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   وسيضع حدا لعملية السالم.."إسرائيل"مواجهة مع سطينيين لألمم المتحدة سيؤدي لتوجه الفل: ايالون .1

 األمـم  إلـى  حذر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون الفلسطينيين من مغبة التوجـه              :تل ابيب 
 مواجهة مع إسرائيل وستـضع حـدا   إلىخطوة ستؤدي   مثل هذه ال   إنالمتحدة لنيل اعتراف بدولتهم قائال      

ستكون في حل من اتفاقيات السالم المبرمة مع الجانب الفلسطيني          " إسرائيل "إنوأضاف   .للعملية السلمية 
  .في حال تصرف الفلسطينيون خالفا لهذه االتفاقيات

 المعـارض للتوجـه     ائيلياإلسر داني ايالون سيزور اسبانيا والبرتغال قريبا لشرح الموقف          أن إلىيشار  
  . المتحدةاألمم إلىالفلسطيني 

 19/7/2011، القدس، القدس
  

   مستعدون للعودة إلى المفاوضات وخيارنا هو السالم :عباس .2
 محمود عباس، النرويج على رفعها مستوى التمثيل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية شكر :أوسلو

وأشاد في مؤتمر صحفي عقده بعيد توقيعه  .ستوى بعثةالدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية عامة إلى م
اتفاقية رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني، مع وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوره، بوقوف 
النرويج إلى جانبنا في كل المحطات الصعبة، مشيرا إلى أنها بذلت جهودا كبيرة إلنجاح المفاوضات عام 

قتصاديا كبيرين لشعبنا، وما زالت تقدم وتنسق جهود الدول المانحة لدعم ، وقدمت دعما سياسيا وا1993
  .اقتصادنا وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية

، إلى جانب دولة 1967ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 
  ."االستقرار في منطقتنا والعالمإسرائيل، للقيام بذلك دعما للشرعية الدولية والعدالة والسالم و

معربا . "خيارنا هو السالم، وسعينا وما زلنا نسعى لتحقيقه مع إسرائيل من خالل المفاوضات"وأكد أن 
عن استعداده للعودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وما جاء في خطاب الرئيس أوباما، 

شعبنا الذي ينتظر نيل حريته واستقالله يطالبنا بإيجاد "وقال  .وبيانات االتحاد األوروبي ووقف االستيطان
حل عاجل لقضيته التي مر عليها أكثر من ستين عاما من المعاناة والتشرد، لذلك سنتوجه لألمم المتحدة 

سبتمبر المقبل، للحصول على عضوية فلسطين فيها، لتثبيت مبدأ الدولتين لنعيش بأمن وسالم / في أيلول
  ." إسرائيلبجوار دولة

وأعرب عن أمله بأن تبادر النرويج التي انطلقت منها عملية السالم إلى االعتراف بدولة فلسطين على 
سنبذل : وقال .، وأن تؤيد مساعينا بالحصول على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة1967حدود 

  ."ةكل جهد ممكن للوصول إلى وحدة شعبنا وانتهاء معاناة أهلنا في قطاع غز
  18/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  هنية يدعو أردوغان للمساهمة في إعمار غزة .3

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية نظيره التركي رجب طيب أردوغان للمساهمة في : غزة
قدس في كافة المواقع إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار الصهيوني عنه، والعمل على إثارة قضية ال

وتلقى  وثمن هنية في رسالة وجهها ألردوغان عبر وفد حكومي فلسطيني يزور تركيا حاليا، .المناسبة
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،  جهود الحكومة التركية في دعم الشعب )7-18(نسخة عنها اإلثنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"
  .ع غزةالفلسطيني ومساعيها الكبيرة والمتواصلة لرفع الحصار عن قطا

دولتكم يدرك أهمية إعادة اإلعمار ورفع الحصار في تثبيت قلوب الناس في أرض الرباط، : "وقال هنية
لذا رأيت أن أضع الصورة بين يديكم، راجين منكم إثارة قضية القدس والحصار في كافة المواقع 

لكريم بشكري الجزيل أنتهز هذه المناسبة ألتقدم إليكم وإلى حكومتكم وشعبكم ا: "وتابع ".المناسبة
الهتمامكم العالي بقضيتنا الفلسطينية وملفاتها المتعددة، ودعمكم المتواصل لحقوق شعبنا الفلسطيني في 

  ".الحرية وتقرير المصير
لقد سعدنا بفوزكم وبثقة شعبكم بكم وبحزب العدالة والتنمية، وشعرنا بالفخر عند إهدائكم الفوز : "أضاف

فزنا على القول إن أمال جديدا يشرق من تركيا في ظرف تمر به القضية إلى غزة، األمر الذي يح
  ".الفلسطينية عامة ومدينة القدس خاصة بمخاض صعب وحرج

وأكد في رسالته أن الحكومة وحركة حماس ذهبتا للمصالحة مع حركة فتح بغرض تقوية الموقف 
ان وحماية القدس، غير أن التدخالت الفلسطيني وإسناده بموقف عربي إسالمي ودولي لمواجهة االستيط

  .األجنبية عرقلت عملية تنفيذ المصالحة، بغرض االبتزاز السياسي، واستبقاء الحصار على غزة
  18/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   1967 بالدولة الفلسطينية ضمن حدودعباس يرحب باعتراف سوريا  .4

حركة فتح في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن قال صائب عريقات عضو اللجنة المركزية ل: دمشق
 ويعتبرها خطوة كبيرة 1967الرئيس الفلسطيني يرحب باعتراف سورية بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 

  .تدعم المسعى الفلسطيني للتوجه إلى مجلس األمن
  19/7/2011سانا، 

  
  ه لألمم المتحدةإنجاز الجاهزية الوطنية الركيزة األساسية للجهد المبذول للتوج: فياض .5

 شدد رئيس الوزراء سالم فياض، على أن انجاز الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، وبما أقرت به :بيت لحم
كافة القوى المؤثرة في العالم، قد بات يشكل الركيزة األساسية للجهد الفلسطيني المبذول على الساحة 

 بمشروع الدولة من واقع على لالنطالق المتحدة، الدولية، وفي إطار االستعداد لالجتماعات القادمة لألمم
األرض، وهو ما نجحت السلطة الوطنية في تكريسه، إلى تحقيق السيادة الكاملة لهذه الدولة من خالل 

لقد حقق شعبنا الجاهزية إلقامة دولته المستقلة، وعلى العالم، الذي أقر "وقال  .إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
هر جاهزيته من خالل العمل الجاد إللزام إسرائيل بإنهاء احتاللها الذي طال أمده، بهذا اإلنجاز، أن يظ

وبات، وبإقرار المجتمع الدولي، يشكل العقبة الوحيدة أمام والدة دولة فلسطين وممارستها لسيادتها على 
دينة ، في م" تراثك الوطنياعرف"جاء ذلك خالل كلمة رئيس الوزراء في حفل إطالق مشروع  .'أرضها
   .بيت لحم

  18/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الجاري27يوجه دعوة لحماس للمشاركة باجتماعه في " المجلس الوطني الفلسطيني" .6
وجه سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدعوات ألعضاء المجلس  :رام اهللا - عمان

طينية للمشاركة في دورة انعقاد جديدة للمجلس تعقد في رام اهللا بتاريخ المركزي لمنظمة التحرير الفلس
  . الجاري27

إنه وجه الدعوات كذلك ألعضاء المكتب الدائم للمجلس التشريعي الفلسطيني " الشرق"وقال الزعنون لـ
ني، للمشاركة في أعمال الدورة، كون أعضاء التشريعي أعضاء بشكل تلقائي في المجلس الوطني الفلسطي
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الذي ينبثق عنه المجلس المركزي، موضحا أن الدعوات وجهت لخمسة عشر عضوا من التشريعي، 
منهم عشرة أعضاء يمثلون حركة حماس، غير الممثلة أصال في المجلس الوطني ومختلف مؤسسات 

ر حسن المنظمة، بمن فيهم عزيز الدويك رئيس التشريعي، ونائبه األول محمد بحر، والنائب الثاني الدكتو
وأشار في رسالة الدعوى التي  ).في االنتخابات التشريعية" حماس"فتحاوي سبق أن دعمته (خريشة 

شارك في " حماس"وجهها لممثلي حماس، إلى أنه سبق للشيخ أحمد ياسين، أن ترأس وفدا من حركة 
  .دورة سابقة للمجلس المركزي الفلسطيني

  19/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

  أكثر اإلعداد المتحدة سنة ليتسنى لألممتأجيل الذهاب يجب : نبيل عمرو .7
أن  "القدس العربي" نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير لـ أكد:وليد عوض -رام اهللا 

 في أيلول للمطالبة  المتحدةلألمم موضوع الذهاب  في اجتماعه القادم سيناقش الوطني الفلسطينيالمجلس"
 المتحدة عام أخر ليتسنى لنا األمم شخصيا سأنصح بتأجيل ملف وأنا، لسطينيةباالعتراف بالدولة الف

 المتحدة سنة، وذلك لألمميجب تأجيل ملف الذهاب : " وأضاف." مما تم حتى اآلنوأفضل أكثر اإلعداد
 ." الستئناف المفاوضات وفق المصلحة الفلسطينيةأفضل ضرورة العمل من اجل تهيئة سبل إغفالدون 

 رئيسية في الساحة إطراف المتحدة في ظل معارضة لألمم هناك مجازفة فلسطينية بالتوجه أن وشدد على
  ".األفعالهناك مجازفة وهناك سوء تقدير فلسطيني لردود "الدولية للمسعى الفلسطيني، وقال 

  19/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  لى االتحاد األوروبيدعوات فلسطينية إلى نقل الملف السياسي من الواليات المتحدة إ .8
ُأثير في الهيئات القيادية الفلسطينية أخيراً نقاشٌ حول نقل الملف السياسي من :  محمد يونس–رام اهللا 
  . العملية السياسيةإلى االتحاد األوروبي، بهدف إعادة التوازن إلى األميركية اإلدارة

 بناء شراكة إلىأبرز الداعين وذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض من 
  .أوروبية بدالً من الشراكة مع الواليات المتحدة-إستراتيجية فلسطينية

 عن إيجاد حل سياسي، األمر األميركية اإلدارةوقالت المصادر إن هذه الدعوات جاءت على خلفية عجز 
يخرجه من قبضة  الملف الفلسطيني، وإلىالذي يستدعي البحث عن شريك إستراتيجي يعيد التوازن 

  .الواليات المتحدة
 إلى قادر على لعب دور أكثر أهمية بالنسبة األوروبيويرى أصحاب هذا التوجه، أن االتحاد 

 على صيغة ما األوروبيالفلسطينيين، خصوصاً في المحافل الدولية، ففي حال االتفاق مع االتحاد 
 إلى جانب االقتراح 27ت دول االتحاد الـللتحرك الفلسطيني، خصوصاً على الساحة الدولية، فإن تصوي

 في االتحاد أوالً، ولقدرة هذه الدول األعضاءالفلسطيني، سيكون له تأثير كبير بسبب العدد الكبير للدول 
  .على التأثير على باقي دول العالم ثانياً

قف مختلف ويرى أنصار هذا الخيار، أن الموقف السياسي األوروبي الحالي أفضل للفلسطينيين من موا
 إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى، الذي دعا 2009 البيان األوروبي عام إلىويشيرون في ذلك . األطراف

 إلى الداعية األميركية، وبضمنها القدس الشرقية، وذلك بخالف المواقف 67 المحتلة عام األراضيعلى 
 إلى االعتبار، في إشارة  عاماً الماضية بعين44 خالل الـاألرضأخذ التغيرات التي جرت على 

 الفلسطينيين باالعتراف بالدولة اليهودية كواحد من األميركية اإلدارة مطالبة إلىالمستوطنات، إضافة 
  . المفاوضاتإلىشروط العودة 

 19/7/2011الحياة، لندن، 
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  في الضفة تدين قرار البناء االستيطاني الجديد السلطة .9
ة نبيل أبو ردينة،، قرار البناء االستيطاني اإلسرائيلي الجديد في  أدان الناطق باسم الرئاس: رام اهللا

هذا عمل وقرار من حكومة بنيامين نتنياهو مدان ": وقال .المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
أن قرارات االستيطان الجديدة وكل سياسة حكومة إسرائيل االستيطانية تجاه 'وشدد على "ومرفوض تماما 

االستيطان في األرض الفلسطينية مرفوضة تماما وال يمكن قبولها ألن االستيطان كله غير استمرار 
هذا القرار سبب آخر جديد يدعونا إلى التوجه إلى األمم المتحدة ومجلس ": وتابع ."شرعي ويجب إزالته

  ."األمن لطلب االعتراف بدولة فلسطين ونيلها العضوية الكاملة في األمم المتحدة
  18/7/2011، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا

  
   مليون يورو74.1اتفاقية لدعم النيابة العامة بقيمة توقع مع هولندا السلطة  .10

 مليون يورو لدعم 74.1 وقعت السلطة الوطنية والحكومة الهولندية أمس اتفاقية تمويل بقيمة :رام اهللا
   .إلدارية برام اهللالنيابة العامة، في وزارة التخطيط والتنمية ا

 19/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  الكشف عن فساد بوزارة األسرى في حكومة فياض": المركز الفلسطيني لإلعالم" .11
" حكومة"كشفت مصادر صحفية عن وجود قضايا فساد في وزارة األسرى والمحررين بـ: رام اهللا

 جملةً من الملفات التي تتعلق بتجاوزات وخروقات المحلية إن" أجيال"إذاعة  فياض برام اهللا، وقالت
وأكدت اإلذاعة أن الوزارة تصرف مستحقات  .ومخالفات ارتكبت وما تزال داخل وزارة األسرى

ألشخاص لم يدخلوا السجن يوما من األيام، كما كشفت عن وجود استثناءات لبعض األسرى المحررين 
ة تجاوزت ستة شهور، وهي المدة المسموح بها ضمن القانون بمنحهم رواتب تحت بند بدل البطالة لمد

  .المعمول به بالوزارة
عيسى قراقع، وزير األسرى في حكومة فياض أكد بأنه لم يسمع أو يتلقى أي شكوى بهذا الخصوص، 

وأشار إلى أنه من الممكن حدوث مثل هذه  .أنها إذا حصلت فإنما هي تجاوزات فردية: وأضاف
 وزارته تتعامل مع اآلالف من المعتقلين والمحررين، وأنه سيجري تحقيقًا داخليا للوقوف الحاالت، ألن

واعترف قراقع أنه منح بعض األسرى المحررين رواتب تحت بند بدل البطالة  .على مثل هذه التجاوزات
تجاوزت الستة شهور، وذلك ألسبابٍ إنسانية لمدة.  

 18/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  
  

  2011خالل الربع الثاني من في المحافظات  جواز سفر جديد 78850 :الداخلية برام اهللا .12
 أفادت إحصائيات اإلدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية برام اهللا أن عدد الجوازات المنجزة :رام اهللا

وبلغ  .وازا جديدا ج78850خالل الربع الثاني من هذا العام  في المحافظات الشمالية والجنوبية بلغ 
 جوازا، فيما اصدر مركز 16611مجموع الجوازات المنجزة في مركز الشمال خالل الثالثة شهور 

أما في مقر الوزارة فقد بلغ  . جوازا15698 جواز، ومركز الوسط 13745الجنوب خالل الثالثة شهور 
وفيما  . جواز32796ة شهور مجموع الجوازات المنجزة في اإلدارة العامة بمقر الوزارة  خالل الثالث

أما .  جوازا1393يتعلق بجواز السفر الخاص فقد بلغ عدد الجوازات المنجزة خالل الثالثة شهور  
وبلغ عدد .  جوازا372جواز السفر الدبلوماسي فقد بلغ عدد الجوازات المنجزة خالل الثالثة شهور 

  . جوازا493 شهور الجوازات المنجزة الخاصة بالقاصرين فقد بلغ خالل الثالثة
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 . جوازا19526) غزة(خالل الثالثة شهور للمحافظات الجنوبية ) غزة(هذا وأصدر للمحافظات الجنوبية 
أما السفارات والقنصليات وممثليات منظمة التحرير الفلسطينية فقد أصدر لها خالل الثالثة شهور 

  . جوازا8894للسفارات والقناصل 
  18/7/2011، )وفا(سطينية وكالة األنباء والمعلومات الفل

  
   حماس وفتح تتفقان على بحث مقترحات لتجاوز جمود إنفاذ المصالحة:األحمدعزام  .13

 عزام األحمد  أن  أشرف الهورنقالً عن مراسلهاغزة  من 19/7/2011 القدس العربي، لندن، ذكرت
باء التي تحدثت عن األن' القدس العربي'عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نفى في تصريحات خاصة لـ 

أن القيادة المصرية ستدعو خالل األيام القريبة الفصائل الفلسطينية لتحريك ملف المصالحة، وذلك خالفاً 
 الماضية عن حدوث تقدم على صعيد تحريك هذا الملف بسبب الخالف 24لما أشيع خالل الساعات الـ 

  .على شخصية رئيس حكومة التوافق
المصالحة ال زالت محلها، ومتوقفة عند نقطة الخالف على رئيس 'عربي ان القدس ال'وقال األحمد لـ 

  .'الوزراء
اتفق مع "قال إنه  األحمد، أن  نادية سعد الدين نقالً عن مراسلتها19/7/2011 الغد، عمان، وأضافت

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق خالل اتصال هاتفي أمس على ضرورة عقد 
أثناء تواجده أمس في عمان " الغد"وأضاف لـ ".ب لبحث مقترحات جديدة وتجاوز الجمود الحاليلقاء قري

  ".الجانبين أكدا خالل االتصال على التمسك باتفاق المصالحة وبمبدأ اللقاء قريباً"إن 
وجود عوائق معينة ال يعني مطلقاً أن اتفاق المصالحة قد انتهى، وأن عملية المصالحة قد "وبين أن 

االتصاالت التي "ولفت إلى أن  ".توقفت، وإنما البد من البحث عن حلول من أجل تذليل العقبات القائمة
تم االتفاق على "، موضحاً أنه "تجري بين فتح وحماس تشكل جزءاً من محاولة تجاوز تلك العقبات

  ". تنفيذ اتفاق المصالحةالترتيب لعقد لقاء قريب لالتفاق على كيفية تجاوز الجمود الحالي الستئناف عملية
  

  تحقيق المصالحة متوقف على مشاريع عباس: الزهار .14
حمل الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس السلطة           :  رائد أبو جراد   -غزة  

  .محمود عباس مسئولية تعطيل تنفيذ بنود المصالحة
ن ان اتفاق المصالحة جرى التوقيع عليه؛ مساء االثني" الرسالة نت"وقال الزهار في تصريح خاص لـ

لكن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع متوقف على مشاريع عباس المرتبطة بقفزاته السياسية واستحقاق 
  .سبتمبر المزعوم، حسب تعبيره

الكل يدرك أن أبو مازن ال يملك قرارا سياسيا إنما يخضع إلمالءات المال "قال القيادي في حماس و
  ".لضغط الصهيونياألمريكي وا

متى تأتي اللحظة التي يغادر فيها عباس هذه الضغوط لصالح القضية الوطنية وبرنامج "وتساءل الزهار 
   ".تنفيذ المصالحة؟

وبالنسبة للتصعيد الصهيوني األخير على غزة، اعتبر الزهار الهجمات اإلسرائيلية أزمة فشل تعيشها 
  .حكومة نتنياهو على المستويات كافة

ر إلى محاولة االحتالل تفريغ التصعيد العسكري تجاه غزة لصرف أنظار العالم عن فشله وأشا
  . من الوصول للقطاع2الدبلوماسي والسياسي واحتجاجات األوروبيين ضده ومنع أسطول الحرية 

 19/7/2011الرسالة، فلسطين، 
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  نواجه معركة شرسة حول االعتراف بالدولة الفلسطينية: شعثنبيل  .15
قال الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فـي حـديث لــ                :رؤوف أرناؤوط عبد ال 

إن الجانب الفلسطيني يواجه معركة شرسة مع اإلسرائيليين واألميركيين في موضوع االعتـراف             " األيام"
رك ضدنا  ال يجب الركون إلى ما أنجزناه، هناك حراك جيد ولكن إسرائيل تتح           : بالدولة الفلسطينية، وقال  

أيضاً، فمثالً أنا لم أذهب إلى بلد لم يكن سبقني إليه او لحق بي إليه وفد إسرائيلي، وكذلك األمر بالنـسبة                     
مشيراً في هذا الصدد إلى حركة الوفود الفلسطينية إلى العديد من دول العالم لحثهـا علـى                 " لباقي اإلخوة 

  .ي في األمم المتحدةاالعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندة الموقف الفلسطين
وأضاف شعث، إسرائيل تأخذ المعركة بكل جدية، وبالنسبة لها فان كسب المعركة يعني وقف االعتراف               
بالدولة الفلسطينية من خالل تراجع بعض الدول المعترفة، او على األقل ال تصويت مـن الـدول التـي                   

  .اعترفت بنا وتقوية الدول التي تقف ضدنا
  19/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
   لزيارة غزةجدد الدعوة ألردوغانون ...زيارة مشعل للقاهرة لتحريك المصالحة: رضوان .16

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، على أن زيارة خالد مـشعل رئـيس                :ريما زنادة  -غزة
عمـل علـى    المكتب السياسي للحركة لمصر يأتي في إطار تحريك ملف تنفيذ المصالحة مبيناً أنه سيتم ال              

  .مطالبة مصر بالضغط على الرئيس محمود عباس من أجل تنفيذ آليات المصالحة التي تم االتفاق عليها
ـ   لقد وصل ملف المصالحة لحالة من الجمود بسبب إصرار الـرئيس عبـاس             " " الشرق"وقال رضوان ل

لك مما جعـل    على التمسك بسالم فياض بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة رغم رفض حماس المطلق لذ             
  ".ملف تشكيل الحكومة في حالة جمود خاصة وانه يستجيب لضغوطات أمريكا واالحتالل

وفي سياق أخر، جدد رضوان، دعوة حركته لرئيس الوزراء التركي رجب أردوغان لزيارة قطاع غزة،               
رة وهي زيارة   لقد تم دعوة أردوغان في مرات سابقة لزيارة قطاع غزة واليوم نجدد الدعوة للزيا             : " قائالً

  .، وعبر عن أمله بأن تتم هذه الزيارة في القريب العاجل"مرحب بها
  19/7/2011الشرق، الدوحة، 

 
  المقاومة ليست قميص عثمان الستهداف الرئيس والقيادة: فتح .17

على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي الحق الكامل للشعب الفلسطيني          ' فتح'أكدت حركة    : رام اهللا 
  .ة االحتاللبمقاوم

وقال إن ما تقوم به فتح وقيادتها الوطنية مع باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من خـوض أكبـر                   
صراع دبلوماسي وسياسي على الصعيد الدولي النتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من              

ضة للشرعية الدولية، هو أحـد أهـم        ، وتعرية سياسة الحكومة اإلسرائيلية االستيطانية الراف      67حزيران  
الوسائل في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي جنبا إلى جنب مع تعزيز صـمود شـعبنا وتـصعيد المقاومـة                  

  .الشعبية
واستهجن القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح، تصريحات القيادي              

مة والنيل منها الستهداف شخص الـرئيس ومواقفـه         في حماس عزت الرشق، الذي استخدم حجة المقاو       
السياسية وتحركه الواسع على الساحة الدولية النتزاع االعتراف بالدولة الفلـسطينية، مـشددا علـى أن                
حماس قد دأبت على استخدام فكرة مصطلح المقاومة كقميص عثمان للنيل من الموقف الفلسطيني تعميق               

  .كريس سيطرتها المنفردة على قطاع غزةالفرقة واالنقسام بدل الوحدة، ولت
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ودعا القواسمي حماس إلى وقف سياسة تضليل الرأي العام الفلسطيني من خالل اإلدعاء بأنها هي وحدها                
من يقاوم في الوقت التي تعلن وتتعهد فيه ليل نهار إلى الجانب اإلسرائيلي بأنها تحترم وتلتزم بالتهدئـة                  

  . ين على التزامهاوأنها ستالحق المقاومين المتمرد
 19/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الخاص ببناء وحدات استيطانية في نابلس وبيت لحم"إسرائيل"فتح والنضال تنددان بقرار  .18

 نددت حركة فتح وجبهة النضال الشعبي بقرار حكومة االحتالل بناء وحـدات اسـتيطانية فـي                 :رام اهللا 
وقالت حركة فتح إن قرار وزارة االسكان االسرائيلية اقرار بناء وحـدات اسـتيطانية               .نابلس وبيت لحم  

جديدة في القدس والضفة، يؤكد أن حكومة نتنياهو تصر على االستيطان وتدمير الـسالم فـي المنطقـة                  
  .وترفض السالم واالستقرار

بيـان ان هـذا القـرار       وقـال ال  . جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن مفوضية االعالم والثقافة، أمس          
االسرائيلي باالستمرار بالبناء االستيطاني في األرض المحتلة يؤكد وجهة نظر القيادة الفلسطينية بالتوجه             
لألمم المتحدة، وأن اسرائيل وحدها من يتحمل مسؤولية انسداد األفق السياسي أمام عملية الـسالم مـن                 

 االستمرار في سياسة خلق الوقائع علـى األرض         خالل رفضها المطلق للشرعية الدولية واصرارها على      
  .باالستيطان ومصادرة األرض وتهويد المدينة المقدسة

واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار بناء وحدات استيطانية في نابلس وبيت لحـم، تـصعيدا                
  .خطيرا ويفجر األوضاع في المنطقة باسرها

 19/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  إصابة اثنين من كتائب القسام في قصف إسرائيلي لجنوب قطاع غزة .19
أصيب ناشطان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قصف جوي            :  أشرف الهور  -غزة  

نفذته طائرة استطالع إسرائيلية خالل تواجدهم في بلدة خزاعة جنوب قطاع غـزة،  وقالـت مـصادر                  
لقسام أصيبا بجراح مختلفة جراء تعرض مجموعتهم لقصف إسـرائيلي          فلسطينية ان ناشطين من كتائب ا     

  .فجر أمس خالل تواجدهم ي بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع
وذكرت المصادر ان القصف جاء بشكل مفاجئ، ونقلت طواقم المسعفين المصابين إلى مـشفى قريـب                

  .لتلقي العالج، حيث أصيبوا بجراح متفاوتة
 19/7/2011بي، لندن، القدس العر

  
  التصعيد اإلسرائيلي يهدف إلى تحويل المعركة السياسية لمواجهة عسكرية: فتح .20

أن التصعيد اإلسرائيلي األخير، مقصود ويهدف إلـى تحويـل المعركـة            ' فتح'اعتبرت حركة   : رام اهللا 
ة، بعد فشل الحكومـة     السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، إلى مواجهة عسكري          

  .اإلسرائيلية الذريع في إجهاض التحرك الفلسطيني إلى األمم المتحدة
إن قـصف   'وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة               

نطقـة  الطائرات الحربية اإلسرائيلية لقطاع غزة يوميا على مدار األسبوع الماضي، يهدف إلى جـر الم              
لدوامة جديدة من العنف، خاصة أن األوضاع في قطاع غزة تشهد هدوءا، وليس هنالك أي مبرر لمثـل                  

  .'هذا التصعيد
وحذر من خطورة األهداف التي ينطوي عليها التصعيد اإلسرائيلي في هذه المرحلة، مؤكدا أن حكومـة                

  . المبني على الحق والعدلإسرائيل اعتادت استخدام القوة العسكرية إلضعاف الموقف الفلسطيني
 19/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  قضية األسرى عار يالحق قيادات العالم: حماس .21

أكد الناطق باسم حركة حماس بخان يونس جنوب قطاع غزة حماد الرقب أن عدم حل قضية األسرى 
جاء ذلك خالل  .الحق القيادات العربية والدوليةالفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي يشكل عاراً ي

وشدد  االعتصام األسبوعي الذي تنظمه عائالت األسرى امس االثنين أمام مقر الصليب األحمر بغزة 
حماد على أن تحرير األسرى جزء من عقيدة المقاومة التي ال يمكن ألحد أن يساوم عليها أو يبتاع آالم 

  .األسرى بوعد هنا ولقاء هناك
  19/7/2011السبيل، عمان، 

  
  الرهان على الوقت يقلل من فرص المصالحة: شخصيات فلسطينية .22

حذرت شخصيات فلسطينية مستقلة أمس من أن الرهان على الوقت لتنفيذ اتفاق المـصالحة الفلـسطينية                
  .سيفقد ثقة الشعب الفلسطيني تجاه كل المسؤولين ويقلل من فرص إنهاء االنقسام الداخلي 

، في بيان صحافي، مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة لكل من "الشخصيات المستقلة"جمع وحمل ت
يسهم في إيقاف عجلة االتفاق عن دورانها باتجاه تطبيق ما تم التوقيع عليه في القاهرة منذ أكثر من 

اقب من الرهان على عامل الوقت سيقتل ما بقى من ثقة تجاه كل المسؤولين وسيع“وقال إن . شهرين 
  .” يعمل على تجميد االتفاق وسيعمل على تحويل الدعم الشعبي باتجاه هبة جماهيرية جديدة

  19/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  زعبي عن جلساتها عقابا على مشاركتها بأسطول الحريةحنين الالكنيست تبعد  .23
آلداب التابعـة   لجنـة ا  ، أن   زهيـر أنـدراوس    عن مراسلها  19/7/2011،  القدس العربي، لندن  نشرت  

، ) تمـوز  31(إبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها حتى نهاية الدورة            قررت  للكنيست  
يذكر أن تلك اللجنة كانت قد أصدرت قرار بـسلب          و. وذلك عقابا لها على مشاركتها في أسطول الحرية       

وقد صدر هذا القرار بعد     . رلمانيالنائبة زعبي بعضا من حقوقها البرلمانية، منها سحب جواز سفرها الب          
  .أكثر من سنة على أسطول الحرية األول

" زعبي قالت إن قرار لجنة      ، أن   أم الفحم  من   19/7/2011،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    وأضافت  
قـرار  " بالكنيست استبعادها من كافة الفعاليات حتى نهاية الدورة الحالية، ما هـو إال              " اآلداب والسلوك 

  ".سي بامتياز، صدر من لجنة تمسك بزمامها قوى يمينية إسرائيليةسيا
االثنين إلى أن اليمين اإلسرائيلي يـسعى إلـى أن يحـول            ) صفا(وأشارت في تصريحات خاصة لوكالة      

  .الموقف السياسي اإلسرائيلي بشكل عام، ويجذبه نحوه
شيرة إلى أن قرارهـا يعكـس   وأوضحت بأن لجنة السلوك مكونة من عناصر يمينية فاشية وعنصرية، م 

السياسة اإلسرائيلية التي تحكمها حكومة بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين، وتعكس االتجاه الذي تسير فيـه               
  .هذه الحكومة

كانت القرارات   حيث   ولفتت إلى أنها المرة األولى التي يتخذ فيها قرار من هذا القبيل بحق عضو كنيست              
  ".عضو الذي يرتكب خرقا في الكنيست نفسهاالتأديبية تتخذ دائما بحق ال

ما قمت به خالل مشاركتي في أسطول الحرية ما هو إال جزء من النـضال ضـد االحـتالل                   "وأضافت  
، مؤكدة أنها لن تتردد بالمشاركة فـي أي فعاليـة           "والحصار والقمع اإلسرائيلي ألبناء الشعب الفلسطيني     

  .ضيته في سبيل نيل حقوقه المشروعةتساند على نضال الشعب الفلسطيني، وتساند ق
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  "إرهابية"المنظمات بأنها بعدما وصف منظمات حقوقية إسرائيلية تقاضي ليبرمان  .24
أمس االثنين أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضـد         " إسرائيل"أعلنت منظمات حقوقية في     : القدس المحتلة 

ما وصف أمس هذه المنظمـات بأنهـا        أفيغدور ليبرمان بعد  " إسرائيل بيتنا "وزير الخارجية رئيس حزب     
  ".إرهابية"

نكـسر  "و" ييش ديـن  "و" عدالة"وتناقلت وسائل إعالم إسرائيلية رسالة بعثتها ثالث منظمات حقوقية هي           
إن أقوالك تشكل تحريضا كاذبا ومنفلتا وبلطجيا نميتـه فـي مخيلتـك             "إلى ليبرمان، وجاء فيها     " الصمت
  ".المحمومة

إن موكلي هم   "قوقية المحامي ميخائيل سفاراد في الرسالة الموجهة إلى ليبرمان          وقال ممثل المنظمات الح   
منظمات تسعى إلى دفع أجندة حقوق اإلنسان والتعايش والسالم، أما اتهامهم بممارسـة نـشاط إرهـابي                 

  ".كذب حقير وال يغتفر"وتجسس ومساعدة العدو فهو 
برمان قبل شهور عندما وصـفها بأنهـا تـساعد          وأوضح المحامي أن المنظمات الحقوقية تساهلت مع لي       

  .اإلرهاب، لكن تجديد اتهاماته أمس دفعتهم للتحرك قضائيا
وعبر سفاراد عن أمله بأال يستخدم ليبرمان حصانته البرلمانية، مذكرا إياه في الرسالة بأنـه فـي حـال                   

  ".قةأنك تخاف من استيضاح الحقي"استخدم الحصانة فإن الجمهور في إسرائيل سيفهم 
عن إيتان قوله إنه إذا توفر لدى ليبرمان أي معلومات أمنية فعليه أن يراجع              " إسرائيل"ونقل راديو صوت    

وزير األمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش، وهو من قياديي حزب ليبرمان، وأضاف أن التحقيق هو من               
  .عضاء الكنيستاختصاصات الشرطة وجهاز األمن العام والنيابة العامة وليس من واجبات أ

  19/7/2011، الرسالة، فلسطين
 

    مليارات دوالر بسبب قطع الغاز  ثمانية  تطالب الحكومة المصرية بتعويض"إسرائيل" .25
أعلن نمرود نوفيك أحد أعضاء مجلس إدارة شركة شـرق المتوسـط     : القدس المحتلة ـ وكاالت األنباء 

 مليـارات    8 ن  همي الشركة سيطالبون بتعويضات تزيد ع      التي تقع في القاهرة ان مسا       , للغاز اإلسرائيلية 
والتـي أثـرت    , نتيجة الهجمات المتكررة علي أنابيب ضخ الغاز الطبيعي        .دوالر من الحكومة المصرية   

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أمس نقـال        . علي حركة تدفق الغاز إلي األردن وإسرائيل      
  .ربوا عن قلقهم البالغ من الهجمات المتكررةعن نوفيك قوله إن المساهمين أع

 19/7/2011، األهرام، القاهرة
  

  قطاع غزةالى  من الوصول "سفينة الكرامة الفرنسية" منع سيتم ":اسرائيل" .26
امس انه سيتم منع السفينة الفرنـسية       " إسرائيل"اعلنت مصادر سياسية في حكومة      :  اشرف الهور  -غزة  

، التي استطاعت االفالت من قرار منعها مـن االبحـار لنقـل             '2لحرية  اسطول ا 'احدى قطع   ' الكرامة'
  .مساعدات لسكان غزة المحاصرين

يريدون خرق الطوق البحري المشروع المفروض علـى        'وقالت المصادر االسرائيلية ان ركاب السفينة       
فينة انهـا   ومن المتوقع بحسب ما اعلن القائمون على رحلة هذه الـس           .'القطاع ومواجهة عناصر الجيش   

هددت حيث  . ستصل الى قطاع غزة بعد ظهر الثالثاء، بعد ان استطاعت االبحار من احدى جزر اليونان              
  .حال ابحارها صوب غزة' 2اسطول الحرية 'في وقت سابق باعتراض سفن " إسرائيل"

مينـاء  وابحرت السفينة اليونانية من احدى جزر اليونان، بعد ان ابلغت السلطات هناك ان وجهتها هـي                 
   .مصري، وليس مرفأ مدينة غزة

 19/7/2011، القدس العربي، لندن
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  رغم تزايد الصواريخ من غزة الجيش اإلسرائيلي ال يرى نية للتصعيد: "جيروزاليم بوست" .27
االسرائيلية امس ان الجيش االسرائيلي ال يـرى فـي تزايـد            " جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : رام اهللا 

 من قطاع غزة أي اشارة على وجود تصعيد حقيقي في الموقـف مـع هـذه                 عمليات اطالق الصواريخ  
  .المنطقة

على الرغم من استمرار اطالق الصواريخ نحو اسرائيل من غزة، فانه ال يبـدو ان الجـيش                 "وقالت انه   
  .2009يستعد للقيام بعملية عسكرية واسعة ضد هذه المنطقة كتلك التي شنها في نهاية العام 

ان هناك ثالثة اسباب تحول دون الـرد علـى     "عن مصادر في الجيش االسرائيلي قولها       ونقلت الصحيفة   
ان "اضافت  ". صلة مباشرة مع هذه العمليات    ) حماس(عمليات اطالق الصواريخ واوالها انه ليس لحركة        

ة السبب الثاني لعدم الرد بعملية كبيرة يرجع الى عدم اصابة أي اسرائيلي في عمليات الصواريخ االخير               
الماضي حيث بدأ التصعيد مع غزة بعد اطالق صاروخ مـضاد           ) ابريل(على عكس ما جرى في نيسان       

وتابعت اما السبب الثالـث فهـو   ". للدبابات نحو حافلة االمر الذي ادى الى مقتل اسرائيلي في ذلك الحين 
  ". كبيرةانه في الوقت الحالي ال يبدو ان أيا من حماس او اسرائيل معنيتان بعملية عسكرية"

ان أي عمليـة    : في غزة حالياً هـي    " إسرائيل"ان واحدة من اهم المشكالت التي تواجه        "ويعترف هؤالء   
عسكرية فيها وكما يبدو واضحا ومرجحا تختلف من حيث ظروفها بشكل كبير عما جرى خالل الحرب                

  ". 2009التي شنت هناك في العام 
رية للفصائل الفلسطينية هذه احدثت تغييرات فـي طبيعـة          ان عملية بناء القدرات العسك    "وقالت الصحيفة   

مهمات الجيش بما يؤكد ان الفصائل هذه تعمل االن على تخزين الصواريخ والقذائف في مناطق مختلفـة        
ان الجيش ومن اجل العمل بفعالية لوقف امكانية اطالق الصواريخ نحو مدن بئر             "واضافت  ". من القطاع 

 كمـا أن  ".  تل ابيب اصبح مطالبا للعمل داخل القطاع لتحقيق هذا الهدف          السبع واشدود وعسقالن وحتى   
الثورة التي حصلت في مصر غيرت كثيرا في موازين القوى بين اسرائيل وغزة التي ازدادت عمليـات                 

  ".تهريب الصواريخ اليها
 19/7/2011، المستقبل، بيروت 

 
  " المقاطعةقانون"المستوطنون يهددون بنشوب حرب أهلية بسبب معارضة  .28

من وقوع حـرب أهليـة فـي        " نفتالي بينت "االستيطاني في الضفة الغربية     " يشع"حذر مدير عام مجلس     
" الـسالم اآلن  "اليـسارية وحركـة     " ميـرتس "صفوف اإلسرائيليين على خلفية قيام عناصر من حركة         

فة الغربية وتباع   والمنظمات اليسارية اإلسرائيلية بوضع ملصقات على بضائع منتجة في مستوطنات الض          
  "). إسرائيل("داخل األسواق التجارية الكبرى في 

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على قانون المقاطعة والذي بموجبه سـيتم               
  . يقاطع بضائع المستوطنات" إسرائيلي"مقاضاة أي 

دم في صفوف الجيش وندفع الضرائب مثلنا        ألف نخ  350نحن المستوطنين الذين يبلغ عددنا      : "بنيتوقال  
مثلكم فمن يحاول رفع يده علينا ويقاطعنا فقد يجرنا لحرب أهلية في صفوف الشعب اإلسرائيلي ونصبح                

  ".نعيش في فترات الظالم القديمة
  19/7/2011،  فلسطين أون الينموقع

  
  تعاني من أزمة خانقة في السكن" إسرائيل" .29

أن إسرائيل تعاني من أزمة خانقة في السكن ، وان هناك اتساعا            " هآرتس "كشفت صحيفة : القدس المحتلة 
  .لرقعة اعتصامات الشبان المحتجين على غالء السكن وارتفاع أجور الشقق السكنية
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ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد والـذي كـان قـد                 
  .ال لها في غضون ثالثة أعوامبان هذه األزمة ستجد ح: صرح 

وأشارت الصحيفة بان االحتجاجات ضد ارتفاع أسعار السكن متواصلة وقد انتشرت اكثر مما كانت عليه               
ورئيس الوزراء يطلب من المحتجين ان يساعدوه في تمرير خطة االصالح في دائرة             , في األيام الماضية  

  .اراضي اسرائيل حتى يتمكن من ايجاد حل الزمة السكن
 19/7/2011، وكالة قدس نت

 
   أضرار خالل أسرهعنتعويض ال ب محررالمحكمة العليا اإلسرائيلية تؤكد حق أسير لبناني .30

ردت المحكمة العليا اإلسرائيلية اليوم االثنين استئنافا قدمته النيابة العامة اإلسرائيلية على قرار             : وكاالت
بناني المحرر مصطفى الديراني بتقديم دعوى قضائية       المحكمة المركزية والذي يسمح بموجبه لألسير الل      

  ".إسرائيل" سنوات في 10يطالب من خاللها بتعويضه على األضرار التي لحقت به جراء أسره لمدة 
اختطفت الديراني من لبنـان فـي العـام         " سرية هيئة األركان  "ويذكر أن وحدة الكوماندوس اإلسرائيلية      

" إسرائيل" حيث تم اإلفراج عنه في إطار صفقة تبادل أسرى بين            2004 وبقي مسجونا حتى العام      1994
  .وحزب اهللا

 19/7/2011، 48موقع عرب
   

     رائد صالح بكفالة وشروط  سراح الشيخ  تطلقبريطانيا .31
أفرجت السلطات البريطانية مساء االثنين بكفالة عن الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل 

  .حتجز ثالثة أسابيع داخل سجن بدفورد شمالي لندن في انتظار إبعادهالخط األخضر، بعد أن ا
وتوجه الشيخ صالح إلى مكان إقامته في لندن، بعد أن أفرج عنه بقرار من المحكمة العليا صدر الجمعة، 

  .مقابل كفالة مالية وشروط أخرى، أبرزها عدم إلقاء أي خطب أو تصريحات سياسية
انية قرار اإلفراج عن الشيخ صالح بكفالة بنصر كبير، وتحدثت عن وقد وصفت منظمات تضامن بريط
  .بحق الشيخ صالح" األكاذيب الصهيونية"استعدادات تجري للرد قضائيا على 

  19/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   يقتحم نابلس وجنين والخليل وينفذ حملة دهم واعتقاالت  جيش اإلسرائيليال .32
شرات المواطنين باالختناق جراء اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي امس اصيب ع:  وكاالت–القدس 

مقبرة بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية واقتحم الجيش نابلس شماال واطراف جنين، 
واطلق العديد من قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، فيما اعتقل فلسطينييون بمدينة الخليل 

قامت وهمت قوات االحتالل عدة أحياء في المدينة وفتشت عدة منازل للمواطنين، جنوب الضفة ودا
جرافات االحتالل وبحراسة من قوات جيش االحتالل، بتجريف أراضي المواطنين الزراعية في بلدة 

وقال مركز أبحاث األراضي في المدينة، إن أربع جرافات تابعة لمستوطنين من . سعير شمال الخليل
  .»أسيار«قامت بتجريف مساحات واسعة من أراضي بلدة سعير الزراعية في موقع » سفرطآ«مستوطنة 

  19/7/2011، الدستور، عمان
  

  الفرنسية" الكرامة"شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي حماية سفينة  .33
 شبكة المنظمات ، أنغزة اشرف الهورعن مراسلها من ، 19/7/2011، القدس العربي، لندن نشرت

لحماية ' التحرك العاجل والسريع'االهلية الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بخاصة االمم المتحدة بـ 
التي تمكنت اول امس من ' 2اسطول الحرية 'وهي احدى سفن ' الكرامة'السفينة الفرنسية التضامنية 
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وشددت على ضرورة ان يبادر  .االفالت من قرار ابحارها الى قطاع غزة من احد موانئ اليونان
  .المجتمع الدولي بتأمين وصولها الى قطاع غزة المحاصر، بسبب التهديدات االسرائيلية

وبينت الشبكة ان السفينة الفرنسية ال تزال تبحر في المياه الدولية في طريقها الى قطاع غزة، وقالت انها 
  .المشاركة في تنظيم االسطولتحمل على متنها سبعة عشر متضامنا يمثلون كافة الحمالت 

منظمو أسطول المساعدات اإلنسانية المتوجـه      ، أن   أ ف ب  ، عن   19/7/2011،  الحياة، لندن  وأضافت
اقتربت من األراضي الفلسطينية وستصل خـالل       » الكرامة« أن السفينة الفرنسية     والى غزة االثنين أعلن   

ـ  لسفينة التي اعترضها خفر السواحل اليونـاني        المقبلة الى القطاع، وقال المنظمون إن ا       24الساعات ال
تركت ميناء جزيرة كاستلوريزو اليونانية الصغيرة وأعلنت رسمياً توجههـا          ) يوليو(في السابع من تموز     
   .الى ميناء االسكندرية

  
  الضفة  في   تتصاعدالمشاريع االستيطانية واعتداءات المستوطنين: تقرير .34

 من لتهويد منطقة القصور األموية لتحويلها كشفت مؤسسات ومنظمات مختصة أناالحتالل يسارع الز
المزعوم، وأن أعماله تتواصل إلى ساعات الليل المتأخرة، وذكرت أن هذه األعمال " مطاهر للهيكل"إلى 

تتم وسط طمس وتدمير للمعالم اإلسالمية األثرية التاريخية والسيطرة على أوقاف إسالمية تعد جزءاً ال 
زأ من المسجد األقصى المبارك؛ منها مقبرة مأمن اهللا التاريخية، ومقبرة القشلة، ومسجد محمد الفاتح يتج

  .وغيرها
كما واصلت قوات االحتالل حربها على شجرة الزيتون، والبناء االستيطاني وتجريف األراضي الزراعية 

ي المدة التي يرصدها هذا في مختلف مناطق الضفة الغربية، وأصدرت سلطات االحتالل الصهيوني ف
التقرير قرارات عنصرية وجائرة تنتهك الحقوق اإلنسانية للمواطن الفلسطيني التي كفلتها له المواثيق 
واألعراف الدولية، كان من بينها مشروع قانون يلزم الفلسطيني الذي صدر بحق منزله أمر هدم إداري 

  .ء إلى القضاءبتغطية تكاليف عملية الهدم تلقائيا دون اللجو
وفي مقابل حمالت التهجير القسري واإلبعاد وهدم البيوت وتجريف األراضي ومصادرة وإتالف 
المحاصيل الزراعية ألصحاب األرض األصليين، يسعى االحتالل الصهيوني إلى تغيير الواقع 

لى استيعاب الديمغرافي وذلك بتكثيف حمالت جلب وهجرة اليهود من مختلف أنحاء العالم، حيث وافق ع
مجموعة جديدة من المهاجرين الصهاينة من الهند، بعد ادعاء حاخامات صهاينة عن اكتشاف قبائل 

، وسبقها حمالت مماثلة الستجالب مئات اليهود من أمريكا "يهود"يهودية شمال الهند واعتمادهم كـ
ين يقومون باالعتداءات على ويعاني المواطنون الفلسطينيون من عربدة المغتصبين الصهاينة الذ .الشمالية

  :لالطالع على التقرير و.ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم وإحراق محاصيلهم الزراعية
 http://www.palestine-
info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7%2bvqj4qkJleEWJW8gNVHPmhKcpA2qoDp
MVqIt0LilzciUq6hu5VqIvXszDhCH%2bM%2f5hrgeywzT52HzlwqGELM%2buTzaBXGlUNM4TICfNK5RpMY%3d 

  17/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ودعمهمها احترام أداء العاملين في يطالب باتحاد العاملين في األونروا .35
اجتماعا أمس، ناقش فيه الحملة اإلعالمية » اتحاد العاملين في وكالة األونروا«عقد المجلس التنفيذي لـ 

المجلس يشدد على أهمية الحفاظ على احترام «وأصدر بيانا أكد فيه أن . التي تطال العاملين في الوكالة
الكفاءات العلمية واإلدارية والوطنية العاملة في األونروا، أكانوا أطباء أم موجهين تربويين، أو الجسم 

  .»التمريضي، واإلداري والتعليمي واالجتماعي
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ودعمهم، واالبتعاد عن جميع المرجعيات الفلسطينية إلى احترام أداء العاملين في األونروا «ودعا البيان 
أي تشكيك بكفاءتهم ووطنيتهم، والحفاظ على كرامة وسمعة جميع العاملين من أجل تحسين الخدمات 

  .»المقدمة لالجئين وإنصاف العاملين
تدحض بشكل ) البريفيه والبكالوريا(النتائج العامة في الشهادات الرسمية اللبنانية «ورأى المجلس أن 
التحسينات «، الفتاً إلى »لة التي تحدثت عن تدني المستوى التعليمي في مدارسناقاطع االتهامات الباط

 مليون دوالر إلى 1.5التي حصلت في قسم الصحة، والتي كانت أبرزها زيادة موازنة قسم الصحة من 
عاقد مع وتم توسيع الت.  ماليين دوالر، واألداء العالي لمراقبة االستشفاء من قبل العاملين والقيمين عليها7

  .»المستشفيات لتشمل أكبر عدد ممكن
  19/7/2011، السفير، بيروت

  
     تقيم مخيما صيفيا لألطفال في مصرجمعية عطاء غزة لرعاية األيتام .36

وصل إلى األراضي المصرية، عبر معبر رفح الحدودي، قادما من قطاع  : محمد سليم سالم-القاهرة 
  .رةغزة وفد من أطفال فلسطين في طريقهم للقاه

وقالت مصادر مصرية إن األطفال يمثلون جمعية عطاء غزة لرعاية األيتام، ويستهدف وصولهم إلى 
  .القاهرة المشاركة في مخيم صيفي تنظمه الجمعية لهم في مصر

 طفال وطفلة من اليتامى ممن تضرروا في العدوان 25وقدرت المصادر أعداد األطفال بنحو 
 المخيم يهدف إلى الترفيه عن األطفال وعالجهم نفسيا، من آثار على غزة، مؤكدة أن” اإلسرائيلي“

  .على القطاع” اإلسرائيلي“العدوان 
  19/7/2011، الخليج، الشارقة

  
  أمن الضفة يهدد طالبة جامعية لتضامنها مع المعتقلين السياسيين .37

فاطمة الزهراء سدر، هددت أجهزة السلطة األمنية في مدينة الخليل المحتلة، الطالبة الجامعية : الخليل
بحرمانها من شهادتها الجامعية، ومن الحصول على جواز سفر أو حتى تجديد هويتها، على خلفية 

  .مشاركتها في االعتصامات التضامنية مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية
منية في الخليل، مطالبةً بوضع ودانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، ما قامت به األجهزة األ

حد لتهديدات األجهزة واستغاللها حاجة الناس، واضطرار بعضهم للحصول على شهادة حسن السلوك 
  ".تقوم بابتزاز وتهديد الناس مستغلة حاجتهم أو وضعهم االجتماعي"إلتمام بعض المعامالت، مؤكدةً أنها 

إلعالم، بإثارة األمر وفضح انتهاكات األجهزة لحقّ كما طالبت اللجنة منظمات حقوق اإلنسان ووسائل ا
  .التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السلمي

وحيت اللجنة الطالبة فاطمة سدر، وجميع المشاركين والمشاركات في فعاليات التضامن مع المعتقلين 
  .لين والمشاركينالسياسيين، مشددةً على مواصلة فعالياتها رغم التهديد الذي يتعرض له أهالي المعتق

  18/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب رام اهللا" خطرة" أطفال فلسطينيين بجروح ثالثةإصابة  .38
أصيب ثالثة أطفال فلسطينيين بجروح وصفت بالخطيرة، إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين : رام اهللا

  .وسط الضفة الغربية المحتلةاليهود عليهم بالضرب المبرح، جنوب رام الل 
وأفادت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين قامت في ساعة مبكرة من صباح اليوم اإلثنين 

، باالعتداء على ثالثة أطفال فلسطينيين ال تتجاوز أعمارهم العشرة أعوام، حيث عمدوا إلى )18/7(
ية في قرية مخماس قرب من مضاربهم البدواعتراض طريقهم وضربهم ضرباً مبرحاً أثناء تواجدهم بال
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وأضافت المصادر، أن حالة أحد األطفال المصابين وصفت بالخطيرة جداً، وهو يخضع  .جنوب رام اهللا
 .حالياً لعملية جراحية بسبب تفتت أجزاء من جسمه نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضه له

 18/7/2011قدس برس، 
  

  الل أسبوعين مولوداً جديداً خ2223: قطاع غزة .39
 1149بينهم )  مولوداً جديدا2223ً(شهدت محافظات قطاع غزة خالل األسبوعين الماضيين تسجيل 

  . إناث1074ذكور، و
 حالة وفاة 99 حالة وفاة بينهم 209في حين بلغ عدد حاالت الوفيات في قطاع غزة خالل ذات الفترة، 

إن عدد المواليد إلى الوفيات خالل هذه الفترة حالة بين اإلناث، وبحسب اإلحصائية ف110بين الذكور، و
)10: 1.(  

  18/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

   بصدد زيارة غزة لحث حماس على التعجيل بالمصالحة الفلسطينية"فلسطين النيابية" .40
علن رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود في مؤتمر صحفي عقدتـه لجنتـه              أ :األمير ماجد   -عمان  
 قطاع غزة لحث حركة حماس      إلىالنواب ان اللجنة بصدد الترتيب للقيام بزيارة برلمانية          في مجلس    أمس

  .على التعجيل بالمصالحة الفلسطينية خدمة للقضية الفلسطينية
 لجنته مع رئيس المجلس فيصل الفايز عقب عودة اللجنـة           أجرتهاوكشف رئيس اللجنة عن ان مشاورات       

بة جميع البرلمانات العربية لممارسة الضغط الدولي على االحـتالل          من زيارة الى رام اهللا تقضي بمخاط      
وقال ان البرلمان االردني سـيوجه      . الصهيوني لالعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني      

الفلسطينيين في  األشقاء   البرلمانات العربية لتشكيل وفد برلماني عربي لزيارة         إلىبهذا الخصوص رسائل    
  .، ولكسر العزلة عنهماألشقاءوغزة بهدف كسر الحصار الذي يفرضه االحتالل الصهيوني على رام اهللا 

وإتمـام   االنقـسام الـداخلي      بإنهـاء  والفصائل الفلسطينية    األطرافوناشدت لجنة فلسطين النيابية جميع      
  ."إسرائيل"  وأهداف في مصلحةإالالمصالحة الن انقسامهم ال يصب 

19/7/2011، الرأي، عمان  
  

   لألردن الدولة الفلسطينية ذات السيادة مصلحة وطنية عليا : األردنيوزير الخارجية .41
مس االثنين موقف   أوزير الخارجية ناصر جودة في مجلس النواب        أكد  :  صالح الخوالدة  - بترا   -عمان  

ن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية علـى خطـوط              أاالردن الثابت ب  
 والمتواصلة جغرافيا استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية          1967الرابع من حزيران عام   

عـم االردن   يمثل مصلحة وطنية عليا لالردن الرتباط هذه القضايا مباشرة بمصالح االردن، مؤكدا ان د             
القامة الدولة الفلسطينية المستقلة ال يتزعزع وان مساندة االردن للسلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق هـذا               

  .الهدف ثابتة وراسخة
19/7/2011، الدستور، عمان  

  
  الهيئة الخيرية الهاشمية تسير أولى قوافل حملة رمضان لدعم األشقاء الفلسطينيين .42

 قوافل حملة شهر رمضان المبارك الـى        أولى أمس الهاشمية   األردنيةالخيرية   سيرت الهيئة    :بترا–عمان  
الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة وقطاع غزة، تتألف من خمسين شاحنة ستصل تباعا خالل الـشهر                

  .الفضيل
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 بـذل   إلـى  العـرب    األشقاء الهاشمية   األردنيةراشد بن الحسن رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية         دعا  و
 الفلـسطينيين بـسهولة     إلـى  لضمان وصولها    األردن مساعداتهم عن طريق     إليصاليد من الجهود    المز
  .ويسر

19/7/2011، الرأي، عمان  
  

       "إسرائيل"ـتساؤل عن مصير أسير لبناني ب .43
تطالب أسرة لبنانية إسرائيل بالتحقيق في مالبسات اختفاء معيلها منذ ثالثين عامـا             : حيفا - وديع عواودة 

 عن مصيره بعد اعتقاله في جنوب لبنان، وتقول المحامية عبير بكر في مذكرة بعثتهـا نهايـة                  والكشف
أيار الماضي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن موكلها حسن عبد اهللا خليـل عليـان                / مايو

 فـي لبنـان     فوضها صالحية مساءلة حكومة تل أبيب حول مصير والده الذي ما زال مفقودا منذ اعتقلته              
  .1981قوات إسرائيلية عام 

وتشير المحامية من مدينة عكا إلى شائعات انتشرت السنوات األخيرة تفيد بأن عليان ما زال حيا ومعتقال                 
  .تحت اسم وهوية ملفقتين داخل أحد السجون اإلسرائيلية

 عن مكان اعتقال    وفي رسالة جوابية، أطلعت منظمة الصليب األحمر العائلة بأن إسرائيل ترفض الكشف           
نت إن مذكرة المحامية وصلت وستعالج كما       .لجزيرةل ناطق باسم وزارة القضاء اإلسرائيلية       وقال. عليان

  .هو متعارف عليه
19/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  

  
  "القدس الشرقية" وعاصمتها 1967 تعترف بدولة فلسطين على حدود اسوري .44

 تعترف بدولة فلسطين ا أن سوري السوريةلخارجية والمغتربينصرح مصدر مسؤول في وزارة ا: دمشق
 وعلى أساس الحفاظ على "القدس الشرقية" وعاصمتها 1967على خطوط الرابع من حزيران لعام 

 من الحقوق الفلسطينية المشروعة وستتعامل مع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بدمشق كسفارة اعتباراً
  .تاريخ صدور هذا البيان

  19/7/2011، )سانا(وكالة العربية السورية لألنباء ال
  

  السعودية تطالب بقيام دولة فلسطينية مستقلة .45
 العزيز، اهللا بن عبد  أمس برئاسة الملك عبده، خالل اجتماع السعودينوه مجلس الوزراء:  واس- جدة

ء في األمم المتحدة بجهود اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية الهادفة إلى دعوة الدول األعضا
 وعاصمتها القدس الشرقية والتحرك لتقديم 1967لالعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 

المجتمع الدولي  وطالب .طلب العضوية الكاملة لها في األمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة
 باحترام القوانين الدولية "إسرائيل"حازم إللزام في ظل تنامي االعتراف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ موقف 

 لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة 1967واالنسحاب الكامل من جميع األراضي العربية المحتلة عام 
  .وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

  19/7/2011، )السعودية(الوطن أون الين،
    

  رب يطالبون باعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة العربيةاب العالكتّ .46
  طالبت مجموعة من الكتاب العرب، أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، يوم اإلثنين:القاهرة

 إلى جنب مع العاصمة األخرى ، بضرورة اعتماد مدينة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، جنبا18/7ً
وأكدت مجموعة من رؤساء اتحادات الكتاب العرب، ترأسها األمين العام إلتحاد  . سنوياًالتي يتم اختيارها
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األدباء والكتاب العرب محمد سلماو، خالل لقائها العربي، دعمها لدور الجامعة العربية وجهودها لنيل 
  .االعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في األمم المتحدة

  18/7/2011، )وفا(نية مات الفلسطيوكالة األنباء والمعلو
  

   أطفال من بدو سيناء وتحيلهم للمحاكمةثالثة تختطف "إسرائيل" .47
الثة أطفال من أبناء القبائل بسيناء، بتهمه ث ت أمس، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقل،قالت مصادر

فضت إطالق سراحهم، اجتياز الحدود، حيث تم احتجازهم بسجن بئر السبع، وإحالتهم للمحكمة التي ر
  .وقررت تمديد حبسهم بتهمه اجتياز الحدود والتهريب

  19/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  مم المتحدة على االعتراف بدولة فلسطينيةتصويت في األال يسعى لتجنب األوروبياالتحاد  .48
ي المجلس الـوزار  ، أن    بروكسل  من عبد اهللا مصطفى  ، عن   19/7/2011،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  

 بيان صدر عن اجتماعات وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل، عن القلـق               في األوروبي عبر 
البالغ إزاء استمرار الجمود في عملية السالم، ودعا الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، إلى إظهار أعلـى               

الدور المركـزي للجنـة     وشدد الوزراء في بيانهم، على      . قدر من المسؤولية واستئناف المحادثات بينهما     
الرباعية، وقالوا إنهم يدعمون جهود مبعوث الرباعية من أجل إعادة إطالق عملية السالم، وإن االتحـاد                

 2009) كانون األول (األوروبي سيواصل جهوده في هذا الصدد، وبناء على قرارات مجلسه في ديسمبر             
 حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في        الماضي، التي تنص على التفاوض من أجل      ) أيار( ومايو   2010و

  .سالم وأمن
 دعـوا خارجيـة   الوزراء  ، أن   بروكسلمن  ا ف ب    ، عن   19/7/2011،  القدس العربي، لندن  وأضافت  

االثنين الى استئناف المحادثات، ساعين عبر ذلك الى تجنب تصويت في االمـم المتحـدة فـي ايلـول                   
وردا على سؤال حول المخـاطر التـي         . انقساماتهم على االعتراف بدولة فلسطينية قد يكشف     ) سبتمبر(

يمثلها تقديم قرار االعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة الى وحدة االوروبيين حول المسالة، حاولت وزيـرة               
ال اعتقد ان ذلك سيشكل ماسـاة الننـا ال          'وقالت  . خارجية اوروبا كاثرين اشتون التقليل من سلبية ذلك       

  .'ه هذا القرارنعرف بعد ما سوف يكون علي
، كمـا   'تحتفظ دول االتحاد االوروبي بموقفها في الوقت الراهن       'وبشأن مسألة االعتراف بدولة فلسطينية      

نريد ان  . سنرى ما سوف يحصل في االسابيع المقبلة      'وقال   .اوضح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ     
سنقرر فـي   'اعلن وزير الخارجية البريطاني     و .'يستانف االسرائيليون والفلسطينيون المحادثات المباشرة    

اذا لزم االمر الموقف الذي يفترض اعتماده بشان االعتراف، في حين ان االمر العملـي               ) سبتمبر(ايلول  
ال يـزال لـدينا     'وعلق وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن بالقول         .'اكثر هو استئناف المفاوضات   

فانه ال يترتب علينا ان نعلن اي شيء وانما ان نمـارس الـضغط              ، وبالتالي   )سبتمبر(الوقت حتى ايلول    
  . 'لجهة تحريك المفاوضات

  
  ف بالدولة الفلسطينيةاعتراال قد يشكل مخرجاً من مأزق 181قرار التقسيم : أوروبيديبلوماسي  .49

ا المقبل إذ ) سبتمبر(أيلول  » مأزق«حذر االتحاد األوروبي من عواقب      : ـ نورالدين الفريضي   بروكسيل
اللجنـة الرباعيـة    «استمر الجمود في عملية السالم، وأكد أهمية تكثيف الجهود من أجـل أن تتوصـل                

تمكن من استئناف المفاوضات    » صيغة مقبولة بالنسبة الى الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي      «إلى  » الدولية
  .لألمم المتحدةفي األسابيع األولى من شهر أيلول، اي قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة 



  

  

 
 

  

            20 ص                                    2210:         العدد       19/7/2011 الثالثاء :التاريخ

اللجنـة  «، ان االتحاد سيقترح على      »الحياة«وأبلغ ديبلوماسي رفيع في االتحاد االوروبي في حديث إلى          
 حـول تقـسيم     1947 الذي اصدرته األمم المتحدة عـام        181إصدار بيان يستند إلى القرار      » الرباعية

قـد يمكـن مـن      «خالً قانونيـاً     يشكل مد  181فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، موضحاً ان القرار         
االستجابة لطلب إسرائيل االعتراف بالهوية اليهودية باعتبارها وردت في القرار الـدولي مـن جهـة،                

. »واالستجابة لطلبات الفلسطينيين بالمحددات الرئيسية، منها الحدود والقدس والالجئين من جهـة ثانيـة             
شامل والدائم للنزاع وإقامة الـدولتين اإلسـرائيلية        وسيتضمن البيان المزمع إصداره قريباً أسس الحل ال       

ويتوقع الديبلوماسي األوروبي أن يثير االقتراح حفيظة الفلـسطينيين، ألن مفهـوم الهويـة               .والفلسطينية
  . 1948اليهودية لدولة اسرائيل يغيب في نظرهم حقوق فلسطينيي 

  19/7/2011، الحياة، لندن
  

  " الرباعية"قدمته لـ" إسرائيل"ل مشروع بيان أمريكي منحاز لاإلتحاد األوروبي ُيفش":الحياة" .50
ذكرت مصادر غربية، أن االتحاد االوروبي لعب الدور االهم في إحباط مشروع            :  محمد يونس  –رام اهللا   

فـي واشـنطن الثلثـاء      » اللجنة الرباعية الدولية  «بيان قدمته الواليات المتحدة الى االجتماع األخير لـ         
ت الى أن األمم المتحدة وروسيا أيضاً عارضتا المشروع، الذي بدا منحازاً السرائيل في              الماضي، وأشار 

وثانياً اإلقرار بأن    أوالً مطالبة الجانب الفلسطيني باالعتراف بيهودية الدولة العبرية،         : أربعة مسائل، هي  
ثالثاً رفض لجوء   الحل السياسي المقبل سيراعي التغيرات التي جرت على األرض، وهي المستوطنات، و           

الفلسطينيين الى األمم المتحدة لطلب العضوية واالعتراف بالدولة، ورابعاً تأجيل التفاوض على القـدس               
  .الى مرحلة تالية بعد التفاوض على الحدود واألمن

، أن مفوضة العالقات الخارجية في االتحـاد االوروبـي          »الحياة«وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ      
اللجنة «ون كانت على اتصال دائم مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أثناء اجتماعات              كاثرين آشت 
، وأن هذه االتصاالت أسفرت عن إلغاء مشروع البيان الذي بدت صيغته االميركيـة شـديدة                »الرباعية

  .اإلجحاف بحق الفلسطينيين
  19/7/2011، الحياة، لندن

  
  مم المتحدةضوية األالنرويج تؤيد المسعى الفلسطيني لطلب ع .51

قال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتوير في مـؤتمر صـحفي            : وولتر جيبز  -)رويترز(أوسلو  
سندرس بعناية شديدة الـنص المقتـرح الـذي سـيقدمه           "مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس       

ع تماما للرئيس الفلـسطيني     النرويج تعتقد أن من المشرو    "وأضاف ان    ."الفلسطينيون في األسابيع المقبلة   
مشيرا الى أن استمرار المفاوضات مع اسـرائيل سـيكون          " أن يلجأ لألمم المتحدة بمثل هذه المقترحات      

  .مطلوبا في كل األحوال
  18، وكالة رويترز لألنباء

  
   بيريز شمعونأرنون ميلستين منتج هوليوودي تجند للموساد على يد": يديعوت" .52

كشف كتاب جديد عن سيرة حياة ارنون ميلستين عن السر الذي كان مخفيـا              :   يوسف الشايب   –رام اهللا   
ضابطا فـي الموسـاد     " هوليوود"طوال عشرات السنوات، حيث كان منتج األفالم في السينما االميركية           
وبحسب ما نشر موقع صـحيفة       .اإلسرائيلي جرى تجنيده على يد رئيس إسرائيل الحالي شمعون بيريز         

  ، امس، فقد كشف الكتاب الذي نشر في الواليات المتحدة بموافقة منتج األفالم ارنون،             "يديعوت احرونوت "
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انه جرى تجنيده لوحدة الموساد االسرائيلي في ستينيات القرن الماضي، على يد شمعون بيريز الذي كان                
  .وقتها نائب وزير الجيش اإلسرائيلي

  19/7/2011، الغد، عمان
  

  ترحب باالفراج عن الشيخ رائد صالح " سرىاألوروبية للدفاع عن األ" .53
باالفراج الكامل عـن الـشيخ رائـد    ) UFree(رحبت الشبكة األوروبية للدفاع عن األسرى الفلسطينيين  

وأكّدت الشبكة األوروبية للـدفاع عـن       . صالح، بعد ثالثة أسابيع من اعتقاله على األراضي البريطانية        
     اعتقال الشيخ رائد صالح جاء على إثر حملـة مـن التـشويه              األسرى، ومكتبها الرئيس في أوسلو، أن 

واألكاذيب، ساقتها ضده الصحافة البريطانية اليمينية المعروفة بوالئها إلسرائيل، مما يستدعي ضـرورة             
  .أن يقوم محامو الشيخ باتخاذ اجراءات ضد مصادر التشويه التي نالت من إسمه

  19/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  بر بين الوهم والحقيقةخيار سبتم .54
  أحمد بحر

ال يختلف اثنان على أحقية الفلسطينيين في بناء وتدشين دولة تليق بتضحياتهم وعطاءاتهم، وتؤسس لعهد               
جديد يتنسم فيه الشعب الفلسطيني عبير الحرية إثر عقود من األلم والمعاناة التي تركت آثارهـا القاسـية                  

  .داخل كل بيت وأسرة فلسطينية
لدولة حلم فلسطيني ال يماري في ضرورة نيله وإنجازه إال عدو مستبد، أو متواطئ خبيـث، وال                 تحقيق ا 

تكاد تجد فلسطينيا تشرب حب الوطن، ورضع لبان الثورة، يعارض أي توجه أو مـسعى نحـو إنجـاز                   
  .الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على أرض الواقع

يدا عن المضامين والتفاصيل، إذ إن هنـاك الكثيـر مـن            لكن موضوعة الدولة يجب أال تطرح جزافا بع       
االستفسارات حول طبيعة الدولة التي يمكن تحصيلها عبر المؤسسات الدولية وماهيتها، ومـدى الـسيادة               
التي تملكها على أرضها، وطبيعة القيود وااللتزامات المفروضة عليها، وطبيعـة عالقاتهـا بـاالحتالل               

اؤالت قد تفضي إلى تحديد وجهة الدولة المنوي تحصيلها، لجهـة كونهـا             اإلسرائيلي، وغير ذلك من تس    
  .دولة حقيقية ذات مقومات حقيقية أو دولة شكلية ال أكثر

ولعل في تجاربنا السابقة مع االحتالل واإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي بدرجة ثانية، الذين يهيمنون              
خاص بالقضية الفلسطينية، ما يشير إلى حجم الـصعوبات         على مفردات وآليات صناعة القرار الدولي ال      

 السلطة الفلسطينية، وجعلت منها كيانا هشا ضعيفا ال قـرار لـه،             -وال تزال -والتعقيدات التي واجهت    
  .وتخضع اتجاهات سياسته لكثير من المؤثرات والضغوط الخارجية
علن حتى اللحظة إلـى األمـم المتحـدة    وبين يدي نية السيد محمود عباس والسلطة الفلسطينية التوجه الم 

لتحصيل الدولة، نضع بين يدي أبناء شعبنا وأمتنا مجموعة من المخـاوف والمحـاذير، حرصـا علـى              
  .مشروعنا الوطني، وحاضر ومستقبل قضيتنا الفلسطينية

نح  يم 67إن اللجوء إلى األمم المتحدة لطلب تحصيل عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود العام               : أوال
  .إسرائيل صك شرعية مجانيا الحتاللها لبقية األراضي الفلسطينية

 67وإذا ما أدركنا أن جهود التسوية الراهنة من لدن الطرف الفلسطيني تنافح من أجل تثبيت حدود عـام       
من مساحة فلسطين التاريخية كإطار مرجعي للمفاوضات بهدف إقامة الدولة عليها، فإننا            % 22التي تمثل   

-ندرك أن الحصول على مسمى دولة في األمم المتحدة، تحت أي صورة كانت، سـوف يلغـي         وقتذاك  
من مساحة فلسطين لصالح االحتالل اإلسرائيلي، ويحرم الشعب الفلسطيني من أي مطالبة            % 78 -تلقائيا

  .بها في المحافل الدولية، ووفقا للقانون الدولي إلى األبد
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رسمي في أروقة مؤسسات األمم المتحدة من شأنه أن يضر بحاضر           إن نجاح المسعى الفلسطيني ال    : ثانيا
ومستقبل القضية الفلسطينية قانونيا وواقعيا، ويضر بمستقبل التحرر الوطني للشعب الفلـسطيني تحـت              
االحتالل، وأن يقدم لالحتالل هدية مجانية لم يكن يتوقعها بأي حال، وأن يقدم اعترافا بيهوديـة الدولـة                  

  .48نازل عن أراضينا المحتلة عام الصهيونية، ويت
سوف يعفي ذلك إسرائيل من كثير من القيود وااللتزامـات          " دولة"ومجرد حصول الفلسطينيين على لقب      

 على أساس كونه    -على شكليته -التي حكمتها حتى اللحظة، ويدفعها للتعاطي مع الواقع الفلسطيني الجديد           
ات خطيرة قد تلحق بالفلسطينيين، في سـياق كثيـر مـن            دولة مقابلة، مع ما يترتب على ذلك من تداعي        

القضايا والممارسات ذات االحتكاك الدائم، جراء السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية التي ستتـسلح هـذه              
  .المرة بشرعية القرارات الدولية لمواجهة دولة أخرى

تمام اإلساءة إلى مسيرة    وهذا ما سيضع الشعب الفلسطيني وسلطته الحاكمة في وضع بالغ الحرج يسيء             
التحرر الوطني الفلسطيني التي قد تتعرض إلى هزة بالغة تفقدها شرعيتها ونبل مقاصدها مـن منظـور                 

  .القانون الدولي
بالمعنى القـانوني   " دولة"المشاكل والصعوبات والتعقيدات المترتبة على اكتساب السلطة الفلسطينية صفة          

ن تحصى، وبالنظر إلى ظروفنا الفلسطينية الـصعبة علـى مختلـف            الدولي في األمم المتحدة أكثر من أ      
المستويات، فنحن في غنى كامل عن كل ما يجلب لنا المزيد من االرتكاس واالنكفاء إلى الخلف، وأكثـر                  

  .ما نكون حاجة إلعادة صياغة مسيرة التحرر الوطني على أسس ومبادئ جديدة
أيلول عن إجماع وطني فلسطيني، ولـم تـتم         /حدة في سبتمبر  لم يصدر خيار التوجه إلى األمم المت      : ثالثا

استشارة أو طلب رأي فصائل العمل الوطني واإلسالمي بشأنه، مما يجعله خيارا أحاديا قاصـرا علـى                 
حركة فتح فحسب، بل إن حركة فتح ليست على قلب رجل واحد إزاء تبني هذا الخيار والـدفاع عنـه،                    

  .ن الخالفات والرؤى المتضاربةوتعتري صفوفها القيادية الكثير م
لماذا لم يحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس بلورة موقف وطني جمعي خلف هذا الخيار، وما الـذي                 

  حال بينه وبين إنضاج الخيار على نار المشاورات الوطنية الهادئة؟
فـي وراءه   ما يدعو لألسف أن استنكاف عباس عن وضع الخيار في جعبة الكل الوطني الفلـسطيني يخ               

أجندة شخصية مكشوفة، فالرجل يسير وفق هواه الشخصي ومزاجه السياسي، ويبني جميع تحركاته على              
قاعدة الخروج من األزمة الخانقة التي يعاني منها مشروعه السياسي القائم على إدامة المفاوضـات أبـد                 

جامحة في تبييض صـفحته     الدهر، والذي فشل بامتياز على مدار األعوام الماضية، فضال عن رغبته ال           
وسيرته الوطنية التي تأثرت كثيرا بفعل االنقسام الفلسطيني، وما رافقه من أحداث مؤلمة ووقائع مؤسـفة             

  .تركت بالغ األثر في عمق الوجدان الشعبي الفلسطيني
 أيلول يشكل رافعة هامة إلنقاذ عباس من الورطات واألزمات التي تراكمت عليـه            /لذا، فإن خيار سبتمبر   

طيلة المرحلة السابقة كما يتصور، وهذا ما يفسر إصراره على مواصلة التقدم نحو األمم المتحدة رغـم                 
التهديدات اإلسرائيلية والضغوط األميركية التي قد تضعه أمام خيارات مريرة في نهاية المطاف، وربمـا               

  .مفاوضاتتجبره على التراجع وابتالع خياره على أرضية استئناف شكلي جديد لجوالت ال
هذا الخيار يفتقر إلى الرؤية الثاقبة والدراسة المنهجية، إذ ال يجوز بأي شـكل كـان أن تخـضع                   : رابعا

القضايا الوطنية الفلسطينية الكبرى ألحادية تفكير واجتهاد الزعيم أو القائد أو المسؤول وبطانته المقربة،              
  .فيةبعيدا عن شرائح المجتمع ونخبه السياسية والفكرية والثقا

لم يحظ خيار التوجه إلى األمم المتحدة لتحصيل عضوية الدولة الفلسطينية بأي دراسات وطنية فلسطينية               
معمقة، ولم يتم طرحه أو عرضه أو بحثه بشكل منهجي في أروقة صنع القرار الفلسطيني، وفي المحافل                 

لبـدائل واالحتمـاالت    الوطنية الفلسطينية، بهدف صقله وترشيده وتحديد مـضامينه بدقـة، ودراسـة ا            
والتداعيات المترتبة عليه، ورسم رؤية واضحة لمسار التعاطي مع الخيار في ضوء المعطيات الفلسطينية              
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الراهنة، وفي ضوء العالقة المعروفة مع االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة األميركيـة والمحـيط              
  .الخارجي بشكل عام

طيني صائب عريقات عـن معركـة فلـسطينية واسـتعدادات           ولعل حديث عضو المجلس الوطني الفلس     
فلسطينية على مختلف المستويات تمهيدا إلنفاذ خيار سبتمبر يحوي كثيرا من اللغط والمغالطـات التـي                
تبتعد عن الحقائق القطعية التي ال يدركها أهل السياسة والعمل الوطني في فلسطين، بل أضحت مـساحة                 

فلسطيني الذين عركهم طول التجارب الماضية، وخبـروا الـسياسة علـى    مفهومة لدى كل أبناء شعبنا ال     
  .أصولها، وبات خداعهم أو التدليس عليهم أمرا خارج السياق وحدود الواقع

حتى اللحظة، لم تستقر قيادة السلطة، وعلى رأسها عباس، على صيغة النص الذي سيقدم إلى المنظمـة                 
لة، بل إنهم لم يحسموا خياراتهم باتجاه اللجوء إلى مجلـس           أيلول لطلب عضوية الدو   /الدولية في سبتمبر  

األمن الدولي أوال قبل التوجه إلى األمم المتحدة، أو اختصار الطريق والتقدم بالطلب إلى األمم المتحـدة                 
  .مباشرة بحكم انعدام أي فرصة فلسطينية في مجلس األمن في ضوء الفيتو األميركي الجاهز

 من أمرها شيئا، وقرار اللجوء إلى األمم المتحدة ال يجري التداول بشأنه إال مع               ال تدري السلطة وقيادتها   
عدد محدود للغاية من المسؤولين الفلسطينيين المقربين من عباس، وهؤالء ال يملكون من األمـر شـيئا،              

  .فالقرار يبقى بيد عباس أوال وأخيرا
أيلول، وال يتوافر لها أي     /جابة لما بعد سبتمبر   من تجليات غياب الرؤية السلطوية أن السلطة ال تملك أي إ          

تصور حول تداعيات اللجوء إلى األمم المتحدة، وطبيعة رد الفعل اإلسرائيلي على ذلك، سياسيا وميدانيا،               
مما يعني أن السلطة وعباس يقامرون بالمستقبل الفلسطيني، ويغامرون بزج الشعب الفلسطيني وقـضيته              

ية غير واضحة المعالم، وغير مدروسة المضامين والعواقب، وإجباره علـى           الوطنية في أتون حالة ضباب    
  .القفز في بحر المجهول

هذا الخيار يتعاطى مع الشكليات واأللقاب المجردة فحسب، ويتجاهل األحداث والوقـائع علـى              : خامسا
 لهـا أي    دون أن يكـون   " دولـة "األرض، فما الفائدة التي سيجنيها الفلسطينيون من الحصول على لقب           

مقومات أو ركائز أو قواعد على أرض الواقع، ودون أن يكون لها أي صفة من صفات السيادة أو التأثير                   
  .على المناطق التي تخضع نظريا لسيطرتها فيما تخضع عمليا لسيطرة وإرادة االحتالل اإلسرائيلي

ل بين مدينة وأخـرى إال      كيف يمكن الوثوق بمسعى إنجاز الدولة في حين ال يملك عباس نفسه حق التنق             
بتصريح إسرائيلي، وفي الوقت الذي تستطيع فيه آليات االحتالل استباحة أي مكان أو بقعة فلسطينية في                

  .دقائق معدودة، وتحيل النظام السياسي الفلسطيني القائم إلى أثر بعد عين
 الفلـسطيني الـداخلي،     هذا الخيار يتجاهل األولويات الفلسطينية الملحة، ويقصد إرباك الوضـع         : سادسا

  .أيار الماضي/خصوصا في ظل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية في مايو
فالكل الوطني الفلسطيني يعتقد بوجوب تأمين مسار المصالحة الوطنية كأولوية فلسطينية معتبرة، والعمل             

 صدق وأمانة إلى بر األمان،      على تطبيق بنودها ونصوصها ومحاورها المختلفة، والدفع باتجاه نقلها بكل         
بهدف الخروج من األزمة الفلسطينية الداخلية التي أورثت الشعب الفلـسطيني الكثيـر مـن المـصائب                 

  .والويالت، والوقوف صفا واحدا أمام الغطرسة اإلسرائيلية
وغني عن القول أن االنخراط في مسار سبتمبر المتشعب، وما يترتب عليه من تداعيات، من شـأنه أن                  
يضرب أي فرصة إلنجاح مسار المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، رغم ما يمكن أن يقال في                

  .العثرات التي تعترض سبل المصالحة والعوائق التي تواجهها
أيلول المقبل خطـوة غيـر واضـحة        /لذلك كله، يبدو خيار عباس بالتوجه إلى األمم المتحدة في سبتمبر          

  .وبة العواقب والتكاليفالرؤى والمعالم، غير محس
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ونرى فيها خلطا لألوراق، وقفزة في المجهول، وإرباكا للواقع الفلـسطيني، وإسـاءة لمـسيرة التحـرر       
الوطني الفلسطيني، وتقديرا سيئا لطبيعة الظروف واألوضاع الداخلية والخارجية المؤثرة فـي القـضية              

  .الصراع مع االحتاللالفلسطينية، وارتهانا لألبعاد الشخصية الضارة في إدارة 
وتأسيسا على ذلك، ال مفر من بلورة إستراتيجية وطنية شاملة متفق عليها لرسم رؤية تفـصيلية تـشتمل                
على آليات دقيقة للخروج من األزمة الفلسطينية الراهنة التي تعـصف بالقـضية الفلـسطينية والـشعب                 

لمرحلة القادمة بعيدا عـن االرتهـان       الفلسطيني، وتتضمن مالمح ومحددات وبدائل وطنية للتعامل مع ا        
  .لألجندة الخارجية أو التأثر بالضغوط الدولية

  18/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  العلو الكبير .55
  المهندس ابراهيم غوشة

محطات عدة مرت في االيام القليلة الماضية اشرت على العلو الكبير الذي بلغـه الـصلف الـصهيوني                  
  ·اليهودي

 المحطات احداث اسطول الحرية الثاني اوائل تموز الحالي حيث احتشدت عشر سفن يحمل              ومن بين هذه  
معظمها اعالماً غربية من امريكية وفرنسية وايرلندية واسبانية وغيرها في المرافـئ اليونانيـة بقـصد                

عدوان االقالع الى شواطيء غزة لكسر الحصار البحري عليها وضمن المياه الدولية كثاني محاولة بعد ال              
الصهيوني االجرامي على اسطول الحرية االول بقيادة سفينة مافي مرمرة التركية، وسقوط تسعة شهداء              

  ·2010-5-31من االتراك في 
فجأة تبين للعالم اجمع ان اليونان البلد االوروبي االكثر قرباً للعرب طيلة عقود من الزمن قد تحول الـى                   

ا ندريو بعـد ان أثمـرت الجهـود الـصهيونية الـسياسية             صديق قريب من نتنياهو برئاسة جورج باب      
واالقتصادية والعسكرية في استبدال مشاة البحرية الصهيونية في العدوان على اسطول مرمـرة بمـشاة               
البحرية اليونانية على اسطول الحرية الثاني ذي العشر سفن ومنعها من مغادرة الموانئ اليونانية حتـى                

  !لم الغربي المتحضر كما يزعمون تاريخه وامام بصر وسمع العا
وفي تقديرنا ان المشرفين على الحملة قد اخطأوا في وضع البيض في السلة اليونانية، وبعد تراجع تركيا                 

  !خطوتين للخلف 
ومنها كذلك احداث اعتقال الشيخ رائد صالح في بريطانيا بعد دخوله مطار هيثرو بثالثة ايام وبـصورة                 

رجل غير مرغـوب فيـه وانـه ال سـامي           "رة الداخلية البريطانية بحجة أنه      طبيعية وبتعليمات من وزي   
، وقد دبجت التهمة بشكوى افتراضية قدمتها مجموعة من اليهود المتطرفين في            "ويحرض على االرهاب  

  ·1917بريطانيا وتبنتها الحكومة البريطانية زارعة اليهود في فلسطين منذ عهد بلفور عام 
 ان يقفل راجعاً الى ام الفحم، ولكن الشيخ المجاهد والمعلم رفض الرضوخ فرفـع      كان بامكان الشيخ رائد   

قضية امام القضاء البريطاني مفتتحاً بذلك معركة لكشف الصهاينة علـى االرض البريطانيـة، فـاودع                
بانـه  "السجن ووقف معه الشباب الفلسطيني والعربي والبريطاني مثل جورج غالوي الذي وصف القرار              

وهكذا جعل  ·· ، وفعالً تحول يوم فلسطين في لندن ثم مانشيستر الى محج أمها االلوف            "ار سياسي أغبى قر 
  ·الشيخ رائد من الساحة البريطانية ساحة ساخنة تكشف أالعيب اليهود ومن يقف معهم

ومن بينها ايضاً قرار ابعاد نواب القدس االربعة وهم الشيخ محمد ابو طيـر الـذي ُأبعـد الـى رام اهللا                      
الوزير السابق خالد ابو عرفة واحمد عطون ومحمد طوطح الذين مر عليهم االسـبوع              : النواب الثالثة   و

الماضي عام كامل وهم معتصمون في مكاتب الصليب االحمر بالشيخ جراح، الذي يشكر على موقفـه،                
ية، مع الـشكر    بعيدين عن عائالتهم واطفالهم ليضربوا المثل بالصمود والتمسك بالقدس العربية االسالم          

لكل الرجال المقدسيين والفلسطينيين المتضامنين معهم وهم يضربون المثل بالـصبر والـصمود ضـد               
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قرارات الصهاينة اليهود بتهويد المدينة المقدسة امام تجاهـل الـسلطة الفلـسطينية والـدول العربيـة                 
حدة الستصدار قرار بعـودتهم     واالسالمية، وكان يمكن لهذه الدول او بعضها اثارة قضيتهم في االمم المت           

  ·1993الى بيوتهم  وعائالتهم كما حدث مع مبعدي مرج الزهور عام 
واخيراً الى اولئك الرواد من الناشطين االوروبيين ومن ينسق معهم من الناشطين الفلسطينيين وذلك فـي                

صل العنصري   بهدم جدار الف   2004ذكرى مرور سبع سنوات على اصدار قرار محكمة العدل العليا عام            
من مساحتها، وحيث نسق    % 10الذي شرد عشرات االالف من فلسطيني الضفة الغربية وصادر حوالي           

نتنياهو مع فرنسا وبلجيكا وسويسرا والمانيا وغيرها، وقدم قائمة سوداء باسماء الناشطين، وهكـذا منـع                
اكثر من مئة ناشط اوروبي      ناشط من ركوب الطائرات الى مطار اللد وتم اعتقال وترحيل            200اكثر من   

  ·شارك في الضفة الغربية مع ضحايا الجدار العنصري
ان هذا العلو اليهودي سيصل نهايته ان آجالً او عاجالً بإذن اهللا وبفعل المجاهدين الصادقين، وكمـا ورد                  

ين وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتُفسدن فـي االرضِ مـرت           "في كتابه العزيز في سورة االسراء       
إن أحسنتُم أحسنتُم ألنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعـد اإلخـرة ليـسئوا               "الى  ····· ولتعلُن علواً كبيرا  

  ·صدق اهللا العظيم" وجوهكم وليدخُلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
  18/7/2011، المجد، األردن

  
  ؟"جنوب السودان"بدولة  في اعترافها "إسرائيل"أين تمضي  .56

  عدنان أبو عامر
اعترفت حكومة االحتالل اإلسرائيلي بدولة جنوب السودان كدولة سيادية، وعينت مـدير مـشاريع فـي              
وزارة الخارجية لمتابعة الملف الجنوب السوداني، كما أنها تجري اتصاالت سرية مع القيادة هناك منـذ                

  . فترة طويلة
االهتمام يأتي في ضوء أن لدى تل أبيب مصالح عديدة في تلك المنطقـة،              وحسب محافل إسرائيلية، فإن     

منها أن آالف الالجئين من هناك يعملون فيها، إضافة للمصالح األمنية، خصوصاً في مـا يتعلـق بنقـل            
األسلحة لقطاع غزة، فضالً عن السودان بموارده ومساحته الشاسعة، يمكن أن يصبح دولة إقليمية قويـة                

  . ر والعراق والسعودية، كما يشكل عمقاً استراتيجياً لمصرمنافسة لمص
ما يعني عدم السماح له بأن يصبح قوة مضافة إلى العالم العربي، وهو ما يتطلب العمل على إضـعافه،                   

سوداناً ضعيفاً ومجزًأ وهشاً، أفضل من قوي وموحـد         "وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة، ألن         
  . يمثل من المنظور االستراتيجي ضرورة من ضرورات األمن القومي الصهيونيوفاعل، وهو ما 

أن انفصال جنوب الـسودان يـشكل مـصلحة         " آفي ديختر "من جهته، أكد وزير األمن الداخلي السابق        
صهيونية بالدرجة األولى، ألن كل الزعماء اإلسرائيليين تبنوا خطاً استراتيجياً واحداً في التعامـل مـع                

 يقضي بالعمل على تفجير أزمات مزمنة ومستعصية، وقد حان الوقـت للتـدخل فـي غـرب                  السودان
السودان، وبنفس اآللية والوسائل لتكرار ما حصل في جنوبه، معلناً النجاح الصهيوني في تغيير مجـرى                

انـات  األوضاع فيه باتجاه التأزم والتدهور واالنقسام، وهو ما سينتهي عاجالً أم آجالً لتقـسيمه لعـدة كي                
البوسنة والهرسـك وكرواتيـا وكوسـوفو ومقـدونيا         : ودول كيوغوسالفيا، التي انقسمت إلى عدة دول      

  ). إسرائيل(وصربيا، بحيث ال يعود دولة إقليمية كبرى قادرة على دعم الدول العربية المواجهة لـ
هذه الدولة، التـي    أن انفصال جنوب السودان شكل نتيجة طبيعية لتفكك         " كيفونيم"من جهتها، قالت مجلة     

 مجموعات سكانية غريبة عن بعضها، بدءا بأقلية عربية مسلمة سنية تسيطر على أغلبيـة               4تتكون من   
غير عربية أفريقية، تنقسم إلى وثنيين ومسيحيين، كاشفة النقاب عن الدور الصهيوني في إشعال الصراع               

 وكينيا والكونغو، مما نجح في إعاقة قيام        جنوب السودان انطالقاً من مرتكزات أقيمت في أثيوبيا وأوغندا        
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دولة سودانية متجانسة قوية عسكرياً واقتصادياً قادرة على تبوؤ موقع صـدارة فـي البيئتـين العربيـة                  
  . واألفريقية

تستعد لتطبيع العالقات مع جنوب السودان، زاعماً أن التقديرات تشير          ) إسرائيل(إن  " تسفي بارئيل "وقال  
لة صديقة مقربة بالفعل، وكاشفاً أن اتصاالت الجانبين بدأت من القنصلية اإلسـرائيلية             إلى أنه سيصبح دو   

ـ         استخدمت لالتصاالت، ووقع االختيار على     " واجهة"في أديس أبابا منذ سنوات عديدة، ولعبت شركاتها ك
إلسرائيلية مـع   لتكون الباب الذي تتسلل منه لجنوب السودان، وأضاف مؤكداً إن العالقات ا           " الدينكا"قبيلة  

  : جنوب السودان مرت بعدة مراحل
  . تقديم المساعدات اإلنسانية كاألدوية والمواد الغذائية واألطباء والدعم اإلغاثي. 1
  . استثمار التباين القبلي بين الجنوبيين أنفسهم، وتعميق هوة الصراع مع الشماليين. 2
واتساع نطاق تدريب المليشيات الجنوبية في      تدفق صفقات األسلحة الصهيونية على جنوب السودان،        . 3

  . أوغندا وإثيوبيا وكينيا
استئناف دعم التمرد المسلح، وتزويد الحركات االنفصالية الجنوبية بأسلحة متقدمة، وتدريب العشرات            . 4

من طياريها على قيادة مقاتالت خفيفة للهجوم على المراكز الحكومية في الجنوب، وتوفير صـور عـن                 
  . قوات الحكومية التقطتها أقمارها الصناعيةمواقع ال

إيفاد بعض الخبراء الصهاينة لوضع الخطط والقتال بجانب االنفصاليين، ومـشاركة بعـضهم فـي               . 5
  . العمليات التي أدت الحتالل بعض مدن الجنوب السوداني

ريخ استقبال حزمة جديدة من األسلحة شملت صواريخ ومضادات طائرات وعربات مدرعة وصـوا            . 6
  . جو، وتدريب طيارين من عناصرها تحت إشراف صهيوني-أرض

هم رجـال الموسـاد واالسـتخبارات       ) إسرائيل(علماً بأن من قام بهذه االتصاالت والتدريب من طرف          
العسكرية، بمعنى أن الدعم السياسي الذي حصل عليه الجنوبيون كان باألساس استخبارياً أمنيـاً، وهـي                

  . صهيونية من تحقيق االنفصالحقيقة تكشف المرامي ال
أن مراميها السياسية واالستراتيجية في تشجيعها النفصال جنوب الـسودان، تتجـاوز            ) إسرائيل(وتعتقد  

كثيراً هذه البقعة الجغرافية لتصل إلى عواصم عربية مجاورة، ترى أنه ال بد من بقائها تحت مجهرهـا،                  
ية، مما قد يحدث منعطفاً كبيراً ليس في صالحها، وربما          تخوفاً من أي تغير قد يطرأ على أوضاعها الداخل        

  .تبدو مصر األكثر استهدافاً من ذلك
  18/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  !على هدي إخوان مصر واألردن؟ هل ستسير حماس .57

  إبراهيم أبراش. د
" حماس" حركتي   قبل سنوات كتبنا مطالبين بتوطين أيديولوجية كل القوى السياسية الفلسطينية وخصوصا          

لتصبح جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني ألننا نعيش مرحلة تحرر وطني تحتاج            " الجهاد اإلسالمي "و
إلعالء راية الوطنية والتمسك بالهوية والثقافة الوطنية ولخطورة رهن القـضية الوطنيـة بـأي أجنـدة                 

ن رغبت بأن تكـون جـزءا مـن    أن توطن فكرها وأيديولوجيتها إ  " حماس"خارجية، وتمنينا على حركة     
النظام السياسي الفلسطيني وتقود الشعب الفلسطيني، فال يجوز وال نقبل لحركة سياسية تقول بأنها امتداد               
لجماعة اإلخوان المسلمين وفرع من فروعها أن تحكمنا ألن ذلك يعني أن األصل هو الذي يحكمنـا أي                  

يصبح مصير قضيتنا الوطنية رهن بما تؤول إليه        نصبح محكومين ومسيرين لجماعة اإلخوان المسلمين و      
  .األمور في هذه الجماعة ولحساباتها وتوازناتها ومصالحها األممية

أيضا فإن اإلسالم دين كل المسلمين وهو حالة دائمة ال يرتبط وجوده بحزب أو شخص وهو منزه عـن                   
عـات اإلسـالم الـسياسي      وجما" حمـاس "األهواء واألغراض الشخصية والفئوية الضيقة، بينما حركة        
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األخرى، أحزاب سياسية لها مصالح بشرية ودنيوية، وقادتها ليسوا منزهين عن الخطأ، كما أنها أحزاب               
معرضة للزوال في أية لحظة، لو عدنا للتاريخ السياسي اإلسالمي لوجـدنا آالف الفـرق والجماعـات                 

ولم تترك إال الخراب ومزيدا مـن فُرقـة         واألحزاب التي كانت تدعي بأنها تمثل اإلسالم، وكلها اندثرت          
لكن يبدو أن البعض في زمننا هذا ال يريد تعلم الـدروس والعبـر مـن             . المسلمين ومن تاريخ دام أسود    

التاريخ السياسي للمسلمين ويفضل أن يجرب المجرب ويبدأ دائما من نقطة الصفر، ألن توظيف الـدين                
حتاج لعقل أو علم بقدر ما تحتاج للديماغوجية والتالعـب          سياسيا بات صنعة من ال صنعة له وحرفة ال ت         

  .بمشاعر العامة واستغالل فقرهم وجهلهم
لو نظرنا للعالم من حولنا اليوم سنالحظ أنه ما كان لحزب التنمية والعدالة التركي أن ينجح لو لم يـوطن        

 المصلحة الوطنية التركية دون     أيديولوجيته الدينية ويشتغل ضمن حدود الدولة القومية العلمانية وبما يخدم         
ارتباط بأي إطار خارجي، نفس األمر في إيران حيث تتوحد القومية الفارسية مع اإلسالم الـشيعي بـل                  

وفي الحـالتين   . تعمل األولى على توظيف اإلسالم الشيعي خارج إيران لمصلحة الدولة القومية الفارسية           
وما هو قريب مـن     . يس العكس، واإلسالم يسمح بذلك    يجري تكييف الدين بما يخدم المصلحة الوطنية ول       

ذلك ما يجري في ماليزيا واندونيسيا من تعايش وانسجام ما بين الدين والوطنية حيث ال يزعم مسلمو تلك             
  .البلدان بأنهم امتداد ألي جماعة سياسية دينية خارجية، والتجربة تتكرر في المغرب بشكل متميز وواعد

اإلخوان المسلمين في مصر واألردن خطورة المأزق الناتج عن كونها فـروع            لقد أدركت فروع جماعة     
لجماعة أممية ترفع شعار الخالفة وأيديولوجية سياسية شمولية عن اإلسالم متجاهلة الحالة الوطنية كثقافة              
وهوية وروابط يؤسسها العيش المشترك في كيان سياسي متمايز عن غيـره، مـن جانـب، والحاجـة                  

 الحياة السياسية الوطنية المحكومة بدستور وقوانين والمؤسسة على مفهوم المواطنـة مـن              لالنخراط في 
ومن هنا قررت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن تشكيل جبهة العمل اإلسالمي كحـزب              . جانب آخر 

وطني وعلى أساسه دخلت االنتخابات التشريعية وأصبح لها حضور في المؤسسة التـشريعية والنظـام               
ياسي، مما أبعد عنها نسبيا تهمة االرتباط الخارجي، نفس األمر يجري اليوم مع جماعة اإلخوان فـي                 الس

مصر حيث يجري العمل على تأسيس حزب العمل اإلسالمي لينخرط في الحياة السياسية كحزب وطنـي                
  .يسبق االعتبارات الوطنية على المشروع األممي لإليديولوجية اإلسالمية

ث عن اإلسالم كدين سماوي يحفظه رب السموات واألرض بل عن أيديولوجية الجماعات             وألننا ال نتحد  
اإلسالمية، فإن توطين األيديولوجيات ظاهرة سبقتنا إليها شعوب أخرى، فبالرغم من أممية األيديولوجيـة      

ـ  1949الشيوعية إال أن ماوتسي تونغ مفجر الثورة الصينية         / الماركسية سميته  اختط نهجا مستقال يمكن ت
نفس األمر جرى مع يوغسالفيا تيتو وكوبا       .. توطين الماركسية لتتناسب مع خصوصية المجتمع الصيني      

وفي الحالة العربية فبعد سنوات مـن عمـل الـشيوعيين واليـساريين             . كاسترو وبقية الدول الشيوعية   
 الوطنية الفلسطينية   والقوميين في إطار حركات قومية وأممية انحازوا للخيار الوطني بعد ظهور الحركة           

منتصف الستينيات، فظهرت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب ومنظمة الصاعقة وجبهة            
دون أن تفقـد    - منظمة التحريـر الفلـسطينية       -التحرير العربية كحركات وطنية داخل اإلطار الوطني        

  .وعب كل األفكار واأليديولوجياتفكرها أو يطالبها أحد بأن تتخلى عن فكرها، فالوطنية وعاء يست
لقد جاءت الثورات العربية وخصوصا في تونس ومصر كثورات وطنية بدون أية شعارات أيديولوجيـة،    
بل كانت ثورات ضد النظام وضد كل اإليديولوجيات التي كانت تتقاطع بل وتلتقي مع النظام أو تتعـايش      

هـذه الثـورات أرسـلت رسـائل        . أليديولوجيامعه أو تعيش على هامشه أو كانت تعيش في تهويمات ا          
بأن العالم يتغير والجماهير العربيـة تتغيـر، وان جماعـات           " حماس"واضحة وإن كانت ضمنية لحركة      

اإلخوان المسلمين باتت منشغلة بقضايا الوطن في كل بلد أكثر من انشغالها بالقضايا الكلية لأليديولوجيـة       
 توجه جماعة اإلخوان في مصر للدخول فـي المعتـرك الـسياسي             الدينية للجماعة، بل يمكن القول بأن     

نحـو  " حماس"المصري في المرحلة القادمة بما يتطلبه ذلك من االنكفاء الداخلي، كان وراء توجه حركة               
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المصالحة والتخفيف من خطابها السياسي وهو ما الحظناه في خطاب السيد خالد مـشعل فـي مـؤتمر                  
  .ينية في القاهرةالتوقيع على المصالحة الفلسط
حماس بين النمـوذج الطالبـاني      "الدكتور احمد يوسف مقاال بعنوان      " حماس"قبل أشهر كتب القيادي في      

وكان واضحا إعجابه بالنموذج التركي ولكنه تجنب التطرق لسبب نجـاح النمـوذج             " ونموذج أردوغان 
الم ولوجود دولة علمانيـة مـستقرة       التركي لإلسالم المعتدل والذي يعود في رأينا لتوطين أو قومنة اإلس          

كمـا أن بعـض     . وألنه تم استيعاب حزب أردوغان اإلسالمي في الدولة الوطنية العلمانية وليس العكس           
باتت تتحدث وإن بتردد عن المشروع الوطني بل بعضهم وفي محاولة لمجـاراة             " حماس"قيادات حركة   

" حمـاس " ظاهرة المد األصولي، قال بأن حركة        الحس الوطني واستباقا لحالة التراجع التي بدأت تعترى       
على الخطوة األخيرة لتنحـاز للـوطن وللمـشروع         " حماس"فهل ستُقدم حركة    . حركة وطنية فلسطينية  

  الوطني وتتوقف عن استفزاز الشعور الوطني بالقول بأنها امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين؟
بعدها اإلسالمي أو قطع صلتها بجامعـة اإلخـوان،         بالتخلي عن   " حماس"ال يعني هذا أننا نطالب حركة       

فهذا شأنها وشأن المنخرطين فيها، ويمكنها أن تستمر بهذه الوضعية ما دامت خارج السلطة والقيـادة أو                 
تمارس الجهاد المقدس، ولكن أن تقول أو تتطلع لقيادة الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت تقـول بأنهـا                  

ا ال يقبله الشعب الفلسطيني ألننا ال نقبل أن يقودنا تنظيم خارجي، وال نقبل              امتداد لجماعة خارجية فهذا م    
  .أن يرتبط مصيرنا ومصير قضيتنا الوطنية بمصير حزب قيادته غير فلسطينية

إما أن تستمر في التموضع كامتداد ألصـل خـارجي وبالتـالي            : اليوم أمام مفترق طرق   " حماس"حركة  
 لمراهنات البعض من األيديولوجيين اإلسالميين على جعـل غـزة           قرارها خارجها مما يجعلها عرضة    

اإلقليم القاعدة لدولة الخالفة الموعودة، أو أن تنحاز لفلسطين وللهم الوطني وتعمل مع القوى الـسياسية                
  .الفلسطينية على جعل مشروع الدولة الوطنية ممكنا

  18/7/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  

  ال بدَّ من تغيير المسار.. اتفاق أوسلوبانتهاء  .58
  هاني المصري

أطاح عجز اللجنة الرباعية الدولية عن إصدار بيان في اجتماعها باألمل األخير الستئناف المفاوضـات               
الثنائية، وأسدل الستار على الفصل الختامي لمرحلة من العمل السياسي بدأت منذ عقد مؤتمر مدريد عام                

  .حتى اآلن وال تزال سارية 1991
كان اتفاق أوسلو عنوان هذه المرحلة، وبسقوط اللجنة الرباعية التي جاءت لتلتف على المؤسسات الدولية               

تنتهي هذه المرحلة بفـشل كـل       ) القانون الدولي، وميثاق األمم المتحدة، وقراراتها     : (وتهبط بمرجعياتها 
ركية انفرادية ودور دولي أشبه ما يكـون        الجهود للتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات الثنائية برعاية أمي        

  .بشاهد الزور
لقد قدمت هيالري كلينتون مشروع بيان يتراجع حتى عما جاء في خطاب أوباما من خالل اإلشارة إلـى                  
ضرورة ضم الكتل االستيطانية والتركيز على األرض واألمن وإسقاط القدس والالجئين منها، والـنص              

ع من حزيران، وإلى إسرائيل بوصفها دولة يهودية، ورفض اإلشارة إلى           إلى عدم العودة إلى حدود الراب     
  .181قرار

بعد هذا الهبوط المدوي للجنة الرباعية الدولية لم يعد ممكنا االكتفاء باللجوء إلى األمم المتحـدة كتكتيـك                  
التي يمكن  لقد ولد هذا المسار ميتا، ألن شروط المفاوضات         . لتحسين شروط استئناف المفاوضات الثنائية    

أن تؤدي إلى تسوية متوازنة لم تكن متوفرة، وهي اآلن أبعد من أن تكون متوفرة، ولم يقتنع سابقًا بـذلك      
  .لم يعد قادرا على المكابرة اآلن
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لقد انتهى مسار المفاوضات الثنائية ومات أوسلو عندما لم يحقق حتى االنـسحاب اإلسـرائيلي وإقامـة                 
، وانتهى أوسلو عمليا بعد مذبحـة       2 و 1إلى مباحثات واشنطن واتفاق أوسلو    الدولة، فمؤتمر مدريد انتهى     

، بعد أن فـاز أوسـلو فـي الكنيـست           1995 واغتيال إسحاق رابين عام      1994الحرم اإلبراهيمي عام    
بأصوات عربية، حيث عارضته أغلبية يهودية، وانتهى أوسـلو كـذلك بعـد أن تجاوزتـه الحكومـات         

ي تعاقبت على إسرائيل بعده، لدرجة أن بيرس لم يطبق اتفاق الخليل، ونتنياهو بنى              اإلسرائيلية الثماني الت  
مستوطنة أبو غنيم وحفر النفق تحت المسجد األقصى ولم يطبق اتفاقية واي ريفر، وأيهود باراك دمـج                  

  .التزامات المرحلتين االنتقالية والنهائية وشن الحرب العدوانية بعد انهيار قمة كامب ديفيد
 شارون فأطلق القوات اإلسرائيلية إلعادة احتالل الضفة الغربية وحصار غزة، ورفض تقرير ميتشل              أما

وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية، وحاصر مقر الرئيس ياسر عرفات وصـوال إلـى اغتيالـه،                
ونفذت حكومته خطة فك االرتباط عن غزة، التي كانت خطوة إلى الوراء في غـزة مـن أجـل عـشر           

  !وات إلى األمام في الضفةخط
وتابع أولمرت طريق أسالفه، فجعل مؤتمر أنابوليس محطة لوضـع يهوديـة إسـرائيل علـى أجنـدة                  

وجاءت حكومة نتنياهو الثانية لتجعل     . المفاوضات، وجعل المفاوضات هي المرجعية الوحيدة للمفاوضات      
إسرائيل برنامج الحكومة، فبعد خطابـات      ما كان موقفًا إسرائيليا يطرحه المتطرفون واألكثر تطرفًا في          

نتنياهو في جامعة بار إيالن والكنيست وأمام مؤتمر اإليباك، التي أكد فيها على أن حكومته ال تبحث عن                  
تسوية، وال عن تحقيق األمن اإلسرائيلي كما كانت تدعي سابقاتها، وإنما تصر على أن الضفة الغربيـة                 

 أرض إسرائيل التي حررها االستعماريون الصهاينة، وهي لليهـود          وجزء هام من  " يهودا والسامرة "هي  
منذ أربعة آالف عام، وأنه مستعد في أحسن االحتماالت للتنازل عن جزء منها مقابل تـصفية القـضية                  
الفلسطينية من مختلف جوانبها، بما يشمل إسقاط حق العودة والقدس والحدود واألمن والمياه، ويبقي على               

ت سيطرة إسرائيل ألنها تـضم مـستوطنات، وضـرورية لـدواعِ أمنيـة وعـسكرية                معظم الضفة تح  
  .وإيديولوجية ودينية

  إنهاُء االحتالِل أولًا قبَل إقامِة الدولِة الفلسطينية
لقد قامت الثورة الفلسطينية المعاصرة من أجل تحرير فلسطين، وعندما وجدت أن تحقيق هـذا الـشعار                 

وى، أصبحت ترفع شعار إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلـسطينية علـى            مستحيلًا في ضوء موازين الق    
، وعندما وجدت أن هذا صعٌب ولم يتحقق، أصبحت تطرح إقامة الدولة ضـمن حـل                1967حدود عام   

  .دولتين لشعبين كطريق إلنهاء االحتالل
وهذا لم يتحقق أيضا، فلم     لقد انتهى هذا المسار السياسي إلى وهم أن الدولة يمكن أن تقام تحت االحتالل،               

  .تقم الدولة وتعمق االحتالل
أول عالمة على تغيير المسار يمكن أن تكون بالعودة إلى التركيز على إنهاء االحتالل أوال، ألن التركيز                 

  .على الدولة أدى إلى سلسلة ال تنتهي من التنازالت دون أن يفضي إلى شيء
  وحدةُ القضيِة والشّعبِ واألرض

البرنامج المرحلي الفلسطيني الذي قام على الدولة وحق العودة، تم التراجـع خطـوات إلـى                بعد طرح   
الوراء، وأصبح هناك استعداٌد عملٌي للمقايضة ما بين الدولة وحق العودة وعن وحدة الضفة والقطـاع،                

را يمكن  كما ظهر ذلك واضحا من خالل الموافقة على حل عادل متفق عليه لقضية الالجئين، ما جعله أم                
  .التفاوض حوله وليس حقًا غير قابل للتفاوض

ومن خالل الموافقة على مبدأ تبادل األراضي حتى قبل أن تعترف إسرائيل بأنها دولة محتلـة وقبـل أن                   
ومن أجل إنجاح مسار المفاوضات الثنائية      . 1967تبدي استعدادها لالنسحاب من األراضي المحتلة عام        

الموافقة على تقاسـم    : عايير كلينتون لحل مشكلتي القدس والالجئين، التي تعني       تمت الموافقة أيضا على م    
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؛ وعلى ترتيبات أمنية واسعة؛     1948القدس الشرقية المحتلة؛ والقبول بعودة رمزية إلى أراضي فلسطين          
  .والموافقة على ضم بعض الكتل االستيطانية

فاوض حول الحدود واألمن أولًـا، وهـذا يعنـي          لقد وصلت السياسة الفلسطينية إلى حد المطالبة ببدء الت        
العودة إلى تجزئة القضية إلى قضايا والمرحلة إلى مراحل انتقالية ونهائية، ما يؤدي إلى القـضاء علـى                  
أهم عناصر القضية الفلسطينية وهي أنها قضية تحرر وطني لشعب موحد، قضية عادلة متفوقة أخالقيا،               

عالقة بالنزاع على األراضي أو حول طبيعة السالم أو بين المعتدلين           وتتعلق بالحقوق وليس بمسائل لها      
  .والمتطرفين، أو بين اإلرهاب ومكافحيه

  "الالخيار"البديُل الشامُل محَل الخيارِ الواحِد الذي يعني 
إن إستراتيجية المفاوضات الثنائية كخيار وحيد أو أساسي، وإستراتيجية المقاومة كخيار وحيد أو أساسي              

تا وإن بمسؤولية متفاوتة لكل منهما إلى وصولنا إلى ما نحن فيه، الذي هو أشبه بالكارثة الوطنيةأد.  
إن الذي يطرح خيارا وحيدا، فإنه يقول لعدوه إنه ال يملك خيارا، فالخيار الوحيد يعني عدم القدرة علـى                   

 لـدى إسـرائيل أو الوقـوف    تحقيق أي شيء، واالستعداد الفوري أو المتدرج بأخذ الخيارات المفـضلة    
  .مكتوفي اليدين حيالها

واآلن بعد الفشل   . ال بد من فتح الخيارات والبدائل واالستعداد الجدي لها، وليس التلويح والتهديد باتباعها            
الذريع لمسار المفاوضات أصبح فتح الخيارات والبدائل شرطًا الستمرار القضية الفلسطينية، فالتسوية ال             

ذا لم يكن باإلمكان فرضها، وحتى تفرض ال بد من تغيير موازين القوى عـن طريـق                 يمكن أن تتحق إ   
  .جمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية، التي تم إلقاؤها الواحدة تلو األخرى على قارعة الطريق

ال بد من إعادة تشكيل الحركة الوطنية وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج سياسي وطني                
وليس داخل المعازل مقطعـة األوصـال       (إلى المقاومة الشاملة في كل مكان       : شراكة حقيقية، باالستناد  و

، وإلى مقاطعة إسرائيل بكل األشكال، ومالحقتها على احتاللها واستيطانها وعنصريتها وعـدوانيتها             )فقط
 االنتصار، وإحياء حركـة     وجرائمها، وإلى استعادة البعد العربي للقضية الفلسطينية الذي بدونه ال يمكن          

  .التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية
  إعالُن ِنهايِة المرحلِة االنتقاليِة ووقفُ العمِل بالتزاماِتها

واآلن وصلنا إلى وضع نجد فيه      . ، وتم تمديدها حتى إشعار آخر     1999انتهت المرحلة االنتقالية في أيار      
و، أو باألحرى وقف تحويـل العائـدات الجمركيـة للـسلطة            أن حكومة نتنياهو تهدد بإلغاء اتفاق أوسل      

  .الفلسطينية إذا مضت باتفاق المصالحة، وفي سعيها للتوجه إلى األمم المتحدة
االعتـراف  : عندما تهدد حكومة نتنياهو حاليا، ال تريد المساس بااللتزامات الفلسطينية في أوسـلو مثـل   

اللتزامات، ونبذ العنف واإلرهاب والتنسيق األمني، وإلقـاء        الفلسطيني بحق إسرائيل في الوجود، وتنفيذ ا      
المسؤولية عن الفلسطينيين على سلطة الحكم الذاتي والمجتمع الـدولي، وإنمـا تريـد الـضغط علـى                  

   .V.I.Pالفلسطينيين بالعدوان ووقف التسهيالت وخطوات بناء الثقة، وإلغاء بطاقات 
 تهديده باتباع خيارات أخرى هو الطرف الفلسطيني، فـإذا          إن الطرف الذي يجب أن يهدد ويستعد لتنفيذ       

كانت إسرائيل غير ملتزمة بالتزاماتها في اتفاق أوسلو، وإذا كانت المرحلة االنتقالية قد انتهت، فنحن من                
عليه التصرف على هذا األساس، حتى تعرف إسرائيل أنها لن تحظى بالمزايا الهائلة التي حصلت عليها                

  .و إلى األبد، وأن العمل بااللتزامات سيتوقفبعد اتفاق أوسل
إن هذه االلتزامات يمكن أن تتوقف على مراحل، شرط أن يكون ذلك ضمن إستراتيجية فلسطينية جديدة                

  .تجعل هناك معنى الستحقاق أيلول من خالل أن يكون نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة
  19/7/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
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  2004مطلب فقد أهميته منذ العام ".. دولة الشعب اليهودي" .59
  دوف فايسغالس

إما " دولة الشعب اليهودي  "تطلب حكومة إسرائيل من السلطة الفلسطينية اعترافا بدولة إسرائيل باعتبارها           
حراز وإما شرطا إل  ) رغم أن إسرائيل تزعم عدم وجود شروط مسبقة       (شرطا مسبقا الستئناف المحادثات     

  .مهما يكن األمر، يبدو أن الرفض الفلسطيني أصبح عائقاً أمام استئناف المحادثات. أي اتفاق
إن التطورات السياسية التي كانت بدايتها في أواخر القرن التاسع عشر وانتهت إلى انشاء دولة إسـرائيل                 

ومي يهودي؛ هذا ما قضى     عمالً يرمي إلى إنشاء وطن ق     " أرض إسرائيل "المستقلة، رأت استيطان اليهود     
؛ وهكذا عرفـت    1947به وعد بلفور وقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام              

 –اعتمد طابع دولة إسرائيل القومي      . دولة إسرائيل نفسها بإعالن االستقالل وحددت ذلك بقانونها الداخلي        
لعامة ويفصح عن نفسه إفصاحا واضـحا فـي الحيـاة           اليهودي منذ أنشئت على قانون وقواعد اإلدارة ا       

  .اإلسرائيلية
". الشعب اليهودي "بدولة إسرائيل كما عرفت نفسها، أي بأنها دولة         ) غير المسلم (يعترف أكثر دول العالم     

، واالعتراف الـسياسي    "أرض إسرائيل "في  " دولة يهودية "إن التأييد العالمي العام تقريبا لحق اليهود في         
بدولة إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي حدثا بعد سنين معدودة من الحرب العالمية الثانية،              الواسع  

شـأناً  " الدولة اليهودية"ترى أكثر دول العالم النظام الخاص لـ       . تحت التأثير الشديد لمحرقة يهود أوروبا     
لى التخصيص، اعترافـا متميـزا      لكن إسرائيل تطلب من الفلسطينيين وحدهم، ومنهم ع       . إسرائيلياً داخلياً 

إن إسرائيل تكتفي من كـل دول       . خاصا بالتعريف الذي عرفت به نفسها باعتبارها دولة الشعب اليهودي         
العالم باعتراف عام وال تطلب تصديقا لصبغتها باعتبارها دولة يهودية؛ ومن الفلسطينيين وحدهم يطلـب               

  ".صبغة إسرائيل اليهودية"االعتراف الخاص بـ 
؛ وحتى ذلك الحين امتنعت الواليات المتحدة، ومعهـا         2004 لهذا الطلب أساس سياسي منطقي حتى        كان

سائر العالم، عن األخذ بموقف علني واضح، يرفض طلب عودة الالجئين الفلسطينيين إلـى إسـرائيل،                
رون وحينما قررت فقط حكومة إسرائيل برئاسة أرئيل شا       . إلى رفض حق العودة   " تومئ"واكتفت بصيغة   

وإنشاء دولة فلسطينية بحسب شروطها، نشأ واقع سياسي جديد، مكّـن مـن            " خارطة الطريق "القبول بـ   
دولتـان  " أرض إسرائيل "ستوجد في   " خارطة الطريق "مع تمام شروط    : رفض معلن مباشر بحق العودة    

 إذا  –طينيون  قوميتان، إسرائيلية وفلسطينية، ويفترض أن تعتني كل دولة بالجئيهـا؛ والالجئـون الفلـس             
هكذا كتب الرئيس بوش في     .  سيعودون إلى الدولة الفلسطينية التي ستنشأ لكن ال لدولة إسرائيل          –شاءوا  

 إلى رئيس الحكومة شارون، وعرض ألول مرة موقفا أميركياً واضحاً مباشـراً وهـو أن                14/4/2004
  . ال إلى إسرائيلعودة الالجئين الفلسطينيين ستكون إلى الدولة الفلسطينية التي ستنشأ

لحـق  " وسـيلة منـع   "باعتبارها  " الحفاظ على الصبغة اليهودية   "منذ ذلك الحين لم تعد حاجة إلى صيغة         
العودة؛ فإنشاء دولة فلسطينية سيبطل في رأي أكثر دول العالم طلب العودة إلـى إسـرائيل؛ وسـيوافق                  

م أية صلة بين رفض حق العودة وبـين         فال توجد اليو  . الفلسطينيون على هذا وإال فلن تنشأ تسوية أصال       
  .إلسرائيل" الصبغة اليهودية"طلب االعتراف بـ 

إن البحث فـي ماهيـة      . هذا الطلب عديم المنطق أو الفائدة، بل انه قد يضر مثل كل شيء ال حاجة إليه               
. االعتراف المطلوب قد يفضي إلى فحص من جديد عن التعريف األساسي اإلسرائيلي للدولـة اليهوديـة           

 الفلسطينية سعداء إذا تناولوا موضوع تعريـف        -في مسيرة السالم اإلسرائيلية     " الالعبين"سيكون جميع   
دولة الـشعب   "الدولة اليهودية؛ وبعد عشرات السنين، ستعود دول العالم إلى االنشغال بأسئلة مثل ما هي               

؟ وأين يوجد أو يجـب أن       "الشعب الفلسطيني "، وأين يوجد؟ وما هو      "الشعب اليهودي "؟ وما هو    "اليهودي
  .يوجد؟
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من نشرات جزئية تسربت من مباحثات الرباعية التي جرت، األسبوع الماضي، في واشنطن سمعنا عن               
فلماذا نبعث الشك فـي     . إلسرائيل، ربما يريدها الفلسطينيون   " الصبغة اليهودية "مقترحات مختلفة لتعريف    
  .ني فمها تضعضع الشيء المفهوم من تلقاء نفسه سنة؟ إن إسرائيل بما يج63واقع واضح موجود منذ 

  18/7/2011، "يديعوت"
 19/7/2011، األيام، رام اهللا
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