتحدة لإلطاحة          2007أقسى بكثير في حزيران عام      
  .بالحكومة المنتخبة

 وهي التي نـادرا مـا تـصدر         - للصليب األحمر حصار غزة    ، أدانت اللجنة الدولية   2010في حزيران   
ذكرت . للقانون االنساني الدولي  » عقابا جماعيا مفروضا في ظل انتهاك واضح      « باعتباره   -بيانات كهذه 

مستـشفيات  : رسمت صورة كئيبة لألوضاع في غـزة      «البي بي سي أن اللجنة الدولية للصليب األحمر         
، »يمتد لساعات طويلة كل يوم، وعدم صالحية مياه الشرب لالسـتهالك   تفتقر للمعدات وانقطاع الكهرباء     

  .وسجن السكان بالطبع
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 والمتعلقة بفصل غزة عن الضفة      1991الحصار اإلجرامي يعد امتدادا للسياسة األميركية االسرائيلية منذ         
ظر فصل غـزة    ، تح 1993مواثيق أوسلو، التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في          . الغربية

  .عن الضفة الغربية
ما يعد تهديد مباشرا بصورة أكبر لسياسة الرفض اإلسرائيلي األميركي هو أسطول الحرية الذي يـسعى                

، أدت آخـر    2010في أيار عـام     . الى تحدي حصار غزة من خالل إيصال رسائل ومساعدات إنسانية         
 وهي جريمـة    -ه الكوماندوز االسرائيليون  محاولة مماثلة إلى هجوم على األسطول في المياه الدولية شن         

 قُتل فيه تسعة مسافرين، وقد أدينت العملية العسكرية بشكل الذع خارج الواليـات              -كبرى في حد ذاتها   
  .المتحدة

في إسرائيل، أقنع معظم الناس أنفسهم بأن الكوماندوز كانوا هـم الـضحايا األبريـاء الـذين هـاجمهم                   
  . الالعقالنية المدمرة للذات التي تجتاح المجتمعالمسافرون، وهي داللة أخرى على

هيالري كلينتون، وزيـرة الخارجيـة      . الواليات المتحدة وإسرائيل تسعيان اليوم بقوة الى منع األسطول        
اذا حاولـت   » اإلسرائيليين لهم حق الدفاع عن أنفسهم     «األميركية، سمحت فعليا باستخدام العنف قائلة أن        

 وهي المياه اإلقليمية لغزة، كمـا  -»عسكري بالدخول المياه اإلقليمية اإلسرائيليةاستثارة عمل   «األساطيل  
  .لو كانت غزة تنتمي إلسرائيل

 رغـم أن  -)وهذا يعني أن تلك القوارب لم تدمر بالفعـل (اليونان وافقت على منع القوارب من المغادرة      
  .»قة البحرية لغزةالمنط«اليونان، على النقيض من كلينتون، أشارت بصورة صحيحة الى 

، اكتسبت اليونان سمعة طيبة حين رفضت السماح بشحن األسلحة األميركية           2009في كانون الثاني عام     
ونظرا . الى إسرائيل من الموانئ اليونانية خالل االعتداء الضاري للواليات المتحدة وإسرائيل على غزة            

ر بها حاليا، من الواضح أن اليونان ال تستطيع         ألنها لم تعد دولة مستقلة في ظل الضغوط المالية التي تم          
  .المخاطرة بالتحلي بهذه النزاهة غير العادية

كريس غانيس، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحـدة، الوكالـة الرئيـسية                
لو لـم   «: س، وصف الوضع بأنه بائ    »استفزازا«للمساعدات في غزة، ولدى سؤاله ما إذا كان األسطول          

تكن هناك أزمة إنسانية، لو لم تكن هناك أزمة في كل جوانب الحياة تقريبا في غزة، لما كانـت هنـاك                     
... من كافة األمراض تنقلها المياه    % 40من المياه في غزة غير صالحة للشرب،        % 95. حاجة لألسطول 

، تضاعف عدد الفقـراء     يعتمدون على المساعدات  % 80من القوى العاملة عاطلين عن العمل،        % 45.2
دعونا نتخلص من هذا الحصار، ولـن تكـون هنـاك حاجـة             . المعدمين ثالث مرات منذ بدء الحصار     

  .»لألسطول
المبادرات الدبلوماسية، مثل استراتيجية إقامة دولة فلسطينية، والممارسات السلمية عموما، تهدد أولئـك             

دة وإسرائيل تحاوالن المحافظة على مواقف ال يمكن        الواليات المتح . الذين لديهم عقد احتكار فعلي للعنف     
االحتالل وإحباط اإلجماع الساحق منذ فترة طويلة على ضـرورة التوصـل الـى تـسوية                : الدفاع عنها 
  .دبلوماسية

  »انفورميشن كليرنغ هاوس«
  17/7/2011، الدستور، عّمان

  
  العربية" أمالكهم"مزاعم اليهود عن  .60

  محمد خليفة
أخيراً من أجل البحث عن أمالك اليهود       ” اإلسرائيلية“يدة في وزارة شؤون المتقاعدين      استحدثت دائرة جد  

واستعادتها، وتستعد هذه الدائرة الجديدة لتقـديم دعـاوى         ” إسرائيل“الذين هاجروا من الدول العربية إلى       
من اليهـود الـذين     قضائية الستعادة األمالك في الدول العربية بالطريقة نفسها التي استعاد بها الكثيرون             
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وذلك عقب إقرار الكنيست في أواخـر       . في أعقاب ما يسمى المحرقة      ” إسرائيل“هاجروا من أوروبا إلى     
للمطالبـة بحقـوق    ” الجئـين “ قانوناً ينص على اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية           2010فبراير  

 2010تموز  / يوليو 21 بتاريخ   وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر      . وتعويضات لهم   
بعد قيامها يبلغ اليوم مليون يهودي، والذين       ” إسرائيل“أن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى          

فقدوا أمالكاً تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدوالرات، ومن بين هذه األمـالك أراضٍ وبيـوت         
  .وشركات ومصانع

ة اإلسالمية نموذجاً في التسامح والتفاهم مع اليهود، وهو ما تحاول الصهيونية            لقد كانت الحضارة العربي   
أن تخفيه من أجل أطماعها في األرض العربية، مدعية أن اليهود كانوا مضطهدين في البلدان العربية، إذ                 

ني، عاش اليهود بأمن وسالم مع العرب، وظهر من بينهم مفكرون وعلماء وشعراء أثروا التاريخ اإلنـسا  
وكانوا جزءاً ال يتجزأ من تاريخ البلدان العربية التي عاشوا فيها، ولم يكن لهـم كيـان منعـزل عـن                      
مجتمعاتهم أو بمعزل عن األنشطة بكل أنواعها، بل كانوا جزءاً من نسيجها شأنهم شأن بقيـة الطوائـف                  

رت المؤامرة الكبرى في    وظلوا يعيشون جنباً إلى جنب مع العرب المسلمين إلى أن ظه          . الدينية األخرى   
 القاضي بإعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين،        1917بداية القرن العشرين المتمثلة في وعد بلفور عام         

 وإنـشاء   1948ومنذ ذلك الحين بدأ العداء بين العرب واليهود الذي بلغ ذروته باغتصاب فلسطين عـام                
مين لهم باإلساءة وما زالوا إلى اآلن مـصرين         لقد قابل اليهود إحسان العرب والمسل     . الكيان الصهيوني   

الممتدة من الفـرات إلـى النيـل،        ” التاريخية” إسرائيل“أرض  “على باطلهم ومستمرين في المطالبة ب       
وال يمكن التأكد من صحة هذه      . مدعين أن تلك المناطق كانت ضمن مملكة داود ومن بعده ابنه سليمان             

 في كتاب التوراة، ويطالبون كذلك بأرض الحجاز غربي السعودية          الرواية التي تشابه األساطير األخرى    
ويستندون إلى هجرة قبائل من اليهود إلى شبه الجزيرة العربية بعد دمار أورشليم على يد الملك البـابلي                  

م واستيطانها خيبر وتوجه بعضها جنوباً إلى يثرب، وجالئهم عـن المدينـة             . ق   586نبوخذ نصر عام    
ر في عهد النبي محمد عليه الصالة والسالم، وجالئهم عن خيبر نحو الشام فـي عهـد                 ورحيلهم إلى خيب  

  .الخليفة عمر بن الخطاب، وبعد ذلك خلت الحجاز منهم
وقد كتب عدد من الرحالة األوروبيين عن يهود البلدان العربية، ومن بينهم الرحالة جان تنود الـذي زار                  

التي تـم اكتـشافها فـي    ” الجنيزا“ نسمة، وتمثل وثائق    وقدر عددهم بعشرة آالف    1512مصر في عام ،   
مصر في نهايات القرن التاسع عشر مصدراً رئيسياً للتعرف إلى تاريخ يهود البلدان العربية من العـصر     

 شهدت مصر تدفقاً    20 وبداية القرن ال     19وفي نهاية القرن ال     . الفاطمي حتى نهايات العصر العثماني      
 لكن  1948 نسمة في عام ،    75000ا جعل العدد اإلجمالي ليهود مصر يصل إلى         في أعداد المهاجرين، م   

. والبرازيل وفرنسا والواليات المتحدة واألرجنتـين       ” إسرائيل“معظمهم هاجر في السنوات الالحقة إلى       
وكان اليهود يحرصون على اإلقامة في المدن العربية األخرى التي تتمركـز فيهـا الجهـات اإلداريـة                  

 نمواً ملحوظاً في أعداد اليهود      20ة واألنشطة االقتصادية، فقد شهد النصف األول من القرن ال           والحكومي
 نسمة  150 .000 و 1920 نسمة في عام ،    87000القاطنين في بغداد والبصرة، وبلغ تعداد يهود العراق         

. م العراقية   مقابل التخلي عن جنسيته   ” إسرائيل“ سمح لهم بالهجرة إلى      1950 وفي عام    1948في عام ،  
 وازداد بعد ذلك عددهم بسبب تدفق الالجئـين         1948 نسمة في عام     24000أما في لبنان فقد بلغ عددهم       

 هاجر معظمهم إلى الواليـات المتحـدة وفرنـسا          1967من يهود العراق وسوريا، غير أنه عقب حرب         
معظمهـم إلـى    وغـادر  1948 نسمة في عـام ، 30000وفي سوريا كان يقدر عددهم ب   . ” إسرائيل”و

 ونقلـت الحكومـة   1948 نسمة في عام ، 63000وفي اليمن كان عددهم     . ” إسرائيل”الواليات المتحدة و  
وفـي  .  حينما اندلعت الحـرب األهليـة        1962 منهم واستمرت هجرتهم إلى عام       44000” اإلسرائيلية“

ومعظم يهـود   . يكا   ومعظمهم غادروا إلى بريطانيا وأمر     1948 نسمة في عام     600البحرين كان عددهم    
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 نـسمة، وكـانوا يحملـون       140000 ويقدر عددهم ب     1962الجزائر غادروا عقب االستقالل في عام ،      
وفي ليبيـا كـان     . ” إسرائيل“ وغالبيتهم اتجهت إلى فرنسا والبقية إلى        1870الجنسية الفرنسية منذ عام ،    

” إسرائيل“ منهم إلى 30000 هاجر 1951-1948 ومابين 1948 نسمة في عام ،40000يقدر عددهم ب  
 وعقب االسـتقالل    1948 نسمة في عام ،    105000وفي تونس كان يقدر عددهم ب       . والبقية إلى إيطاليا    

 يهـودي   18000وفي المغرب، غادر    . ” إسرائيل“ غادر نصفهم إلى فرنسا واآلخر إلى        1956في عام   
 يهـودي، وبحلـول عـام       70000 وفي السنوات الالحقة غادر أكثر من        1949في عام ،  ” إسرائيل“إلى  

  . يهودي50000 بقي حوالي 1967
إن كل مالمح الثقافات والحضارات برهنت بالدليل القاطع على أن اليهود قد حظوا في ظـل الحـضارة                  
العربية اإلسالمية بما لم يتمتعوا به في أي مرحلة تاريخية أخرى أو أي بقعة جغرافيـة خـارج حـدود                    

 تاريخ شعب ما، ما شهده التاريخ العربي اإلسالمي من تسامح مـع األقليـات               ولم يشهد . الثقافة العربية   
الدينية التي كانت تعيش بين العرب والمسلمين، وقد تركت لليهود في البالد العربية حرية الحكم في مـا                  
بينهم من دون أي تدخل من العرب، وكان يحق لهم أن يوقفوا ما يشاؤون من األمـوال وأن يـستغلوها،                 

  .ك أداء شعائرهم الدينية بحرية في معابدهم الخاصة بهموكذل
نتمنى أن تأخذ هذه القضية الحساسة حقها من الطرح والبحث والقراءة من خالل الـسياسيين والبـاحثين                 

المتتالية عن حقوق اليهود في البلدان العربية       ” اإلسرائيلية“والدارسين حتى يتضح كل ما يرتبط بالمزاعم        
ن الحقوق التي اغتصبوها، وما زالوا يغتصبونها تحت مختلـف الـذرائع والحجـج              من دون الحديث ع   

الواهية وحتى ال تنعكس على مجريات الصراع العربي الصهيوني، واستنفار القوى العربية كافـة مـن                
خالل رؤية قومية تميز بين الثابت في قضية الحقوق الفلسطينية والمتغير الذي تحكمه المعطيات السياسية               

  .اهنة والذي ال يجوز أن يقترب بأي حال من األحوال من الحقوق التاريخية األساسية في الصراعالر
 17/7/2011، الخليج، الشارقة
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