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  على قطاع غزةن هجوم إسرائيلي وشيك أوساط مصرية نافذة تحذر حماس م": قدس نت" .1

أفادت مصادر مصرية فجر اليوم االثنين أن األوساط األمنية المصرية ممثلة بالمجلس العـسكري              : غزة
وفق المصدر من دول إقليمية نافـذة       " األعلى للقوات المسلحة في مصر تلقت معلومات شديدة الحساسية        

موضحة أن الهجوم لن    , ع غزة في الفترة القريبة القادمة        تنوي تنفيذ هجوم ضد قطا     "إسرائيل"مفادها أن   
  .يكون مماثل للعدوان األخير على غزة

 ال تريد أن  تحـرج نفـسها         "إسرائيل"أن  , ونوهت المصادر المصرية الخاصة لـوكالة قدس نت لألنباء       
  .ي ترادي واضحأمام المجتمع الدولي مرة أخرى عندما تقتل المدنين واألطفال وتلطخ سمعتها التي تعان

وأكدت ذات المصادر أن الهجوم سيكون بصورة أساسية لوقف الصورايخ الفلسطينية والتي إن قلت فـي                
إسـرائيل  " :متابعـة , هذه األوقات لكنها باتت تأرق التجمعات السكنية اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غـزة           

حتى توقف الذهاب إلـى هنـاك       تحاول إحراج السلطة في شهر سبتمبر المقبل في مجلس األمن الدولي            
  ".وإرغامها على ذلك بالقوة العسكرية

رها لقيادة حماس داخل قطاع غزة وذلك ألخذ االنتباه والحـذر           يوأكدت المصادر أن المعلومات تمت تمر     
مؤكدا أن قيادة حماس بغزة أخذت الموضوع على محمـل مـن الجـد              , المناسب من األفعال اإلسرائيلية   

  .والمسؤولية
المصدر أن بعض القيادات المصرية ضغطت على حماس لمحاولة إيقاف إطالق الصورايخ تجاه             ويروي  

البلدات اإلسرائيلية من قبل بعض التنظيمات الصغيرة في قطاع غزة حتى ال تنجر وراء هجوم إسرائيلي                
  .عنيف يخلط أوراق المنطقة

ن مثل هذه األمور ألنه يـضع       كما وكشف المصدر أن المجلس العسكري المصري األعلى قلق للغاية م          
 23نسفه في  موقف محرج وذلك مثل أن يتم الضغط على الحكومة والجيش من قبل الشارع بعد ثـورة                    

  .يناير بمصر لصد الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة
  18/7/2011، وكالة قدس نت
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  "فالشي" برنامج فيستعرض قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة يمركز الزيتونة  .2

 لم تكتف العديد من المؤسسات الحقوقية واإلنسانية العربية والعالمية بإدانة : محسن اإلفرنجيبقلم
الحصار اإلسرائيلي على غزة بل ترجمة تضامنها عبر خطوات عملية من خالل تسيير قوافل كسر 

ا بمقتل تسعة الحصار وتقديم المساعدات اإلنسانية رغم التهديدات المتالحقة التي تلقتها وانتهت في إحداه
  .متضامنين أتراك

قوافل المساعدات اإلنسانية التي تحمل في معظمها أدوية ومعدات طبية وأدوات لذوي االحتياجات 
 غزة المحاصرة للعام الخامس على التوالي، لكنها لم شواطئالخاصة لم تنجح جميعها في الوصول إلى 

  .2ا يحدث حاليا مع أسطول الحرية تستسلم للتهديدات والضغوطات الدولية واإلسرائيلية كم
 في جدار اختراقوأكد مركز الزيتونة للدراسات واألبحاث ببيروت على قدرة تلك القوافل على إحداث 

حاولت الخروج من دائرة الشجب " أن منظمات حقوقية وإنسانية عدة الحصار اإلسرائيلي، موضحاً
غزة عبر تسيير المساعدات، الغذائية والدوائية واالستنكار، إلى خطوات عملية لكسر الحصار على قطاع 
  ".والمستلزمات من خالل القوافل البرية واألساطيل البحرية

واستعرض قسم األرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة فعاليات القوافل البرية والبحرية لكسر الحصار 
علومات متضمن العديد من ال" باللغتين العربية واإلنجليزية" فالشي"عن قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج 

 من قافلة شريان الحياة، والظروف التي واجهتها واضطرت بعضها إلى عن نشاطات تلك القوافل بدءاً
الرجوع إلى مكان انطالقتها بعد اعتراض الزوارق البحرية اإلسرائيلية، أو جراء عدم السماح لها 

  .بالدخول عبر معبر رفح البري
 الوصول 2 استمرار محاوالت المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية ويتزامن صدور التقرير مع

 غزة رغم التهديدات وحوادث إعطاب السفن المتعمدة ومنع اليونان تلك السفن من استخدام شواطئإلى 
  .شواطئها لإلبحار إلى غزة
  ..بين الممنوع والمسموح

أخرى بحرية، كما يصنف تلك القوافل إلى قوافل برية و: وأشار التقرير إلى نوعين من قوافل المساعدات
قوافل وصلت إلى غزة بينما الثانية منعت ولم يسمح لها، بل تم مهاجمتها واالعتداء على المتضامنين 

  .على متنها في أحوال كثيرة
سفينة المروة واألمل الليبيتان، وسفينة العيد :  غزةشواطئومن بين القوافل التي منعت من الوصول إلى 

طينيي الداخل، واألخوة اللبنانية، وروح اإلنسانية، وأسطول الحرية ، ثم سفينة روح راشيل من فلس
  .كوري الماليزية

، "غزة الحرة"و" الحرية"سفينتا : أما القوافل البحرية التي تمكنت من الوصول إلى غزة وفق التقرير فهي
" الكرامة"يرتها حركة غزة الحرة، وسفينة اثة اإلنسانية المصرية، ثم سفينة األمل التي سغوسفينة لجنة اإل

  . حركة غزة الحرة وانطلقت من قبرصالتي نظمتها أيضاً" ديجنتي"القطرية، وسفينة " الكرامة"األوربية و
  ..!إصرار المتضامنين

 من الشخصيات السياسية والبرلمانية وكانت تلك السفن تحمل على متنها إضافة إلى المتضامنين عدداً
دولية البارزة في تأكيد منهم إلى رفض الحصار اإلسرائيلي المفروض على أكثر من مليون العربية وال

  .ونصف مليون مواطن في قطاع غزة
قوافل شريان الحياة الخمسة : وبخصوص القوافل البرية للمساعدات فلخصها تقرير مركز الزيتونة في

 من أمام البرلمان البريطاني في لندن، التي كان آخرها في شهر أيلول من العام الماضي وانطلقت آنذاك
أميال من االبتسامات التي وصلت قافلتها "الليبيتان، إضافة إلى قوافل " القدس"و" تحيا فلسطين"وقوافل 

  .الثالثة إلى غزة الشهر الماضي
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ية التي انطلقت من العاصمة الهند" 1آسيا "األردنية، و" 1أنصار " قافلة ومن بين القوافل البرية أيضاً
  . دولة آسيوية ووصلت غزة عبر معبر رفح البري مطلع العام الجاري20نيودلهي لتمثل 

والمالحظ من رصد مركز الزيتونة أن القوافل التي تنطلق إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية تبدأ ترتيب 
ع غزة؛ أوراقها لتنظيم رحلة جديدة بمجرد عودتها إلدراكها صعوبة األوضاع التي يعيشها سكان قطا

خاصة في ظل حرمانهم من حرية الحركة والتنقل عبر المعابر البرية والبحرية والجوية بخالف 
  .بأن غزة ال تعاني من الحصار" خداع العالم"التصريحات اإلسرائيلية التي تحاول 

 ائيليةاإلسر فيما يتعلق بردة الفعل إليه نتنياهو واجه االنتقادات الموجهة "إسرائيل"وكان رئيس وزراء 
 أراد وإذاليس هناك حصار على غزة " غزة بادعائه أن إلى اإلبحار من 2 الحرية أسطولتجاه منع 

في محاولة يائسة منه لمنع تكرار تلك "  يحرروها من حماسإن يحرروا غزة عليهم أنالمحتجون 
  .القوافل

  9/7/2011، )أمين(شبكة االنترنت لإلعالم العربي 
  

  تخفيف معاناة المسافرين الفلسطينيين عبر معبر رفح  المصرية لرئيس الحكومةهنية يدعو  .3
، نظيره المصري عصام 2011-7- 17دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، األحد 

شرف إلى تخفيف معاناة المسافرين الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر واالستمرار في 
  . رعاية المصالحة الفلسطينية

تخفيف معاناة "وقال المكتب االعالمي لمجلس الوزراء في بيان صحفي إن هنية دعا شرف إلى 
المسافرين من خالل معبر رفح وزيادة أعدادهم واالستمرار في رعاية المصالحة والدفع نحو التنفيذ 

  ". األمين والدقيق لما تم التوقيع عليه
شرف عبر وفد حكومي فلسطيني زار مصر مؤخرا وقال المصدر نفسه إن هنية أشاد في رسالة وجهها ل

على رعاية التوقيع على "وشكر الحكومة المصرية " بجهود ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية"
المصالحة الفلسطينية ومتابعة الملف الفلسطيني في جوانبه المختلفة عن قرب، ودعم حقوق الشعب 

  ". الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير
ننظر إلى مصر بوصفها الدولة العربية المركزية والرائدة التي تملك القدرات "نية في رسالته وأكد ه

  ". الكافية لتحريك العالم العربي والمجتمع الدولي لحماية القدس والضفة من االستيطان والتهويد
ر وتفعيل العمل علي رفع الحصار عن أهلنا في غزة وتحريك عجلة اعادة االعما"ودعا هنية مصر إلى 

  ".مقررات مؤتمر شرم الشيخ والتصدي لقرار االحتالل بابعاد نواب ووزير القدس
  17/7/2011فلسطين اون الين، 

  
  كل نقطة ايجابية تسجل لصالح الدولة الفلسطينية وندعمهابنرحب : دويكعزيز  .4

حة للهـضبة    قال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لقد وصلنا في ملف المصال            :بيت لحم 
  .وصعدنا كثيرا لكننا ال زلنا ننتظر تطيبق االتفاق لكي يرى النور واقعا على االرض

مكس في تمام الساعة الثامنة مساء،      /واضاف دويك في مقابلة خاصة له بثت مساء امس عبر فضائية معا           
مـستحقات  ان االحتالل االسرائيلي وضع العراقيل امام ملف المصالحة قبل ان نتفـق وهـدد بايقـاف                 

الضرائب للسلطة، وتبع االحتالل وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون عنـدما اعلنـت مـرارا               
وتكرارا معارضة االتفاق، ثم جاء دور الكونغرس والذي اصطف كعادته لجانب اسرائيل، بطلبة االخير              

  .بقطع الدعم وايقاف االموال عن السلطة الفلسطينية
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هي العقبة التـي تقـف اليـوم فـي طريـق            : لحكومة وتحديدا رئاسة الوزراء   ان قضية ا  : واكد الدويك 
المصالحة، والتي ال زالت تسبب مشكلة حقيقية في هذا الملف، امال ان يصل االخوة الى حل سريع ينهي                  

  .هذا الملف وبالتوافق
ة قال دويك ان دورنـا كمؤسـس      : وفي رده على سؤال حول دور التشريعي في تحريك ملف المصالحة          

تشريعية هو تحريك كافة القضايا العالقة، ومنذ اليوم االول لتوقيع االتفاق بالقاهرة، فقد طالبنا بتنفيذ كافة                
بنود االتفاق بندا بندا وبشكل منفرد، وعدم ربطها ببعض، وهذا احد االسباب التي تقف اليوم عقبة بوجه                  

، يقف اليوم ايضا حاجزا امام تنفيذ االتفـاق         تنفيذ االتفاق، مشيرا الى ان ملف المعتقلين في الضفة وغزة         
النه ال زال يوجد عشرات المعتقلين في السجون، رغم انه تم بحث بعض االسماء فـي اطـار االتفـاق                    
وحتى اليوم لم ينجز هذا الملف، مطالبا بالتغلب عليه الن االتفاق ينص على انهاء قضية المعتقلين عبـر                  

  .اطالق سراح االسماء التي عرضت
شار دويك الى انه توجه الى مصر من جديد وطالبها بتفعيل ملف المصالحة، وهناك حراك قادم وذلك                 وا

من اجل دفع مسيرة المصالحة بقوة لالمام، رغم ان هناك محاولة تاجيل لما بعد استحقاق ايلول متمنيا ان                  
  .يتم االنتهاء من كافة البنود العالقة

كـل نقطـة ايجابيـة      : "ه الشخصي من استحقاق ايلول قال دويك      اما فيما يتعلق بموقف التشريعي وموقف     
تسجل لصالح الدولة الفلسطينية نرحب بها وندعمها، كما ونرحب بكل نجاح دبلوماسي يمكـن ان يخـدم                 

  ".القضية، ويسجل انتصارا لهذا الشعب
 17/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   على حقل غاز قبالة غزة"ئيلإسرا" تلمح إلى تورط السلطة في سطو الحكومة في غزة .5

ألمحت الحكومة المقالة بلسان رئيس سلطة الطاقة لديها كنعان عبيد إلى شبهات تكتنف :  حامد جاد-غزة
العالقة بين وزارة المالية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة البنى التحتية اإلسرائيلية حول قرار 

 قبالة الشواطئ الشمالية لقطاع غزة اعتبارا من الخامس عشر من األخيرة بفتح حقل للغاز الطبيعي يقع
  .الشهر الحالي

هناك "وقال عبيد في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مكتب إعالم الحكومة المقالة في مدينة غزة  
غموض في عالقة وزارة المالية في رام اهللا بموضوع الغاز، فهي لم تحتج على تصريحات وزارة البنى 

ية اإلسرائيلية حول قيامها بسحب الغاز، ونحن نخشى في إطار الشك وليس اليقين أن تكون هناك التحت
اتفاقات لم يطلع عليها الفلسطينيون في موضوع الغاز أو استخراجه في المنطقة الشمالية كما حدث في 

  ".االتفاقية المصرية اإلسرائيلية
، الفتًا إلى أنه في  %99لية بحيث تصل نسبة نقائه وبين أن الغاز الطبيعي الفلسطيني يتميز بجودة عا

حال استخراجه سيشكل نهضة صناعية وسيكفل تشغيل محطة غزة لتوليد الكهرباء بكلفة اقل وبقدرة 
ودعا عبيد إلى ضرورة تكاتف الجهود فيما يخص استخراج الغاز الفلسطيني من الحقل  .إنتاجية أكبر

 قطاع غزة ، مطالبا وزارة المالية في رام اهللا أن تطلع الجمهور الشمالي والحقل المقابل لشواطئ وسط
  .على أمر الغاز ألنه بحسبه يعد سرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني

  18/7/2011، نالغد، عما
  

  ردوغان أل تنفي أي تبليغ رسمي لها بشأن زيارة مرتقبة الحكومة في غزة .6
 المقالة في قطاع غزة أي تبليغ رسمي لها بـشأن            نفت وزارة الخارجية بالحكومة    - معا - غزة -بيت لحم 

وقال مكتـب وزيـر      .زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للقطاع بعد أسبوعين          
  ".رسمياً لم نبلغ بأي شيء خاص بهذا الموضوع": "معا"خارجية المقالة محمد عوض لـ 
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صادر سياسية اسرائيلية اكدت طلب اوردغان      اليوم االحد فان م   " معاريف"وبحسب ما نشر موقع صحيفة      
زيارة قطاع غزة عن طريق معبر رفح ، وذلك بعد تأكيد من قبل ثالث جهات مختلفة باالضـافة الـى                    

 من هذا الشهر، وقد وافق المجلس العـسكري         25مصدر غربي ،وطلب اوردغان زيارة قطاع غزة يوم         
  .المصري على طلبه

  18/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  منظمة التحرير ترفض محاوالت المساس بوالية األونروا أو التغيير في اسمها: زكريا األغا .7
زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين علـى أن              .  أكد د  -غزة  

الذي أنشئت مـن    منظمة التحرير ترفض محاوالت المساس بوالية األونروا أو التغيير في اسمها الحقيقي             
 الصادر عن الجمعيـة     302اجله كوكالة أمم متحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار رقم            

  .1949العامة في العام 
األغا خالل لقائه كريس نوردال القائم بأعمال مدير عمليات األونروا بغزة في مكتبـه بمقـر                . واوضح د 

 المالية لألونروا يجب أال يكون على حساب الالجئين الفلـسطينيين           دائرة شؤون الالجئين أن حل األزمة     
عبر تقليص الخدمات المقدمة لهم مشيراً إلى المخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها األونروا والالجئـين     

  .الفلسطينيين من قبل بعض الدول
  18/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "إسرائيل"ـ اليونسكو باعتبار القدس عاصمة لال قرار لدى: وزارة الشؤون الخارجية .8

 أكدت وزارة الشؤون الخارجية انه ال يوجد قرار لدى اليونـسكو باعتبـار القـدس عاصـمة                  : رام اهللا 
إلسرائيل، وان جميع قرارات اليونسكو بخصوص القدس تعتبرها مدينة محتلة ومسجلة في قائمة التراث              

  .العالمي المهدد بالخطر
ن صادر عنها، اليوم األحد، بخصوص مدينة القدس بالنسبة لليونسكو، ان هذه القـضية              وأوضحت في بيا  

يونيو الماضي، وبعد يوم واحـد  / التي يشار إليها كانت بعثتنا قد عالجتها بنجاح منذ مطالع شهر حزيران        
عامة لليونسكو  من توجيه بعثتا فلسطين واألردن لدى اليونسكو برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى المديرة ال             

واشارت  .بخصوص ما ورد في إحدى صفحات اإلنترنيت التابعة لليونسكو أن القدس عاصمة إلسرائيل            
يونيو أصلحت اليونسكو الخطـأ الـوارد فـي الـصفحة           /  حزيران 10الخارجية في بيانها الى أنه في       

قرار لجنة التراث العـالمي     المذكورة، باعتباره يجافي الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو نفسها وآخرها          
  .التي أبقت القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وأدانت إسرائيل على ما تقوم به بخصوصها

 17/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الدولة تُنتزع وال تُستجدى : الرشق .9
، لجوء "تويتر"اس عزت الرشق على موقع انتقد عضو المكتب السياسي لـحم:  وكاالت- الرسالة نت

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبرتها 
 كدوأ .، مشددة على أن المقاومة هي السبيل لتحقيق هذا الهدف"خطوة منفردة بعيدة عن التوافق الوطني"

لمقاومة ثم المزيد من المقاومة هو سبيل الفلسطينيين النتزاع حقوقهم المقاومة ثم ا"ن إ : قائالالرشق
   ".الدولة الفلسطينية تنتزع انتزاعا وال تستجدى"، موضحا أن "وتحرير أرضهم وإقامة دولتهم

  18/7/2011الرسالة، فلسطين، 
  
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                    2209:         العدد       18/7/2011 اإلثنين :التاريخ

  نقدرها ونعدها شجاعة نادرة.. ال معلومات عن زيارة أردوغان لغزة: حماس .10
، أن د ب ا، ووكالة ريما زنادة، غزة نقال عن مراسلتها من 18/7/2011رق، الدوحة، الش نشرت
حركة حماس اعتبرت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لقطاع غزة بأنها خطوة حركة 

 5المفروض على أهل القطاع منذ أكثر من " اإلسرائيلي"وعلى الطريق الصحيح لكسر الحصار " متقدمة"
وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أن زيارة أردوغان لغزة رسالة مشجعة لكافة .  مضتسنوات

الحكام والرؤساء لزيارة القطاع لكسر الحصار، داعياً كافة الرؤساء إلى الحذو بمثل هذه الخطوة، لكنه 
 إذا تمت بالفعل ال يوجد أي معلومات حول زيارة أردوغان لكنها زيارة مرحب فيها"أنه " الشرق"أكد لـ

خاصة أن هذه الزيارة تمثل خطوة متقدمة لكسر حصار غزة وتأكيداً لفشل محاولة العزل السياسي 
  ". لحركة حماس

من غزة أن القيادي في حماس الدكتور صالح البردويل أكد في  17/7/2011قدس برس، وجاء في 
رة مرتقبة لرجب طيب أن كل ما يتردد من معلومات عن زيا" قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

  في حال قرر أردوغان زيارة غزة، فإننا"أردوغان إلى قطاع غزة ال يتعدى اإلعالم، مشيرا إلى أنه 
سنقدر له ذلك عاليا ونرى فيها شجاعة نادرة، ونحن نتوقع من أردوغان مثل هذه الزيارة ألن سلوكه 

نحن : "وأضاف". ة وللحق الفلسطينيوموقفه مشرف وكل تصريحاته السابقة مساندة للقضية الفلسطيني
  ".قادرون على توفير الحماية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حال قرر زيارة غزة

ال وجود ألي : "بمسار التفاوض، قال البردويل" حماس"وعما إذا كانت هناك محاوالت تركية إلقناع 
 من المفاوضات مع إسرائيل وهي لن تقدم "حماس"محاوالت تركية في هذا الصدد، تركيا تعلم موقف 

  .، على حد تعبيره"لن تقبل بالمفاوضات مع إسرائيل" حماس"على وساطة من هذا القبيل ألن 
  

  زيارة مشعل لمصر دبلوماسية : المصريمشير  .11
أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن زيارة رئيس المكتب السياسي خالد :  أيمن الرفاتي-غزة

, من الدرجة األولىقاهرة  العالقات الدبلوماسية مع الإطارلقاهرة خالل األيام المقبلة تأتي من في مشعل ل
  . مؤكداً ان المصالحة دائماً على أجندته

نسعى الن تتقدم عجلة المصالحة الفلسطينية وهي " :وقال المصري في تصريحات إذاعية مساء اليوم
بلوماسية لتوطيد العالقات مع القيادة المصرية الجديدة ولقاء على أجندتنا ولكن زيارة مشعل للقاهرة د
وليس الحديث عن المصالحة رغم أنها على أجندته ألن , رئيس الجامعة العربية الجديد نبيل العربي

وشدد أن حركته جاهزة للجلوس في أي وقت إلتمام المصالحة  ".المصريين راعين لها وليسوا طرف فيها
التي عفا عنها "لى شخصيات معينة لتحقيق رؤية العيش على الوهم الماضي بعيداً عن اإلصرار ع

  ."الزمن
 من ال أنال يجوز ألحد سواء حركتي حماس وفتح اإلصرار على مرشحيها وقد اتفقنا على "  :وأضاف

 ."ونحن نرفض فياض ألنه أداة أمريكا في المنطقة وهو غير مقبول شعبيا, يتم التوافق عليه يتم استبداله 
 كي تكون دستورية ، الحكومة المقبلة لن ترى النور قبل عرضها على المجلس التشريعيأنولفت إلى 

مؤكداً أن العديد من اللجان ستشكل قبل اإلعالن عنها لتذليل عقبات الملفات , مدعومة بقوة القانون
  .العالقة

  18/7/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  اً لبحث تحريك ملف المصالحة القاهرة ستدعو الفصائل قريب":الشعبية" .12
 كشف كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية صباح اليوم االثنين أن القيادة المصرية ستدعو خالل :غزة

  .األيام القريبة القادمة الفصائل الفلسطينية لتحريك ملف المصالحة المتعثرة بسبب الحكومة
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ى العاصمة المصرية القاهرة لبحث كيفية مغادرة انه سيتم دعوة الفصائل قريبا إل" معا"وقال الغول لـ
  .حالة المراوحة في تنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفا انه حتى اللحظة لم يتم توجيه أي دعوة ألي فصيل

وأوضح أن الجبهة الشعبية اقترحت على القيادة المصرية خالل لقائها أمس أن يتم دعوة اللجان العليا 
 .جل بحث مغادرة المراوحة وبحيث ضمان الشراكة في تنفيذ االتفاق من ا2009التي تشكلت في آذار 

وشدد وفد الجبهة على أهمية الدور المصري في إنجاز ملف المصالحة المتعثر وتجاوز الثنائية الضارة 
  .بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً على أهمية الحوار الوطني الشامل في معالجة جميع اإلشكاليات العالقة

  18/7/2011اإلخبارية، وكالة معا 
  

  في اسطنبولتلتقيه  والقوى قد عباسحماس عاتبة على : احمد يوسف .13
 وفدا من أن كشف الدكتور احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية السابق في الحكومة المقالة عن :بيت لحم
 األيامل  والوطنية بما فيها حماس وفتح قد يلتقون الرئيس محمود عباس في تركيا خالاإلسالميةالقوى 

  .القادمة على هامش لقائه مع سفراء فلسطين
هناك وفد من القوى الوطنية ": وقال,  عبر الهاتف من القاهرة، عيدأبوتحدث يوسف للزميل بسام و

 ورقة تسهم أوللعمل على بلورة اتفاق ,  بما فيها فتح وحماس سيشارك في ملتقى باسطنبول واإلسالمية
 مما تم أرضية تشكل أولرؤية فكرية وسياسية قادمة تكون قاسما مشتركا  والتأسيسفي تعجيل المصالحة 

  ".االتفاق والتفاهم عليه لتعزيز الرؤية السياسية للمصالحة ولطبيعة المشروع الوطني الفلسطيني برمته
 عربية أمان شبكة إلى لكنها تمر بظرف صعب وبحاجة ، المصالحة لم تفشلإن" لكن يوسف قال

 ولم تجر ، حماس عاتبة على الرئيس وأضاف".وأمريكا إسرائيل ال تحبطها أنن  خوفا موإسالمية
 يلتقي مشعل ويضعه بصورة التحركات الخارجية أن الرئيس عباس بإمكانكان . نقاشات في هذا االتجاه

 غير ملف أخرى تفهم وان يتم العمل على ملفات إلى يتوصال أن باإلمكانكان . أيلولفي وجه استحقاق 
  ".مةالحكو

  18/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

   عباس في ممارسة الضغوط على الرئيس"إسرائيل"حماس تشارك : فتح .14
 استنكر المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس :رام اهللا

  ."أنها خطوة منفردةب'عزت الرشق التي وصف بها معركة الشعب الفلسطيني بالتحرك نحو األمم المتحدة 
وأكد عساف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، األحد، أن معركتنا مع االحتالل اإلسرائيلي 

االعتراف ' انتزاع'هي معركة وطنية نخوضها بشرف واقتدار وساحاتها قارات العالم الخمس من اجل 
دة وما هذه الهستيريا والفزع الذي بالدولة الفلسطينية والحصول على عضوية فلسطين في األمم المتح

أصاب نتنياهو وحكومته التي جندت اللوبي الصهيوني في العالم والكونغرس األميركي إلحباط هذا 
التحرك، إال خير دليل على صحة ما نفعل، وتعرية ألقوال الرشق وغيره من قيادات حماس المتفرجة 

  ."استجداء"بان ما نقوم به 
  17/7/2011، )وفا(ت الفلسطينية وكالة األنباء والمعوما

  
   ساعة48نتائج مباحثات فتح وحماس تظهر خالل : العالول محمود .15

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، أن االتصاالت بين : يوسف الشايب - رام اهللا 
المقبلة ما تزال مستمرة وتجري على قدم وساق لالتفاق على تشكيل الحكومة " فتح وحماس"حركتي 

وأوضح العالول في حديث هاتفي  ".القاهرة"وتحديد موعد للقاء يجمع الحركتين في العاصمة المصرية 
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 ساعة المقبلة،من دون الحديث عن أية 48، أمس، أن نتائج تلك االتصاالت ستظهر خالل الـ"الغد"مع 
  .تفاصيل إضافية

  18/7/2011الغد، عمان، 
  

   يمس المصالحةلنبرنامج المقاومة و ..ت تشكيل الحكومة طرفاً في مفاوضانا لس":الجهاد" .16
 نافذ عزام جهود حركته للم الشمل "الجهاد اإلسالمي"استعرض عضو المكتب السياسي في حركة 

 وقعت اتفاق المصالحة الفلسطينية ودعمته "الجهاد"الفلسطيني وتجنيب الشعب معاناة االنقسام، مؤكداً أن 
، عن عزم »الجريدة«وكشف عزام، في حوار خاص مع  .ي الصفحة المؤلمةلدفع األمور إلى األمام وط

الحركة خوض االنتخابات المحلية وانتخابات المجلس الوطني، مبيناً أنها لن تشارك في االنتخابات 
   .الرئاسية وال التشريعية إذا جرت حسب االتفاقات السابقة، ألنهما جزء من اتفاق أوسلو الذي ترفضه

لن نشارك في االنتخابات التشريعية والرئاسية اذا جرت حسب االتفاقات …  واضح"الجهاد"موقف : وقال
اما االنتخابات المحلية فبعيدة عن اوسلو . السابقة، ألننا نرى ان اتفاقية أوسلو هي التي تتحكم باالنتخابات

خير يمثل كل والقيود، بالتالي يمكن ان نشارك في االنتخابات المحلية والمجلس الوطني الن اال
 ما دور المقاومة عقب تشكيل : وردا على سؤال.الفلسطينيين في الداخل والخارج وبعيد عن اتفاق اوسلو

 ال أظن أن المقاومة ستتأثر، فالظروف تعددت لكن :  قالسلطة التوافق، وبرأيك هل ستؤثر عليها؟
  : ولالطالع على نص الحوار.المقاومة ظلت خيارا أصيال

128987/18/07/2011/com.aljaridaonline://http/  
  18/7/2011الجريدة، الكويت، 

  
  كانوا جزءا من وفد متجه لتركيا.. هافتح تتهم األجهزة األمنية للحكومة المقالة بمنع سفر كوادر .17

األمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع  األجهزة خاتهمت حركة فت: الجزيرة - يو بي آي
غزة بمنع ثالثة من كوادرها من السفر عبر رفح بينما كانوا في طريقهم للمشاركة في لقاء حول 

وقال مصدر قيادي في حركة فتح لوكالة يونايتد برس إنترناشونال إن  .المصالحة الوطنية في تركيا
ودي الذي يربط غزة بمصر، منع عضو المجلس الثوري لحركة فتح األمن الداخلي في معبر رفح الحد

  .أسامة الفرا، والناشط إياد الكرنز، والصحفية سماح أحمد، من السفر
يضم قياديين من حركة حماس -  أن هؤالء كانوا ضمن وفد - الذي تورد الوكالة اسمه-وأضاف القيادي 

طريقه إلى تركيا للمشاركة في ورشة عن  كان في - والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح
  .المصالحة الوطنية

 .وندد بعملية المنع في ظل أجواء المصالحة، معتبرا أن ما جرى يعكس عدم رغبة حماس بالمصالحة
حاول التدخل "ولفت إلى أن وكيل وزارة الخارجية في حكومة حماس غازي حمد الذي كان ضمن الوفد 

  ".شل في ذلكمن أجل السماح بسفرهم ولكنه ف
  18/7/2011نت، .موقع الجزيرة

  
   آالف صاروخ في قطاع غزة عشرةأكثر من: مصادر أمنية إسرائيلية .18

 آالف 10قدرت مصادر أمنية إسرائيلية وجود أكثر من: عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس المحتلة 
دراماتيكي في قلق في إسرائيل في ضوء ارتفاع "صاروخ من أنواع مختلفة في قطاع غزة مشيرة إلى 

يدور الحديث عن صواريخ بعيدة المدى، "مشيرة إلى أنه " حجم التهريب إلى غزة في األشهر األخيرة
  ".جراد، صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ بسيطة مضادة للطائرات
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في % عشراتفي األشهر األربعة األخيرة سجل ارتفاع " وأشارت محافل استخبارية إسرائيلية إلى أنه
  ".في كميات المواد المتفجرة% ريب الوسائل القتالية إلى القطاع ومئاتحجم ته

 يصل 5 آالف صاروخ موجودة في القطاع، بضعة صواريخ فجر 10نحو "وبحسب التقديرات فإن هناك 
 كم وبضع مئات صواريخ جراد لمدى 40 كم، بضع مئات من صواريخ جراد لمدى يفوق 70مداها الى 
سبب االرتفاع في التهريب هو وهن سيطرة أجهزة األمن المصرية في "  إنوقالت،".  كم20أكثر من 

  ".سيناء
  18/7/2011الوطن اون الين، 

  
   صواريخ في النقب الغربي وعسقالنأربعةسقوط  .19

" قسام"ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن ثالثة صواريخ فلسطينية محلية الصنع من طراز : الشرق
" حوف أشكليون"ل الماضية وسقطت في مناطق مفتوحة بالمجلس اإلقليمي أطلقت من قطاع غزة الليلة قب

وقال مصدر  . ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات على حد زعمها. جنوب إسرائيل" شعار هنيغب"و
عسكري إسرائيلي إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، فجر أمس على ساحل عسقالن قرب 

  .المجلس اإلقليمي
  18/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
  سبتمبر/ أيلول لدعم استحقاقواإلعالميفتح تدعو الجاليات لتكثيف نشاطها السياسي  .20

«  قال المتحدث بإسم حركة فتح، أسامة القواسمي، في بيانٍ صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة :رام اهللا
ضح السياسة اإلسرائيلية امس انه يجب حشد كافة القوى السياسية في المجتمع الدولي لدعم هذا التوجه وف

القائمة على اإلستيطان والتمييز العنصري والرفض الكامل للشرعية الدولية، مشدداً على التأثير الكبير 
ودعا الجاليات  .الذي يمكن أن تقوم به الجاليات في حشد الرأي العام الدولي لدعم هذا التوجه الفلسطيني

 واإلعداد إلى فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية والتحضير المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني بالتوحد
من اآلن لمسيرات مليونية في أنحاء العالم يوم التصويت على القرار في مجلس األمن واألمم المتحدة 

  .ومطالبة حكوماتهم بتأييد التوجه الفلسطيني الستصدار قرار أممي يعترف بالدولة الفلسطينية
  18/7/2011هللا، الحياة، الجديدة، رام ا

  
   لجنة التحقيقأمامقرار فصل دحالن جاء بعد رفضه المثول : حسين الشيخ .21

قال عضو اللجنة المركزية لفتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ االحد في :  وليد عوض- رام اهللا
ليم  مستمرة بدءا من المناطق واالقا-  في فتح - ان عملية ترتيب االوضاع الداخلية 'تصريح صحافي 

والمنظمات الشعبية وغيرها مرورا بالمحاسبة الجريئة ألي مستوى في هذه الحركة دون تردد ودون 
   .'الخضوع لحسابات ومعادالت حاول البعض فرضها على حركة فتح ومستقبلها
جاء قرار اللجنة المركزية 'وشدد الشيخ على ان فصل دحالن من الحركة جاء في ذلك االطار، وقال 

دحالن من صفوفها بعد رفضه المثول امام لجنة التحقيق المشكلة من اللجنة المركزية بفصل محمد 
والمجلس الثوري ومواجهة التهم الموجهة اليه، ونتيجة لهذا الرفض قررت المركزية فصل دحالن 

  .'وتحويل بعض القضايا الى جهات االختصاص القضائية لتبت فيها
 ضرب صورة اللجنة المركزية بأعضائها وتستهدفه شخصيا وشدد الشيخ على ان الحملة التي تستهدف

هي استحقاق هذا الموقف وهي حملة ال وطنية وال اخالقية، وان موقعه مسؤولياته كقائد في هذه الحركة 
  .'فاالشجار المثمرة هي التي دائما ترشق بالحجارة'لن تسمح له بالنزول الى هذا المستوى 
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مع عدد من اعضاء مركزية فتح نفوا توقيف الشيخ عن ممارسة " بيالقدس العر" أجرتهاوفي اتصاالت 
مهامه مثلما نشرت مواقع مقربة من دحالن، مشيرين الى ان ما يشاع يدخل في اطار الحرب التي يشنها 
دحالن وتياره في فتح ضد قرار الفصل وضد اللجنة المركزية، واكدوا ان الشيخ ما زال على راس 

  .عمله
  18/7/2011ندن، القدس العربي، ل

  
   تواصل إضرابها عن الطعام لليوم السادس"الجهاد"أسيرة من  .22

إضرابها عن الطعام لليوم السادس على التوالي؛ احتجاجا )  عاما40(واصلت األسيرة منى حسين قعدان 
  .31/5/2011على استمرار عزلها في زنزانة انفرادية منذ اعتقالها يوم 

ان تعتبر من القيادات النسائية في حركة الجهاد اإلسالمي في محافظة جنين، جدير بالذكر أن األسيرة قعد
في جنين، التي تم إغالقها من قبل السلطات االسرائيلية بنفس " جمعية البراءة للفتاة المسلمة"وهي رئيسة 

  .الليلة التي تم اعتقالها فيها، وتعرضت قعدان لالعتقال لست مرات بلغ مجموعها ثالث سنوات
  18/7/2011، 48ع فلسطينيوموق

  
  "إسرائيل"والتفاصيل الكاملة لمفاوضات صفقة التبادل المتعثرة بين حماس  .23

 كشف مصدر مسؤول كبير في حماس داخل السجون االسرائيلية عن تفاصيل : حصريا معا-  بيت لحم
من داخل " معا" وحمل المصدر في رسالة وصلت .الصفقة المتعثرة لتبادل االسرى بين حماس واسرائيل

  .السجون تنشرها حصريا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تعثر الصفقة بسبب تردده
وعرض المصدر بالتفصيل حيثيات المفاوضات التي جرت والمرونة الزائدة التي ابدتها حماس التمام 

  . الصفقة بما فيها القبول بابعاد نحو ثمانين اسيرا الى قطاع غزة
  :ا يلي عرضا لما جاء على لسان المصدر المسؤولوفيم

  . أسير7000 اسير من أصل 1000كانت حماس مرنة حيث طالبت بـ.1
 اسير 1000 اسيرا من الـ450كانت حماس مرنة أكثر من الالزم حيث قبلت ان تحدد اسماء الـ .2

  .ر اسي1000 اسيرا المتبقين من الـ 550وان تترك حرية اسرائيل من اختيار الـ 
 اسيرا والذين ستحررهم 450كانت حماس مرنة اكثر حيث قبلت ان تفاوض اسرائيل على اسماء .3

  .ايضا
في الفترة الماضية واثناء التفاوض مع حكومة اولمرت تم استعراض االسماء بين الطرفين اسما اسما 

مستمرا على  اسيرا في حينه كان التفاوض 450 اسيرا من اصل 325وتم التوصل الى االتفاق على 
 في الضفة 325بقية االسماء وابدت اسرائيل تخوفها من وجود بعض هؤالء المفرج عنهم من الـ 

  .الغربية
 اسيرا من هؤالء الى غزة والى دول اخرى 82كانت حماس مرنة ايضا حيث وافقت على ابعاد . 4

  .حيث توقفت المفاوضات في عهد اولمرت عند هذه النقطة
جاي هاس المهمة ه رئيس وزراء اسرائيل ابرز البطاقة الحمراء لعوفر ديكل وبدأ بعد ان اصبح نتنياهو

حيث اراد ان يجري تعليمات نتنياهو الجديدة لكن حماس كانت حاسمة في عدم الرجوع الى الخلف وان 
مر تبدأ المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها وكان الرد ايجابيا عند الوسيط االلماني، الغريب في اال

انه خالل زيارة الوسيط االلماني تبين ان بيبي كان يريد ادارة الملف وال يريد انهاءه النه ما كان بين 
  .الوسيط االلماني هو اعادة طرحه لعرض قديم ولكن بصيغة جديدة
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وبعد عدة اشهر من المراوغة حضر الوسيط االلماني وقال بأن الطرف االخر جاد في مساعيه ويجب 
تطرح عرضا نهائيا ومعقوال وهو متأكد من ان اسرائيل ستتعامل مع الموضوع ايجابيا على حماس ان 

  .وبالفعل ابدت حماس مرونة غير مسبوقة حيث عرضت على نتنياهو الصيغة النهائية
 الذين تم االتفاق عليهم في عهد اولمرت يبقى وضعهم على ما هو عليه وتبدأ 325االسرى . 1

  . اسيرا منهم الى غزة ودول اخرى82حماس تبقى على موقفها على ابعاد مفاوضات بعد هذه النقطة و
وكان هذا عرضا سخيا من حماس وفوق ذلك اكدت حماس ان اسرى عرب اسرائيل الذين تشملهم هذه .2

 عاما فأكثر على ان يتقدموا 30 الى 20الصفقة هم ممن امضوا فترات طويلة في السجون تصل من 
  . االسرائيلية ويتم ابعادهمبطلب التخلي عن الجنسية

  :ولكن رد بيبي عقب اجتماع السباعيه كان على النحو التالي
 اسما المختلف عليهم وابتكر قائمة من قائمة جديدة من 125رفض بيبي نهائيا طرح حماس حول الـ .1

  . اسما غالبيتهم من االحكام البسيطة125طرف اسرائيل لوحدها فيها 
 اسيرا منهم بالمقابل نتنياهو اشار الى 82تفاق عليهم وافقت حماس على ابعاد  التي تم اال325قائمة .2

  . اسيرا اخر وهذا ما نسف الصفقة76
  .عدم الموافقة على االفراج عن اسرى عرب الداخل وهذا يعني ان نتنياهو ال يريد ان يحسم المسألة.3

  .ان حماس قدمت عروضا كبيرة عندما قدمت شريطا مصورا عن شاليط
هناك تضليل كبير في االعالم االسرائيلي ويشارك فيه محللون كبار ألن حماس ال يكون بمقدورها ان .3

تكون مرنة اكثر مما قدمت حتى لو تم الضغط على اسراها فلن يكون بمقدور احد منهم ان يتخلى عن 
الجماعي وعلى اسمه في الصفقة وحماس تحملت اطرافا فلسطينية متربصة بالمزاودة في مسألة االبعاد 

  .استعداد لتحمل هذه المسألة في سبيل انجاز هذه الصفقة
هنالك محللون اسرائيليون كبار يعتمدون اثارة الرعب في الشارع االسرائيلي من خالل ان عمليات 
التبادل السابقة قد تسببت بأضرار امنية كبيرة لدولة اسرائيل وأن هؤالء سيعودون بمعتقدات اسرائيل 

والمعلومات التي عندنا تؤكد ان من االسرى الذين افرج عنهم " القتل واالرهاب" تسميه بـ لممارسة ما
  . وصفقة الحتان لم يعودوا الي عمل اضر بأمن اسرائيل85في صفقات تبادل قديمة قبل صفقة الـ 

بيبي يستخدم ملف شاليط لمصالح سياسية ولن يتغير اال اذا اتضح لمن حوله وممن : خالصة القول
  .عرفون في اسرائيل انه يخدع عائلة شاليط ويضلل الرأي العام االسرائيليي

  17/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  سأصوت ضد مقترح قانون التحقيق مع المنظمات اليسارية: نتنياهو .24
الحسيدية "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل مراسم تكريم لمبوعثي : طال يحزقيلي

إننا لسنا بحاجة إلى التحقيقات في الكنيست، وإننا ال نُريد لجان : "يوم أمس الخميس] متدينين يهود" [الفرع
". ولكن هناك من ال يوافقني، ولذلك سأمنحهم حرية التصويت، ولكنني سأصوت ضد القانون. تحقيق

يتنا وعضو الكنيست ويشار إلى أن التصويت على اقتراح القانون، الذي بادر به كل من حزب إسرائيل ب
  .عن حزب الليكود داني دانون، سيتم يوم األربعاء القادم

  هذا وتُعتبر كلمات نتنياهو هذه معارضة تماماً لموقف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي طلب 
التوافق اإلئتالفي في التصويت الذي سيجري يوم األربعاء على تشكيل لجان تحقيق ضد المنظمات 

  .اليسارية
  16/7/2011، 1831رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري،
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   إرهابية اإلسرائيليةمنظمات حقوق اإلنسان: ليبرمان .25
هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في جلسة الحكومة :  برهوم جرايسي- الناصرة

ة في داخل إسرائيل، ناعتا إياها اإلسرائيلية أمس األحد، المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية أو تلك الناشط
باإلرهاب، بسبب مالحقتها لالحتالل وجرائمه، وطالب بإقرار نهائي لتشكيل لجنة تحقيق في نشاط هذه 

  .المنظمات
وكان ليبرمان يرد في كلمته امام جلسة الحكومة على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تأييد 

منظمات "برلمانية بزعامة ليبرمان، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نشاط ال" يسرائيل بيتينو"مبادرة كتلة 
  .، بقصد المنظمات الحقوقية، وتلك التي تالحق االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه"اليسار

إبداء ) نتنياهو(ورئيسه ) الحاكم(وقال ليبرمان في جلسة الحكومة، إنني أتوخى من قادة حزب الليكود 
وتابع . الة، وأن ال يقفوا ضد قرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضد منظمات اليسارروح الشراكة والزم

إن الحديث يجري عن منظمات ارهابية ومتعاونة مع اإلرهاب، فكل تلك المنظمات "ليبرمان قائال، 
 وغيرها،" كاسرو الصمت"يش دين و) "المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية(و" عدالة) "الحقوقية الفلسطينية(

التي تنقل معلومات مزيفة ومشوهة للخارج، تساهم في سحب شرعية إسرائيل، فهم دافعوا عن أولئك 
الناشطين على متن سفينة مرمرة، وكشفوا على أسماء ضباط في الجيش اإلسرائيلي أمام محاكم عديدة 

 اعتقد أن قانون إنني"ورد عليه نتنياهو قائال، ". في العالم، وساعدوا حزب اهللا من خالل عمليات تجسس
مقاطعة المستوطنات هو قانون مهم، ولكن يجب التحرك بمقاييس محددة وبحذر، وفي كل األحوال يجب 

  ".احترام القانون وجهاز القضاء
  18/7/2011، الغد، عمان

  
  نتنياهو يتخلى عن المصالح األمنية من أجل أن يرضي صفوف اليسار: "إسرائيل بيتنا" .26

ضاء حزب إسرائيل بيتنا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب هاجم أع: سفي عوفاديا
إعالنه يوم أمس الخميس عن أنه سيعارض اقتراح القانون الذي بادر إليه الحزب لتشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل المنظمات اليسارية، وهو اقتراح القانون الذي ظهر مرة أخرى في 

  ".قانون المقاطعة"اب المصادقة على أعق
من جهته هدد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بأن أعضاء كتلته سيصوتون ضد نظام االئتالف الحاكم، 

وقد قالت مصادر . وخصوصاً في التصويت على اقتراحات القوانين الحساسة والمهمة بالنسبة للحكومة
لى عن المصالح األمنية من أجل أن يرضي صفوف إن رئيس الوزراء يتخ: "في حزب إسرائيل بيتنا

  ".اليسار
  16/7/2011، 1831رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري،

  
   ألنها تخرج إرهابيين"يتسهار"  مستوطنةيجب اغالق المدرسة الدينية في: آفي مزراحي .27

زراحي في برنامج العسكرية في جيش االحتالل، آفي م» منطقة المركز«قال قائد ما تسمى : رام اهللا
االلكتروني امس، » هآرتس«على القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي ونقلها موقع » واجه الصحافة«

  .إن هناك بؤرا في االستيطاني اليهودي في الضفة الغربية يخرج منها عناصر إرهابية يجب معالجتها
برئاسة الراف يتسحاك غينزبورغ » ايعود يوسيف ح«وتطرق في حديثه إلى المدرسة الدينية اليهودية 

، وقال إنه يوجد في هذه المدرسة عناصر ال تتماشى تقاليدها مع الديمقراطية، »يتسهار«في مستوطنة 
  .وهي تمثل اقلية وليست اغلبية ويجب إغالق هذه المدرسة

وفي حديثه . »العناصر«واعتبر مزراحي أن النسيج االجتماعي لغالبية المستوطنين ال يتألف من هذه 
نشاطا «المستخدمة ضد الفلسطينيين اعتبر ذلك » جباية الثمن«عما يسمى لغة المستوطنين المتطرفين 
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وناشد المحاكم القيام بعمل اكبر من اجل مساندة قوات االمن في وقف هجمات . »إرهابيا يهوديا
  .المستوطنين ضد الفلسطينيين

 كثيرة كهذه، ولكن يجب توفير غطاء للقوات العاملة وبحسبه فإن قوات األمن تنجح في إحباط محاوالت
  .هناك عن طريق القضاء واألحكام الرادعة

ولدى سؤاله عما يتوقع من الفلسطينيين في الشهور القريبة، قال مزراحي إنه ال يوجد لدى القيادة 
أمن السلطة الفلسطينية مصلحة بتغيير الوضع الذي يتم فيه تنسيق أمني بين قوات الجيش وبين أجهزة 

  .الفلسطينية
وأضاف أن تقديرات الجيش تشير إلى أنه من غير المتوقع أن تندلع انتفاضة مسلحة بالمقاييس التي 

قد تندلع انتفاضة شعبية وخرق للنظام بشكل جماعي بسبب خيبة األمل «وقال إنه . حصلت في السابق
  .لسيناريوهاتوبحسبه فإن الجيش مستعد لمثل هذه ا. »عما قد يحصل في أيلول

  18/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ضده وبالده" معاداة السامية"سبانيا يغادر شاكيا من تنامي أ في يسرائيلاإلسفير ال .28
أنهى السفير اإلسرائيلي في مدريد رافائيل تشوتز مهمته الدبلوماسية برسالة : مدريد ـ حسين مجدوبي

 أنه تعرض لها، بينما يرى مني يشتكي من معاداة السامية التي زعمثيرة للجدل وجهها للرأي العام اإلسبا
عدد من المثقفين والسياسيين أن هذا الموقف ناتج عن الرفض المطلق لإلسبان لمواقف إسرائيل في 

  .القضية الفلسطينية وفشل اليهود في تشكيل لوبي لصالحهم في هذا البلد األوروبي
 بالده على االنترنت رسالة مما قاله فيها إنه لم يشهد سوى ونشر السفير المغادر في موقع سفارة

مناسبات جميلة قليلة للغاية في اسبانيا مقابل االنتقادات القوية التي تعرض لها وبالده، وكلها تدخل، كما 
  .يرى، في نطاق معاداة السامية

لمختلف الثقافات والديانات وتساءل السفير في الرسالة عن الدور الذي ترغب اسبانيا في القيام به كفضاء 
وتناولت . في إشارة الى ما شهدته األندلس في العصور الوسطى' الثقافات الثالث'أو ما يعرف بـ

مسهب بين مؤيدين لمضمونها، وإن كانوا قلة،  الصحافة والطبقة السياسية في اسبانيا الرسالة بشكل
  .ورافضين وهم األغلبية

  18/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  المستوطنينبين الجيش اإلسرائيلي وقائد عسكري إسرائيلي يحذر من صدامات مسلحة  .29
حذر قائد عسكري إسرائيلي خالل جلسات مغلقة من خطر تطور األمور في الضفة الغربية إلى صدام 

الذي يدعو إلى " توراة الملك"مسلح بين الجيش والمستوطنين، معتبرا أن الخطر يكمن في كتب مثل كتاب 
  . غير اليهود ويحرض على العنفقتل

إن " ونقلت صحيفة معاريف عن العميد نيتسان ألون، قائد الكتيبة  العاملة في الضفة الغربية، قوله 
المقرر " متسبيه يتساهر"إمكانية فتح أحد المستوطنين النار باتجاه الجنود خالل إخالء البؤرة االستيطانية 

  .ليس نقاشا نظريا فقط" توراة الملك"اليا وإن الخطر الكامن في كتاب تنفيذه نهاية العام، أمر ال يعتبر خي
بالنسبة إلى هؤالء ليس أمرا نظريا ولكنه يتجلى في عمليات " توراة الملك"وأضاف نيتسان أن كتاب 

وأعرب العميد ألون أكثر من مرة . إحراق المساجد التي من شأنها أن تشعل حريقا كبيرا في المنطقة
عن اعتقاده بأن األعمال ) أيلول(واجتماعات تقييم األوضاع استعدادا الستحقاق سبتمبر خالل جلسات 

التي تقوم بها األقلية المتطرفة بين المستوطنين، ورد الفعل المتخاذل والمتسامح الذي يظهره التيار 
  .نفالمركزي من شأنها أن تجر مجموعة كبيرة من األشخاص تقدر باآلالف إلى دائرة التطرف والع

  16/7/2011نشرة قدس نت، ترجمات الصحف العبرية، 
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  مناطق مأهولة بالسكان بوالحرب المقبلة ستشهد قتاالً " جيش منظّم"ـحماس تتحول ل:  إسرائيليضابط .30

جيش "إعتبر نمرود نخشون، أحد كبار ضباط سالح الجو الصهيوني، أن حركة حماس باتت تتحول إلى 
التي لم تكف عن التدريبات والتجهيزات، وتمتلك " الكتائب"مشيراً إلى أن ، ممثلة بكتائب القسام، "منظّم

وأوضح نخشون أن سفن سالح البحر والوسائل البرية . قرب طولكرم" كفار سابا"صواريخ تصل إلى 
من شأنها أن تجد نفسها تحت تهديد حقيقي من قبل حماس سواء " معطف الريح"غير المجهزة بمنظومة 

وأكد نخشون أن . و الوسائل القتالية الحديثة التي هربت إلى قطاع غزة عبر األنفاقعبر الصواريخ أ
الحرب المقبلة ستشهد قتاالً في مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ولبنان، مشيراً إلى أن سالح الجو 

حزب "لن يتورع عن استهداف المساجد والمدارس والمستشفيات في حال استخدامها من قبل حماس أو 
  ".إسرائيل"كمنصات إلطالق الصواريخ على " اهللا

  16/7/2011، 2307التقرير المعلوماتي 
  

  سرائيلية تؤيد التسوية مع تركيا حتى لو كان الثمن تقديم االعتذار اإليةمنجهزة األاأل .31
سربت مصادر عسكرية إلى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس أنها ترى ضرورة :  نظير مجلي - تل أبيب

ي وقف التدهور في العالقات التركية اإلسرائيلية فورا، والسعي إلى إعادة العالقات إلى سابق عهدها، ف
وعدم االنجرار وراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي يعرقل تحسن العالقات تحت حجج 

ة معنية جدا وقالت هذه المصادر إن الحكومة التركي. وغير ذلك» احترام الذات«و» الكرامة القومية«
بتحسين العالقات مع إسرائيل، وقد بادرت إلى خطوات في هذا السبيل، إال أنها تضع شرطا وهو أن 
على إسرائيل أن تعتذر لها على قتل تسعة من مواطنيها في الهجوم على أسطول الحرية األول في السنة 

  .الماضية
يع األخيرة، بمشاركة ممثلي األجهزة وكشفت هذه المصادر أنه خالل مناقشات داخلية جرت في األساب

األمنية ووزارة القضاء في إسرائيل، تقرر التوجه إلى الحكومة بطلب إنهاء هذا الملف حتى لو اضطرت 
وقد طرحت القيادة العسكرية إمكانية صياغة اعتذار بشكل حذر بما يتيح تسوية . إلى تقديم اعتذار

ول هذه القضية قد يورط الجيش اإلسرائيلي في األزمة، وحذرت من أن االستمرار في الخالف ح
وأوضحت قيادة الجيش أن منظمي أسطول الحرية يحتفظون . محاكمات ومالحقات قضائية بال حدود

بملفات دسمة تحتوي على صور التقطت خالل الهجوم وظهر فيها جنود وضباط كثيرون من الجيش 
وأن هذه الصور يمكن أن تستخدم أساسا وغيرها، » مرمرة«اإلسرائيلي وهم يسيطرون على سفينة 

لمحاكمتهم، خصوصا وأن عناصر من اليسار اإلسرائيلي تتعاون مع منظمي األسطول وتزودهم 
  .بمعلومات إضافية، وهذه المعلومات ستجعل كل ضابط وجندي منهم مطاردا في القضاء في العالم

ويوافق وزير الدفاع إيهود . غراماتولهذا يريد الجيش إنهاء الملف حتى يحمي جنوده من السجن وال
وقد صرح لقناة التلفزيون الرسمي في إسرائيل بأقوال . باراك على موقف الجيش ويتبناه في الحكومة

من الناحية االستراتيجية توجد إلسرائيل مصلحة عليا في تسوية الخالفات «: توضح هذا الموقف، فقال
اية المطاف يجب أن ندرك أنه توجد لنا مصالح كبيرة مع تركيا، الكرامة القومية مهمة، ولكن في نه

  .»هنا
  18/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  التحقيق مع ليبرمان في كانون األول بتهمة تبييض أموال .32

أعلن مسؤول إسرائيلي أمس أن المدعي العام اإلسرائيلي سيستمع في كانون األول :  أ ف ب- القدس 
  . ليبرمان الذي يشتبه في تورطه بقضية تبييض أمواللوزير الخارجية أفيغدور) ديسمبر(
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. المفاوضات تتواصل في شأن موعد الجلسة«وقال المسؤول في وزارة العدل طالباً عدم كشف هويته أن 
  .»لكن ليبرمان سيمثل أمام المدعي العام يهودا واينشتاين مبدئياً في نهاية كانون األول المقبل

الماضي أنه ينوي ) أبريل(لن المدعي العام اإلسرائيلي في نيسان وبعد عشر سنوات من التحقيق أع
غسل األموال والتالعب بالشهود «اليميني المتطرف بتهم » إسرائيل بيتنا«مالحقة ليبرمان رئيس حزب 

  .ويعاقب القانون اإلسرائيلي المتورطين في تبييض أموال بالسجن عشر سنوات .»واالحتيال
  18/7/2011، الحياة، لندن

  
   بالمصالحة الفلسطينية وفتح حوار مع حماسباحث إسرائيلي ال يستبعد ترحيبا أميركياً .33

باحث إسرائيلي كبير إنه من غير المستبعد أن تفتح اإلدارة األميركية الحالية، حوارا عميقا  قال: تل أبيب
  .مع حركة حماس، وأن ترحب واشنطن بالمصالحة

ب جديد صدر في نهاية األسبوع، أن يكون مفتاح الحوار وتوقع البروفسور وليام زرطمان، في كتا
تصريحا من مسؤول في البيت األبيض يعتبر فيه الموقف األميركي بعدم االعتراف بنتائج االنتخابات 

. ، التي فازت بها حماس بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي، خطأ فاحشا2006الفلسطينية التشريعية عام 
صالحة الفلسطينية واعتباره خطوة إيجابية على طريق إقامة الدولة الفلسطينية ويعلن فيه قبول اتفاق الم

  .واالعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية المتوقع إعالنها في كل لحظة
الرئيس «ولكن . وقال زرطمان، إن ما يعيق مثل هذا التطور اليوم هو الحسابات االنتخابية األميركية

: وأضاف. »بية مقنعة كفيلة بأن تجعل خطوته مقبولة على أوساط كثيرةباراك أوباما يتمتع بقدرات خطا
وحسب دراسة . اإلدارة األميركية تدير اليوم حوارا مكشوفا مع حركة اإلخوان المسلمين في مصر«

 وحتى 1968 منظمة إرهاب نشطت خالل الفترة من سنة 648يتضح أن من بين ) راند(علمية لمعهد 
 في المائة حققت أهدافها الوطنية، وفقط 10ئة، وانتقلت إلى العمل السياسي و في الما43، تفككت 2006

واعتبر هذه المعلومات مصدر وحي مهم للسياسة األميركية .  في المائة منها تحطمت بقوة السالح7
  .الجديدة

  18/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   تغادر المستوطنات تجنبا للمقاطعة إسرائيليةشركات .34
االستيطانية اإلسرائيلية أمس، عن قرارها بنقل " يونيليفر"أعلنت شركة :  برهوم جرايسي-  الناصرة

التابعة لمستوطنات جنوب مدينة رام اهللا المحتلة، إلى منطقة صفد " بركان"مصنعها من المنطقة الصناعية 
ت ، وهو ما فسرته جهات إسرائيلية بأن هروب شركة أخرى من المستوطنا1948في شمال مناطق 

  .بسبب حمالت مقاطعة المستوطنات الفلسطينية وفي إسرائيل والعالم
، وقد برز اسم هذا "بايغل بايغل"وتنتج شركة يونيليفر مخبوزات وأنواعا مختلفة من البسكويت، من نوع 

النوع من المخبوزات، قد عدة اشهر في حملة مقاطعة بضائع المستوطنات التي أطلقتها في حينه السلطة 
  .نية، وتبع ذلك حمالت مقاطعة في إسرائيل، وأيضا في العالمالفلسطي

 دولة، وقد تجنبت في بيانها 150وشركة يونيليفر تابعة باألساس لشركة بريطانية هولندية، وتعمل في 
  .ذكر المقاطعة، إال أن جهات إسرائيلية قالت إن التوقيت ليس صدفة

  18/7/2011، الغد، عمان
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  عى إلى تجنيد عمال األنفاق  يس"شاباكال: "تقرير .35
بحربها االستخبارية ضد جميع قطاعات المجتمع " الشاباك"تستمر دولة الكيان وجهاز مخابراتها الداخلي 

عمال األنفاق بين قطاع غزة , وقد كان من ضمن المستهدفين للتجنيد في هذه المرة, الفلسطيني
  .وجمهورية مصر العربية

عن تكثيف رجال الشاباك االتصال على الهواتف " نحو وعي أمني.. المجد"وقد كشف مراسل موقع 
إضافة لعرض إغراءات مالية , النقالة للعاملين في األنفاق الحدودية مع جمهورية مصر بهدف تجنيدهم
  .عليهم مقابل الحصول على معلومات حول النشاط اليومي لعمل األنفاق

, ض األشخاص لقطاع غزة مقابل مبالغ ماليةمن جهة أخرى طلب الشاباك من بعض العمال إدخال بع
بينما عرض أحد الضباط على بعض العمال إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والممنوعة مقابل 

  .مبلغ مالي كبير
لكن مع استمرار رفض العمال لهذا , وقد انتحل ضابط المخابرات شخصية مصرية للحديث في البداية

مهدداً إياهم بالموت في قصف الطائرات الحربية , ن الجيش الصهيونيالطلب كشف الضابط عن كونه م
  .على الشريط الحدودي إن لم يدخلوا هذه الممنوعات للقطاع

, فشلت جميع مخططات الشاباك, وفي ظل الرقابة الشديدة التي تقوم بها األجهزة األمنية على األنفاق
وألقي القبض على عدد ممن تعاون , لمحاوالتحيث تعاون العمال مع رجال األمن إلحباط جميع هذه ا

  .مع الشاباك
  17/7/2011، نحو وعي أمني..موقع المجد

  
   وأردوغان يعمل على قيادة العالم اإلسالمي..من المستحيل عودة العالقات بين تل أبيب وأنقرة: دراسة .36

اسات اإلستراتيجية في دراسة جديدة أصدرها معهد بيغن ـ السادات للدر :الناصرة ـ زهير أندراوس
في تل أبيب ونشرها على موقعه االلكتروني، حول األزمة في العالقات الثنائية بيت تل أبيب وأنقرة، قال 
البروفيسور إيتمار عنباري، المدير العام للمعهد إن المطالب التركية من إسرائيل لحّل األزمة غير 

سرائيل التي يقودها التيار اإلسالمي بقيادة رئيس الوزراء، معقولة، واالعتذار لن يغير السياسة المعادية إل
رجب طيب أردوغان، وعليه، يطالب عنباري الحكومة اإلسرائيلية باالنتقال من مرحلة الدفاع عن نفسها، 
إلى مرحلة الهجوم على تركيا، ألن السياسة الحالية لتل أبيب تجاه أنقرة، تُعبر عن ضعف، ليس إال، 

  .عبيرهعلى حد ت
واستطردت الدراسة أن العالقات الجيدة مع تركيا هي في الواقع قيمة جدا، ولكن الوضع الذي كان قائما 
من غير المحتمل أن يعود في المستقبل القريب، ذلك أن التدهور في العالقات ليس ناتجا من السياسات 

رده إعادة تقييم رئيسية في السياسة الخارجية اإلسرائيلية في الساحة العربية أو في مكان آخر، أنّما م
  . التركية في ظل حزب العدالة والتنمية اإلسالمي الحاكم

ورأت الدراسة أن النصر االنتخابي األخير لحزب العدالة والتنمية من شأنه تعزيز التخلي عن السياسة 
لعدالة والتنمية يبتعد عن الغرب، الخارجية التركية التقليدية الموالية للغرب، في المقابل، فإن حزب ا

 ،ويريد تحسين العالقات مع الجيران المسلمين، ويملك طموحات لقيادة الشرق األوسط والعالم اإلسالمي
عالوة على ذلك، فقد انضمت أنقرة إلى القوى اإلسالمية الراديكالية في الشرق األوسط، ووقفت إلى 

  .اس في غزة، وحزب اهللا في لبنانجانب إيران، واإلخوان المسلمين في مصر، حم
لألسف، ما دام حزب العدالة والتنمية في السلطة، ينبغي على إسرائيل أن تخجل من استئناف األمن 
والتعاون في مجال االستخبارات، ألنّه ال يمكن الوثوق في الحكومة التركية الحالية وتسليمها األسرار 

لى طهران في اليوم التالي، كما قالت الدراسة إنّه ال ينبغي أن والتكنولوجيا المتطورة، ألنّهم سينقلونها إ
تنخدع إسرائيل بالمنافسة بين إيران وتركيا في قضية األحداث بسورية، وحتى إذا ما زالت سورية 
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موضع خالف بين إيران وتركيا، فإنّهما متفقتان في مجاالت أخرى، مثل معارضة القومية الكردية، 
 في العراق، ومساعدة عناصر اإلخوان المسلمين في العالم العربي، وإضعاف وتقسيم مناطق النفوذ

  .المنافسة اإلقليمية مثل إسرائيل
وتقترح الدراسة على حكومة نتنياهو اختراق الرأي العام في تركيا، ذلك أن هناك قطاعات واسعة من 

جهات اإلسالمية، وال يمكن األتراك لم تُصوت ألردوغان في االنتخابات األخيرة، بسبب كرهها للتو
التقليل من التعاطف مع إسرائيل من قبل المثقفين والنخب التجارية والعسكرية، على الرغم من إن هذه 

  ..الفئات ال تملك النفوذ السياسي الكبير في الوقت الحاضر
  18/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  48نيين داخل أراضي الفلسطي" لم شمل"تمديد مفعول قانون حظر ": إسرائيل" .37

أقرت الحكومة اإلسرائيلية، تمديد سريان مفعول القوانين التي يحظر بموجبها لم شمل العائالت : الناصرة
  .الفلسطينية داخل الخط األخضر مع ذويهم المقيمين في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة

دق باإلجماع خالل جلسته المنعقدة اليوم وأفادت اإلذاعة العبرية، أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي قد صا
لم "، على طلب وزير الداخلية إيلي يشاي تمديد مفعول األنظمة المتعلقة بحظر عملية )17/7(األحد 
لفلسطينيي الداخل مع عائالتهم في الضفة والقطاع، وحظر منح حق اإلقامة داخل األراضي " الشمل

  . غزة للمواطنين الفلسطينيين من1948المحتلة عام 
وأوضحت اإلذاعة، أن الدوائر األمنية اإلسرائيلية ترى أن الفلسطينيين يستغلون تصاريح اإلقامة في 

  .، على حد تقديرها"مساعدة عناصر إرهابية لتنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية" لغايات 48أراضي 
  17/7/2011قدس برس، 

  
  الثين بيتاً خالل غارات إسرائيليةتضرر أكثر من ثو ن فلسطينييإصابة عشرة: بيت حانون .38

أصيب عشرة مواطنين من بينهم أربعة أطفال بجروح بين متوسطة وطفيفة، خالل  :كتب خليل الشيخ
ونقل الجرحى وهم أقرباء إلى مستشفى بيت  .قصف جوي إسرائيلي على بلدة بيت حانون، فجر أمس

م أبنية وزجاج متطاير تسبب بجروح إنهم تعرضوا لحطا: حانون لتلقي العالج، وقالت مصادر طبية
  .ورضوض وكسور في أجسادهم، ثم غادروا جميعاً المستشفى

 منزالً، بينما تضررت ثالثة منازل أخرى بشكل 30وقدر عدد المنازل المتضررة بشكل جزئي بنحو 
  .شبه تام، وثالثة محال تجارية

فجار عبوة ناسفة، أو صاروخ محلي تباينت أسباب االنفجار بحسب شهود عيان بين كونها ناجمة عن ان
 وأكد أصحاب المنزل الذي تضرر ،إنه ناجم عن قصف جوي إسرائيلي: في المكان، بينما قال آخرون

من جانبها، نفت مصادر  و.16بسبب االنفجار بأنه ناجم عن قصف طائرات إسرائيلية من نوع أف 
  .نعسكرية إسرائيلية أي نشاط لقوات جيش االحتالل في بيت حانو

  18/7/2011، رام اهللا، األيام
  

  االحتالل يلقي منشورات تحريضية شمال غزة .39
قال شهود عيان إن طائرات االحتالل اإلسرائيلي ألقت، الليلة، منشورات تحريضية على : شمال غزة

أن المنشورات احتوت على ) صفا(وأوضح مراسل  .المقاومة الفلسطينية في منطقة شمال قطاع غزة
 إلى أن جيش  متر، مشيرا300ًنين من االقتراب من السياج الحدودي لمسافة أقل من تحذير للمواط

كما حرضت المنشورات على  .االحتالل هدد كل من يتجاوز هذه المسافة بأنه يعرض نفسه للخطر
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المقاومة بادعائها أن المقاومين يحفرون األنفاق ويهربون األسلحة إلى قطاع غزة رغم علمهم بأنهم 
  .هدفا لعمليات الجيش اإلسرائيلييشكلون 

وحاول جيش االحتالل من خالل هذه المنشورات إسقاط المواطنين في فخ العمالة من خالل دعوته 
للسكان باالتصال عبر الهاتف الخلوي أو إرسال رسالة عبر البريد االلكتروني لتقديم معلومات عمن 

وتضمنت المنشورات رسم  .حسب تعبيره". نفاقالعناصر الضالعة في صناعة الموت المتعلق باأل"أسماها 
  .بياني للحدود مع المسافات التي يحظر على المواطنين االقتراب منها

  17/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  

  توسيع مستوطنتين في األغوار .40
 مسكيوت: باشر عدد من المستوطنين أمس عمليات التوسيع في مستوطنتي: ماهر إبراهيم - غزة 

وقال شهود عيان إن المستوطنين بدؤوا إضافة طوابق جديدة لمبان . وميخوال في منطقة األغوار الشمالية
وأضافوا أن المستوطنين شرعوا ببناء . في مستوطنة مسكيوت التي أضيف لها قبل شهور حي جديد

إلى عمليات غرف جديدة في المستوطنة التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من األراضي، باإلضافة 
  .توسيع تجري في ميخوال

  18/7/2011البيان، دبي، 
  

  النقابات تهدد بإضراب مفتوحو... األزمة المالية للسلطة تهدد االستقرار الوظيفي .41
، بعدما شكك الرئيس  خطيراًدخلت األزمة المالية للسلطة الفلسطينية منعطفاً:  كفاح زبون-  رام اهللا

على دفع نصف رواتب موظفيها الشهر المقبل، وهو ما قاد نقابات محمود عباس في قدرة السلطة حتى 
   .الموظفين للتلويح ببدء إضراب مفتوح عن العمل، قد يشل مؤسسة السلطة المدنية برمتها

وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن مجلس النقابة ينتظر من الحكومة 
واتبهم وتوضيح المعلومات عن الوضع المالي، أو الجلوس لوضع خطة طمأنة الموظفين حول مصير ر

 إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق واضح مع "إضراب مفتوح"وحذر من . للتعامل مع األزمة بالشراكة
ددتها النقابات للحكومة من أجل  من هذا الشهر، وهي المهلة التي ح26النقابات حول الوضع المالي قبل 

   .حل القضايا الخالفية العالقة
  18/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   سنواتخمس تم اعتقالهم خالل 835 من بين  فلسطينياً طفال834ً إدانة :"بتسليم"تقرير لمنظمة  .42

 تم تبرئة واحد فقط  فقد قد، حول اعتقال القاصريناإلسرائيلية" بتسليم" في احدث تقرير لمنظمة :بيت لحم
  .2010-2005 الحجارة بين عامي إلقاء فلسطينيا بتهمة  قاصرا853ًمن بين 

استندت في تقريرها الذي صدر االثنين على البيانات التي تم الحصول عليها من المتحدث باسم " بتسيلم"
  .قط بإلقاء الحجارة عن القاصرين الذين اعتقلوا خالل تلك السنوات الست، واتهامهم فاإلسرائيليالجيش 
 بإلقاء المتهم  فان القاصر عموماً، الناطق باالنجليزيةهآرتس للتقرير الذي نشره موقع صحيفة وطبقاً

 القانونية ويعقد له محاكمة عادية ويمكن االحتفاظ به اإلجراءاتالحجارة يوضع في السجن حتى انتهاء 
  .عة أشهرلمدة أطول من المحتجزين والتي عادة ما ال تزيد عن بض

 أعمارهم تتراوح 255 نحو إلى إضافة  عاما13ً -12 من المعتقلين، والذين تتراوح أعمارهم بين 853
 يقضون أحكام  عاما13ً- 12من الذين تتراوح أعمارهم بين % 60، وبين التقرير أن 15- 14بين 

ي السجن  فمن القاصرين يقضون حكماً% 15، وبالسجن تتراوح بين بضعة أيام لتصل إلى شهرين
  . في السنةأطول سجن لفترة ةالمائألكثر من ستة أشهر وواحد في 
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 دقيقة عن عدد االعتقاالت إحصاءات لتكرار هذه الحوادث، فان بتسيلم لم تتمكن من الحصول على نظراً
  . في الضفة الغربية خالل تلك السنواتالتي وقعت فعالً

 خالل تلك 3000 إلى 2100ت تتراوح من  االعتقاالأنوذكر تقرير الشرطة في الضفة الغربية 
  . حادث كل عام4300 إلى 3600 تصل من أنهاالسنوات، في حين أفاد الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي 

وفي تحقيق بتسليم فانه في كثير من الحاالت، ألقي القبض على القاصر ليال، ولم يسمح له أن يرافقه أحد 
  . أيام من احتجازهالوالدين أو شخص بالغ إال بعد ثمانية
 ألنه خالل هذه الفترة، وأنا ن تقرير بتسليم ليس دقيقاًإ اإلسرائيليمن جهته قال قاضي في الجيش 

بالطبع، فإنه ألمر فظيع أن يلقوا القبض عليهم في "ضاف ، وأ" قمت بتبرئة عدد من القصرشخصياً
  ."منتصف الليل واستجوابهم من دون محامين

على الرغم من أن النظم القانونية التي : " على بتسيلم وقال مفصالًرداًسرائيلي اإلالمتحدث باسم الجيش 
تم تأسيسها بموجب القانون العسكري ال تشمل ترتيبات خاصة للقاصرين لكنه وعلى مدى السنة 

  ".الماضية، تم إنشاء محكمة للدفاع عن القاصرين
  18/7/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   إلمداد الفقراء والمحتاجين بوجبات غذائية ساخنة" الفلسطينيةالتكية" افتتاح :غزة .43

 عام مضت، 300في مشهد أعاد لألذهان فترة الحكم العثماني قبل أكثر من : أشرف الهور - غزة 
 وحصلوا على وجبات "التكية الفلسطينية"اصطف فقراء ومساكين من قطاع غزة الساحلي المحاصر أمام 

  . األولى في القطاع"التكية"يوم تعمل فيه هذه طعام، سدت جوعهم، في أول 
 للطعام بمدينة "تكية"خيرية ال "تعاون بال حدود"ففي مشهد لم يعرف من قبل في القطاع، افتتحت مؤسسة 

  ."التكية الفلسطينية"غزة، تعنى بإطعام الفقراء والمساكين، سمتها 
  18/7/2011، لندن، القدس العربي

  
   األونروا بغزة احتجاجاً على عدم تلبيه مطالبهممتظاهرون يغلقون مدخل مقر .44

 على تردي أوضاعهم ، البوابة الرئيسية التابعة لوكالة األونروا احتجاجا17/7ًأغلق متظاهرون، األحد 
ورفع المتظاهرون وهم من أصحاب البيوت المتضررة من االحتالل والحاالت . وعدم تلبية مطالبهم

شيخ رضوان في غزة، الفتات تندد بسياسة األونروا تجاههم وعدم االجتماعية بمخيم الشاطئ وحي ال
تنفيذها للمشروع الياباني إلعادة بناء منازلهم، مطالبين بتعويضهم عن فترة الخمس سنوات الماضية التي 

يوجد لدينا خيمة اعتصام : "وقال أحد أصحاب الحاالت االجتماعية عمر طبازة.  عن بيوتهمقضوها بعيداً
تى تنفيذ مطالبنا، وسنغلق الباب كل يوم أحد حتى يوجدوا حالً لنا، ولنا وقفة األحد القادم وفي أقمناها ح

  ". شهر رمضان سيكون لنا عدة وقفات
  17/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  تقليص األونروا للمساعدات سيزيد الفقر بغزة .45

روا لمساعداتها في غزة يأتي ضمن أجمع محللون اقتصاديون أن تقليص األون:  نرمين ساق اهللا- غزة
 وذلك مع قرب توجه السلطة ،سياسة االبتزاز التي تمارس على الشعب الفلسطيني من قبل الغرب

وأكدوا في أحاديث منفصلة . الفلسطينية إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية
الت ويعرضها للضيق واشتداد فقرها؛ مطالبين أن تقليص المساعدات سيؤثر على آالف العائ" فلسطين"لـ

محذرين في الوقت ذاته من . الدول العربية بتقديم المساعدة للفلسطينيين خاصة مع قرب شهر رمضان
  . تصعيد قد يقوم به الالجئون المتضررون من قرار األونروا وقف تقديم المساعدات
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الوكالة تعاني من نقص في تمويل برامج "أكد المستشار اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسنة، أن و
الطوارئ الذي تُشرف عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى تقليص بعض الخدمات المقدمة 

 مليون 35هناك عجزاً في الموازنة الطارئة بقيمة "إن ": فلسطين"وقال في حديثه لـ". في هذا البرنامج
  ". ال يزال يعمل كما هو ولن تشمله التقليصات" البرنامج الضخم"نتظم  أن برنامج الوكالة الم مبيناً،"دوالر
 أكد معين أبو عوكل رئيس اللجنة الشعبية في دائرة شئون الالجئين في قطاع غزة، أن األونروا ،بدوره

قامت بتغيير اسمها، وبعد أن قوبل ذلك الموقف بمعارضة شديدة من الالجئين الفلسطينيين قامت بتقليص 
 خفية في الوكالة تقوم بإعطاء صورة غير حقيقية أيادينشعر أن هناك : "وقال. عدات المقدمة لهمالمسا

  ".  وتصور القطاع وكأنه رفع عنه الحصار ويعيش في جو من الرفاهية،عن األوضاع في غزة
 أوضح المحلل االقتصادي سامي أبو شمالة أن هناك عدة عوامل مجتمعة هي السبب الرئيس ،بدوره
ء اتجاه األونروا لتقليص خدماتها، من أهمها األزمة المالية العالمية الحادة التي أثرت بشكل واضح ورا

  . ، ودفعت بعضها إلى اتخاذ سياسات تقشفية"الدول الصناعية الكبرى"على الدول المانحة 
 كس سلباًسامي أبو ظريفة أن تقليص األونروا لمساعداتها سينع.  بين المحلل االقتصادي د،من جانبه

مما يؤدي إلى تأزم األوضاع االقتصادية , على المواطنين الذين يتقاضون المساعدات وستزداد معاناتهم
  .المتدهورة بفعل األزمة المالية التي تعاني منها السلطة

  17/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  دورة تدريبية عبثية دوالر على 333.000 األونروا تنفق :الحملة الفلسطينية إلسقاط لومباردو .46
، 17/7ذكرت الحملة الفلسطينية إلسقاط سلفاتوري لومباردو مدير عام وكالة األونروا في لبنان، األحد 

 دوالر أميركي على دورة تدريبية ولمدة عشرة 333.000 مبلغ وقدره أن الوكالة الدولية أنفقت مؤخراً
عن هذه "اد المالي واإلداري، محملةً إياه المسؤولية واتهمت الحملة في بيان لها، لومباردو بالفس. فقطأيام 

  ".الفوضى اإلدارية والتربوية والتي تهدر أموال الشعب الفلسطيني في لبنان
 ثارت ثائرة المتدربين عليها 2010 يوليو/ وذكرت الحملة أنه وعقب انتهاء الدورة التدريبية في تموز
، وكان التقييم الجمعي لها هو أنها كانت دورة وسجلوا ضدها مالحظات خطيرة في الشكل والمضمون

 وسجل المتدربين العديد من المالحظات أهما أن فترة التدريب قصيرة جداً. عبثية ومضيعة للوقت وللمال
وال تكفي وهي عشرة أيام، إضافة إلى أن فريق التدريب لم يكن بالكفاءة المطلوبة ولم يقنع الكثير من 

وبينّت أن العام الدراسي انتهى ولم يسجل .  وفق الحملة- وقونه خبرة ومهارةالمتدربين الذين كانوا يف
تطور كبير في مستويات النجاح في صفوف مرحلة االبتدائي والمتوسطة، أو على األقل في المدى 

لم : "وقالت. المنظور والمتوسط، واعتبروا أن المشكلة ليست في تدريب المدرسين فقط كما يعلم الجميع
وال أن تتذرع إدارة األونروا بالعجز المالي ولم تعد كل التبريرات مقنعة، حتى لو أضاء السيد يعد مقب

  ".لومباردو وطاقمه أصابعهم العشرة ألطفالنا ومرضانا وطالبنا الذين يبحثون عن منحة تعليمية
  17/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  "غزة بلغة العالم"ات مخيم فعالييطلق مركز الدراسات السياسية والتنموية : غزة .47

يحاكي مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة، العالم الغربي إلبراز الوجه :  خالد كريزم-  غزة
الحضاري للفلسطينيين وزيادة الوعي المجتمعي، من أجل توسيع رقعة التضامن وتحقيق العدالة للشعب 

 ،2008يناير / كانون الثانيلذي تأسس في ا ،وقال رئيس مجلس إدارة المركز. الفلسطيني عالمياً
إن المركز يهدف إلى بلورة رؤى واستخالصات يمكن لصانع القرار الفلسطيني : "محمود الحرثاني.د

جريدة وأضاف في حديث ل". االستفادة منها في التعاطي مع المستجدات على الساحة اإلقليمية والدولية
لسطينية للناطقين بغير اللغة العربية، لتعزيز التواصل في يعنى المركز بتوصيل القضية الف: "فلسطين
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العالم وخاصة أوروبا وأمريكا، ونقوم بعمل دراسات على أداء وسائل اإلعالم الغربية وندوات تستكشف 
  ". الموقف الغربي من القضية الفلسطينية

 Gaza, In The Language of" غزة بلغة العالم"وأطلق المركز أول من أمس، أولى فعاليات مخيم 
The World تحت رعاية لجنة المخيمات العليا في وزارة الشباب والرياضة والثقافة، والذي يختص ،

  . بفئة طالبات جامعات غزة، تخصص اللغة اإلنجليزية
  17/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   ألريغونيافتتاح مخيم بطولكرم تكريماً .48

 في محافظة طولكرم بالضفة الغربية األحد مخيم المتضامن  افتتحت لجان العمل االجتماعي:طولكرم
  . يوما12ً طفالً ولمدة 120اإليطالي فيتوريو أريغوني بمشاركة  أكثر من 

  17/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  

   يفوز بالجائزة األولى في الجزائر"غزة تعيش"فيلم  .49
 وهي حلقة 2011المجهر في سلسلته الجديدة لعام فازت باكورة حلقات برنامج فلسطين تحت  :الدوحة

مع " غزة تعيش"بالجائزة األولى في مهرجان األيام السينمائية الجزائرية، حيث تنافس عمل " غزة تعيش"
  . من سبع عشرة دولة أوروبية وعربية مقدماً فنياًاثنين وثالثين عمالً

المشهراوي وإنتاج شركة طيف لصالح وهو من إخراج المخرج الفلسطيني أشرف " غزة تعيش"ويقدم 
قناة الجزيرة، صورة مغايرة عن المألوف للوضع في غزة، حيث يعرض لروح اإلرادة لدى مجموعة من 

  .الشخصيات الغزية التي تستمر في الحياة رغم الحصار وألم الحرب المستمرة
يلية التي تمنعه من دقيقة، صيادا تؤرقه السفن اإلسرائ" 45"وشملت القصص في العمل الذي مدته 

الذي يعيل عائلته " أبو أنور"الصيد، وشابة اتخذت من األنفاق سبيال للوصول إلى بيت زوجها، وقصة 
مما يسترزقه من بيع الذرة في مخيم الشاطئ؛ وفي المقابل تجد مالمح األمل ترتسم على وجوه كل أبطال 

  . الوقت أصبحت مثاال للعزةالعمل، مما يظهرالحياة البسيطة ألهالي غزة التي مع مرور
  18/7/2011الشرق، الدوحة، 

  
   وثائقي عن كرة القدم النسائية الفلسطينية"نساء في الملعب" .50

نساء في "ترصد المخرجة الفلسطينية سوسن قاعود في أحدث أفالمها الوثائقية :  علي صوافطة-رام اهللا 
 من التصوير أشهرتابعة استمرت ثمانية  نشأة وتطور كرة القدم النسائية الفلسطينية عبر م"الملعب

 في ، قناة الجزيرة الوثائقيةإنتاج من لفيلمها، وهو األولقالت سوسن لرويترز بعد العرض  و.واللقاءات
 أالحظبدأت الفكرة لدي خالل مباريات كأس العالم العام الماضي عندما كنت "رام اهللا مساء السبت 

ي تتابع مباريات كرة القدم وعندها قررت عمل فيلم عن كرة القدم النسبة الكبيرة من الفتيات في المقاه
 بطالت من العبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية أربعاخترت "وأضافت  ."النسائية الفلسطينية

اللواتي كلهن بطالت للحديث عن كرة القدم النسائية الفلسطينية من كل جوانبها والظروف التي تمر بها 
  ." لالعباتاآلخر الوجه إظهار والمجتمع من خالل األهلموقف الالعبات و

  17/7/2011وكالة رويترز، 
  

  194ترفض أي حل لقضية الالجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار  "الشؤون الفلسطينية: "األردن .51
 في  شاركت دائرة الشؤون الفلسطينية في مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين          : بترا–عمان  

الدول العربية المضيفة الذي اختتم أعماله في القاهرة بمشاركة ممثلين عن الدول العربية المضيفة ومصر               
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وقال ممثل الوفد األردني مدير شؤون المخيمات المستشار القانوي ناجح العقربـاوي             .والجامعة العربية 
رقة عمل للمـؤتمر تركـزت علـى        لدى عودته الى عمان امس انه قدم و       ) بترا(لوكالة االنباء االردنية    

الصادر عـن الجمعيـة     ) 194(الرفض المطلق ألي حل لقضية الالجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار           
 والذي يضمن حق العودة والتعويض لكل الالجئين الفلسطينيين وضرورة          1949العامة لألمم المتحدة عام     

سرائيل بالدولة اليهودية، والتأكيد بأن أي حل       التصدي لمطالبة إسرائيل وبعض األطراف الدولية تعريف إ       
ال يتضمن االعتراف بمعاناة الالجئين الفلسطينيين وتمكينهم من حقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرارات              

  .الشرعية الدولية ال يسهم في إرساء السالم واالستقرار في المنطقة
  18/7/2011، الدستور، عمان

  
  تطيع حفر متر واحد في مياهنا لن تس"إسرائيل": حزب اهللا .52

النائب محمد رعد خالل احتفال تأبيني في بلدة الرمادية ، ان الحكومة            » كتلة الوفاء للمقاومة  «أكد رئيس   
جادة في متابعة ملف التصدي لالعتداء الصهيوني بكل الوسائل في كل المحافل الدولية والدبلوماسـية،               «

سرائيلي من جراء محاوالته االعتداء على حقول الغاز والنفط في          إزاء المخاطر التي يتهددنا بها العدو اإل      
معادلة المقاومة والجيش والشعب جاهزة للدفاع عن سيادة هذا الوطن          «، مشدداً على ان     »مياهنا اإلقليمية 

 وستنجز الحكومة استعادة السيادة الكاملة على مياهنا الن العدو لن يستطيع أن يحفر متراً واحداً في المياه                
بحثاً عن النفط وتنقيباً عن الغاز إال إذا كانت المنطقة ليست محّل نزاع أما في ظل محل النـزاع، فإنـه                     
سيضطر الى ان يحل النزاع الن أي شركة ال تستطيع أن تأتي للتنقيب عن الغاز والـنفط فـي الميـاه                     

  .»المتنازع عليها وعلى سيادتها
  18/7/2011، السفير، بيروت

  
  إلفشال هذه الزيارة  تسعى"إسرائيل" و غزةقطاعغان ينوي زيارة أردو": تل أبيب" .53

 مصادر في تـل     ، أن  نظير مجلي   عن مراسلها  تل أبيب من   18/7/2011الشرق األوسط، لندن،     نشرت
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة قطاع غزة خالل األسـبوعين              أن   أبيب كشفت 

التي تدير القطاع، وفقا لمـا ذكرتـه        ” حماس“حركة المقاومة اإلسالمية    المقبلين للقاء عدد من مسؤولي      
  .”إسرائيلية“أمس تقارير إخبارية 

تسعى بكل قوتها إلفشال هذه الزيارة، وتوجهت رسميا إلـى القـاهرة            " إسرائيل"وقالت هذه المصادر إن     
  .طالبة عدم السماح ألردوغان بالقيام بها

أن أردوغـان طلـب مـن       ذكـرت   ” معاريف“صحيفة   ، أن    18/7/2011،  الخليج، الشارقة  وأضافت
السلطات المصرية السماح له بالوصول إلى غزة في إطار زيارة مقررة له إلى مـصر أواخـر الـشهر              

  .”لكن السلطات المصرية لم تقدم بعد ردها النهائي على هذا الطلب“. الحالي
 من أجل تحسين العالقات بين البلدين تجنبـا         إلى استغالل الزخم اإليجابي الراهن    ” إسرائيل“أوغلو  ودعا  

ضرورة تسوية قضية االعتذار والتعويـضات      ” معاريف“وأكد أوغلو في حديث لصحيفة       .لتعقيد الموقف 
  .التركية العام الماضي” مرمرة“المتعلقة بعملية االعتداء على سفينة 

  
  تسارعحزب اهللا ي إلىودفق األسلحة " مدينة صواريخ"األسد يبني : "تايمز" .54

ـ   البريطانية أن سوريا سرعت من إمداداتها مـن األسـلحة، بمـا فـي ذلـك             » تايمز«ذكرت صحيفة ال
ـ    ونقلت عن مصادر استخباراتية فـي الغـرب والـشرق          . »حزب اهللا «الصواريخ الباليستية المتطورة ل

تعزيزاتـه  االضطرابات الحالية التي يواجهها نظام الرئيس بشار األسد لـم توقـف             «األوسط قولها أن    
وبمساعدة خبراء من إيران وكوريا الشمالية، تمضي دمشق قدما في تطوير صواريخ            . لقدراته العسكرية 
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ـ       اقيم في جبل تقسيس بالقرب من مدينة حماه        » مدينة الصواريخ «متقدمة متطورة في موقع سري يلقب ب
  .»معقل المعارضة

مية في دمشق، وهي منظمة مدرجـة علـى         مركز األبحاث والدراسات العل   «بان  » مزاعم«وأشارت إلى   
  .»الئحة العقوبات االميركية، يدير برنامج الصواريخ

ـ  ، وذلك بدعم مالي    »حزب اهللا «السوريين صعدوا من مساعداتهم العسكرية إلى       «ان  » تايمز«وتابعت ال
  . »وسياسي من ايران

كوريـا  «اتريـك، للـصحيفة ان      وقال مدير برنامج في معهد الدراسات الدولية االستراتيجية مارك فيتزب         
  .»)في دول ثالثة(الشمالية انتقلت من بيع أنظمة الصواريخ هذه الى ترخيص صنعها وتجميعها 

دفق األسلحة التي تدخل من سوريا إلـى سـهل          «ان  » التايمز«لـ» حزب اهللا «وقال مصدر مقرب من     
  .»البقاع تسارع في آذار عندما ثارت التظاهرات ضد نظام األسد

 الصحيفة الى مقاتل في الحزب قوله ممازحا ان حجم شحنات األسلحة التي تدخل لبنـان كبيـر                  ونسبت
بإمكاننا ان نعيدها جميعهـا     «، فيما قال آخر إن اإلجراء طارئ        »اننا ال نعلم اين نضعها جميعها     «لدرجة  

  .»الى سوريا عندما تهدأ األمور
ـ  ونقلت عـن مـصدر   . »ر طرق جوية وبحريةتلقى اسلحة عب«ان يكون الحزب قد  » تايمز«وتوقعت ال

، »منخرط على نحو خطير فـي بنـاء االسـلحة         » حزب اهللا «استخباراتي عسكري اسرائيلي تأكيده بان      
قام بنقل بعض األسلحة قبل اندالع الثورة في سوريا عندما كانت االحتجاجات قد             «مشيرا الى ان الحزب     
  .»كة نقل للكثير من األسلحةلكننا بدأنا نشهد اليوم حر. بدأت تندلع في مصر

لم نشهد قط حدودا هادئة بهذا القدر مع لبنان لكن التهديد من هناك لم يكن قط بهذا القدر                  «وتابع المصدر   
لكن متحدثا باسم السفارة السورية في لندن قال انه ال يعلم شيئا عن مزاعم نقل األسـلحة                  .»من الخطورة 

  .الى لبنان
   16/7/2011، السفير، بيروت

 
  مصادرة أسلحة إسرائيلية في كراتشي:  باكستانوزير داخلية .55

أشار وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالـك إلـى تـورط جهـات أجنبيـة فـي                  )د ب أ  (إسالم أباد   
  .االضطرابات التي تشهدها مدينة كراتشي

" اكـستان اسوشـيتد بـرس اوف ب     "وقال مالك في تصريحات للصحفيين اليوم األحد نقلتها وكالة أنبـاء            
الباكستانية إن عناصر إجرامية استخدمت أسلحة إسرائيلية الصنع في كراتشي، وأنه تم مصادرة أسـلحة               

  .45من من بينها رشاشات من طراز ايه كيه
التـي  وأوضح الوزير الباكستاني بأن هذا األمر يثبت أن هناك أيادي أجنبية تقـف وراء االضـطرابات                 

  .خالل األيام الماضية يحافي كراتشي جر170 قتيال و90خلفت أكثر من 
  18/7/2011، القدس، القدس

 
  أمين عام جامعة الدول العربية ينتهي من كتاب عن الجدار الفاصل ومفاوضات طابا .56

، من كتابه 17/7 األحد  انتهى أمين عام جامعة الدول العربية البرفيسور نبيل العربي، يوم:القاهرة
طابا كامب ديفيد والجدار العازل صراع الدبلوماسية " الشروق بعنوان  عن دارالجديد الذي سيصدر قريباً

والكتاب يرتكز موضوعه على ثالثة محاور، أولها قصة  ."من مجلس األمن إلى المحكمة الدولية
مباحثات التسوية في كامب ديفيد، والتي يكتبها العربي ألول مرة ويكشف فيها عن حقائق جديدة لم 

 للوفد المصري الذي  مرافقاًالم التي تناولت نفس الموضوع، حيث كان العربي عضواًتتناولها أي من األق
كما يتناول العربي في المحور الثاني من الكتاب مفاوضات طابا،  .صحب السادات في هذه المباحثات
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  في المحكمة الدولية يعرض موضوعات تتعلق بعمله قاضياًوقصة استردادها بعد رحيل السادات، وأخيراً
 للجدار العنصري الفاصل في األرض الفلسطينية المحتلة، وما "إسرائيل" إلى تشييد في الهاي، متطرقاً

  .رافقه من مباحثات وصراعات دبلوماسية عديدة
  17/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  دبلوماسيون أوروبيون يحملون واشنطن فشل استئناف المفاوضات  :"هآرتس" .57

 حمل دبلوماسيون كبار في االتحاد األوروبي الواليات المتحدة مسؤولية فـشل اسـتئناف              :القدس المحتلة 
، وقالوا إن فشل اللجنة الرباعية فـي        "إسرائيل"ـالمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية النحيازها ل      

 اقترحتلمتحدة إلسرائيل التي     بيان الستئناف المفاوضات قبل أسبوعين نابع من انحياز الواليات ا          إصدار
" هـآرتس "وقالت هذه المـصادر لـصحيفة        ".أحادي الجانب لصالح إسرائيل لن يقبله الفلسطينيون      "بياناً  

الصادرة اليوم إن فشل اجتماع الرباعية دفع بالسلطة الفلسطينية لالستمرار في مسعاها للتوجه إلى األمـم         
 واشنطن علـى أعـضاء      اقترحتهإن البيان الذي    " هآرتس"لت  وقا. المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية   

 مع تبادل مناطق، لكنه شمل أيضاً عـدة         1967الرباعية حدد أن المفاوضات ستجري على أساس حدود         
بنود من رسالة الرئيس األميركي السابق، جورج بوش، لرئيس الوزراء اإلسـرائيلي الـسابق، آريئيـل                

، أي ضم الكتل االسـتيطانية      1967ستعكس التحوالت الديمغرافية منذ     شارون، الذي قال فيها إن الحدود       
  . "إسرائيل"الكبرى إلى 

، اعترافاً بإسرائيل كدولة يهودية، الذي تعتبره الـسلطة         "هآرتس"وشمل البيان األميركي المقترح، حسب      
  . الفلسطينية كتنازل ضمني عن حق عودة الالجئين

ركي إلى القدس كعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما لم يتطـرق           في المقابل، لم يتطرق البيان األمي     
  .إلى تجميد االستيطان في الضفة الغربية

إن مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، كاثرين أشـتون، رفـضت نـص              " هآرتس"وقالت  
، "هـآرتس "وحـسب   . البيان األميركي المقترح، كما رفضه وزير الخارجية الروسي سرغيي الفـروف          

اقترحت أشتون نصاً معتدالً يقضي بأن المفاوضات ستجري على أساس دولتين لشعبين، كما أقترحت أن               
عن " هآرتس"ونقلت  ". الذي ينص على اقامة دولة يهودية ودولة عربية       ) "181(يذكر البيان قرار التقسيم     

  . بقبول مقترح أشتون"ئيلإسرا"قناع إمصادر أوروبية قولها إن الواليات المتحدة فشلت في 
18/7/2011، وكالة سما اإلخبارية  

  
   لكسر حصار غزة سفينة فرنسية تقل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من اليونانإبحار .58

أبحر نشطاء مؤيدون للفلسطينيين على متن يخت فرنسي من جزيرة يونانية ويأملون            :  د ب أ   -تل أبيب   
  .حاوالت اإلسرائيلية لمنع هذا العملفي خرق الحصار اإلسرائيلي لغزة رغم الم

أحد المنظمين ألسطول الحرية الثاني في بيان أرسل للصحافيين         " غزة الحرة "وقال بيان صادر من حركة      
 مساء بالتوقيـت المحلـي      30:8األحد إن اليخت الكرامة أبحر من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الساعة           

  .فيين وثالثة من أفراد الطاقم نشطاء وثالثة صح10ويحمل اليخت . السبت
ويحمل ستة من النشطاء الجنسية الفرنسية بينهم عضوة الحزب الشيوعي الفرنسي جـاكلين لـي كـور                 

اليومية " هآرتس"والصحافيون هم أميرة هاس من صحيفة        .وأنضم إليهم تونسي ويوناني وسويدي وكندي     
  .اإلسرائيلية وصحافي ومصور من قناة الجزيرة

  إنها رسالة إلى الحكومة اإلسرائيلية وإلى المجتمع الدولي وإلـى الـشعب            "ماعة غزة الحرة    وقال بيان ج  
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 لن يتخلوا عن مهمتهم حتى يتم رفـع  2إن حركة غزة الحرة وتحالف أسطول الحرية     :المحاصر في غزة  
  ".نحن قادمون يا غزة. الحصار الالإنساني وغير المشروع لغزة

18/7/2011، القدس العربي، لندن  
  

  بغواصة سادسة مجهزة برؤوس نووية" إسرائيل"ألمانيا تزود : يديعوت" .59
االسرائيلية إن ألمانيا استجابت للطلب اإلسرائيلي بتزويد سالح        " يديعوت أحرونوت "قالت  : القدس المحتلة 

، والتي وصفتها وسائل إعالم أجنبية بأنها قادرة على حمـل           "دولفين"البحرية بغواصة سادسة من طراز      
تنوي اليوم، االثنين، نشر تقرير يؤكد أن برلين صـادقة          " دير شبيغل "ويذكر أن أسبوعية     .لحة نووية أس

وقالت الصحيفة أن إسرائيل طلبت في السنوات األخيرة من ألمانيا تزويدها بغواصة             .على الصفقة أخيرا  
لمـاني، تومـاس دي     وكان وزير الـدفاع األ    . األخيرة ماطلت في المصادقة على الصفقة     أن  سادسة، إال   

مزيير، قد التقى لدى زيارته إلسرائيل األسبوع الماضي مع رئيس الحكومة بنيـامين نتانيـاهو ووزيـر             
وعلم أن وزير الدفاع األلماني تعهد خالل محادثاته باسـتكمال الـصفقة، وتحويـل               .األمن إيهود باراك  
  . مليون يورو لتمويل المشروع135ميزانية تصل إلى 

 ميـل بحريـة     4,500ر أجنبية أيضا، فإن الغواصة قادرة على اإلبحار لمسافة تصل إلى             وبحسب تقاري 
كما أنها تحمل عشرات الجنود، ومزودة بوسائل تـسليح وأجهـزة   *.  عقدة20بسرعة قصوى تصل إلى  

  .استخبارية ألكترونية
 18/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   1994 ركز يهودي عاميرانية بشأن تفجير مإرجنتين ترحب بمبادرة األ .60

 تحقيق في تفجير مركز     إجراء للمساعدة في    إيران بعرض من    األحد يوم   األرجنتين رحبت   :بوينس ايرس 
 ممثلـو االدعـاء     أنحـى  شخصا وهو تفجير     85 قتل   إلى أدى مما   1994يهودي في بوينس ايرس عام      

 ان وزيـر الـدفاع      األرجنتـين  ويقول ممثلو االدعاء فـي      .إيرانيينالمحلي بالالئمة فيه على مسؤولين      
  .وتنفي ايران اي صالت لها بالتفجير.  احمد وحيدي من بين من يقفون وراء هذا االنفجاراإليراني

وزارة الخارجية تأمل بتلقـي اتـصال رسـمي مـن نظيرتهـا             " في بيان ان   األرجنتينيةوقالت الحكومة   
  ."غير مسبوقة وايجابية جدا"ها بأن إيرانووصفت الحكومة هذه المبادرة من جانب ." اإليرانية

 الرابطة ال تعتقـد ان عـرض   أن بيانا قالت فيه أصدرت المشتركة اإلسرائيلية األرجنتينيةولكن الرابطة  
  ."  بشكل جيد ونعرف ان هذه دعابةإيراننعرف " البيان وأضاف.  صادقإيران

18/7/2011،  لألنباءرويترزوكالة   
  

  !لبنان لن يتغير؟بواقع الالجئين الفلسطينيين : ية بال مضمونوالتزامات دول" غامض"بيان وزاري  .61
على الرغم من تعثّراتها الداخلية، واجهت الدولة اللبنانية، في آذار الماضـي، اسـتحقاقاً              : مادونا سمعان 

االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان أمام مجلس حقوق اإلنسان العالمي التابع لألمـم             "دولياً، هو   
، من دون أن تلتزم بإحراز أي تقدم على مستوى الشؤون الحياتية لحوالي مئتين وثمـانين ألـف                  "ةالمتحد

كما لم تتعهد الحكومة الحالية بأكثر من القوانين التي أقرها مجلس           . الجئ فلسطيني، يعيشون على أرضها    
جئين، باإلضـافة  ، والتي شملت إنشاء صندوق خاص بتعويضات نهاية الخدمة لال 2010النواب في العام    

وباستثناء ذلك، لم ينل الفلسطينيون أي حـق  . إلى رفع حظر العمل عن عدد محدود من المهن والوظائف       
على الرغم من أن قائد الجيش اللبناني السابق العماد إميل البستاني،           .. في لبنان منذ لجوئهم إليه، مرغمين     

، سمح بتنفيذ العمليات الفدائية     1969ة الشهير في العام     عندما وقّع باسم الدولة اللبنانية، على اتفاق القاهر       
والكفاح المسلّح من أراضيه، وأوصى بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنيـة، كحـق العمـل واإلقامـة                 
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فخسروا بقرار من مجلـس النـواب       . فتم الكفاح، من دون أن تتفلّت الحقوق من سرية االتفاق         ... والتنقل
في مقابـل ذاك    . هم بالتملك في لبنان، وهو حق محفوظ لسواهم من األجانب         ، حقّ 2001صادر في العام    

 مع تشكيل   2005التجاهل، زرعت خطوتان للدولة اللبنانية أمالً في حياة الالجئين، األولى كانت في العام              
سـعد  ، أيام حكومة الرئيس     2010 الفلسطيني، والثانية ولّدها كالم راج في العام         –لجنة الحوار اللبناني    

الحريري، عن إمكانية تولي وزير دولة لملف الفلسطينيين، وقد تردد اسم الوزير وائل أبو فاعور حينهـا                 
لكن، ال فكرة الوزارة تُرجمت فعالً على أرض الواقع، وال أفضت تسمية لجنة الحـوار               . مرشحاً للحقيبة 

وي، وتولي المحامية مايـا المجـذوب   إلى نتيجة ملموسة، باستثناء استقالة رئيسها آنذاك السفير خليل مكا     
رئيس الحومة األسبق فؤاد السنيورة أبلغ أبو فاعور مباشـرة أن           "وقد تردد حينها أن     . لمهام اللجنة مكانه  

مرت المرحلة الماضية، إذاً، من     . ، وذلك بحسب مصدر حكومي    "الملف لن يؤول إليه كونه خاص بالسنّة      
ني في لبنان، باستثناء تعديل القوانين الذي أبـصر النـور بعـد             دون أي تقدم يذكر على الصعيد الفلسطي      

فما الذي ينتظـر الالجئـين      . مخاض طويل، من دون أن يثمر على األرض، لغموض يلف آلية التطبيق           
الفلسطينيين، راهناً ومستقبالً، مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟ بيان وزاري شبيه بسابقاته يبـدو مـن                

ا البيان الوزاري، أن شيئاً لن يتغير في ما خص حقوقهم المدنية واالجتماعية، وأن              الفقرة التي خصهم به   
األسلوب المعتمد في الصياغة يجعل من السهل على الدولة اللبنانية أن تبقي الحال على مـا هـو عليـه                    

ـ   ها فـي   ال بل حذت حـذو    . المجلس النيابي والحكومة السابقة في هذا المجال      " انجازات"اليوم، مكتفية ب
حق العـودة ورفـضها     "فأكّدت على   . تقديمها الكالم عن التوطين على أي كالم آخر يخص الفلسطينيين         

إلـى  : "، قبل أن تدخل في تفاصيل ما ترسمه لواليتها على مستوى الحقوق المدنية، إذ قال البيان    "للتوطين
انية واالجتماعيـة للفلـسطينيين     أن تتحقق العودة الكاملة، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق اإلنس          

، واالهتمام  )مجلس النواب (المقيمين على األراضي اللبنانية، وتطبيق القوانين التي اقرها مجلسكم الكريم           
بالمخيمات وال سيما مخيم نهر البارد، الستكمال إعادة بنائه بعد توفير المال الالزم لذلك من المـساهمات                 

لتمكينهـا  ) األونروا" (وكالة غوث الالجئين وتشغيلهم   "ة تعزيز موازنة    وستطلب الحكوم . العربية والدولية 
وبذلك، فإن الحكومـة الجديـدة،      ". من أداء دورها اإلنساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق          
وبعيـداً عـن    . ، مجدداً "ملف سني "أسقطت فكرة تولي وزير خاص لملف الفلسطينيين، معتبرة ربما أنه           

زاري، ال يبدو أن الحكومة سوف تأخذ بعين االعتبار التوصيات الموجهة إلى لبنان فـي هـذا                 البيان الو 
علمـاً أن   .. الصدد، خالل االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان فـي آذار الماضـي             

وباسـتثناء  وحتى الساعة،   . مسؤولية تنفيذ البنود التي وافق الوفد الرسمي اللبناني عليها، تقع على عاتقها           
حقوق الالجئين الفلسطينيين فـي     "بعنوان  " الفلسطيني-لجنة الحوار اللبناني    "الكتيب الذي أصدرته أخيراً     

، ال يبدو أن الساحة اللبنانية ستشهد مقاربة لتلك البنـود، ال            "لبنان وتوصيات االستعراض الدوري الشامل    
ة التوصيات التي قدمتها الدول األعضاء في       عند مراجع " غامضة"توصيات دولية   . من قريب وال من بعيد    

، ومثال عنهـا توصـية فنلنـدا للبنـان          "فضفاضة"األمم المتحدة، ووافق على تنفيذها لبنان، يتضح أنها         
وإلى الصياغة  ". اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين إمكانيات العمل وظروف العمل لالجئين الفلسطينيين          "بـ

لجنة الحوار اللبناني   "، كتوصية المملكة المتحدة لجهة تعزيز قدرات        "بديهية"الفضفاضة، تحضر توصيات    
في أقرب وقت   "، وتوصية النروج بتفعيل تعديالت قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي           " الفلسطيني -

ـ            ". ممكن تأمين التعلـيم   "ومن التوصيات ما يبدو غير ملزم بشكل مباشر للدولة اللبنانية، كتوصية اليمن ب
جميع المناطق اللبنانية، بما فيها المناطق التي يعيش فيها الالجئون الفلسطينيون، مع مراعاة أن والية               في  

ـ   "تشمل االحتياجات التعليمية لالجئين الفلسطينيين    " االونروا"وكالة   دعوة المجتمـع   "، وتوصية السودان ب
 2006أطلقتها الحكومـة فـي العـام        الدولي والبلدان المانحة إلى تمويل مشاريع، شبيهة بالمبادرة التي          

وذلك بالتعاون مـع    ... لتحسين المستوى المعيشي لالجئين الفلسطينيين واألحوال المعيشية في المخيمات        
في المقابل، سجل الوفد اللبناني نقطة في مرمى الوفد الفلسطيني، حين طالبه بتعزيـز              ". المجتمع الدولي 
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، معلناً أن لجنة الحوار،     "ن في لبنان الذين ال يحملون وثائق هوية       مساعدة الفلسطينيين المقيمي  "الجهود في   
قد حلّت تلك المشكلة عبر منح من تأكدت أحقيتـه بالحـصول            "بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،       

وأخرى رفضها لبنان رفض لبنان اإثنتي عشرة توصية دوليـة          ". .. على تلك المستندات، بطاقات خاصة    
فلسطيني، أوالها توصية بلجيكا باالنضمام إلى االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين وبروتوكولها           في الشأن ال  
كما رفض توصية فرنسا بإزالة العقبات التي تعترض تشغيل الفلسطينيين، وإتاحة سبل العمـل              . اإلضافي

 كما رفض توصـية     .لهم، وتوفير فرص التعليم المجاني لجميع أطفالهم، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة          
، إلـى   "الواليات المتحدة األميركية  "وهي توصية صدرت أيضاً عن      . فرنسا والنروج بضمان حرية تنقلهم    

جانب أخرى تقضي بمنحهم الحق بمزاولة األعمال التي تتطلب عضوية في النقابات، وقد رفضها لبنان،               
ورفض لبنان أيـضاً توصـية      . هولنداباإلضافة إلى حق التملك الذي طالبت فيه كل من النروج وفنلندا و           

ايرلندا بإيجاد حل شامل لفاقدي األوراق الثبوتية، وتوصيتها مع فنلندا بإلغاء القوانين والتـشريعات ذات               
من اجل  "األثر التمييزي على السكان الفلسطينيين، وحتى توصية كندا القائلة باعتماد القوانين الضرورية             

فـي  ! آلية عمل أدبيـة   ". االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين   اإلسهام في تخفيف وطأة األوضاع      
تجد في تنفيـذ توصـيات      "تقديمها للكتيب المذكور، اعتبرت رئيسة لجنة الحوار مايا مجذوب أن اللجنة            

االستعراض الدوري الشامل أحد المداخل األساسية لتنفيذ خطة عملها وتحقيق أهداف المرحلة الثانية من              
بغية تنفيذ التزامات   "، وذلك   ..."ا الرامي إلى تشكيل مرجعية موحدة لشؤون الالجئين الفلسطينيين        مشروعه

لبنان الدولية والعمل على تحسين حياة الالجئ الفلسطيني اليومية وحماية حقوقه بمـا يخـدم المـصلحة                 
، فـي   "وافـق عليهـا   الم"وقد وضعت اللجنة آليات لمتابعـة التوصـيات         ". اللبنانية الفلسطينية المشتركة  

االستعراض الدوري، وأوالها، تشكيل فريق عمل من لجنة الحوار والوزارات المعنية وجمعيات المجتمع             
ومن بعد تشكيله، من المفترض     . األهلي الفلسطيني واللبناني التي شاركت في متابعة االستعراض الدوري        

تـشريعية والقـضائية، كمـا المؤسـسات        أن يتم عرض نتائج التقرير الدوري على السلطة التنفيذية وال         
وستعمل اللجنـة علـى     . الحكومية وغير الحكومية، إلشراكهم في إعداد المرحلة الالحقة للتقرير الوطني         

تحرير المعلومات المراد العمل عليها خالل السنوات األربع الالحقة للتقرير، وإشراك المجتمـع المـدني               
حث الهيئات الرسمية علـى إفـراد   "كما تعد اللجنة بـ. الملفومراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بهذا     

تفعيـل التنـسيق وتبـادل      "، داعية إلى    "مساحة لوضع الفلسطينيين ووضع خطط عملية بهذا الخصوص       
المعلومات بين اإلدارات والوزارات المعنية ولجنة الحوار في جمع وتوثيق المعلومات المتعلّقة بالـشأن              

، ال يظهـر مبـرر      "المعلومـاتي "الغامض والتقرير الدوري    " الوزاري"ام البيان   أم". الفلسطيني في لبنان  
فالسؤال األدق الذي يطـرح علـى       ! للسؤال عما يمكن أن يتبدل في حياة الفلسطينيين الالجئين في لبنان          

  لماذا لن يتبدل واقع الفلسطينيين في لبنان؟: الحكومة الجديدة، في ظل كل هذا الكالم
  18/7/2011، وتالسفير، بير

  
  "بار إيالن"زحف نحو الفاشية وانتصار لخطاب : الداخل اإلسرائيلي على وقع الثورات العربية .62

 ينتاب الداخل اإلسرائيلي قلق وإرباك كبيران من تطورات المشهد الفلـسطيني            : نادية سعد الدين   –عمان  
نصرية المؤطرة قانونياً برسم صـيغ      العربي بالزحف نحو اليمينية الدينية المتطرفة والسماح لألغالل الع        

  .التعاطي مع المرحلة
، ونتائج استطالعات رأي شهرية     "الترانسفير"وانعكس القلق نفسه على التفاف غير مسبوق حول مقوالت          

  ".مسيرات العودة"، رداً على الثورات العربية و"بار إيالن"انتصرت لخطاب 
ى تحريضية صدرت أخيراً، ومنها تلـك التـي ضـمها           بفتاو" الضم"و" بالطرد"وتمسك أرباب المنادين    

، للمطالبة بقتل العرب وطـردهم مـن        "توراة الملك "الحاخام يعقوب يوسف بين دفتي مؤلفه األكثر مبيعاً         
  .1948األراضي المحتلة عام 
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وسار اإلبن على نهج أبيه الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس الذي دعا إلى شن عدوان                 
العرب صاروا أكثر   "من الفرات إلى النيل، معتبراً أن       " إسرائيل الكبرى "د على الدول العربية إلقامة      جدي

  ".ضعفاً من ذي قبل
 اإلسرائيلي عبر   –فيما نافس الحاخام ليئور مارس نظراءه بصياغة رؤية عنصرية لحل الصراع العربي             

  . حد تعبيره، على"همجيين"طردهم، من دون االكتراث بمصيرهم باعتبارهم 
احتجاجاً " ال يجوز التحقيق مع التوراة    "وقد أسست تلك الفتاوى لمظاهرات غاضبة للمتدينين تحت عنوان          

صورياً للسؤال عن مضمون مؤلفه، كما أوجدت أرضية خصبة لحملة          " اإلبن"على ايقاف الحاخام يوسف     
  .عنصرية ضد العرب على مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت

الربيـع  "الماضي، أي فـي بـدايات       ) فبراير(هر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي أجري في شباط         وأظ
تقريباً، ازدياد منسوب القلق عندهم، تعاظم بدرجة كبيرة في نتائج استطالع مماثل أجـري فـي                " العربي

ـ     " مسيرات العودة "الماضي، أي بعد حدوث     ) يونيو(حزيران   ار أنظمـة   وتتابع الثورات العربيـة وانهي
  .حافظت على الهدوء في محيط الكيان المحتل لسنوات

وشكل ذلك تجلياً متوقعاً لنتائج استطالع آخر جرى أخيراً، ونشر عبر الموقـع االلكترونـي لـصحيفة                 
يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، بينت فوز أحزاب الليكود، برئاسة رئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو،               

، عنـد إجـراء أي      )الديني المتطرف (ة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وشاس       برئاس" إسرائيل بيتنا "و
  .انتخابات جديدة

برفض وقف االسـتيطان والتهويـد      " بار إيالن "ويكون الداخل اإلسرائيلي بذلك قد انتصر مجدداً لخطاب         
فلـسطينيين إلـى    ، وحق عودة الالجئين ال    "العاصمة األبدية والموحدة إلسرائيل   "وتقسيم القدس بزعم أنها     

  .  بفعل العدوان اإلسرائيلي1948ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 
، مقابـل   1948وبموازاة ذلك، برزت مطالبات عنصرية بضم الضفة الغربية لألراضي المحتلـة عـام              

  .ةعلى السلطة الفلسطيني" عقابية"تعزيز السيطرة اإلسرائيلية على األراضي المحتلة، وفرض إجراءات 
وقد صاحبت ثيمة القلق ذاته المراقبة اإلسرائيلية الحثيثة لما أطلق عليها الكاتب اإلسرائيلي إيهود يعاري               

 اإلسـرائيلية   –، في ظل الخوف من تبعات الثورة المصرية على المعاهدة المصرية            "ديمقراطية الميادين "
طة، مقابل حيرة الموقف من نواتج       والمصالح االقتصادية في مصر وتسلم الحركات اإلسالمية السل        1979

  .الثورة السورية
وبرغم تنقل تفسير التبعات المحتملة للثورات العربية على الكيان اإلسرائيلي بين االستبعاد وعدم االنتشار              

 اإلسـرائيلي   –ووقوف جهات خارجية محركة لها، إيران والقاعدة في األساس، وغياب الصراع العربي             
  ".الرجعية"و" باإلرهابية"نعتها عن مطالبها، فضالً عن 

ولكن االحتالل يدرك جيداً، وفق ما يخرج عن مؤسساته ومراكزه البحثية، أن مرحلة ما بعـد ثـورات                  
تختلف عن ما قبلها، بعدما فتحت الباب أمام انتفاضة فلسطينية ثالثة، وخلقـت             " مسيرات العودة "التغيير و 

مـايو  / أيـار    4فـي   (مل أخرى، باتفاق المصالحة الفلسطينية      مأزقاً إسرائيلياً مزدوجاً عندما أتت، وعوا     
، بينما تستعد الجامعة العربية للتوجه إلى األمم المتحدة لالعتراف بعضوية دولة فلسطين علـى               )الماضي
  .1967حدود 

وقد جاء الرد اإلسرائيلي فورياً بتصعيد سياسته العدوانية ضد األراضي المحتلـة، وتـضخيم ترسـانته                
 فور توليه الـسلطة     2009) يونيو(خطاب ألقاه نتنياهو في حزيران      " الءات"ة، والتمترس خلف    العسكري

  ".الحريديم"، معقل اليهود المتدينين "بار إيالن"من على منبر جامعة 
، بما يحمل مـن     "بيهودية الدولة "وبموازاة ذلك، أضاف نتنياهو شرطاً آخر يقضي باالعتراف الفلسطيني          

ية تاريخية دينية مزعومة، ويشطب حق العودة ويحرم الفلسطينيين المـواطنين فـي             محاذير منحها شرع  
  . من حقهم في وطنهم1948األراضي المحتلة عام 
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ال أمـل   "، أن   )21/6/2011هآرتس  (ويدرك المجتمع الدولي، وفق رأي الكاتب اإلسرائيلي توم سيغيف          
يمة باإلبقاء على المـستوطنات والمنـاطق       في حدوث تغيير عند نتنياهو، حيث سيبقى رهين أفكاره القد         

  ".المحتلة ورفض الدولة الفلسطينية
 اإلسـرائيلي حتـى   –وترجح كفة التوازن لصالح استبعاد إحراز تقدم في المسار التفاوضي الفلـسطيني          

االنتخابات النصفية األمريكية، على األقل، من دون التوقف كثيراً عند خطاب الرئيس باراك أوباما فـي                
  . مع تبادل لألراضي متفق عليه1967الماضي حول إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ) مايو(أيار  19

وبسبب غضب نتنياهو المدعوم من األذرع الصهيونية المتطرفة في الواليات المتحدة، تراجع أوباما فوراً              
، ويقـصد بهـم     " للسكان متطلبات النمو الطبيعي  "عن فحوى خطابه السابق واستبدله بآخر يأخذ باالعتبار         

  .المستوطنين، ويؤجل البحث في قضيتي القدس والالجئين إلى ما بعد االتفاق
للتساؤالت اإلسرائيلية المشروعة والعميقة بشأن التفاوض مع طرف        "وزاد أوباما على ذلك بإعالن تفهمه       
رير الفلسطينية هي   ، برغم أن اتفاق أوسلو ينص على أن منظمة التح         "يرفض االعتراف بحقها في الوجود    

  .الجهة المخولة بالتفاوض مع الجانب اإلسرائيلي
فيما تجاهل أوباما ونتنياهو تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خـالل حفـل                
  .توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة حينما أيد إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين

فاق بين فتح وحماس فاجأ الجانبين كما المراقبين، وأحبط مخطط االحتالل الذي راهـن وعمـل                لكن االت 
  .واقتناص انجازات حققها عبر االنقسام" الراحة"على إفشال المصالحة وارتكن لسنوات جانب 

وبرغم صعوبة التكهن بمقدار تطبيق االتفاق ومدى استمراره، فـي ظـل االشـكاليات المتوالـدة مـن                  
ين، فقد نشطت الضغوط اإلسرائيلية األميركية السياسية واألمنيـة واالقتـصادية إلفـشال اتفـاق               الحركت

  .المصالحة
) سـبتمبر (لضرب جهود التوجه إلى األمم المتحدة في أيلـول          " دبلوماسيتها"كما جندت حكومة االحتالل     

 الفلسطينية فرصة جديدة طيلة     في مجلس األمن، برغم منح القيادة     " بالفيتو"القادم، مدعومة بتهديد أميركي     
الفترة الممتدة حتى أيلول للتفاوض، رغم علمها المسبق بأن الكيان المحتل ال يريد السالم ولن يقدم شـيئاً                  

  .لتحقيقه
 –األردنيـة   (بينما تبذل اإلدارة األميركية جهوداً حثيثة للحفاظ على اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربـة               

 اإلسرائيلية، من خـالل طـرح صـيغ         –ستمرار العملية السياسية الفلسطينية     وا) 1994اإلسرائيلية عام   
  .الستئناف المفاوضات كبديل عن خطوة أيلول

وتهدف واشنطن من التحرك اليائس في الوقت الضائع المتبقي على االنتخابات االلتفاف حـول تبعـات                
الحها في المنطقة، وفي مقدمتها      اإلسرائيلي، وحماية مص   –الثورات العربية على صعيد الصراع العربي       

وأمام الوضع الـراهن،    . األمن اإلسرائيلي، وتخفيف ضغط اللحظة التي ينوء الكيان المحتل تحت وطأتها          
تعنته بما يكرس تجميد المفاوضات، أو ينفذ انتشاراً أحـادي الجانـب فـي              "قد يستمر الكيان المحتل في      

، " المعايير األميركية واإلسرائيلية إلفشال خطوة أيلـول       الضفة الغربية، مقابل إستئناف المفاوضات وفق     
  .بحسب دراسة حديثة لمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت

وقد يذهب نحو مزيد من التسويف وإضاعة الوقت إلى حين بروز تطورات جديدة تسعفه في الخروج من                 
لضفة الغربية المحتلة لتخفيف وطـأة الـضغوط     في ا " ببوادر حسن نية  "أزمته، تزامناً مع اتخاذ ما يسمى       

  .الممارسة عليه
  18/7/2011، الغد، عمان
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  أولويات االتحاد األوروبي ليست أولوياتنا .63
  عبد الستار قاسم. د
أولويـاتكم هـي    "ينشر االتحاد األوروبي دعاية له على لوحات اإلعالن في الضفة الغربيـة عنوانهـا               

 فلسطين في الضفة الغربية بكل هذا الود والمحبة إلى درجة أنه يتبنـى              أي أنه يخاطب شعب   ." أولوياتنا
وقد رأيت له إعالنات علـى شاشـات        . أولوياتنا نحن الذين نخضع تحت االحتالل منذ عشرات السنوات        

  .فضائيات رئيسية مثل الجزيرة تحمل ذات العنوان
لة االحتالل، ولم أر االتحاد األوروبي      نحن أولوياتنا إزا  . طبعا، االتحاد األوروبي كاذب ومضلل ومخادع     

  .يحشد جيوشه لمشاركتنا هذا العمل، أو للقيام بهذا العمل بالنيابة عنا
، لكننا ال   1948ومن أولوياتنا عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم في األرض المحتلة عام             

ألوروبية ترفض حق العودة، وتعمل جاهـدة       بل أن الدول ا   . نجد االتحاد األوروبي يدافع عن حق العودة      
  .مع الصهاينة والواليات المتحدة للبحث عن حل لمشكلة الالجئين خارج فلسطين

ومن أولوياتنا حق تقرير المصير دون تدخل من أحد، لكن األوروبيين يتـدخلون بـشؤوننا، وال يقفـون              
  .بوجه من يتدخل بشؤوننا

األراضي وإزالة االستيطان، لكن االتحاد األوروبـي ال يمـانع          ومن أولوياتنا منع إسرائيل من مصادرة       
  .مصادرة األراضي ألسباب تعتبرها إسرائيل أمنية

ومن أولوياتنا اإلفراج عن أسرانا في المعتقالت الصهيونية، لكن االتحاد األوروبي يعتبر هؤالء األسرى              
  .إرهابيين، وال ينتقد إسرائيل حول هذا األمر

قيق حرية التعبير عن الراي والحركة والتنظيم والحشد، لكن االتحاد األوروبـي يمـول              ومن أولوياتنا تح  
السلطة الفلسطينية التي تقمع الرأي وتحتكر وسائل اإلعالم، وتمنع التنظـيم والمظـاهرات والتجمعـات               

  .السلمية
اء دور قضاء،   ومن أولوياتنا تطوير قضاء محترم ونزيه، لكن االتحاد األوروبي يمول دورات تدريب وبن            

  .لكنه ال يعبأ بالتدخل في القضاء وتعيين قضاة على أسس سياسية
  .القائمة تطول

أما أولويات االتحاد األوروبي فهي تقديم خدمات للشعب الفلسطيني لتزداد الهوة بين اإلنتاج والخـدمات               
  .فيبقى الشعب تحت وطأة الفقر والحاجة المالية والمديونية المذلة

ل في التحكم باألموال لكي يتحكم في النهاية مع الصهاينة واألمريكـان بـالقرار الـسياسي                وأولويته تتمث 
  .الفلسطيني

وأولويته أيضا في وجود سياسيين فلسطينيين يوالون أهل الغرب ويقيمون عالقات طيبة مـع الـصهاينة                
  .لكي يضلوا شعب فلسطين ويصفوا قضيته ويتنازلوا عن حقوقه الثابتة

  .الحريات حتى ال تقوم انتخابات حرة تأتني بأشخاص ال ينفذون سياسات أمريكا وإسرائيلوأولويته منع 
والنتيجة أن األوروبيين يحاولون القضاء على الوعي الفلسطيني نحو تصفية قضية فلسطين تمامـا، وإن               

 إسـرائيل   هؤالء الذين صنعوا إسرائيل، وما زالوا يدعمون      . قدموا لنا عونا، فذلك كثمن لوطننا وحقوقنا      
في مختلف المجاالت، ويحرصون على أمنها ورفاهها ال يمكن أن تكون في قلوبهم رأفة باهل فلـسطين                 

  . وشعب فلسطين
فحيثما رأينا إعالنا لالتحاد األوروبي نتذكر أن هؤالء ساهموا مساهمة مباشرة بتشريد شـعبنا وضـياع                

الشعب الحـر   .  يجب أن يبقى بين ظهرانينا     ومن فعل ذلك ال يستحق أن نسمعه، وال       . وطننا وسفك دمائنا  
  .يرفض الطعام المغمس بدماء شهدائه

  17/7/2011، )امين( شبكة االنترنت لالعالم العربي 
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   حربها الثالثة على لبنان؟"سرائيلإ"متى تشن  .64
  عصام نعمان. د

نية الثانيـة علـى     احيا قادة اسرائيل العسكريون وخبراؤها اإلستراتيجيون الذكرى الخامسة لحربها العدوا         
غالبية هؤالء اقرت بضخامة اإلخفاق االسرائيلي العـسكري        . لبنان والمقاومة بتقييم إخفاقاتها وإنجازاتها      

االقلية عثرت ، رغـم ذلـك ، علـى          . والسياسي ، واعترفت تالياً بهزيمة اسرائيل وبإنتصار حزب اهللا          
الردعية بدليل الهدؤ الـذي يخـيم علـى جبهـة           إنجاز يتيم هو قدرة الجيش االسرائيلي على إثبات قوته          

غير ان الغالبية واالقلية إتفقتا على ان الهدؤ القائم قد يكون مؤقتاً ألن             . اسرائيل الشمالية مع جنوب لبنان    
  .مرده قرار سياسي اتخذه حزب اهللا بدافع إنشغاله حالياً بالوضعين اللبناني والسوري المضطربين 

بت دروس الحرب الثانية ، وباشرت إعادة نظر شاملة بالجيش االسـرائيلي ،             قيادة اسرائيل كانت استوع   
تنظيماً وتسليحاً وتدريباً واجهزةً واستخبارات وتنسيقاً مع سائر مؤسسات الحكومة والبلديات في ما يعرف              

ب الحـر 'الى ذلك ، صعدت اسرائيل بالتنسيق مع الواليات المتحـدة           . ببرنامج تحصين الجبهة الداخلية     
  .ضد سوريا وإيران وقوى المقاومة العربية المتحالفة معهما ' الناعمة

الحرب الناعمة ، وقوامها مجهودات استخبارية إلشعال الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية وإليقاع الفرقة             
والشرذمة في المجتمعات التعددية ، تتخللها احياناً فصول ساخنة كقيام اسرائيل بضرب مجمـع سـوري                

 2007 وتدميرها مبنى قيد اإلنشاء قرب ديـر الـزور سـنة             2006تصنيع الصواريخ قرب حلب سنة      ل
ومع إندالع الحراكات الـشعبية للمعارضـة الوطنيـة         . بدعوى انه كان يعد ليكون مأوى لمفاعل نووي         

مارس الماضي ، حاولت قـوى معاديـة للنظـام الـسوري            / اإلصالحية في سوريا منتصفَ شهر اذار     
غاللها بدس مجموعات مسلحة في مناطق درعا وتل كلخ وجسر الشغور بقصد إشـعال اضـطرابات                إست

امنية إلضعاف النظام وحمله على وقف دعمه لقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية والخروج من تحالفـه               
  .مع ايران 

 الداخليـة ، اتخـذت      اذ صعدت الواليات المتحدة حملتها على سوريا بقصد إضعافها بإطالة امد ازمتهـا            
اسرائيل موقف المراقب المترقب ، متحاشيةً إظهار انخراطها السري والواسع في مختلف اوجه الحـرب               

وهي تتعاون ، في هذا السياق ، مع اميركا على إطالة امد االزمـة              . الناعمة ، واحياناً الساخنة ، ضدها       
  .إلرهاق االقتصاد بما هو مقتل النظام في هذه اآلونة 

لتزامن مع انخراطها الفاعل في الحرب الناعمة بجميع وجوهها ، تتابع اسـرائيل إسـتكمال متطلبـات                 با
فـي  . استراتجيتها العليا ، محلياً واقليمياً ودولياً ، وتستعد لتنفيذ ما تجد نفسها قادرة على تحقيقه مرحلياً                 

ة المتعاظمة خطراً داهمـاً ، كمـا        هذا المجال ، ترى اسرائيل في القدرات النووية والصاروخية اإليراني         
. ترى في تحالف سوريا والمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية خطراً رديفاً للخطر اإليراني ومكمالً له               

لذلك تحاول مستميتةً   . غير انها ال تجد في نفسها القدرة الكافية لضرب ايران وتعطيل برنامجها النووي              
فواشنطن تستـشعر خطـر ايـران       . المهمة أصالةً عن نفسها ونيابةً عنها       حمل اميركا على القيام بهذه      

لكـن  . النووي وتدرك انعكاساته السلبية على مصالحها النفطيـة في المنطقة كما على امـن اسـرائيل                
اميركا ليست في وارد خوض حرب ضد ايران بسبب عجزها عن تغطية تكلفتها الباهظـة فـي غمـرة                   

لية الراهنة من جهة ، ومن جهة اخرى بسبب عدم وثوقها مـن قـدرتها علـى                 ازمتها اإلقتصادية والما  
  .اإلنتصـار فيها 

. الى ذلك ، تعلم اسرائيل ان امتالك ايران اسلحة نووية ال يعني بالـضرورة الرغبـة فـي اسـتعمالها                     
ي المستقبل   وربما لن يستعمل ابداً ، ال في الحاضر وال ف          1945فالسالح النووي لم يستعمل قط منذ العام        

غير ان اسرائيل تتخـوف مـن       . ، نظراً لما يجره على االطراف المتحاربة من اضرار جسيمة متبادلة            
قدرة ايران على صنع اسلحة نووية تكتيكية ، اي ذات مدى قصير وفعالية محدودة ، ومن إحتمال تسليم                  

لك وضع سالح خارق لتـوازن      هذه االسلحة الى تنظيمات المقاومة في لبنان وفلسطين ، ألن من شأن ذ            
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القوى الراهن في يد اعداء اسرائيل ما يؤدي الى إضعاف قدرتها الردعية ووضعها تالياً تحـت رحمـة                  
اليـد  ' قطع'لذلك ترى اسرائيل ان الطريقة األفعل لتفادي هذا الخطر الشديد اإلحتمال هي في              . المقاومة  

  .يد المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية ' قطع'التي يمكن ان تستعمل اسلحةً نووية تكتيكية ، اي 
  كيف السبيل الى ذلك ؟

من مراجعة التقارير والتحليالت والدراسات الصادرة عن خبراء ومحللين ومراكز ابحاث اسـتراتيجية ،              
، ' حماس'و' حزب اهللا 'يمكن استخالص مفاصل استراتيجية اسرائيل لمواجهة اعدائها، وال سيما سوريا و          

  :ى النحو اآلتي عل
اوالً، تحصين الجبهة الداخلية بإعتبارها هدفاً مركزياً لهجومات اعدائها، وإعدادها لتحمل اعبـاء حـرب               

  .طويلة نسبياً 
ثانياً ، التزود بكميات كبيرة من المنظومات الدفاعية المـضادة للـصواريخ الباليـستية بعيـدة المـدى                  

القبة 'و' العصا السحرية 'و' حيتس'دى ، و خصوصاً منظومات      والصواريخ الثقيلة والصواريخ قصيرة الم    
، ونشرها في جميع انحاء الكيان الصهيوني ليصبح ، بحسب المحلل العسكري اليكس فيـشمان               ' الحديدية

اكثر دولة في العالم محمية من الـصواريخ حتـى سـنة            ' ) 13/7/2011' يديعوت احرونوت 'صحيفة  (
2015 '.  

الناعمة المقرونة بفصول ساخنة بغية إضعاف اعدائها الرابـضين فـي جوارهـا             ثالثاً ، تصعيد الحرب     
، ومحاولة شلّهم وحتى إخراجهم من حومـة الـصراع اذا           ' وحماس' حزب اهللا 'الجغرافي ، اي سوريا و    

  .تيسر لها ذلك 
مدة  شهراً كحد اقصى ، وهي ال      24 الى   18رابعاً ، استكمال مرامي الحرب الناعمة واغراضها في مدى          

الالزمة إلستكمال ايران قدرتها على صنع اسلحة نووية تكتيكية وتجهيز اعداء اسـرائيل فـي جوارهـا                 
ية المضادة للـصواريخ مـن جهـة        الجغرافي بها من جهة ، وإلستكمال نشر منظومات اسرائيل الدفاع         

  .اخرى
' حـزب اهللا  ' لبنـان و   خامساً ، استباق اي تهديد خطير وبازغ من ايران وحلفائها بشن حربٍ شاملة على             

وسـائر فـصائل    ' حمـاس '، وكذلك على قطاع غزة و     ) وعلى سوريا اذا ما بدا انها عازمة على نجدته        (
  .المقاومة 

الحرب االسرائيلية الثالثة على لبنان والمقاومة ستكون ، بحسب تصريحات القادة العسكريين والمحللـين              
غير ان ميزتها الفارقـة ،      .  اسلحة البر والبحر والجو    االستراتيجيين االسرائيليين ، شاملة ومدمرة وبكل     

هذه المرة ، ستتركّز في استعمال القوات البرية بكثافة لتمكين اسرائيل من تحقيق غايتين بالغتي االهميـة                 
الثانية ، اذا تعذر تحقيـق الغايـة        . االولى ، محاولة إقتالع المقاومة او تدميرها على االقل          : في نظرها   

 فمحاولة السيطرة على اوسع مساحة ممكنة مـن         -هو امر شديد اإلحتمال إن لم يكن محتوماً        و -االولى  
االراضي اللبنانية التي تجاور سوريا من الشرق والشمال بقصد ضمان استصدار قرار من مجلس االمن               

 عـن   يقضي بنشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية السورية لعزل لبنان وقطع اإلمداد اللوجيـستي              
  .حزب اهللا ومقاومته 

مكلفـة للغايـة ، بـشرياً       ) وسوريا(يدرك القادة العسكريون االسرائيليون ان الحرب الشاملة ضد لبنان          
  :واقتصادياً وسياسياً ، فضالً عن ان النجـاح فيها غير مضمون لثالثة اسباب 

وم البري االسرائيلي صعباً إن     اولها ، تجذّر المقاومة في جميع قرى الجنوب والبقاع ما يجعل نجاح الهج            
  .لم يكن مستحيالً 

ثانيها ، إمتالك المقاومة عدداً كبيراً من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ما يمكّنهـا مـن                 
  .تدمير اسرائيل عمراناً واقتصاداً وسكاناً وجيشاً على نحوٍ ال تستطيع تحمله

  .ما يؤدي الى مضاعفة تكلفتها الباهظة على اسرائيل ثالثها ، ارجحية انخراط سوريا في الحرب 
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خيار اسرائيل االرجح هو اإلستمرار في إعتماد الحرب الناعمـة وتصعيدها ، وعدم اللجوء الى الحرب               
  .خروج او إخراج سوريا ال سمح اهللا من حومة الصراع : الشاملـة إال في حالة واحـدة

  18/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  رسم السلطةواقعة ب .65
  راسم المدهون

واقعة ضرب السفير المغربي لدى السلطة الفلسطينية زوجين فلسطينيين مـسنين داخـل الـسفارة، ثـم                 
مطاردتهما في حديقتها، وشتمهما بالصورة التي جرت فيها، تتجاوز األعـراف والقـوانين واألخـالق               

على (منح الزوجين تأشيرة دخول بالده      ال أريد هنا الخوض في أحقية السفير في رفض          . اإلنسانية العامة 
فذلك أمر اعتاد عليه الفلسطينيون من أنظمـة        ) رغم أنهما يحمالن أوراقاً تثبت موافقة الخارجية المغربية       

للعرب، وتقوم في الوقت ذاته بالتنكيـل بأصـحاب تلـك           » القضية المركزية «وحكومات تعتبر فلسطين    
  . إنسانيالقضية المركزية على نحو بشع وعنصري وال
الحياة السياسية العربية، والتي تبدأ بالتسهيالت      » ميلودراما«وال أرغب أيضاً أن أسوق أمثلة أصبحت من         

التي يالقيها اإلسرائيلي عند زيارته المغرب، وال تنتهي بمنح اليهودي المغربي الذي رحل إلى إسـرائيل                
هذا أيضاً أصـبح    .  واإلسرائيلية على السواء   حق زيارة بالده األولى، بل واإلحتفاظ بالجنسيتين المغربية       

لألسف بعضاً من حقائق السياسة العربية لبعض األنظمة والحكومات، مما اعتدنا عليه وعلى حدوثه وإن               
  . ال نقبله وال نراه عادياً أو مألوفاً كما تريدنا تلك الحكومات أن نفعل– على رغم االعتياد –كنا 

فلسطيني، وباألدق الجانب الذي يتعلّق بمسؤولية السلطة الفلـسطينية عـن           أثير المسألة هنا من جانبها ال     
لماذا ال تقوم السلطة الفلسطينية بطرد السفير المغربي وفوراً، باعتباره شخـصاً غيـر              : حماية مواطنيها 

  مرغوب به، ألنه وببساطة أهان مواطنين فلسطينيين، ليس في المغرب، بل في عاصمة بالدهم الموقتة؟
سيسارع كثر للقول إننا في حالة ضعف، وال نقوى على فتح مواجهـة             : سلفاً جواب ما أسأل عنه    أعرف  

هنا بالذات بيت القصيد وحجر زاوية الضعف والمهانة التي وصـلنا إليهـا، أعنـي           . مع النظام المغربي  
لفـه ألنهـم    يتمكنون من التلطي خ   » القضية المركزية «التهاون قبل المهانة، فأولئك الذين يرفعون شعار        

ببساطة ال يرون من ينتقدهم أو يكشف زور شعاراتهم، واستخدامهم تلك الشعارات لممارسات مـن هـذا      
اللون أعتقد أنها باتت مرفوضة في العالم كله، وال يجوز لدولة تزعم حرصها على حقـوق اإلنـسان أن                   

جـرى مـع الـزوجين      تظّل طليقة من الحساب عند كل مخالفة منها على هذا النحو المـشين، والـذي                
التي » الساعة المشؤومة «الفلسطينيين المسنين، ربما لسبب تافه يتعلق بمزاج سيء لسعادة السفير في تلك             

أقول هذا وأنا أعرف كما يعرف الجميع أن الفلسطينيين عامة ال           . وطأت فيها أقدام الزوجين عتبة سفارته     
منها بالطبع الدولة المغربية، فلم نسمع ال سابقاً وال         يتدخلون في الشأن السياسي الداخلي للبلدان العربية و       

  .اليوم عن واقعة تورط فلسطيني في قضية سياسية ذات عالقة بالمغرب
لماذا يتوجب  : مع ذلك تظُل قضية المواطنين الفلسطينيين عنوان جدل ال بد أن يثار في الساحة الفلسطينية              

   لفلفتها في الخفاء؟على السلطة أن تتستر على الواقعة، وأن تعمل على
  هل ستمر مرور الكرام ويواصل السفير المغربي عمله كالمعتاد؟

هي أسئلة برسم الرئاسة الفلسطينية التي نعتقد أن أولى مهماتها قبل التحرير وبناء الدولة المستقلة احترام                
يرها هنا بسبب ما    ونحن نث . مواطنيها، ورفض السماح ألحد بإهانتهم، فكيف إذا وقعت اإلهانة في بالدهم          

ال ينضب للسلطة في لفلفة المشاكل بالحديث عنها عند حدوثها ثـم بإحالتهـا   » تراث«تحفظه ذاكرتنا من    
  للنسيان كالعادة، وإال فليدلُني أحد على قضية فساد واحدة مألت الدنيا وشغلت الناس وعرف المواطنـون                
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 السلطة عند كل فـضيحة وتـشكّل لهـا لجـان         الفلسطينيون مصيرها ونتائج التحقيق فيها كما كانت تعد       
  التحقيق؟

  18/7/2011، الحياة، لندن
  

  بال وظيفة وال جدوى" الرباعية" .66
  عبد الوهاب بدرخان

ليس عند الهيئة الرباعية الدولية ما تقوله في تطورات الملف الذي تعتبر هي مرجعيته األولى والوحيدة،                
ائها، أكثر من أي وقت مضى، أنها باتت هيئة عاجزة          وخالل اجتماعها األخير في واشنطن اتضح ألعض      

وال جدوى منها بل عديمة الفاعلية، ورغم أنها تستمد قوتها من كونها تضم عمليا الدول الكبرى، باستثناء                 
 اإلسرائيلي، وبالتالي فإنها ال تـستند إلـى قـوة           -الصين، إال أنها تعمل تحت السقف السياسي األمريكي       

ك تقتصر اجتهاداتها على كيفية االلتفاف على هذا القانون، أي أنها حتى يكون هنـاك               القانون الدولي، لذل  
اتفاق تام بين أطرافها ال تستطيع فرض االلتزام بتوصياتها، ورغم أنها تمثل بديال من مجلس األمـن إال                  

  . اإلسرائيلية-أن المرونة المفترضة فيها لم تمكنها من تحريك المفاوضات الفلسطينية
رهن الرباعية منذ إنشائها أنها تعمل فعال من أجل هدف هو السالم، أو باألحرى إيجاد مناخ مالئـم                  لم تب 

لسير المفاوضات، لكنها أدت وظيفتها في خدمة إسرائيل على أكمل وجه بدليل أنها هي التـي أوجـدت                  
اعتبار ذلك  وساندت إسرائيل في فرض حصارها على قطاع غزة، قبل أن تعود تلك الرباعية نفسها إلى                

توني بليـر،   " الرباعية"الحصار غير شرعي، من دون أن تلزم إسرائيل برفعه، وكل ما استطاعه ممثل              
المعروف بانحيازه إلسرائيل، أن يحصل على تعديل لالئحة المواد المحظور دخولها إلى القطاع بما فيها               

هذا عظيماً استحقت عليـه إسـرائيل       " إنجازه"بعض أنواع الخضار والفواكه والمواد الغذائية وقد اعتبر         
  ".الرباعية"إشادة 

كان على هذه الهيئة أن تبحث عن صيغة ما تسهل اسـتئناف المفاوضـات، بهـدف اسـتبعاد ذهـاب                    
ـ            الدولة الفلـسطينية   "الفلسطينيين إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لطلب التصويت على اعتراف دولي ب

لدولي بغالبيته العظمى يتفهم الموقف الفلسطيني المـشترط وقـف          ، ورغم أن المجتمع ا    "1967في حدود   
االستيطان للعودة إلى المفاوضات، ورغم أن الرباعية نفسها طلبت مرارا وقـف االسـتيطان وبموافقـة                

 اإلسرائيلي الذي استطاع بنيامين نتنياهو فرضـه علـى واشـنطن            -أمريكية، إال أن الموقف األمريكي      
نيون لألمر الواقع فيعودون إلى التفاوض من دون أي شرط أو أي ضـمانات              يقضي بأن يرضخ الفلسطي   

هـذا  " الرباعية"أو أي جدول زمني أو أي التزام بالمرجعيات القانونية الدولية للمفاوضات، وقد سايرت              
  .الموقف في بيان سابق، ثم أدركت أنه لم يكن مجدياً

وعد المواجهة في األمم المتحـدة، كانـت هنـاك          في االجتماع األخير، ومع اقتراب موعد سبتمبر، أي م        
الدولة في حدود   (مطلب الفلسطينيين   " الرباعية"محاولة للخداع والتذاكي، إذ طرح األمريكيون فكرة تأييد         

ومقايضته بتأييد من الرباعية لحصول اإلسرائيليين علـى        " مع تبادل لألراضي  "مع إضافة عبارة    ) 1967
اضحاً أن هذه الصيغة مكشوفة ومتهافتة، إذ أنها تضع شـرطين مـسبقين             كان و . اعتراف يهودية دولتهم  

على الفلسطينيين لتشجيعهم على العودة إلى التفاوض من دون الحصول على وقف االستيطان، فمن جهة               
ال داعي الشتراط تبادل األراضي الذي يتضمن تنازالت مسبقة، وإذا كان لهذه التنازالت أن تحصل ففي                

  .نفسهسياق التفاوض 
وترويجها على هذا النحو من الخفة واالستـسهال، فهـذه          " يهودية الدولة "ومن جهة أخرى ال يمكن بيع       

مسألة ينبغي طرحها بأبعادها القانونية والسياسية وانعكاساتها الديموغرافية، وينبغي توضـيح كـل هـذه           
سياسات خفيـة وأخـرى باتـت       األبعاد وعدم االكتفاء بها كمجرد عنوان أو شعار تريده إسرائيل لتبرير            

  .معروفة والبد من وضعها في ميزان القانون الدولي
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، لم تعد صيغة كافية وخاضعة للحقوق التي تفترضها، صـحيح أن هنـاك              "67الدولة في حدود    "وحتى  
اإلسـرائيلي علـى إثبـات      -الكثير من الوثائق التي تشرح هذه الحقوق، إال أن حرص الجانب األمريكي           

في النص، بات يتطلب إصرار الجانب الفلسطيني على أن يثبت في الـنص أيـضا أن                " يتبادل األراض "
 تعني تحديدا وبال أي لبس أن كل نشاط استيطاني داخـل هـذه الحـدود يخـضع إلرادة                   1967حدود  

  .الفلسطينيين أوالً وأخيراً، أي لسيادة الدولة الفلسطينية المرتقبة
وام أن العناوين الكبيرة، مهما كانت حمولتها القانونية واضحة،         ذلك أن تجارب المفاوضات أثبتت على الد      

ال تعني شيئاً إذا لم تكن المرجعية القانونية هي المحك والمعيار، وإذا كان تفسير هذه العناوين خاضـعا                  
بالضرورة لمنطق التسويات واألمر الواقع وإلرادة الدول الكبرى والسيما الواليات المتحـدة الملتزمـة              

  .ناجزة ونهائية على كل أرض سرقتها إسرائيل واستولت عليها بالقوة واإلرهاب" شرعية"ء إضفا
ـ        وضعاً يحاول الفلسطينيون خالله تحريك     " الرباعية"للمرة األولى يواجه المجتمع الدولي، ممثال قسرياً ب

لمفرغة، ففي غيـاب  قضيتهم حتى في الفترات التي كانوا عادة يبددونها باالنتظار والدوران في الحلقات ا          
ستعلن غـداً، وعلـى     " الدولة"المفاوضات بذلوا جهودا مهمة لتحسين أداء مؤسساتهم وتأهيلها للعمل كأن           

أساس هذه الجهود يريدون أن يدفعوا مشروع دولتهم إلى الواجهة، لذلك تواجه إسـرائيل فـي حملتهـا                  
صـيغة  " 67الدولة فـي حـدود      "ـالمضادة أسئلة كثيرة تتناول خصوصا دوافعها وأسباب معارضتها ل        

موجودة في القرارات الدولية، وأخيرا أسباب تجاهلها تأهل المؤسسات الفلسطينية رغم أن هذا كان مـن                
  .أبرز شروطها ومطالبها

هذه األسئلة مطروحة أيضا على الرباعية وباألخص على الواليات المتحدة التي تخطو باندفاع نحو فيتو               
ى اعتماد خط واقعي حيال السالم، بل سيزيدها تطرفا وتمسكا بنهج اإلجـرام             مشين لن يشجع إسرائيل عل    

واإلرهاب، كما أن النتيجة المباشرة لهذا الفيتو ستكون نقمة واستياء عربيين ومزيدا من العداء ألمريكـا،                
ـ                م والشك أن التعنت اإلسرائيلي الذي عطل المفاوضات، والذي دفع أيضاً الفلسطينيين إلى اللجـوء لألم

نفسها واألسباب المشتبهة الستمرارها طالما أنها      " الرباعية"المتحدة، يطرح بدوره عالمات استفهام حول       
  .غدت أيضاً مشلولة وغير قادرة حتى على إصدار بيان

  18/7/2011، الشرق، الدوحة
  

  أين اختفت القبة الحديدية؟ .67
  اليكس فيشمان

دا قبل نحو من ثالثة اشهر فاجأ حتى مطوري هـذا           أين اختفى نظام القبة الحديدية؟ بعد عرض ناجح ج        
لكـن  . النظام الدفاعي الفعال، اعتقدنا أننا لن نرى بعد صواريخ تسقط هنا أو في غالف غزة على األقل                

ها هي ذي في االسابيع االخيرة قذائف صاروخية وقذائف رجم تتقاطر من قطاع غزة وعاد سالح الجو                 
فماذا عن القبـة الحديديـة؟ كـأن        . ونغ الطالق النار الذي يليه رد عليه      للعمل في القطاع، ولعبة البينغ ب     

  .االرض ابتلعتها
في فترة ما بين    . يتبين ان القبة الحديدية ليست سالحا تكتيكيا فقط للحماية العينية للمناطق الوطنية الحيوية            

عـسكري مـن اتخـاذ      الحروب الكبيرة تؤدي ايضا دور نظام استراتيجي يمكّن المستويين الـسياسي وال           
فعلـى  .  إزاء عدو يعمل من داخل مناطق مأهولـة        – ال تفضي بالضرورة الى تصعيد       –قرارات معتدلة   

سبيل المثال اذا تم اطالق صواريخ قسام على سديروت، دون قدرة على إفشال القـذائف الـصاروخية،                 
ة المدنيين ونقد دولي    فسيسحق سالح الجو قطاع غزة من غير أن يقف االطالق وهو ما سيجر الى اصاب              

إن وجود القبة الحديدية قد يحطم هذه المعادلـة فهـي تُمكّـن المـستويين الـسياسي                 . وورطات سياسية 
  .والعسكري من السيطرة على ارتفاع اللهب ومنع التصعيد



  

  

 
 

  

            39 ص                                    2209:         العدد       18/7/2011 اإلثنين :التاريخ

لكن الجولة االخيرة من اطالق النار وجدت البطاريتين العملياتيتين للقبة الحديدية منشورتين في مواقـع               
عندما جاء الجيش االسرائيلي وسـالح      . خارج القطاع ولم يكن هذا خطأ أو نزوة لشخص ما في الجيش           

الجو وقاال بصدق ان هذه البطاريات ال ترمي الى حماية مدينة محددة أو منطقة محددة فقط كانا يقصدان                  
  .كل كلمة

 اسرائيل زمن الحرب، مثـل      ولدت هذه البطاريات في األساس لحماية مواقع استراتيجية محددة في دولة          
 – بطارية من القبة الحديديـة       13والى أن يكون لدولة اسرائيل      . محطات توليد طاقة ومطارات وما أشبه     

  . فسينحصر ترتيب األولويات لنشر البطاريات الموجودة في هذه المواقع قبل غيرها–كما هو التخطيط 
 في كل البالد تنتقالن من نقطـة اسـتراتيجية الـى            ولهذا فمن الصحيح الى اآلن أن البطاريتين الفعالتين       

فمرة في حيفا ومرة في موقع حيوي في الشمال وهكذا دواليك، ويجري عليهمـا هنـاك توجيـه           . اخرى
وفي اثناء الجولة التي تقوم بها البطاريتان في مواقع مختلفة يكـشف عـن اخـتالالت       . وتنسيق وتدريب 

 التي  – فقد تبين مثال خالل التنقل فجأة أن رادارات القبة الحديدية            .وأعطال محلية ينبغي تحسينها والتعلم    
ويجب ايضا تعلـيم    .  تشوش على عمل اجهزة عملياتية ما وانه يجب عالج ذلك          –هي متقدمة وقوية جدا     

ما لم تُستكمل هذه الدورة فال      . الى هاتين البطاريتين  » الحديث«ناس الرقابة المنشورين في مواقع مختلفة       
أن نُعرف البطاريتين الموجودتين بأنهما بطاريتان عملياتيتان تستطيعان انتاج ما يطلب منهما زمن             يمكن  
  .الحرب

سيكون من الممكن الحديث عن هذا فقط عندما يصبح مقدار التزود           . ماذا عن بطاريات ثابتة لغالف غزة     
  .ى هادئا نسبيابالقبة الحديدية في ذروته وعندما يصبح الوضع االمني على الجبهات االخر

تبـين  . في يوم الجمعة أجرى رئيس هيئة االركان بني غانتس مباحثة في التصعيد الناشئ في قطاع غزة               
اللجـان  »و» جـيش االسـالم   »، و )منظمة الجهاد العالمي في قطاع غـزة      (» التوحيد«ان منظمات مثل    

اسـتقلت  ) ون للجهاد االسالمي  التي تسيطر عليها الذراع العسكرية لحماس والى جانبها التارك        (» الشعبية
رد الجـيش   . عن سلطة حماس وبدأت سلسلة اطالق نار ومحاوالت اجـراء عمليـات علـى الجـدار               

  .االسرائيلي وسقط منهم مصابون واستمرت لعبة البينغ بونغ
ُأثيرت امكانيـة   .  بال نجاح  –في نهاية االسبوع الحظوا في اسرائيل ان حماس السياسية تريد اخماد النار             

فاطالق النار  . عادة بطارية من القبة الحديدية الى القطاع لكن استقر الرأي في خالل ذلك على االنتظار              ا
اذا استمر اطـالق    . حتى اآلن قد تم على مناطق مفتوحة بحيث ان القبة الحديدية ما كانت لتستعمل أصال              

  . فقطالحاجة اليها سياسية ال عسكرية. النار فستعود القبة الحديدية الى هناك
  16/7/2011، يديعوت
 18/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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