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  اإلصرار على فياض مرشحاً للحكومة يعطل المصالحة: داألحمعزام  .1

عزام األحمد إن إصرار الرئيس » فتح«قال عضو اللجنة المركزية لحركة :  جيهان الحسيني–عمان 
ترشيح سالم فياض لرئاسة الحكومة خالل الفترة االنتقالية يعطل «الفلسطيني محمود عباس على 

لهذه األزمة، ونفى أن يكون العامل الخارجي » قريباً إلى مخرجالتوصل «، وتوقع »المصالحة الفلسطينية
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تأجيل حسم ملف الحكومة إلى ما بعد شهر » فتح«مقرراً في شأن المصالحة، كما نفى ما تردد عن نية 
  .المقبل) سبتمبر(أيلول 

اً في وجه عدم السماح بأن تكون مسألة األسماء حائالً وعائق«، الى »الحياة«ودعا األحمد في حديث الى 
، وانتقد بعض الفلسطينيين الذين يرون أن فياض قادر وحده أن يأتي باألموال الى »إنجاز المصالحة

حتى الرئيس الراحل ياسر «، الفتاً الى أنه »ألن أموال الدعم ال تتوقف على فياض وال غيره«السلطة، 
 هو نتاج نضاالت الشعب فأي دعم مالي أو سياسي نحصل عليه. عرفات لم تكن األمور تتوقف عليه

قد نفاضل بين األشخاص لكن قطعاً األمر ال . فالدول ال تبني عالقاتها على شخص بعينه. الفلسطيني
  .»يمكن أن يكون مقتصراً على شخص من دون غيره

وهل تمسك عباس بفياض بسبب ضغوط أميركية ومخاوف من تعرض السلطة الفلسطينية للحصار في 
الموقف األميركي الرسمي والمعلن أنهم «ئاسة الحكومة أجاب األحمد إن حال ترشيح شخص آخر لر

وهذا يعني أن . معنيون تماماً بالموقف السياسي ألي حكومة فلسطينية بغض النظر عن هوية رئيسها
  .»شغل فياض لرئاسة الحكومة المقبلة لن يحميها من الحصار إذا كانت هناك نية لفرضه

ون إنهم يريدون حكومة تلتزم بالتزامات منظمة التحرير وترفض اإلرهاب األميركيين يقول«وأوضح أن 
ليس «، واصفاً هذا الموقف األميركي بأنه »وتنبذ العنف وتعترف بإسرائيل بغض النظر عمن سيرأسها

ليس من حقهم أن يفرضوا علينا ذلك ألن السلطة الفلسطينية «: وقال. »منطقياً ألن طلبهم غير مشروع
. »قة سواء بالمفاوضات أو بالشأن السياسي ككل، وهذه منوطة فقط بمنظمة التحريرليست لها عال

  .»ذلك الموقف يشكل وسيلة من األميركيين لمنع المصالحة«واعتبر أن 
بسبب «وأقر األحمد بأن الرئيس عباس تصلب في موقفه بتمسكه بفياض مرشحاً لرئاسة الحكومة 

عدم معارضتها فياض، وكذلك إشارات من جهات أجنبية إشارات من أصوات في حركة حماس تفيد ب
نقلت إلى أبو مازن تحمل المضمون ذاته، جعلته يعتقد بأنه بإمكان حماس أن تقبل بفياض لرئاسة 

حركة فتح طرحت اسم فياض باعتباره أحد المرشحين، لكن الرئيس أبو مازن «، موضحاً أن »الحكومة
  .»اعتبره أفضلهم

فياض نفسه أكد أنه إذا لم يجد هناك «ؤله في تجاوز هذه العقدة قريباً وقال إن وأعرب األحمد عن تفا
توافقاً على اسمه فسينسحب إلدراكه بأن المصلحة الوطنية فوق األشخاص، وأنه ال يجوز أن تتوقف 
المصالحة على شخص واألهم من ذلك أن حق الشعب الفلسطيني علينا أن نعمل سوياً من أجل إنجاز 

  .» وتجاوز أية عقبات قد تقف في طريقهاالمصالحة
تأجيل حسم ملف الحكومة إلى ما بعد شهر أيلول المقبل » فتح«ونفى األحمد ما تردد عن نية حركة 

حرصاً على إنجاح استحقاق أيلول الذي تسعى خالله السلطة الفلسطينية التوجه الى األمم المتحدة 
الذهاب إلى األمم المتحدة موحدين في حكومة « إلى أن ، الفتا1967ًلالعتراف بدولة فلسطين على حدود 

واحدة سيقطع الطريق على كل من إسرائيل والواليات المتحدة من استغالل حال االنقسام لتحريض الدول 
  .»لعدم التصويت لصالحنا

: ل، وقا»بأن العامل الخارجي مقرر«وانتقد األحمد أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه لتصريحه 
فنحن قدمنا عشرات اآلالف من الشهداء في الثورة الفلسطينية فقط من أجل الدفاع . أرفض هذا المنطق«

  .»وهذا األمر نعتز به كثيراً داخل حركة فتح. والحفاظ على استقاللية القرار الفلسطيني
أزق الحالي وشدد على أهمية التشاور مع كل القوى الفلسطينية، الفتاً الى أنه بعد الخروج من الم

على ملف الحكومة ستتم العودة إلى جميع الفصائل الفلسطينية بال استثناء، » حماس«والتوافق مع حركة 
  .»ألن االجتماعات التي تجري بين حركتي فتح وحماس ال تعني المحاصصة على اإلطالق«

لمصريين والبحث في وأشار األحمد إلى إنه سيتوجه إلى القاهرة اليوم إلجراء محادثات مع المسؤولين ا
وأوضح أنه تم تأجيل . »حماس«و» فتح«االقتراحات لتحريك ملف المصالحة تمهيداًَ لعقد لقاء يجمع بين 
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زيارة مقررة للرئيس عباس الى القاهرة للتشاور مع المسؤولين المصريين في هذا األمر بسبب 
  .التطورات الداخلية األخيرة التي جرت في مصر

لكنه . رافضاً الخوض في التفاصيل» خاطئة« السياسة المالية للسلطة الفلسطينية ألنها وانتقد األحمد بشدة
لماذا ظهرت فجأة «: اكتفى بالتعبير عن دهشته إزاء األزمة المالية الحالية في السلطة الفلسطينية وتساءل

منذ شهر فقط كانوا تصريحات لمسؤولين قائمين على السياسة المالية «، مشيراً إلى »هذه األزمة المالية؟
ومع ذلك، وتحت أي ظرف يجب أن ال نقايض «وأضاف . »يقولون إن األمور بخير ونحن جاهزون

  .»األوطان باألموال
وحذر األحمد من أن الواليات المتحدة وإسرائيل ستقفان حجر عثرة أمام المصالحة، ألنهما ال تريدان 

. خططا لالنقسام الذي جرى بين غزة والضفة الغربيةالوحدة للشعب الفلسطيني، متهماً الدولتين بأنهما 
من ) المنسق األميركي(لن أخوض في التفاصيل لكنني لن أنسى جهود ومساعي دينيس روس «: وقال

حاورته عندما كنت نائب رئيس وزراء وكان روس يتحدث عن «: ، وزاد»أجل فصل الضفة عن غزة
 المرأة والتخلف، بينما كان يركز على الضفة دولة حماستان في غزة حيث الفقر والجوع واضطهاد

هذا هو الحل االقتصادي الذي كان يريده نتانياهو بفصل غزة عن «: ، مضيفاً»الغربية إلنعاشها اقتصادياً
وإذا نجحنا في تشكيل حكومة بالتوافق فإنهم األميركيين . الضفة للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

ن إلى أساليب أخرى إلعاقة إتمام المصالحة مثل تعطيل إجراء االنتخابات سواء في واإلسرائيليين سيلجأو
  .»وهذا األمر أتحسب له كثيراً. غزة أو الضفة أو القدس

لو توصلت المفاوضات إلى اتفاق سالم يؤدي إلى حل الدولتين فإنه لن ينفذ إذا كان «: وخلص الى القول
  .»يركي واإلسرائيلي استمرار االنقساملذلك يريد الجانبان األم. هناك انقسام

  20/7/2011الحياة، لندن، 
  

   ال رجعة عنهاًخيارويعد المصالحة ..  في وجه قرصنة االحتاللالوقوفب العالم هنية يطالب .2
عشرات من المغتربين ) 7-19(أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، خالل لقائه الثالثاء : غزة

ة رشاد الشوا الثقافي، التزام الحكومة اتجاه كافة أبناء الشعب الفلسطيني أينما الفلسطينيين في قاع
  .تواجدوا، مشددا على الوحدة ورفض تقديم أي تنازل لالحتالل الصهيوني

ننا لن نفرط بفلسطين وال أي حق من الحقوق السيما حق العودة لالجئين أقلنا مرارا "وأضاف 
  ".ارهم وأخرجوا منها، كما نؤكد أننا لن نعترف بإسرائيلالفلسطينيين الذين هجروا من دي

ورفض أي حديث أو مساومة للتخلي عن فلسطين أو الحديث عن يهودية دولة االحتالل والذي يعني أن 
 48هذه األرض ليست لنا والتي تعني ال عودة لالجئين على أرضهم وأن أبناء شعبنا الفلسطيني في 

   .خالصةيجب أن يخرجوا لتكون يهودية 
وأكد التزام الحكومة بكل مسئولياتها اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، مشيرا إلى الفخر الذي 

   .تشعر به الحكومة بجهود أبناء الشعب الفلسطيني الموجودين في الشتات
حتالل وتطرق إلى جرائم االحتالل بحق المتضامنين مع غزة، مطالبا العالم الوقوف في وجه قرصنة اال

والتي كان آخرها االعتداء على سفينة الكرامة الفرنسية واقتيادها إلى ميناء سدود، مشيدا بحركة التضامن 
وخلص إلى أنه رغم الحصار والحرب والعدوان والتآمر إال أن القطاع  .الدولي مع الشعب الفلسطيني

اء والتعمير بجهود المخلصين من بقيادته نجح في تجاوز هذه األزمات واالنطالق باتجاه مرحلة البن
  .أبنائه

  19/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   بعضوية فلسطين في األمم المتحدةاالعتراف دعم إلىعباس يدعو إسبانيا  .3
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدريد أمس مع وزيرة خارجية إسبانيا ترينيداد : لندن

وأطلع عباس وزيرة الخارجية االسبانية . القضايا ذات االهتمام المشتركخيمينيث، وبحث معها عدداً من 
على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، داعياً مدريد إلى دعم االعتراف بعضوية فلسطين 

وكان عباس التقى سابقاً ملك إسبانيا خوان كارلوس،  .المقبل سبتمبر/ في األمم المتحدة خالل أيلول
 آخر التطورات في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتوقف المفاوضات مع وبحث معه

 لكسب الدعم لتوجه السلطة أوروبية جولة إطار اسبانيا في إلىوتأتي زيارة عباس  .الجانب اإلسرائيلي
  . األمم المتحدة وطلب االعتراف بعضوية فلسطين فيهاإلىالفلسطينية 

  20/7/2011الحياة، لندن، 
  

   المتحدة على العملية السياسية يهدد األمن والسالمالوالياتاستحواذ : عشراوي .4
 رفضت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير حنان عشراوي :رام اهللا

 .ته في واشنطنخالل االجتماع األخير الذي عقد' الرباعية الدولية'بشدة فرض االمتالءات األميركية على 
واعتبرت عشراوي ذلك محاولة لالستحواذ على القرار الدولي وإحباط أية مبادرة لتعزيز فرص السالم 

  .في المنطقة
إننا نحمل الواليات المتحدة مسؤولية فشل الرباعية الدولية وقطع الطريق عليها في اتخاذ  ": وقالت

 الفلسطينية، وإن فرض األجندة اإلسرائيلية على خطوات فاعلة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن األرض
اجتماع الرباعية، واالستئثار األميركي على العملية السياسية، ودعمه المطلق للجانب اإلسرائيلي فيما 
يتعلق باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، واالعتراف بيهودية الدولة ونبذ العنف والحفاظ على أمن 

 بما يشمل الحقائق الديمغرافية 1967ي الدفاع عن نفسها، والتراجع عن حدود إسرائيل وإعطائها الحق ف
على األرض، وتأجيل القضايا الجوهرية للصراع بما فيها حق العودة وقضية القدس، والتنكر للحقوق 
الفلسطينية من شأنه تأجيج المنطقة وتهديد األمن واالستقرار في ظل التطورات الديمقراطية في العالم 

  ."ربيالع
  19/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   سبتمبر المقبل/ التوجه لألمم المتحدة في أيلولنتعرض لضغوط إلفشال : نمر حماد .5

أكد نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة محمود عباس، أن رام اهللا تتعرض إلى : نادر الصفدي
ال مثيل لها منذ زمن بعيد من أجل ثنيها عن استحقاق " سرائيليةأمريكية وإ"حملة ضغوط وابتزازات 

، أنه رغم تلك االبتزازات إال أن السلطة "الرسالة نت"وأوضح حماد في تصريح خاص لـ .أيلول
وأشار إلى أن  .المقبل لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية/ مصممة على التوجه لمجلس األمن في أيلول

، ليكون األمنن القانونيين العرب مضمون القرار الذي ستتوجه به إلى مجلس السلطة بحثت مع عدد م
  .قادراً على تجنب الفيتو األمريكي المتوقع

  19/7/2011الرسالة، فلسطين، 
  

     إطالق حملة لالعتراف بفلسطين من تركيا تعتزم  الفلسطينيةالسلطة .6
 إلطالق حملة لالعتراف بفلسطين في أعلن السفير الفلسطيني لدى تركيا نبيل معروف أمس عن النية

ونقلت وكالة أنباء األناضول التركية عن معروف قوله في أنقرة قبل توجه الرئيس الفلسطيني  .تركيا 
إن  "تموز الجاري،/ يوليو22محمود عباس لزيارة تركيا وانعقاد مؤتمر سفراء فلسطين المقرر عقده في 
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وهو سيظهر أيضا .. ة لالعتراف بفلسطين في أسطنبولسبب تنظيم المؤتمر في تركيا هو إطالق حمل
  ".دعم تركيا وموقفها من المسألة

  20/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

   دوالر لألسر الفقيرة وتدرس استضافة الالجئين الفارين من العراقمليون تخصص  هنيةحكومة .7
ليون دوالر أمريكي أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، عزمها صرف مبلغ م: غزة

كإغاثة لست عشرة ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك للتمكن من االستعداد 
  .للشهر الفضيل

نسخة عنه عقب اجتماعها األسبوعي برئاسة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت في بيان صحافي تلقى 
نها كلفت وزارة الشئون االجتماعية بوضع خطة إ) 7-19(رئيس الوزراء إسماعيل هنية، مساء الثالثاء 

إغاثة ودعم للعائالت الفقيرة المحتاجة في شهر رمضان بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لضمان 
إيصال المساعدات ألكبر عدد من المستحقين بالشفافية المطلوبة إلدخال السرور على هذه الفئة من أبناء 

   .شعبنا
استضافة الالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق في قطاع غزة كخطوة وقررت الحكومة دراسة بدء 

أولى على طريق عودتهم إلى بيوتهم وقراهم التي هجروا منها، للتخفيف من معاناتهم في بعض دول 
وكلفت وزارة شئون الالجئين والوزارات ذات الصلة  .المنفى، مؤكدة أنه ال تنازل على حق العودة

  . حين إنجازه وبدء استضافة هؤالء الالجئينمتابعة الملف إلى
ورحبت الحكومة بما نشر عن نية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة غزة، مؤكدة أنها 

وعدت أن اتمامها يشكل دعما أساسيا للشعب الفلسطيني   .مستعدة التخاذ التدابير الالزمة إلنجاح الزيارة
  . عن غزةومساهمة أساسية في كسر الحصار

  19/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  انتهاك للقوانين الدولية " سفينة الكرامة"القرصنة اإلسرائيلية بحق : حكومة هنية .8
نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم"في بيان صحافي تلقى في غزة استنكرت الحكومة الفلسطينية : غزة

ية القرصنة البحرية التي مارستها قوات االحتالل في برئاسة إسماعيل هن عنه عقب اجتماعها األسبوعي
االستيالء على سفينة الكرامة بشكل يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واستخفافًا بكل 

وأكدت أن استمرار فرض الحصار على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا يشكل تحديا أمام  .القيم اإلنسانية
بي والمؤسسات الدولية في االختيار بين إنفاذ القانون واألخالق أو اختيار شريعة الغاب المجتمع الغر

  .والقرصنة التي يمارسها االحتالل
وأشارت الحكومة إلى أن تهاون المجتمع الدولي وتبرير الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية األول 

سبة ومعاقبة قادة االحتالل على هذه أدى إلى تكرار هذا النهج العدواني، مما يتطلب ضرورة محا
   .السلوكيات اإلجرامية المتكررة

  19/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تصرفات رعناء" سفينة الكرامة"القرصنة اإلسرائيلية بحق : بحر .9
 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي العملية، وحمل حكومة .دأدان  : أشرف الهور-غزة 
  ووصف  .متن سفينة الكرامة الفرنسيةل المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة المتضامنين على االحتال
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  قرصنة بحرية وتصرفات رعناء تخالف أبسط قواعد القانون الدولي واإلنساني واألعراف "الحادثة بأنها 
  ."المعمول بها دوليا والمتعارف عليها عالميا

  20/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

        "سفينة الكرامة"فى البرغوثي يدعو لفرض عقوبات على تل أبيب الستيالئها على مصط .10
أعرب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة : رام اهللا

 قوات نسخة عنه عن إدانته واستنكاره لقيام" قدس برس"الوطنية الفلسطينية، في تصريح مكتوب وصل 
الفرنسية في المياه الدولية، واصفا ذلك بـ " الكرامة"البحرية اإلسرائيلية باالستيالء على سفينة 

   ".القرصنة"
إدانة القرصنة اإلسرائيلية في المياه الدولية، وفرض عقوبات على إسرائيل "ودعا كل دول العالم إلى 

نين الدوليين والصحفيين الذين كانوا على متن ، محمال االحتالل مسؤولية حياة المتضام"على هذه األفعال
  .السفينة

  20/7/2011قدس برس، 
  

  "المجلس الوطني"عضاء أل لترؤس اجتماع عيد الفطر يزور غزة بعد الزعنون": الشرق القطرية" .11
أن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يعتزم زيارة قطاع غزة بعد " الشرق"علمت  :عمان

وقالت المصادر إن الزعنون، يخطط لعقد اجتماع ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني  .لمقبلعيد الفطر ا
هم نواب الحركة في المجلس " حماس"في القطاع، وعددهم مائتي عضو، من بينهم ثمانون عضوا لحركة 

   .التشريعي الفلسطيني
جاري، تنتهي قبيل بدء شهر  ال27ويعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة عادية في رام اهللا بتاريخ 

رمضان، وتسبقها اجتماعات ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وقد قرر 
  .الزعنون كذلك عقد اجتماع ألعضاء المجلس في القطاع

وتكشف المصادر عن أن الزعنون بعث برسالة خطية للدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي 
ي، بواسطة بالل الشخشير مدير عام المجلس الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، ومقره الفلسطين

 الجاري، وأعرب عن األمل في أن 17نابلس، هنأه فيها على المقترحات التي وردت على لسانه بتاريخ 
رأس حضور المرحوم الشيخ أحمد ياسين على "يلتقيه في اجتماع المجلس المركزي برام اهللا، مستذكرا 

وفد الجتماع المجلس المركزي في غزة، وإلقاءه كلمة معبرة حول كافة القضايا، وبالذات الوحدة 
  ". الوطنية

، مؤكداً "رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني"ولوحظ أن الزعنون عنون رسالته إلى الدويك بصفته 
لداخل، الذين يمنعون الدويك في ا" فتح"اعترافه به رئيسا للمجلس، بخالف موقف عزام األحمد، وقيادات 

  .من الدخول إلى مكتبه في مقر المجلس التشريعي في رام اهللا، ويرفضون االعتراف به
وتكشف المصادر . وتضيف المصادر أن الزعنون، وهو رجل قانون، ال يؤيد الموقف السلبي من الدويك

هده من أجل ضمان مشاركة أعضاء عن أن الدويك، أبلغ الشخشير لدى استقباله في رام اهللا، أنه سيبذل ج
المكتب الدائم للمجلس التشريعي في اجتماع المجلس المركزي، وكان الزعنون وجه دعوات بالخصوص 

  . نائبا15ألعضاء المكتب الدائم للمجلس التشريعي، وعددهم 
  20/7/2011الشرق، الدوحة، 
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   المصالحة بتمسكه في فياض يقزمعباس : خريشةحسن  .12
 حسن خريشه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن رئيس السلطة .دأكد : نادر الصفدي

للتمسك بسالم فياض وإبقائه " القوية"وصفها بـ" إسرائيلية"محمود عباس يتعرض لضغوطات أمريكية و
تمسك عباس بفياض ": الرسالة نت"واعتبر في تصريح لـ .على رئاسة أي حكومة فلسطينية قادمة

محمالً في , اسة الحكومة والرضوخ للضغوطات الخارجية تقزيم للقضية الفلسطينية واتفاق المصالحةلرئ
  .الوقت ذاته رئيس السلطة المسؤولية الكاملة عن إفشال اتفاق القاهرة الذي وقع قبل أكثر من شهرين

  19/7/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  راء نفاد األدويةمن انهيار الوضع الصحي جتحذر " وزارة الصحة: "غزة .13
 أشرف القدرة، مدير وحدة العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة الفلسطينية، أن .در ذح: غزة

يشهد حالة من التدهور المستمر، جراء استمرار أزمة الدواء غير "الوضع الصحي في قطاع غزة 
 صنفًا من 160ن األدوية، و صنفًا م163وأشار القدرة إلى أن  ".المسبوقة منذ مطلع يونيو المنصرم

ما يعني تعطل الكثير من الخدمات الصحية اليومية في "المستهلكات الطبية وصل رصيدها إلى صفر، 
وحذر من خطورة انهيار المشهد الصحي بالكامل  ".في قطاع غزة المستشفيات ومراكز الرعاية األولية

ن األدوية، وسبعين صنفًا من المستهلكات خالل األشهر الثالثة القادمة، في ظل وجود خمسين صنفًا م
  ".الطبية مهددة بالنفاذ خالل الفترة المذكورة

  19/7/2011قدس برس، 
  

   نائباً فلسطينياً ووزيرين سابقين19 يواصل اعتقال االحتالل: وزارة األسرى .14
ر فروانة أفاد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عبد الناص: غزة

أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال تزال تحتجز في سجونها تسعة عشر نائبا من المجلس التشريعي 
  .الفلسطيني

 إن من بين النواب التسعة عشر المعتقلين، ستة عشر نائبا ينتمون لحركة حماس، ونائبان لحركة قالو
 الشعبية لتحرير فلسطين، والنائب السابق ، باإلضافة إلى النائب أحمد سعدات األمين العام للجبهة"فتح"

وأضاف، في تصريح  .يونيو الماضي/ حسام خضر الذي اعتقل أوائل حزيران" فتح"والقيادي في 
نسخة عنه، أنه يوجد إلى جانب هؤالء النواب المعتقلين وزيران " قدس برس"صحفي مكتوب تلقت 

  .)وزير الحكم المحلي السابق(لجعبري ، وعيسى ا)وزير األسرى السابق(سابقان، هما وصفى قبها 
  20/7/2011قدس برس، 

  
   في الضفة من االحتجاج"  التحريرحزب" يمنع "أمن السلطة" .15

، األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة، بمنع في بيان" حزب التحرير اإلسالمي"اتهم : رام اهللا
ها الحزب أمام الممثلية الروسية في رام اهللا أنصاره من تنفيذ الوقفة االحتجاجية التي كان أعلن عن

التنكيل والتعذيب والقمع وأحكام السجن الجائرة التي تقوم بها أجهزة األمن " وذلك احتجاجا على ،الثالثاء
  ".الروسية ضد حملة الدعوة اإلسالمية في روسيا

  19/7/2011قدس برس، 
  

   في بيت لحمالشرطة الفلسطينية تكشف عن شبكة دولية لتهريب اآلثار .16
ضبطت شرطة بيت لحم شبكة لتهريب وترويج المواد األثرية تمتد خيوطها بين األردن : بيت لحم

وأضافت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة،  .1948والضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 
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هر إلى أن تمكنت من في بيان صادر عنها إن الشرطة بدأت بجمع التحريات والمعلومات منذ حوالي ش
  .إلقاء القبض على المتهمين بعد نصب كمين محكم لهم يوم أمس

  19/7/2011قدس برس، 
  

  فياض يدعو العالم إلى الحفاظ على التراث اإلنساني والفلسطيني في الخليل .17
حث رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض العالم على الحفاظ على التراث : يوسف الشايب –رام اهللا 

نساني والفلسطيني في مدينة الخليل القديمة، مشددا على أن قدرة أهل المدينة على الصمود بوجه اإل
مخططات االحتالل اإلسرائيلي الساعية لدفعهم للرحيل، إنما يعبر عن الثقة الالمتناهية بقدرتهم على 

   .تغيير هذا الواقع
  20/7/2011الغد، عمان، 

  
  القطاعبتعاون يمنع إجراء االنتخابات المحلية في موعدها  الحكومة غزةرفض : لجنة االنتخابات .18

إنه أصبح " األيام" هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية في حديث لـ.دأعلن : رام اهللا
 االنتخابات المحلية في قطاع غزة في التاريخ المعلن في الثاني والعشرين من تشرين إجراءمن الصعب 
ومن  .، بعد أن واصلت الحكومة المقالة منع لجنة االنتخابات من مباشرة عملها في القطاعاالول المقبل

للعملية االنتخابية، في الوقت الذي لم تتمكن فيه لجنة ) 90(المفترض ان تبدأ بعد يومين المدة القانونية 
  .االنتخابات المركزية من عمل أي شيء فيما يخص السجل االنتخابي في القطاع
  20/7/2011م، رام اهللا، األيا

  
   في السلطة الفلسطينية تنتقل إلى الشارعالفسادالحرب على : الضفة .19

 الذي طالما آمن "الفساد"انتقلت الحرب التي يخوضها الفلسطينيون ضد : كفاح زبون - رام اهللا
تجاه الفلسطينيون بأنه مستشر في جسد السلطة، إلى الشارع، هذه المرة، بعدما فقد ناشطون صبرهم 

واعتصم أمس عشرات الناشطين ضد الفساد في رام اهللا  .الكشف عن أسماء متهمين والتحقيق مع آخرين
أمام مقر مجلس الوزراء، في أول حراك شعبي من نوعه، بعدما ظلت هذه القضايا تتابع من خالل 

وجاء هذا  .إداري المتهمين بشبهات فساد مالي و"الوزراء والمسؤولين"قنوات رسمية، مطالبين بمحاسبة 
الحراك بعد نحو أسبوع من إعالن الحكومة الفلسطينية السماح لهيئة مكافحة الفساد بالتحقيق مع وزيرين 
بشبهات فساد، إذ وافق رئيس الوزراء سالم فياض على مساءلة وزيري االقتصاد والزراعة قائال لرئيس 

ة، وال أي من أعضائها أي تردد في التعاون إنه لم يكن لدى الحكوم"هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، 
   ."لتسهيل عمل الهيئة في الماضي ولن يكون في المستقبل

وسألت  . عن بدء التحقيق في القضايا محل الشبهات"الشرق األوسط"وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
رض أن التحقيق قد يفت" الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب، فقال "الشرق األوسط"

وحرص الخطيب على التأكيد أنه من السابق . "بدأ، إذ ال عوائق أمام ذلك بعدما وافق رئيس الوزراء
قائال إنه ال يوجد حتى اآلن أي إدانات ألي . ألوانه اتهام وزيري االقتصاد والزراعة بقضايا فساد

ضع فيها وزراء لالستجواب حول وأكد أنها ليست المرة األولى التي يخ. أعضاء من مجلس الوزراء
  ."سابقا خضع أحد الوزراء الستجواب، ومن ثم تبين أنه بريء من كل التهم"قضايا مشتبه فيها، وقال 

وباإلضافة إلى وزيري االقتصاد والزراعة، تلقت هيئة مكافحة الفساد شكاوى ضد وزراء آخرين، جار 
 شهرا قبل 15لماذا ننتظر ":  وزراء، متسائال على"التستر"وهاجم قدورة ما وصفه بـ .التحقيق فيها

  ."السماح لهيئة مكافحة الفساد باستجوابهم
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، قد عارض الفكرة عندما طرحت عليه في البداية بسبب "الشرق األوسط"وكان فياض، حسب مصادر لـ
رض نيته آنذاك إجراء تغيير وزاري، غير أنه عاد وسمح باستجواب الوزراء اآلن حتى ال يبدو كمن يعا

لدينا معلومات عن " وأردف ".كان يجب التحقيق معهم منذ فترة طويلة"وقال قدورة . محاربة الفساد
وتعهد باستمرار الحراك الشعبي في الشارع حتى محاكمة المشتبه في فسادهم بشكل علني أمام . "آخرين

  .الجمهور الفلسطيني
  20/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   المتحدةباألمميرة مليونية خالل التصويت على عضوية فلسطين مسلمروان البرغوثي يدعو  .20

 األسير مروان البرغوثي، ، انأ ف ب نقالً عن وكالة رام اهللا من  20/7/2011 الحياة، لندن، ذكرت
، دعا الى مسيرة مليونية سلمية في الوطن والشتات خالل اسبوع »فتح«عضو اللجنة المركزية لحركة 

  .المقبل) سبتمبر(سطين في االمم المتحدة في ايلول التصويت على عضوية فل
كسب معركة ايلول، باعتبارها محطة مهمة في مسيرة «وقال البرغوثي في بيان من سجن هداريم ان 

نضال شعبنا، يتطلب اطالق اكبر مسيرات سلمية شعبية في الوطن والشتات والبالد العربية واالسالمية 
  .»والعواصم الدولية
ألنها ليست (...) يقتضي حشد كل طاقات شعبنا وانخراط الجميع في هذه المعركة «ك وأضاف ان ذل

معركة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير والسلطة او الفصائل او السفراء والخارجية فقط، بل 
  .»معركة كل مواطن ومواطنة ومعركة كل الفلسطينيين والعرب واألحرار في العالم

الفلسطيني في الوطن والشتات إلى دعم ومساندة الرئيس عباس والقيادة الشعب «ودعا البرغوثي 
الفلسطينية بقرار التوجه إلى األمم المتحدة النتزاع عضوية دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على 

  .» ونقل الملف الفلسطيني كامالً إلى االمم المتحدة1967كامل حدود عام 
فوق الخالفات في هذه المعركة رتفاع  القرار الفلسطيني واالمساندة«كما دعا كل الفصائل الى 

  .»المصيرية
يتوجب على شعبنا، وفي مقدمه الشباب وكذلك القيادات الفلسطينية، االنخراط على «وأكد البرغوثي انه 

نحو واسع وفعال في المقاومة الشعبية ضد االحتالل واالستيطان والتهويد والحصار في كل االرض 
  .»ةالفلسطيني

تصعيد هذه المقاومة الشعبية السلمية ألن العمل السياسي والديبلوماسي عاجز بمفرده عن «ودعا الى 
  .»تحقيق الحرية والعودة واالستقالل في غياب العمل النضالي المقاوم على االرض

من سجنه اإلسـرائيلي، حركتـي فـتح     دعا البرغوثي أن  19/7/2011فلسطين اون اليـن،   وأضافت  
  . إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية فوراً، وتجاوز أية معوقاتوحماس 

كما دعا رئيس السلطة محمود عباس للمبادرة لعقد اجتماع عاجل برئاسته تشارك فيه اللجنة التنفيذية 
وقادة الفصائل ورئاسة المجلس الوطني والمجلس التشريعي والمجلس المركزي وعدد من ) ف.ت.م(لـ

  .  معركة أيلول القادمالشخصيات المستقلة لدعم
  

  سبتمبر المقبل/ في أيلول الفلسطيني لألمم المتحدة التوجهال تراجع عن : شعث .21
 نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، و مفوض العالقات الدولية فيها، على .دكد أ: رام اهللا

 إلىإننا جادون في التوجه "ال وق.  األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينيةإلىالتصميم بالتوجه 
جاء ذلك خالل لقائه  ".األمم المتحدة، وال تراجع عنه في ظل انسداد األفق السياسي وفشل المفاوضات

  .القنصل الفرنسي العام في القدس، ووفدا من الحزب االشتراكي األلماني  ووفدا مكسيكيا،  كال على حدة
  19/7/2011قدس برس، 
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  فاق المصالحة سيكون كارثيا على الشعب والقضية الفلسطينيةانهيار ات: خالد البطش .22
حذرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين من مغبة انهيار اتفاق المصالحة ونتائجه :  سمير حمتو-غزة

الكارثية على الشعب والقضية الفلسطينية، داعية للحذر من ثورة الشعب الذي ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ 
  .ى األرضاتفاق المصالحة عل

ودعا القيادي في الحركة خالد البطش في حديث خاص للدستور الحكومة المصرية إلى مواصلة جهودها 
لرعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية والحيلولة دون انهياره على صخرة تمسك كل من حماس وفتح 

  .بموقفهما من شخصية رئيس الحكومة الجديدة
وجود أية دعوات من القيادة المصرية للقوى الوطنية واإلسالمية ونفى خالد البطش القيادي في الحركة 

لالجتماع في القاهرة لبحث إشكاليات وعراقيل إنجاح اتفاق المصالحة، داعيا القاهرة لعقد هذا االجتماع 
  . في اقرب وقت ممكن

  20/7/2011، نالدستور، عما
  

  صول الحركية والقانونيةجاهز للمحاسبة والمساءلة وفق األو ..أحدلم أعتد على : دحالن .23
 كشف النائب محمد دحالن عن نيته العودة لمدينة رام اهللا يوم الجمعة القادم بغـرض متابعـة                  :بيت لحم 

 تموز الحالي للنظر بالدعوى في الطعن واالستئناف على قرار          24المحكمة الحركية المتوقع انعقادها يوم      
  .فصله من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح

انه لم يعتد على أحد وانه جـاهز للمحاسـبة          " معا"ف دحالن في مقابلة إذاعية لنشرة اخبار شبكة         وأضا
  .والمساءلة وفق األصول الحركية والقانونية امام مؤسسات الحركة

وأشار دحالن إلى ان المرحلة الحالية حساسة للغاية في ظل االستحقاقات السياسية وان موضوع عودتـه                
 هو األساس بقدر ما يشكل التوجه للمحكمة أساسا لحل أي خالف وفق األنظمة، نافيا               للجنة المركزية ليس  

  .أي توجه لخلق انشقاقات او تكتالت داخل حركة فتح وانه ملتزم كأي فتحاوي باألنظمة الحركية
  19/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  "إسرائيل"كمة في  الكرامة بالقوة يعكس حالة العقلية الحاسفينةاالستيالء على : فتح .24

على لسان المتحدث باسمها احمد عساف استيالء قوات االحتالل اإلسرائيلي ' فتح' أدانت حركة :رام اهللا
  .على سفينة الكرامة

وأكد عساف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم و الثقافة بأن ما أقدمت عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي 
للقانون الدولي يضاف إلى سلسلة طويلة من االنتهاكات اإلسرائيلية التي انتهاك ' الكرامة'اليوم بحق سفينة 

تعدت شعبنا الفلسطيني لتطال شعوب كثيرة من العالم وانه لمن المعيب استمرار الصمت الدولي تجاه كل 
  .هذه االنتهاكات و الجرائم

ف إلفشال تحرك القيادة ن هذا التصعيد اإلسرائيلي يأتي لجر المنطقة إلى دوامة من العن إوقال عساف
  .سبتمبر المقبل / الفلسطينية نحو األمم المتحدة في أيلول

 19/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   بالتدخل إلنقاذ حياة أسيرين يعانيان من أمراض خطيرةالدوليفتح تطالب المجتمع  .25
سامة القواسمي، اليوم الثالثاء، مؤسسات المجتمع  طالبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أ:رام اهللا

الدولي المختلفة وذات الصلة وخاصة الصليب األحمر بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسيرين وريدات 
وسكافي، اللذين يعانيان من أمراض خطيرة نتيجة السجن وسوء المعاملة ومنعهما من تلقي العالج 

  .الالزم
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 صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، إن االحتالل اإلسرائيلي تجاوز كل وقالت الحركة في بيان صحفي
الخطوط الحمراء والمواثيق الدولية، التي تدعو إلى معاملة األسرى وفقا للقانون الدولي وتلقيهم العالج 
الالزم إلنقاذ حياتهم، مشددة على أن األسيرين خاضا إضرابا مفتوحا ألكثر من شهر لسوء ظروف 

  .ا رغم األمراض الخطيرة التي تصيبهمااعتقالهم
 19/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  قرصنة دولية تكشف الوجه اإلرهابي للكيان" الكرامة"احتجاز سفينة : حماس .26

بشدة، االعتداء الصهيوني الذي طال المتضامنين مع الشعب الفلسطيني " حماس"أدانت حركة : دمشق
معتبرة احتجاز سفينة الكرامة الفرنسية جريمة وقرصنة دولية وتعديا فاضحا على القوانين المحاصر، 

  .واألعراف الدولية
- 19(نسخة عنه الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في تصريحٍ صحفي مكتوبٍ تلقى 

مساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة ، إن استمرار االحتالل الصهيوني في منعه وصول المتضامين وال)7
المحاصر، وعربدته بحريا واعتدائه عليهم لن يوقف حمالت التضامن مع شعبنا الفلسطيني، بل سيزيد 

  .من اإلصرار والعمل حتَّى رفع الحصار والظلم عن أهلنا في فلسطين المحتلة
 غزة، داعية المنظمات ، على ضرورة مواصلة وتفعيل حمالت فك الحصار عن قطاع"حماس"وشددت 

الحقوقية واإلنسانية وأحرار العالم إلى عدم الرضوخ للضغوط الصهيونية، والعمل على فضح ممارسات 
  .االحتالل ومالحقة قادته أمام المحاكم الدولية

  19/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  المصالحة ال تزال بعيدة واألوضاع على حالها: نايف حواتمة .27
في لقاء خالل    قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة           :أسعد العزوني  -عمان  

زيارته للعاصمة األردنية عمان قادما من حيث يقيم بالعاصمة السورية دمشق ان المـصالحة ال تـزال                 
ليين الـذين   بعيدة وأن األمور على حالها كاشفا عن محاوالت لاللتفاف عليها رغم الشهود العرب والـدو              

  .شهدوا عليها
وطالب بتشكيل لجنة تنفذ اعالن القاهرة األخير للمصالحة الفلسطينية وينبثق عنها خمس لجان للـشؤون               
الداخلية واالنتخابات والحكومة المستقلة وتوحيد األجهزة األمنية على أسس مهنيـة وأخـرى الصـالح               

هرات ضـاغطة علـى القيـادة لوضـع حـد      منظمة التحريرمطالبا كذلك الشعب الفلسطيني بتنظيم مظا     
للحوارات الثنائية والعودة الى اتفاق أيار األخير السقاط االنقسام الى األبد اضافة الى وجود لجنة عربية                
تشارك اللجان الفلسطينية عملها كاشفا أنه تم التوصل الى اتفاق مبدئي على هذه اللجنة مـع سـبع دول                   

  .تفادة من خبراتها في مجال اعادة بناء األجهزة األمنيةعربية في مقدمتها مصر واألردن لالس
  19/7/2011الراية، الدوحة، 

  
  حماس تناشد الحكومة اللبنانية رفع الحالة العسكرية مخيم نهر البارد واستكمال اإلعمار .28

في لبنان علي بركة أمس، وفداً شعبياً من مخيم نهر البارد برئاسة محمد » حركة حماس«استقبل ممثل 
األوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المخيم، نتيجة تدميره منذ أربع سنوات، «يد، حيث شرح الوفد الس

حيث ما زال المخيم مدمراً وسكانه مهجرون والحكومة اللبنانية لم تف بالتزاماتها، وكذلك وكالة 
  .، أمس»حماس«، وفق بيان لـ»تتقاعس في عملية اإلعمار واإلغاثة» األونروا«

ركة للوفد دعمه لمطالب أهل المخيم، ووعد بإجراء اتصاالت مع الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش وأكد ب
من أجل تحقيق مطالب شعبنا في المخيم، وهي إعادة إعماره وعودة سكانه إليه وإعادة األرض «اللبناني، 
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ل صدور قانون ، إلى أصحابها، خصوصاً أنها مستملكة من قبل سكان المخيم، قب)A prime(المصنفة 
الحكومة اللبنانية رفع الحالة العسكرية عن المخيم، وإلغاء التصاريح، «وناشد بركة . »2001التملك عام 

  .»وتسهيل عملية اإلعمار وتأمين المال الالزم إلعادة البناء
  20/7/2011السفير، بيروت، 

  
   مشتركة للحوار مع الحكومة اللبنانيةفلسطينيةورقة ": الجئ نت" .29

من مصادر مطلعة أن لجنة مشتركة مـن     » الجئ نت « شبكة أخبار الالجئين الفلسطينيين في لبنان        علمت
فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني قد تشكلت للبحث فـي المطالـب الفلـسطينية التـي                 

  .سيطرحونها على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
أ ما كان يواجهه الالجئون الفلسطينيون في لبنان، هو مماطلة          إن أسو » الجئ نت «وقالت المصادر لشبكة    

الجهات الرسمية اللبنانية في االستجابة للقاء الوفود الفلسطينية بحجة عدم توحدها، وعدم اتفاقهـا علـى                
  .ورقة عمل واحدة

ولكن في ظل المصالحة، تغير الوضع، فاجتمعت لجنة مشتركة بين المنظمة والتحالف، لوضـع ورقـة                
وحدة وشاملة تأخذ بعين االعتبار الحاجات الفلسطينية في لبنان، وتطالب بمنح الحقوق المدنية والسياسية              م

لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ومعالجة أوضاع المخيمات وفك الحصار عنهـا، والـسماح بالحريـات               
  .اإلعالمية والسياسية لالجئين، واإلسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد

لت المصادر إن هذه الورقة قد جرى وضعها واالتفاق على تفاصيلها، لكي تقدمها اللجنة المـشتركة                وقا
أن الجهـات   » الجئ نت «وعلمت شبكة   . إلى الرئيس نجيب ميقاتي كورقة موحدة تشكل مطالب الالجئين        

ها أي جـواب    الفلسطينية قد تقدمت بطلب موعد من الرئيس ميقاتي منذ أسبوع، ولكنها حتى اآلن لم يصل              
  .أو تحديد لهذا الموعد

  19/7/2011. موقع الجئ نت
  

  فتح تجمد عدداً من قيادات الشبيبة في غزة .30
في قطاع غزة عددا من قيادات المكتب الحركي للشبيبة الفتحاوية بغزة، وعلى رأسهم » فتح«جمدت قيادة 

  .أمين سر المكتب الحركي للشبيبة طارق سعد
قهم هذا العقاب أن القرار جاء عقب جوالت من التحقيق استمرت أكثر من وذكر عدد من الذين اتخذ بح

أسبوعين على خلفية االعتصام الذي قام به عناصر الشبيبة في غزة اعتراضا على سحب عضوياتهم 
وأشارت إلى أن هناك غضباً . وعدم تمثيلهم في المؤتمر العام للشبيبة والمزمع عقده خالل أيام في غزة

، والتي قالوا »الظالمة«وف أبناء الشبيبة وحركة فتح على هذه القرارات التي وصفوها بـ واسعاً في صف
سمهدانة الذي  ولم تستهدف من اعتدى عليهم من قبل أبناء عبداهللا أبو» من يطالب بحقه«إنها استهدفت 

  .في القطاع» فتح«يحتل مرتبة متقدمة في الهرم القيادي لـ 
 استنكاراً واضحاًُ من قيادة هيئات الشبيبة في الجامعات والكليات والمعاهد وتشير التقارير إلى أن هناك

في قطاع غزة على قرار تجميد عدد من قيادات المكتب الحركي للشبيبة التي وصفوها بالمنحازة والتي 
 . سمهدانة مطلقي النار على أبناء الشبيبة في غزة برأت أبناء أبو

  
  20/7/2011البيان، دبي، 
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   الفرنسية ويقتادها إلى ميناء أسدود الكرامة يستولي على سفينةاإلسرائيلية البحرية سالح .31
الفرنـسية  ' الكرامة'استولى جنود من سالح البحرية اإلسرائيلية أمس على سفينة          :  أشرف الهور  -غزة  

لـى  التي تقل عددا من المتضامنين األجانب ومساعدات خالل إبحارهـا إ          ' 2أسطول الحرية   'إحدى قطع   
وعند اقتراب الـسفينة     .قطاع غزة المحاصر، وجرها الجنود بعد الصعود على ظهرها إلى ميناء أسدود           

مسافة ' الجزيرة' متضامناً، بينهم صحافية يهودية، وطاقم لقناة        17التي رفعت علم فرنسا وتقل على متنها        
، وأجـرت معهـا      ميال بحري من سواحل مدينة غزة قامت أربع قطع حربية بمحاصـرة الـسفينة              50

اتصاالت لثنيها من التوجه لغزة، ومغادرة المنطقة المائية المتواجدة بها، والتوجه إلى مينـاء مـصري                
وأمام إصرار النشطاء بالتوجه إلى غزة، استولى على السفينة جنود إسرائيليون صـعدوا علـى               . قريب

  .ودمتنها، وأجبروها على تغيير وجهتها والرسو بعد قطرها في ميناء أسد
بحسب مصادر إسرائيلية فقد سيطر الجيش على السفينة بعد تعليمات من رئيس هيئة األركان الجنـرال                

البحري نفـذت تعليمـات قيـادة الجـيش         ' الكوماندوس'وذكر مصادر عسكرية أن وحدات      . غانتسبني  
الستيالء على  اإلسرائيلي والذي بدوره يقوم بتنفيذ تعليمات المستوى السياسي، حيث أشرف على عملية ا            

  .السفينة قائد سالح البحرية الجنرال العيزر مروم
  20/7/2011القدس العربي، لندن، 

 
   البحري على قطاع غزةالحصار فرضسنواصل : نتنياهو .32

اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حكومته ستواصل حصارها البحـري علـى              : القدس
إن الحكومة أحبطت القافلة    " اء االسرائيلي عن نتنياهو قوله في بيان      ونقل ديوان رئيس الوزر    .قطاع غزة 

وستواصل اسرائيل سياسة السماح بنقل السلع واألغذية الى غزة         . البحرية من خالل نشاط سياسي ممنهج     
ولكن في نفس الوقت ستواصل فرض الطوق البحري على القطاع بغية منع تهريب األسلحة والصواريخ               

  ". يومياً من قبل نظام حماس على المواطنين اإلسرائيليينالتي تُطلَق شبه
الفرنـسية  " الكرامـة "وكان نتنياهو يشير بذلك الى استيالء البحرية االسرائيلية ظهر الثالثاء على سـفينة            

  .ونقلها الى ميناء اسدود
فريـق بينـي    هاتف رئيس الوزراء نتنياهو رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسـرائيلي ال           "وقال البيان 

وأشـاد رئـيس الـوزراء بعمليـة        ". الكرامة"غانتز وهنأه على استيالء البحرية االسرائيلية على سفينة         
  ".الكوماندوز الناجحة التي أكملت المهمة تجنباً اللجوء الى العنف ودون وقوع أي إصابات

  20/7/2011، القدس، القدس
  

  ف قارب صغير إلى غزة بال عنوصولباراك يتباهى بمنع  .33
اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، السيطرة السهلة على القارب الذي           :  نظير مجلي  - تل أبيب 

انتصار للحكمة والحزم اللذين يتمتع بهما الجيش اإلسرائيلي، وبرهان على أن الجـيش             «لم يقاوم بمثابة    
  .» أسطول الحرية األولوبقية سفن) مرمرة(استخلص العبر الصحيحة من تجربة السيطرة على سفينة 

 20/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   االسرائيليالبحريةسالح عديد  .34
  . جندي9500): نظامي(عديد قوات سالح البحر  .1
  . آالف جندي10): احتياط(عديد قوات سالح البحر  .2
  ).اثنتان قيد التسليم من المانيا (5) : دولفين(عدد الغواصات  .3
  .57: عدد زوارق الدوريات .4
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  .15: لسفن القتاليةعدد ا .5
  :الموانئ البحرية

  ).914الوحدة (مقر اسطول الغواصات والسفن القتالية وسرية دوريات : قاعدة حيفا .1
  ).مغاوير البحر(» 13شييطت «مقر الوحدة الخاصة : قاعدة عتليت .2
  ).915الوحدة (مقر زاورق الدوريات : قاعدة ايالت .3
  ).916الوحدة (مقر زوارق الدوريات : قاعدة اشدود .4

 20/7/2011، السفير، بيروت
 

  يهدد باالستقالة "شاس" حادة في ائتالف حكومة نتنياهو ورئيس حزب خالفات": معاريف" .35
اإلسرائيلية أول من أمس، أن بوادر خالفـات وتـصدعات داخـل االئـتالف              " معاريف"ذكرت صحيفة   

ستقالة إذا لـم تـستجب      إيلي يشاي باال  " شاس"الحكومي ظهرت بعدما هدد وزير الداخلية ورئيس حزب         
  .الحكومة لسلسلة اقتراحات سيقدمها أمامها لحل هذه األزمة

يجب على الحكومة إيجاد حلول فورية لمشكلة غـالء أسـعار           "وأوضح يشاي خالل مقابلة مع الصحيفة       
الشقق ألنها مشكلة حقيقية، وفي حال تجاهلت الحكومة االقتراحات التي سنقدمها، فإننـا سنـستقيل مـن                 

  ".كومة ولن نتهاون في ذلكالح
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد األحد الماضي، بأنه سـيدرس إقـرار تـشريعات                

  .خاصة لحل مشكلة السكن بشكل سريع
  20/7/2011، المستقبل، بيروت

 
 اإلعتراف بالدولة الفلسطينيةلمواجهة  ا دعائياتصور فيلم "إسرائيل"وزارة خارجية  .36

انتهت وزارة الخارجية اإلسرائيلية من تصوير فيلم دعائي، سيتم بثـه علـى موقعهـا علـى                 : بتل أبي 
؛ لمواجهة المسعى الفلسطيني للحصول على العـضوية الكاملـة          "إسرائيل" وفي عدة اماكن في      اإلنترنت

وجة، وتنفـي   وتعود إسرائيل في هذا الفيلم إلى الدعاية الصهيونية الممج        . لدولة فلسطين في األمم المتحدة    
) حزيـران (وجود شعب اسمه شعب فلسطيني، كما تنفي وقوع احتالل إسرائيلي للضفة الغربية في يونيو  

  .، وأن كل ذلك ما هو إال دعاية عربية وفلسطينية كاذبة1967
هذا الفيلم هو نائب وزير الخارجية، داني أيلون، وأخرجه الفنان األميركـي، أشـلي الزروس،             » بطل«و

ويخاطـب فيـه أيلـون      . »ستاند وذ يو إس   « العالم تنظيم أميركي يروج إلسرائيل يدعى        وسيوزعه في 
االنـسحاب  (، و )الـضفة الغربيـة المحتلـة     (أنتم تسمعون كثيرا كلمات مثل      «: جمهور المشاهدين قائال  

ما هو  : ولكن، هل سألتم مرة   . ، وتحسبون أن هذا حقيقة    )1967اإلسرائيلي من المناطق المحتلة في عام       
؟ وأي احتالل هذا الذي يتحدثون عنه؟       1967ذا الشعب الفلسطيني؟ هل كان هناك شعب كهذا قبل عام           ه

هل احتللنا الضفة الغربية من دولة فلسطين، التي لم تكن موجودة؟ أم من األردن، الذي كان هو أيـضا                   
عربية لم تعتـرف    ؟ ولم يعترف بهذا االحتالل سوى بريطانيا وباكستان، حتى الدول ال          1948احتلها سنة   

  .»باالحتالل األردني للضفة
 20/7/2011. الشرق األوسط، لندن

 
   على منظومة القبة الحديدية كشفت مزيدا من العيوب والعقبات التقنيةالتجارب: تل أبيب .37

، أليكس  'يديعوت أحرونوت 'كشف المحلل للشؤون اإلستراتيجية في صحيفة       : زهير أندراوس  - الناصرة
نقاب عن أن رئيس هيئة األركان العامة اللواء بيني غانتس، عقد يوم الجمعـة الفائـت،                فيشمان، أمس ال  
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إعادة نصب منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قصيرة المدى في منطقـة             اجتماعاً خاصاً لدراسة  
   .الحدود مع غزة، إثر تصاعد عمليات إطالق الصواريخ على األراضي اإلسرائيلية من قطاع غزة

وأوضح فيشمان، إن عمليات إطالق الصواريخ من غزة التي تفاقمت على مدار األسبوعين الفائتين قـد                
حدثت في وقت لم تكن المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع تحظى بحماية منظومة القبـة الحديديـة                

 األمر على أمر أكدتـه      وبرأيه، ويدل هذا  . التي تقرر نقلها إلى مناطق أخرى بعيدة عن الجبهة الجنوبية         
المؤسسة األمنية مراراً وتكراراً، وفحواه أن هذه المنظومة غير معدة لحماية منطقة معينة دون سـواها،                
وال بد من القول إنها أنتجت كي توفر الحماية لمنشآت إستراتيجية قطرية مثل محطـات توليـد الطاقـة                   

وعلى ما يبـدو فـإن      . الع حرب أو مواجهة عسكرية    الكهربائية أو المطارات وما شابه ذلك في أثناء اند        
هذه المنظومة لن توفر الحماية الكاملة للسكان المدنيين والمنشآت اإلستراتيجية في آن معاً قبـل أن يـتم                  

أضاف المحلل، كشفت التجارب التي أجريـت علـى         و.  منظومة منها  13تزويد الجيش اإلسرائيلي بـ     
من منطقة إلى أخرى مزيداً من العيوب والعقبات التقنية التي ما زالـت             منظومة القبة الحديدية التي نقلت      

  .تعاني منها
وخلص إلى القول إنّه بدون النجاح في التخلص من هذه العيوب والعقبات سيكون من الصعب أن نعتبـر                  
هذه المنظومة عمالنية تماماً ويمكنها أن توفر الحماية المطلوبة في حـال انـدالع حـرب أو مواجهـة                   

طالب خبير إستراتيجي إسرائيلي بعدم التفاؤل وتعليق اآلمال علـى منظومـة             و .سكرية واسعة النطاق  ع
  .القبة الحديدية فقط كأسلوب دفاعي، واعتبارها حالً سحريا لصد القذائف الصاروخية

  20/7/2011، القدس العربي، لندن
 

  جديد في إيالتالبدء بإنشاء مطار ..  عام من التأخير25 بعد ":يديعوت أحرونوت" .38
برئاسـة رئـيس    , ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن اللجنة الحكومية الخاصة بتطوير مدينة إيـالت           

، القريبـة   "تمناع"الوزراء بنيامين نتنياهو قررت أمس الشروع قريبا بإنشاء مطار دولي جديد في منطقة              
  .من إيالت، ليحل محل المطار القديم في وسط المدينة

حين أعلن وزيـر    , 1986إلى أن مطار جديد في إيالت تم التخطيط إلقامته في العام            وأشارت الصحيفة   
هذه امتدت أكثـر    " في القريب "ليتبين أن   , "في القريب "على إنشاء مطار    " جاد يعقوبي "اإلقتصاد في حينه    

ثـالث  وسيتم افتتاحه بعـد     ,  مليار شيكل  1.7نحو  " تمناع"ستبلغ تكاليف المطار الجديد في      ,  سنة 25من  
يبعد المطار الجديد في تمنـاع، نحـو    و.وسيكون بديالً لمطار بن غوريون في حاالت الطوارئ      , سنوات

  .  كيلومتر عن إيالت18
 20/7/2011، موقع عكا االخباري

  
   إعالم عربية تجرى أول مقابلة مع نتنياهووسيلةأول  "قناة العربية" .39

ابلة خاصة مع رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي  بنيـامين           أجرت قناة العربية هذا المساء مق     : القدس المحتلة 
  .حسب ما أعلنه بيان صادر عن مكتب نتنياهو, نتنياهو، وهي األولى له على أية وسيلة إعالم عربية

إلـى  ) المقابلـة (تطرق رئيس الوزراء فـي  "وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو لإلعالم العربي        
السلطة الفلسطينية والى الملف النووي اإليراني والى ما يسمى بـالربيع           رغبته باستئناف المفاوضات مع     

يعلق أهمية كبيرة للدبلوماسية العامة اإلسـرائيلية إزاء اإلعـالم          "وأوضح جندلمان بأن نتنياهو      ."العربي
ي  يوليو وتتم إعادة البث يـوم      21مشيرا إلى  انه سيتم بث المقابلة مساء يوم الخميس الموافق             ."العربي

  .الجمعة والسبت
  20/7/2011، وكالة قدس نت
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  أيلول / خوفا من احتجاجات االعتراف بدولة فلسطين في سبتمبرحدودها تعزز "اسرائيل" .40
 قال قائد عسكري يوم الثالثاء ان اسرائيل ستعزز دفاعاتها على الحدود تحـسبا              :دان ويليامز  - تل أبيب 

مبر أيلول وربما تستهدف قـادة االحتجاجـات باسـتخدام          الحتجاجات متعلقة بالدولة الفلسطينية في سبت     
ويأمل الفلسطينيون أن تصوت االمم المتحدة في سبتمبر أيلول علـى االعتـراف بدولـة                .الذخيرة الحية 

فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ولكن اسرائيل حشدت الدعم ضد هذه الخطـوة                
  .جلس االمنوربما تواجه بفيتو أمريكي في م

 مايو حينما عبر عشرات الالجئين الفلسطينيين       15وقال القائد انه ال ينبغي أن يكون هناك تكرار الحداث           
 وقـال . ومتعاطفين معهم السياج الحدودي وخطوط الهدنة التي فيها ألغام في مرتفعات الجوالن المحتلـة             

  ."سنفعلهمن واجب الجيش الدفاع عن حدود البالد وسيادتها وهذا هو ما "
 20/7/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
  عمالء للموساد لقوا مصرعهم في زلزال نيوزيلندا: صحيفة نيوزيلندية .41

ذكرت صحيفة ساوثالند تايمز النيوزيلندية ان مسؤولين أمنيين مشتبه بهم بانهم عمالء للموساد             : بيت لحم 
  .كرايست تشيرش فبراير الماضياإلسرائيلي قد لقوا مصرعهم في الزلزال الذي وقع في مدينة 

وقالت الصحيفة ان وسائل االعالم النيوزلندية افردت تغطية واسعة حول االهتمام االسرائيلي بـالزلزال              
  .من خالل ارسال فرق البحث من اسرائيل بعد وقوع الزلزال

ئيلي وقالت الصحيفة ان السلطات المحلية عثرت على خمسة جوازات سفر في امتعة المـواطن االسـرا               
  .عوفر مزراحي الذي قتل في الهزة

  . وتضيف الصحيفة ان رد فعل اسرائيل على الضحايا والمفقودين اإلسرائيليين لم يسبق له مثيل
 20/7/2011, وكالة معاً اإلخبارية

 
  اختر الموت وال تعترف بالصهيونية: "كارتاناطوري "طائفة  .42

العبارة علقت على جدران المؤسسات الرسمية في       هذه  ' اختر الموت على أن تعترف بالصهيونية     : القدس
  .القدس الغربية ويقف وراءها طائفة ناطوري كارتا في القدس

وناطوري كارتا ال يعترفون بالصهيونية ويعتبرون كل صهيوني بمثابة خارج عن اليهوديـة وتعاليمهـا               
لحركـة الـصهيونية معاديـة      الدينية، وقام نشطاء الطائفة بتعليق الشعارات من أجل تذكير اليهود بأن ا           

  .وتم أيضا إرسال الشعار بالبريد اإللكتروني إلى آالف اليهود داخل الخط األخضر .لليهودية
 20/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  "إسرائيل"ـ وجه آخر ل ليروا عدد تصاريح التنزه للفلسطينيينستضاعف "إسرائيل" .43

 التابعة للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية بأنها ستـضاعف هـذا العـام عـدد                أعلنت اإلدارة المدنية  
وأن هـذه التـصاريح     , التصاريح التي تمنح لفلسطينيين من الضفة للخروج في نزهات داخل إسـرائيل           

ستمنح أساسا للمدارس والمخيمات الصيفية التي تطلب أخذ األطفال في نزهات على شاطئ البحر وإلـى                
  .لطة داخل الخط األخضرالمدن المخت

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أمني، قوله إن االرتفاع الكبير في عدد التصاريح هو نتيجة التحـسن                 
كما أنه ينبع مـن اسـتعداد الـسلطة الفلـسطينية        , في الوضع األمني في الضفة خالل العامين األخيرين       

  . المدنيةلمساعدة المخيمات الصيفية والمدارس في رفع الطلبات لإلدارة
  20/7/2011، موقع عكا االخباري
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   إصابة جندي إسرائيلي بجراح خالل تدريبات في هضبة الجوالن:إسرائيليةمصادر طبية  .44
ذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن الجندي الذي أصيب أمس خالل تدريبات في هضبة الجـوالن ازدادت                

 تلقيه العالج في مستـشفى رمـبم فـي    حالته الصحية تدهورت بعد ان وصفت اصابته بالمتوسطة خالل      
  .حيفا

وكان جندي اسرائيلي من لواء جوالني قد أصيب بطلق ناري في الكتف أثناء تدريبات عسكرية بالنيران                
  .الحية في هضبة الجوالن

  20/7/2011، موقع عكا االخباري
  

  اعتقاالت ومداهمات بالقدس والضفة  .45
حمالت تفتيش واعتقاالت طالت اليوم سرائيلي، فجر نفذت قوات االحتالل اإل:  محمد القيق-القدس 

  . مناطق العيسوية بالقدس ونابلس شمال الضفة الغربية والخليل جنوبا
إن قوات االحتالل اقتحمت بلدة " فلسطين أون الين" وقال محمد صادق من مركز إعالم القدس لـ

بثوا بمحتوياتها واعتقلوا عدد من العيسوية بشكل واسع وبأعداد كبيرة، حيث داهم الجنود المنازل وع
من بلدة سلوان ونُقل )  عاما17(األطفال والفتية والشبان، كما اعتقل االحتالل المواطن سماح سرحان 

  . للمخابرات" مطلوبون"المعتقلون إلى مراكز التحقيق والتوقيف القريبة من أماكن سكناهم بحجة أنهم 
 شقرة ونجله حازم من قرية طلوزة شمال محافظة نابلس بعد اعتقلت قوات االحتالل المواطن حسام أبوو

  . عملية دهم لمنازل القرية وتم نقلهما إلى جهة مجهولة
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل أقدمت على مداهمة قرية عصيرة في نابلس وأحياء في الخليل 

  . المواقع في الضفة الغربيةجنوب الضفة الغربية كما قام الجنود بعمليات إنزال جوي في عدد من 
  20/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   بالقرب من مدرسة بالشجاعية شرق غزةإسرائيلية غارة جوية .46

وأفاد شهود عيان أن طائرة  . مدينة غزة على غارة جويةإلسرائيليةشنت الطائرات الحربية ا: غزة
، "قذيفة ارتجاجية"ساء اليوم الثالثاء أطلقت في ساعة متأخرة من م" 16اف "حربية صهيونية من نوع 

 .سقطت بالقرب من مدرسة عمر بن عبد العزيز، شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة
وأضاف أن دوي انفجار هائل سمع في المكان وعلى مناطق بعيدة في مدينة غزة، وتسبب في تضرر 

  .المدرسة والمنازل المحيطة بها
  19/7/2011 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   سنوات5 طفل خالل 3000االحتالل يعتقل :  الفلسطينية في غزةوالمحررينوزارة األسرى  .47

أكدت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية في غزة أن التقرير الذي أصدرته مؤسسة بتسليم اإلسرائيلية 
 الذي يعتقله االحتالل كل بخصوص اعتقال األطفال يبتعد عن الحقيقة بمسافات كبيرة، نظرا للعدد الكبير
  .عام من القاصرين خالل عمليات االقتحام وعن الحواجز ومن المدارس والمنازل

 طفالً خالل 853وأوضح مدير اإلعالم بالوزارة رياض األشقر أن تقرير بتسليم أفاد أن االحتالل اعتقل 
 نفذها االحتالل بحق األطفال من نسبة االعتقاالت التي% 25 سنوات، وهذا عدد قليل جدا، وال يعادل 5

  .خالل تلك الفترة الطويلة
 18 حالة اعتقال ألطفال قاصرين أقل من 3000وبين األشقر أن وزارة األسرى رصدت ما يزيد عن 

، بعضهم ال يزال في السجن حتى اآلن، ولكن الغالبية 2010 إلى 2005عاما، خالل األعوام ما بين 
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 .اء بعد التحقيق بأيام أو أسابيع وشهور، أو قضاء فترة محكومياتهمالعظمى منهم تم إطالق سراحهم سو
طفل فلسطيني تتراوح ) 1000( فقط ما يزيد عن 2010وأشار إلى أن االحتالل اعتقل خالل عام 

، نصفهم من مدينة القدس المحتلة وحدها، حيث كان قد صعد من عمليات 18-15أعمارهم ما بين 
ق سيارات المستوطنين بالحجارة، كذلك صعد من سياسة إبعاد األطفال عن اعتقال األطفال التهامهم برش

  .منازلهم، ووضعهم تحت االعتقال الجبري في البيوت
 عاما، 18 طفال فلسطينيا ما دون الــــ280وأفاد األشقر أن االحتالل ال يزال يعتقل في سجونه 

 االنتهاك والتعذيب والحرمان من  من عمره، ويمارس بحقهم كل أشكال15ثلثهم ال يتجاوز الـــ
الحقوق، ويتوزعون على سجون عوفر ومجدو وعتصيون والنقب وهشارون والتلموند، وهناك عدد من 

  .األطفال موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف
ويستخدم جنود االحتالل والمحققون شتى أساليب التعذيب ضد األطفال، ويتعمدون الضغط عليهم 

  .العتراف، بوسائل وطرق ال تختلف عن تلك التي تستخدم ضد األسرى البالغينوإجبارهم على ا
  20/7/2011، السبيل، عمان

  
   بدأ بالتعفن مع دخول اضرابه المفتوح عن الطعام شهره الثانيسكافي يوسف االسيرجسد  .48

الرحيم  إن جسد األسير يوسف عبد ، الثالثاء،اوضح نادي األسير الفلسطيني: رام اهللا ـ وليد عوض
، والموجود في مستشفى سجن الرملة، بدأ بالتعفن حسب أحدث الفحوصات الطبية ) عاما42(سكافي 

التي أجريت له من قبل طبيب السجن، وإن استمرار إضرابه عن الطعام والدواء أصبح يشكل خطرا 
 يوما، 38وأضاف النادي، في بيان له، أن األسير سكافي مضرب عن الطعام منذ  .حقيقيا على حياته

  .وكان نقل من سجن عسقالن إلى مستشفى سجن الرملة قبل أربعة أيام بسبب تدهور حالته الصحية
دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام والدواء في الثاني عشر قد ومن الجدير بالذكر أن األسير سكافي كان 

 بحقه، حيث تم نقله من الشهر الماضي، بسبب سياسة اإلهمال الطبي واإلجراءات القمعية التي اتبعت
بشكل تعسفي من سجن بئر السبع إلى سجن عسقالن الذي تنعدم فيه الرعاية الصحية، وهو محكوم 
بالسجن المؤبد أربع مرات، واستشهدت طفلته عبير قبل نحو شهرين بسبب تعرضها لصدمة نفسية أثناء 

المؤبد، فرضت عليه، هو توجهها لزيارته في سجن نفحة، وله شقيق آخر يدعى عالء محكوم بالسجن 
  .اآلخر، عقوبات بسبب استمرار شقيقه في اإلضراب

  20/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  بحق شعبنا" إسرائيل" من جرائم على سفينة الكرامة جزءعملية القرصنة : شبكة المنظمات األهلية .49
 القرصنة التي ارتكبتها عملية'استنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية بشدة : غزة ـ أشرف الهور

، وأعربت عن بالغ قلقها تجاه سالمة المتضامنين في ظل انقطاع االتصال 'قوات االحتالل اإلسرائيلي
جزءاً من جرائم االحتالل بحق شعبنا ومن يتضامن معه وانتهاكا فاضحا لكافة 'معهم، وقالت ان ما حدث 

  .'المعاهدات الدولية
التحرك الفوري والعاجل من اجل ضمان 'بخاصة الحكومة الفرنسية بـ وطابت الشبكة المجتمع الدولي و

  .'سالمة المتضامنين واإلفراج الفوري عنهم
وشددت على ضرورة انحياز لمجتمع الدولي إلى مبادئ العدالة والحرية وحقوق اإلنسان والعمل تجاه 

  .ه على غزةإنهاء الحصار الالشرعي واألخالقي الذي يواصل االحتالل اإلسرائيلي فرض
  20/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  



  

  

 
 

  

            22 ص                                    2211:         العدد       20/7/2011 األربعاء :خالتاري

  
  "مساواة الوزير بالغفير"ويرفعون شعار ..   بمحاكمة وكشف الفاسدينيطالبونرام اهللا بمعتصمون  .50

اعتصم أمس عشرات الناشطين ضد الفساد في رام اهللا أمام مقر مجلس الوزراء، :  كفاح زبون- رام اهللا
ظلت هذه القضايا تتابع من خالل قنوات رسمية، مطالبين في أول حراك شعبي من نوعه، بعدما 

  .المتهمين بشبهات فساد مالي وإداري» والمسؤولين الوزراء«بمحاسبة 
الذي يقف وراء االعتصام، في » الشعب يريد إنهاء الفساد«وقال باسم قدورة، أحد القائمين على تجمع 

 المسؤولين المطلوبين للتحقيق معهم في نطالب صراحة بإعالن أسماء كل«بيان قرأه على الحضور، 
هيئة مكافحة الفساد، ونحن نؤمن بأن الشعب لن يرحم المتسترين على الفساد ألن التستر على الفساد هو 
فساد، ونعتقد أيضا أن أسباب األزمة المالية تكمن في عدم محاصرة الفاسدين الذين يقومون بهدر المال 

  .»العظيمالعام على حساب قوت أبناء شعبنا 
أفضل ضمان لتمكين هيئة «، وقال إنها »الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد«وأعلن قدورة البدء بتأسيس 

مكافحة الفساد التي نعتز بوجودها من محاسبة الفاسدين الذين ال يحافظون على مقدرات شعبنا ويستولون 
  .»عليها بغير وجه حق

  20/7/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   بكشف فساد المؤسسات الفلسطينيةتتوعدبية مجموعات شبا .51
الفلسطينية أنهم بصدد الكشف للرأي العام الفلسطيني ولوسائل اإلعالم «  أنا احتج »أكد ممثلو مبادرة 

قريباً عن معلومات ودالئل تؤكد وجود تجاوزات مالية وشبهات فساد كبيرة في بعض مؤسسات المجتمع 
من الشباب بعد لقاء في مدينة رام اهللا عن مبادرة جديدة تحمل وأعلن ممثلون عن مجموعات . المدني
هدفها تعزيز قيم الشفافية والرقابة المجتمعية والرسمية على مؤسسات « اكتبوا لخلق رأي عام»: عنوان

: المجتمع المدني والجمعيات األهلية، مؤكدين أن المبادرة بصدد تنظيم مسيرة في رام اهللا تحت عنوان
  .هدفها الضغط من اجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي واإلداري« قررت أتكلم»

وأكد المشاركون في اللقاء، على أهمية وضع حل لكل هذه األخطاء والتجاوزات الكبيرة، داعين الجهات 
  . الرسمية وذات االختصاص، مراقبة سير أعمال هذه المؤسسات والجمعيات

  20/7/2011، البيان، دبي
  

   مليون دوالر4.5 في القدس بقيمة فلسطينية مدرسة 30ترميم  .52
البنك وقع رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض، اليوم الثالثاء، اتفاقية مع : رام اهللا

مشروع ترميم مدارس فلسطينية في مدينة القدس المحتلة بقيمة أربعة ماليين اإلسالمي للتنمية لتمويل 
مبلغ لترميم حوالي ثالثين مدرسة موزعة على كافة أحياء اليث سيخصص ونصف المليون دوالر، ح

مدينة القدس، باإلضافة إلى تجهيز بعض المدارس ومديرية التربية والتعليم في المحافظة بحاجاتها من 
   .المستلزمات التعليمية

ح صحفي، إن وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية جواد ناجي، في تصري
 مليون دوالر، 1.5الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ساهم في هذا المشروع بقيمة 

 مليون دوالر، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا بمبلغ 1.3وصندوق النقد العربي بقيمة 
  .نك اإلسالمي للتنمية مليون دوالر، في حين سيدار المشروع من قبل صندوق األقصى في الب1.7

  19/7/2011قدس برس، 
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  منها لمحافظات غزة% 70و فقط % 8 للمستشفيات اإلسرائيلية التحويالت: وزارة الصحة .53

قالت وزارة الصحة إن العدد اإلجمالي لتحويالت شراء الخدمة من المستشفيات اإلسرائيلية خالل : نابلس
تحويلة من محافظات غزة وهو ما ) 890( حويلة، منهات ) 1,260(الربع األول من العام الحالي بلغ 

، فيما بلغت تحويالت شراء الخدمة من محافظات الضفة إلى المستشفيات اإلسرائيلية %70.6نسبته 
  .من تحويالت وزارة الصحة لشراء الخدمة من داخل إسرائيل% 29.4 تحويلة فقط وهو ما نسبته 370

ن عدد تحويالت شراء الخدمة من المرافق الصحية خارج وأشار تقرير لوزارة الصحة أمس، إلى أ
تحويلة خالل الربع األول من العام الحالي، حيث كانت محافظة ) 15,577(وزارة الصحة بالمجمل بلغ 

% 31.9غزة األولى بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية من حيث عدد التحويالت وبلغت نسبتها 
  .من تحويالت وزارة الصحة

% 38.6من حاالت شراء الخدمة كانت داخل فلسطين، حيث % 77.6 التقرير إلى أن ما نسبته وأشار
لمستشفيات % 10.1، )الضفة(لمستشفيات المحافظات الشمالية % 28.9لمستشفيات القدس العربية، 

  ).قطاع غزة(المحافظات الجنوبية 
من حاالت شراء الخدمة % 22.4أما عن شراء الخدمة من خارج فلسطين فبين التقرير أن ما نسبته 

  ).من مصر% 6.8من األردن، % 7.6إلسرائيل، % 8( كانت من خارج فلسطين 
وعن تكلفة حاالت شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة بين التقرير أن تكلفة حاالت شراء الخدمة من 

  . شيقال109,184,486خارج وزارة الصحة خالل الربع األول من هذا العام بلغت 
  20/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تنفي نية الوكالة تخفيض خدماتهااألردنفي " األونروا"مديرة  .54

» االونـروا «نفت مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الدولية          :  صهيب التل  -اربد  
يض خـدماتها لالجئـين     في األردن ساندرا ميتشل ما رددته بعض وسائل اإلعالم حول نية الوكالة تخف            

  .الفلسطينيين تمهيدا إللغائها، أو تغيير اسم الوكالة
 زيد يرافقها مـدير     أبووأكدت ميتشل خالل زيارتها لمقر محافظة اربد ولقائها محافظها خالد عوض اهللا             

منطقة اربد نضال احمد وعدد من كبار موظفي الوكالة، عزم الوكالة االستمرار فـي تقـديم خـدماتها                  
  . ين الفلسطينيين وتطوير هذه الخدمات لحين إيجاد حل لقضيتهملالجئ

20/7/2011، الدستور، عمان  
  

  حملة لمؤازرة المدينة المحتلة .. ".القدس تجمعنا وتوحدنا" .55
أقام مؤتمر القدس ومؤسسة شدوا الرحال ندوة في        » القدس تجمعنا وتوحدنا  «تحت شعار   : هيام أبو النعاج  

 من المؤازرين والداعمين لقضية القدس بهدف التواصل والدفاع عـن حقـوق             مدينة السلط ضمت العديد   
  . الشعب الفلسطيني في الشتات ورفض تهويد القدس

20/7/2011، الدستور، عمان  
  

   تطور مؤلم67ورية بدولة فلسطين على حدود ساعتراف : سليم الحص .56
ة سورية بدولة فلـسطين علـى       اعتراف الشقيق «استغرب الرئيس السابق للحكومة سليم الحص       : بيروت

  .»كان هذا الموقف مفاجئاً وغير متوقع«: ، وقال» وعاصمتها القدس الشرقية1967حدود الـ 
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الموقف السوري كان دوماً يدعو إلى تحرير فلسطين مـن االحـتالل            «ولفت الحص في تصريح الى أن       
زام قومي عرفت به سورية كـل       أما الموقف المستجد فينطوي على تنازل عن الت       . واألطماع اإلسرائيلية 

هذا تطور مؤلم، فـي  . هذه السنوات الطوال وهو التمسك بمطلب تحرير فلسطين من األطماع الصهيونية 
  .»اعتبار أنه يشكل تخلياً عن موقف مبدئي أخذ به كل العرب في وقت من األوقات

نعتقد «: ، وقال »ي إليه؟ لماذا هذا التخلي يا ترى عن موقف قومي مبدئي، وما هو الداع           «: وسأل الحص 
من المفترض أن يبقى جميع العـرب       . أن ال داعي له سوى إرضاء قوى دولية تهادن إسرائيل وتحابيها          

ففي يوم من األيام ال بد من أن تتبدل المعطيات ويغدو           . على موقفهم الثابت من فلسطين مهما طال الزمن       
  .»بإمكان العرب أن يتطلعوا بواقعية إلى تحرير فلسطين

20/7/2011، الحياة، لندن  
  

   اللبنانيينيزور نقيب المهندسين"  الفلسطينيينللمهنيينالديموقراطي "التجمع  .57
التقى وفد من التجمع الديموقراطي للمهنيين الفلسطينيين نقيب المهندسين في بيـروت ايلـي بـصيبص                

  .ص المهندسين بشكل خاوأوضاع المهنيين الفلسطينيين بشكل عام أوضاعوعرض معه 
 عن الحقوق االنسانية يكمن في استثناء الفلسطيني مـن مبـدأ المعاملـة              واإلفراجواعتبر الوفد ان الحل     

بالمثل النتفاء ذلك بسبب من كون ان الشعب الفلسطيني جزء منه تحت االحتالل وجزء آخر في اللجـوء                  
 صـيغة تـسمح     إيجادجل   العمل من ا   إلىودعا الوفد بصيبص     .وهو يناضل ويقاوم لبناء دولته المستقلة     

  .برفع الحرمان عن حق المهندسين الفلسطينيين بالعمل بحرية
20/7/2011، المستقبل، بيروت  

  
   غزةقطاعزيارة  فيأردوغان يعلن رغبته  .58

 رغبته في زيارة أردوغان رئيس الوزراء رجب طيب أعلن: )وكاالت(،  برهوم جرايسي-عواصم 
 أردوغانوقال ،  يدرسون كيفية تنظيم مثل هذه الزيارةكاًأترا مسؤولين أن إلى قطاع غزة، مشيراً

  . وزارة الخارجية ستعمل على ذلك"ن أ وأضاف ،" في زيارة غزةأفكر سمحت الظروف إذا"للصحافيين 
  . انه يرغب في دخول قطاع غزة بعد زيارة لمصر لم يتحدد موعدها بعدوأوضح

  20/7/2011الغد، عمان، 
  

  اإلسرائيلي العربياع صران إلنهاء الالوقت قد ح: العربينبيل  .59
 العربيع صرا، إن الوقت قد حان إلنهاء الالعربيقال األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل : القاهرة

 كامل بدولة فلسطين دولي أن التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة النتزاع اعتراف ، معتبراًاإلسرائيلي
 أول مؤتمر ي فالعربيوأوضح  . هو لتحقيق السالم العادل والدائم ولكن"إسرائيل"ليس توجها ضد 

، أن التوجه بالقضية الفلسطينية إلى مجلس 19/7  يعقده بمقر األمانة العامة للجامعة يوم الثالثاءصحفي
 للجمعية وأشار العربي إلى أن التوجه سيتم أوالً . هو خيار مطروح، وإن كان لم يتقرر بعداألمن أيضاً

ة لالعتراف بدولة فلسطين ورفع تمثيل فلسطين بالمنظمة الدولية على غرار ما حدث مع بعض العام
  . السابق مثل الفاتيكان والكوريتين وسويسرافيالدول 

  19/7/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
  

  لجنة المتابعة العربية قررت التوجه لمجلس األمن للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية .60
تفيد معلومات حصلت عليها القدس العربي من مصادر متعددة أن االجتماع : رف الهورأش -غزة 

األخير للجنة المتابعة العربية الذي انعقد قبل أيام في قطر شهد نقاشاً حول موضوع التوجه الفلسطيني 
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عامة،  سبتمبر المقبل، حيث اقترحت بعض الدول بأن يكون التوجه للجمعية ال/لألمم المتحدة في أيلول
  .قبل أن يحسم األمر ويؤخذ بالرأي الفلسطيني القاضي بالتوجه لمجلس األمن مباشرة

وبحسب ما ذكرت مصادر سياسية رفيعة في السلطة الفلسطينية فإن دوالَ عربية أعضاء في لجنة المتابعة 
حدة بدالً من مجلس العربية اقترحت بان يكون التوجه الفلسطيني المدعوم عربياً للجمعية العامة لألمم المت

، قبل أن يتم الدخول في نقاشات أفضت إلى األخذ بالتوجه "فيتو أمريكيا"األمن، حيث سيواجه هناك 
اقتنع الجميع بهذا التوجه بغض النظر عن "الفلسطيني القاضي بالذهاب لمجلس األمن لعدة أسباب بعد أن 

  .ن، حسب ما أكده أحد المسؤولين الفلسطينيي"الموقف األمريكي
  20/7/2011، لندن، القدس العربي

  
  سفينة الكرامة الفرنسية اإلسرائيلي على االعتداءيدين  نبيل العربي .61

 أمس أدان األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، : وفا، وكالة الحياة الجديدة-محافظات 
 ."2أسطول الحرية "إحدى سفن  الفرنسية" الكرامة"الثالثاء، عملية القرصنة اإلسرائيلية على سفينة 

وطالب العربي في مؤتمر صحفي عقده بمقر األمانة العامة للجامعة، المجتمع الدولي ومجلس األمن 
باتخاذ موقف حازم من عملية القرصنة اإلسرائيلية، وعبر عن تضامن الجامعة العربية التام مع الحملة 

  .الدولية لفك الحصار عن غزة
 على قطاع غزة للعام الخامس على التوالي غير شرعي "إسرائيل" تفرضه واعتبر أن الحصار الذي

  . أنه ال يجوز حصار المدنيين حتى في أوقات الحروبوغير قانوني، مؤكداً
  20/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

  
  الفرنسية" الكرامة"اإلسرائيلي على سفينة االعتداء  تدين" إيسيسكو"منظمة  .62

 هجوم )إيسيسكو( أدانت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة : وفا–لجديدة  الحياة ا-محافظات 
وقالت  ."2أسطول الحرية "إحدى سفن الفرنسية " الكرامة"سلطات االحتالل اإلسرائيلي على سفينة 

الدولي، هذا العمل اإلجرامي اإلرهابي يدل على استهتار إسرائيل بالقانون " في بيان لها، إن "اإليسيسكو"
وإمعانها في محاصرة الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع مزرية، ونقص في المواد 

ودعت المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل على إنهاء  ."الطبية والغذائية والوقود الالزم إلنتاج الكهرباء
  .ها اإلرهابيةحصارها للشعب الفلسطيني، ولجم استهتارها بالقانون الدولي وممارسات
  20/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

  
   حماس لضبط النفسودع وت بشدة من الهجوم على غزة"إسرائيل" تحذر مصر: التليفزيون اإلسرائيلي .63

 أي من "إسرائيل"ـ عن رسالة تحذيرية وجهتها مصر لاإلسرائيليكشف التليفزيون : كتب محمود محيى
عت القاهرة حركة حماس لضبط النفس حتى ال تترك فرصة  على قطاع غزة، كما دعسكريهجوم 

وأوضحت  . على إطالق الصواريخ المستقبل القريب على القطاع رداًفي هجوم أي لشن "إسرائيل"ـل
ولين أمنيين مصريين أكدوا أن المنطقة تمر بظروف حساسة ؤ أن مساإلسرائيليالقناة السابعة بالتليفزيون 

 المستقبل القريب، مؤكدين أن الهجوم لن في تنفيذ اعتداء على قطاع غزة  تنوى"إسرائيل"للغاية وأن 
 أن تل أبيب ستحاول إحراج السلطة الفلسطينية، اإلسرائيليوأضاف التليفزيون  .2008يشبه سابقه عام 

 قبل توجه السلطة لمجلس أي سبتمبر المقبل، / أيلولوذلك عن طريق االمتناع عن العملية العسكرية قبل
وقالت القناة اإلسرائيلية إن القيادة المصرية مارست ضغوطًا على  .ن لالعتراف بدولة فلسطينيةاألم

، وبالفعل تم تنفيذ االتفاق مع عدد "إسرائيل" محاولة منها لوقف إطالق الصواريخ على فيحركة حماس 
  .هم المنطقة قد يلتإسرائيلي قطاع غزة، وذلك لعدم االنجرار إلى هجوم فيمن المنظمات الصغيرة 
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  19/7/2011اليوم السابع، القاهرة، 
  

   عن الهجوم على سفينة مرمرة"إسرائيل"دبلوماسي تركي يتوقع أن تعتذر  .64
 إلى تقديم اعتذار "إسرائيل"توقع دبلوماسي تركي رفيع المستوى أن تسارع : .)ب.ف.أ( -إسطنبول 

ل السفير أوزدم سانبرك عضو لجنة وقا. 31/5/2010لتركيا عن الهجوم على السفينة مافي مرمرة في 
سأفاجأ إذا لم يقدم اعتذار فيما تتوافر للطرفين اإلرادة السياسية لحل "األمم المتحدة للتحقيق في الهجوم 

االتصاالت الثنائية "وأوضح سانبرك أن  ."نتجه نحو حل محتمل أواخر الشهر"وأضاف . "هذه األزمة
  ." عن اآلخر وأتوقع تطورا إيجابياًكل طرف يبحث. مستمرة بطريقة غير منتظمة

  20/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   وليس لهم عندنا إال المقاومة"...إسرائيل" اسمه بشيءنحن ال نعترف : عاكف .65
 ثابت اإلخوانموقف " المسلمين محمد مهدي عاكف اإلخوان قال المرشد العام السابق لجماعة : القاهرة

 ةالفلسطيني األرض توجد عصابات احتلت وإنما إسرائيلبشيء اسمه نعترف  بداً نحن الأولن يتغير 
 المقاومة بكل إال وهدمت بيوتهم وليس لهم عندنا أرضهم وطردتهم من واألطفالوقتلت الرجال والنساء 

 فلهم الحق العيش فقط كمواطنين أرادوا ومنها المقاومة المسلحة حتى يخرجوا من بالدنا وان أنواعها
 الحمداني ضمن برنامج حوار أنور لإلعالميعاكف في رده على سؤال  وقال ".لفلسطينيةداخل الدولة ا

 إن ""إسرائيل"وصريح جداً على شاشة فضائية السومرية العراقية حول مصير اتفاقية السالم بين مصر 
 ملك الشعب المصري جميعاً وعلى ألنها يعرض على مجلسي الشعب والشورى المقبلين أن يجب األمر

  ". جزء من هذا الشعب ولهم كلمتهم فيهاواإلخوان استمرارها أو يقول كلمته سواء برفضها أنشعب ال
  19/7/2011، القدس، القدس

  
  "إسرائيل" الشروع بإنشاء جسر يربط مصر بالسعودية يهدد أمن :"دير شبيغل" .66

 اتفاق مع المملكة األلمانية بأن الحكومة المصرية الجديدة توصلت إلى" دير شبيغل" نشرت مجلة :عكا
قد " حسني مبارك"العربية السعودية يتضمن بناء جسر يربط بين البلدين، كان الرئيس المصري السابق 

أن الحديث يدور " يديعوت احرنوت"وأوضحت صحيفة . أعاق إتمامه استجابة لمخاوف أمنية إسرائيلية
 كيلومتر فوق 32ء جسر بطول  ويقضي بإنشا،1988عن مشروع طموح موجود قيد التخطيط منذ العام 

  .خليج العقبة إلى الشمال من مضائق تيران
  18/7/2011موقع عكا اإلخباري، 

  
   في الضفة ويعد االستيطان غير شرعي مستوطنتينتوسيعيستنكر االتحاد األوروبي  .67

بـه  قالت المنسقة العليا لسياسة االتحاد األوروبي الخارجية كاثرين آشتون في تصريح أدلـت              : أ ف ب  
نعرب عن خيبة أمل عميقـة حيـال موافقـة الـسلطات            "المتحدثة باسمها مايا كوسيانيتش في بروكسل       

وكـارني  ) جنوب القـدس  ( مسكناً في مستوطنتي بيتار علِّيت       336اإلسرائيلية على طرح عطاءات لبناء      
تكـررة  هذه الخطوات تتناقض مع الجهـود الم      "وأوضحت  . "في الضفة الغربية  ) جنوب نابلس (شومرون  

للمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع يضمن أمن إسرائيل ويجعل حقوق الفلسطينيين في دولـة                
إن االتحاد األوروبي يعتبر األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية، بمـا فيهـا             "وتابعت  . "واقعاً ملموسا 

لجـانبين وتمثـل عقبـة أمـام        القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض الثقة بين ا          
  . "السالم

  20/7/2011، االتحاد، ابوظبي
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   متن سفينة الكرامةالمشاركين على المسؤولية حيال تحملإلى " إسرائيل"فرنسا تدعو  .68
حيـال  " تحمل المـسؤولية  "و" ضبط النفس "دعت فرنسا اسرائيل الى     : ـ احمد رمضان ووكاالت    رام اهللا 

ينة الكرامة الفرنسية التي تسعى الى كسر حصار غزة والتي فتـشتها            االشخاص الموجودين على متن سف    
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في          . بعد أن سيطرت عليها    البحرية االسرائيلية 
سفير فرنسا في اسرائيل اوصل هذه الرسالة امس وصباح اليوم الى مستـشار االمـن               "ندوة صحافية ان    

  ".وقمنا بالخطوة نفسها هذا الصباح مع سفير اسرائيل في فرنسا. وزارة الخارجية االسرائيليةالقومي في 
  20/7/2011، المستقبل، بيروت

  
   وحدة سكنية بالضفة الغربية336مناقصة لبناء " إسرائيل"باريس تبدي قلها إزاء طرح  .69

ا البالغ إزاء إعالن السلطات  عن قلقه،في بيان امس،  أعربت فرنسا:رام اهللا ـ احمد رمضان ووكاالت 
فـي  " كرني شومرون "و"  ايليت -بيتار" وحدة سكنية فى مستوطنات      336اإلسرائيلية طرح مناقصة لبناء     

وشددت الخارجية الفرنسية على موقفها الثابت من أن االستيطان يخالف القـانون        .الضفة الغربية المحتلة  
  .مام السالم العادل والدائم فى الشرق األوسطالدولي، ويهدد حل إقامة الدولتين ويمثل عقبة أ

  20/7/2011، المستقبل، بيروت
  

      مع تل أبيب أنقرة بإنهاء أزمة العالقاتطالبأوباما : مسؤول إسرائيلي .70
كشف مسؤول إسرائيلي أن الرئيس األمريكي باراك أوباما طالب تركيا بإنهاء األزمة في العالقات بينهـا     

، أمـس،   "إسرائيلية"ونقلت صحف    .تصاعدت في أعقاب مجزرة أسطول الحرية     ، والتي   "إسرائيل"وبين  
قوله إن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون حملت خالل زيارتها إلى           " اإلسرائيلي"عن المسؤول   

تركيا في نهاية األسبوع الماضي رسالة من أوباما إلى الرئيس التركي عبد اهللا غول بشأن األزمـة فـي                   
إذا "وتابع أن رد غول لم ينحرف عن الموقف التركي الرسمي، وقال إنه              ".اإلسرائيلية"ات التركية   العالق

التي كانت ضمن سفن أسـطول      (على قتل المواطنين األتراك في سفينة مافي مرمرة         " إسرائيل"اعتذرت  
  . نحو حل األزمة" ودفعت تعويضات، فإننا سنرحب بالتقدم) الحرية

  20/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  التوجه لألمم المتحدة حق مشروع: "بناء الدولة الفلسطينية"إسبانيا تؤكد دعمها لـ  .71
أبلغت وزيرة الخارجية اإلسبانية ترينيداد خيمينيث الرئيس محمود عباس، اليوم الثالثـاء،            : وفا –مدريد  

وقال  .'ل هو حق مشروع   التوجه إلى األمم المتحدة في أي حا      'موقف الحكومة االسبانية التي ترى في أن        
بيان صادر عن الخارجية اإلسبانية، عقب لقاء الرئيس بالوزيرة خيمينيث، إن اسـبانيا سـتحدد موقفهـا                 
بروح بناءة على ضوء المقترحات التي سيتم تقديمها، مؤكدا في الوقت ذاته التزام اسبانيا بالعمـل مـع                  

 سالم شامل ودائم في الـشرق األوسـط علـى           الطرفين ومع الشركاء الدوليين الرئيسيين من أجل اتفاق       
  .أساس قرارات األمم المتحدة والتي تستند إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان بسالم وأمن

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون على االلتزام االسباني بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية،             و
كبر دولة مانحة من دول االتحاد األوروبي للسلطة الوطنية الفلـسطينية،           وذكرت بأن إسبانيا تشكل ثاني أ     

  .'االونروا'وواحدة من أكبر عشر دول مانحة لوكالة 
19/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية    
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  لسفينة الكرامة المتجهة إلى غزة " إسرائيل"تدين احتجاز " الحملة الدولية لفك الحصار" .72
أعربت الحملة الدولية لفك الحصار المنبثقة عن شبكة المنظمات األهليـة الفلـسطينية             : حامد جاد  - غزة

 المشاركين في سفينة الكرامة الفرنسية التي سيطرت عليهـا البحريـة            عن قلقها تجاه سالمة المتضامنين    
 القرصنة اإلسرائيلية   عقب انقطاع االتصال معهم وعدم توفر أية معلومات، معتبرة أن عملية          اإلسرائيلي،  

  .جزء من جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين وانتهاكا فاضحا لكافة المعاهدات الدولية
   20/7/2011، الغد، عمان

  
   يواجه خطر أزمة اقتصادية خطيرةالفلسطينيالشعب : النرويج .73

لجنـة تنـسيق الـدول المانحـة        ، التي تترأس    حذر يوناس جار ستور وزير خارجية النرويج      : رام اهللا 
)AHLC(،    الشعب الفلسطيني يواجه خطر أزمة اقتصادية خطيرة اثر عدم صرف المـساعدات            " من أن

االزمة االقتصادية ستؤثر بشكل خاص على السكان في        "وقال "المالية التي تم التعهد بها للسلطة الفلسطينية      
افيا لدعم الفلـسطينيين فـي هـذا الـصيف          على جميع الجهات المانحة أن تبذل جهدا إض       " واضاف"غزة

   ".والخريف
  19/7/2011، القدس، القدس

  
  جهاد الخازن... أتحدث عن القاعدة ال الشذوذ عليها .74

ماكسويل كان كارثة على الصحافة البريطانية انتهت بانتحاره أو قتله في ) Robert(روبرت 
نه، ولكن ليس قبل أن يسرق أموال أو ألقي م» ليدي غيلين« بعد أن سقط من على يخته 5/11/1991

ميردوخ كارثة ) Ropert(وروبرت . بما في ذلك صندوق تقاعد الصحافيين» الميرور«مجموعة 
نيوز أوف «مستمرة على الصحافة باللغة اإلنكليزية حول العالم فقد جعلها مهنة بال أخالق، ولعل فضيحة 

عاً، تكون بداية النهاية لنفوذه المهني والسياسي وإغالقها وهي أكثر صحف األحد اللندنية مبي» ذي وورلد
  .والمالي

إال أن » نيوز انترناشونال«حاولت على مدى األسبوعين الماضيين أن أطلع بجديد في فضيحة مجموعة 
 جديدة تعكس دنيا الصحافة اليوم بأفضل -التغطية كانت إغراقية، وأخيراً وجدت ضالتي في مادة قديمة 

  .16/8/2007في » نيويورك ريفيو أوف بوكس«تها مما فعلت عندما نشر
راسل بيكر، وهو مراسل صحافي أميركي ومعلّق ومؤلف بارز، كتب قبل أربع سنوات مقاالً عنوانه 

السلطة السياسية والميديا الجديدة من : عندما تفشل الصحافة«عرض فيه كتابين هما » وداعاً للصحافة؟«
  .»الصحافة تحت الحصار في عصر الميديا الجديدة: كيكرنفال أمير»و» العراق إلى كاترينا

ربما لم ينتبه الصحافي العربي بعد إلى حصار الميديا الجديدة، ألنه محاصر أصالً مع غياب الحريات 
غير أنني أريد أن أبقى اليوم . وعدم وجود دخل كاف من المبيع واإلعالن لتحريره من الرقّ الحكومي

  .ى ذاكرتي وأنا أستعيد شيئاً قاله عن روبرت ميردوخ ونموذجه الصحافيمع راسل، فقد عاد مقاله إل
 عن قبول أسرة بانكروفت التي تسيطر على 2007) مايو(كان راسل يشير إلى أخبار تسربت في أيار 

. بيع هذه الجريدة االقتصادية البارزة إلى ميردوخ مقابل خمسة باليين دوالر» وول ستريت جورنال«
. 1969سنة » نيوز أوف ذي وورلد«، وكان اشترى 1/8/2007الجريدة فعالً في وميردوخ اشترى 

إنهم ما كانوا فعلوا لو عرفوا » وول ستريت جورنال«وقال كريستوفر بانكروفت، من األسرة التي باعت 
وميردوخ اعتذر في إعالنات على صفحات الجرائد إال أن االعتذار ال يكفي، ولن . حجم الفضيحة التالية

  .ع التحقيقات األميركية المقبلةيمن



  

  

 
 

  

            29 ص                                    2211:         العدد       20/7/2011 األربعاء :خالتاري

» وول ستريت جورنال«راسل قال إن ميردوخ ينشر الكآبة في قاعات التحرير منذ زمن، وإن شراءه 
يكون » كل شيء للبيع«نذير قاتم للصحافة في كل مكان، فعندما يكون اإلعالن في واجهة المتجر 

  .»المتجر أغلق«اإلعالن التالي إن 
يه الصحافة الورقية على دراسة أو وثيقة ألقاها جون كارول، رئيس التحرير مقال راسل توكأ في نع

ماذا سيكون «في الجمعية األميركية لرؤساء التحرير عنوانها » لوس انجليس تايمز«األسبق لجريدة 
  .»مصير الصحف

زءاً من رأى كارول أن المالك الجديد تضيق عينه بهدف الجريدة، فبعد أن كان كسب المال في السابق ج
. العمل، أصبح اآلن كل شيء، وانتهت فكرة أن الجريدة يجب أن تقود وأن عليها مسؤولية تجاه الجمهور

  .وبدا كارول كأنه يتحدث عن ميردوخ من دون أن يسميه
والمقال يشير إلى . »البزنس«ثمة أمثلة أميركية كثيرة على تحول الصحافة األميركية من الرسالة إلى 

التي تملكها بمبلغ » تايم ميرور«ومجموعة » لوس انجليس تايمز «2000سنة » تريبيون«شراء مجموعة 
ونحن هنا ال . ثمانية باليين دوالر، وكيف تحول العمل بعد ذلك إلى طلب الربح والتوفير في اإلنفاق فقط

هر نتحدث عن جريدتين أو ثالث، فالمجموعات المشار إليها تملك مئات الصحف، وبعض هذه بين األش
  .واألقدم في أميركا كلها

كتبه ثالثة أساتذة جامعيين ينتقدون أداء الصحافة األميركية إزاء جورج » عندما تفشل الصحافة«الكتاب 
بوش االبن ونائبه ديك تشيني وعصابة الحرب كلها، ومعهم الكونغرس المتقاعس، وأختار مثالً واحداً من 

راطي روبرت بيرد، وهو زعيم الديمقراطيين في مجلس الكتاب هو كيف أهمل موقف السناتور الديموق
الشيوخ، لمعارضته الحرب وأبرز كالم الناطق باسم البيت األبيض آري فاليشر، وهذا أعرفه كليكودي 

  .متطرف حتى لو أنكر ذلك
من تأليف نيل هنري الذي يقول إن بهلوانية الصحافيين في عصر الميديا » كرنفال أميركي«الكتاب 
جعلت الجمهور يفقد الثقة بهم، وأصبح الصحافي الجديد يحاكم ويدين ويصدر الحكم قبل أن يمثل الجديدة 

المتهم أمام المحكمة، أو هو مذيعة حسناء راتبها ماليين الدوالرات، تدبل عينيها وهي تحاول أن تدعي 
  .فهم مشاكل الطبقة الفقيرة

فما تعاني منه » كي لي حتى ال أبكي لكال تش«أقول لراسل بيكر وجون كارول ومؤلفي الكتابين 
الصحافة األميركية اليوم تجاوز الصحافة العربية، ونحن انتقلنا من طور النشوء إلى الهرم والعفن 

والسبب األهم غياب الحريات، والسبب المساوي في . والتآكل من دون أن نمر بمرحلة نهضة وسيطة
ة التوزيع، بالتالي قلة اإلعالنات، وهي العمود الفقري ألية األهمية عداء العربي للقراءة، ما يعني محدودي

  .صحيفة تريد أن تدعي الحرية واالستقالل
ثمة استثناءات مشرفة بدايات القرن العشرين واليوم، غير أنني أتحدث عن القاعدة ال الشذوذ عليها، وهي 

  .العربيةأما الميديا الجديدة فصنعت الثورات » صوت سيده«أن الصحافة القديمة 
  20/7/2011، الحياة، لندن

  
  الجديدة يجعل تحقيق المصالحة صعباً شبح العقوبات المالية ضد الحكومة: االزمات الدولية .75

أن تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطيني ضروري للحد من " اعتبرت مجموعة االزمات الدولية: رام اهللا
يادة قادرة على التوصل إلى السالم مع إسرائيل مخاطر العنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وتقديم ق

  ".ووضع هذا السالم موضع التنفيذ
نشرته اليوم )تحرُّك، لكن مراوحة في المكان: المصالحة الفلسطينية(وقالت في تقرير جديد لها بعنوان 

 يتبين في حين استغرق األمر أربع سنوات كي يتوصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق، فإنه قد"االربعاء 
في العمق، لم تتوصل أي من الحركتين إلى تصالح مع ذاتها . أن هذا كان الجزء األسهل من العملية
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بشأن المصالحة، وكالهما تعتقدان أن الزمن سيثبت أنها كانت على حق، وكالهما تخشيان عواقب تقديم 
ئيس الوزراء، لكن ثمة لقد كانت العقبة األكثر صعوبة حتى اآلن تتمثل في تحديد شخص ر. التنازالت

  ".عقبات أخرى كثيرة
توقّعان االتفاق الذي رعته مصر في " حماس"و"فتح"وتتناول االزمات الدولية بالدراسة الدوافع التي جعلت 

تراجع ثقة الفلسطينيين . بين أهم هذه الدوافع كانت التغيرات على الساحتين الدولية واإلقليمية"أيار وقالت
يات المتحدة، إضافة إلى اإلطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، جعلت الرئيس بالمفاوضات وبالوال

الفلسطيني محمود عباس يقرر إعادة النظر في توجهاته االستراتيجية، وكانت المصالحة أحد مكونات 
وعلى نحو مماثل، فإن التغيرات الحاصلة في مصر دفعت حركة حماس اإلسالمية إلى . توجهاته الجديدة

ل نحو مصر وقبول مقترحها، حتى في الوقت الذي جعلت فيه االضطرابات الشعبية في سورية من المي
  ".استدامة عالقاتها الوثيقة بنظام الرئيس األسد موضع شك

ال فتح " اإلسرائيلي في مجموعة األزمات، –ويقول روبرت بالشر، مدير مشروع الصراع العربي 
يها بفتح، ولم يتبخر انعدام الثقة بينهما هكذا فجأة؛ بل أن غيرت رأيها بحماس وال حماس غيرت رأ

  ".االتفاق أتى ليشكّل أحد التجليات الكثيرة وغير المتوقعة للربيع العربي
قد يكون االتفاق المجمد مناسباً لمصالح الطرفين قصيرة األمد، لكنه يثير القلق "وتقول االزمات الدولية 

إذا ظل تشكيل الحكومة . على فتح وحماس في أن تتحركا إلى األمامثمة مسؤوليات . على المدى البعيد
يمكن لهذه القضايا أن تشمل . عالقاً دون حل، عليهما، رغم ذلك، أن تتحركا بشأن القضايا الهامة األخرى

إدماج السلطتين في رام اهللا وغزة وذلك بتوحيد األجهزة التي ستشرف على الجزء األكبر من العملية؛ 
رعي الشرطة المدنية والدفاع المدني من القطاع األمني؛ ووضع حد لالعتقاالت على أرضية وإصالح ف

  ".سياسية؛ وضمان حرية التعبير والتجمع
طالما ظل شبح العقوبات المالية ضد الحكومة الجديدة . للمجتمع الدولي دور ينبغي أن يلعبه"وأضافت

أوروبا والواليات المتحدة أن تدركا أن استمرار على . يلوح في األفق، فإن تحقيق تقدم يبقى صعباً
االنقسام بين الفلسطينيين سيجعل من المستحيل إجراء انتخابات وسيديم األزمة الحالية المتعلقة بالشرعية؛ 

وهكذا، ينبغي أن يحكما . ويزيد من مخاطر العنف؛ ويحد من القدرة الدبلوماسية لعباس على المناورة
فعالها، خصوصاً ما إذا كانت ستنفّذ وقف إطالق نار متبادل مع إسرائيل على الحكومة من خالل أ

  ".وتخضع ألجندة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التفاوضية
العالم العربي "ويقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجموعة األزمات، 

في . والمجتمع الدولي ال يقدم مساعدة مفيدة. لحالييغلي؛ والنشطاء الفلسطينيون غاضبون من الشلل ا
تتحركان، لكنهما تراوحان في . هذه األثناء، تبقى الحركتان الفلسطينيتان الرئيسيتان عالقتين كل في جانبها

  ".المكان
  التوصيات

  ):حماس(وحركة المقاومة اإلسالمية ) فتح(إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
اع حول رئيس وزراء كفؤ واحترافي يتمتع بدعم دولي، وتجنب اإلصرار على التوصل إلى إجم-1

  .مرشح بعينه أو إقصاء مرشح بعينه
  :تشكيل حكومة تتكون من تكنوقراطيين غير محازبين تختارهم الفصائل التي. 2
   فلسطيني متبادل؛–تنفّذ وقف إطالق إسرائيلي .أ
  ة التحرير الفلسطينية؛تقر بمرجعية األجندة التفاوضية لرئيس منظم.ب
  تتم في النهاية المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني؛. ج
  :مايو بالتزامن، وليس بالتتابع، وذلك من خالل/ أيار4تنفيذ بنود اتفاق . 3
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الشروع في إدماج السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وذلك بتوحيد األجهزة التي ستشرف .أ
  زء األكبر من العملية، بما في ذلك ديوان الموظفين العام وهيئة الرقابة العامة؛على الج

الشروع بإصالح فرعي الشرطة المدنية والدفاع المدني في القطاع األمني فوراً، وتأجيل الفروع .ب
  األخرى إلى مرحلة الحقة؛

  تقديم الدعم والموارد الالزمة للجنة المصالحة االجتماعية؛.ج
ثقة الداخلية بالمصالحة بوضع حد للتحقيق واالعتقال على أسس سياسية؛ وإعادة النظر بعمليات بناء ال.د

الصرف التعسفي للموظفين الحكوميين؛ وضمان حرية التعبير والتجمع؛ ووقف التحريض؛ وإعادة فتح 
  المنظمات السياسية وغير الحكومية التي تم إغالقها والسماح لها بالعمل دون مضايقة؛

 النظر في قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة جميع القوانين والقرارات التي صدرت عن .هـ
 وفتح قضايا المحاكم التي تعتمد على مثل هذا 2007يونيو /حكومتي الضفة الغربية وغزة منذ حزيران

  التشريع لمراجعتها؛
بطة بها خالل العام القادم لإلعداد إجراء انتخابات االتحادات، والجمعيات المهنية والوحدات المرت. و

  النتخابات المجلس الوطني الفلسطيني؛
  .إطالق حوار استراتيجي لتحديد المبادئ واألولويات للحكومة الوطنية. ز

  ):حماس(إلى حركة المقاومة اإلسالمية 
حظى بالتفويض التأكيد علناً على أنه وبانتظار إعادة تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية، فإن رئيسها ي. 4

  .للتفاوض مع إسرائيل وأن أي اتفاقية سيتم عرضها على استفتاء عام وأن الحركة ستحترم النتيجة
  :إلى حكومات أوروبا والواليات المتحدة

اإلعالن بوضوح عن أنها ستحكم على حكومة الوحدة الفلسطينية استناداً إلى أفعالها، وعلى وجه . 5
  :الخصوص إذا كانت

   متبادالً إلطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين؛ستنفذ وقفاً
  .تعتبر مرجعيتها األجندة التفاوضية لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية

الضغط على إسرائيل لتستمر في تحويل عائدات الضرائب إلى حكومة السلطة الفلسطينية التي . 6
  .ستشكَّل وفق ما هو موصوف أعاله

  :إلى الحكومة المصرية
هيل الحركة من خالل معبر رفح بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل للسماح لجميع الراغبين تس. 7

  .بالمغادرة بالقيام بذلك في الوقت المناسب
النظر بالسماح بحركة السلع من خالل معبر رفح من أجل الحد من التهريب تحت الحدود بين غزة . 8

  .ومصر
  :عربيةإلى حكومات الدول األعضاء في الجامعة ال

) الواليات المتحدة، روسيا، االتحاد األوروبي، واألمين العام لألمم المتحدة(إبالغ أعضاء الرباعية . 9
بأنها ستدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وفقاً لما هو موصوف أعاله وتشجيع اآلخرين في المجتمع 

  .الدولي على التعامل معها
  .لطة الفلسطينية فوراًإنجاز التزاماتها المالية تجاه الس. 10
  .تأسيس آلية لإلبالغ، والمراقبة وتسوية النزاعات لدعم تنفيذ اتفاق المصالحة. 11

  :إلى حكومة الواليات المتحدة
االستمرار في تقديم المساعدة لميزانية الحكومة الفلسطينية الجديدة المشكّلة بناءاً على ما هو . 12

  .موصوف أعاله
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س خفض دعم الميزانية لهذه الحكومة، االستمرار في تقديم المساعدة التنموية في حال قرر الكونغر. 13
للسكان واالمتناع عن تطبيق العقوبات، خصوصاً في القطاع المصرفي، أو إعاقة المساعدة التي قد 

  .ترغب دول أخرى بتقديمها
  :إلى حكومة إسرائيل

لفلسطينية المشكَّلة طبقاً لما هو موصوف االستمرار بتحويل عائدات الضرائب إلى حكومة السلطة ا. 14
  .أعاله

  .السماح باستيراد مواد البناء إلى غزة وتصديرها منها. 15
  :إلى المجتمع الدولي

السماح، إلى أقصى حد يسمح به القانون، للمشاريع الممولة من قبل المانحين باستعمال مواد البناء . 16
  .ا مع مصرالتي تدخل غزة من خالل األنفاق تحت حدوده

تشجيع إسرائيل على زيادة حركة المواد الداخلة إلى غزة ومصر والمصدرة منهما لتعزيز عمل . 17
  .معبر رفح كما هو موصوف أعاله

 20/7/2011القدس، القدس، 
  

  األمم المتحدةفي  بطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية للتقدمالمحاولة الفلسطينية  .76
  أنيس فوزي قاسم

منظمة التحرير الفلسطينية للتقدم بطلب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، لالعتراف بفلسطين            تسعى قيادة   
وتثور حاليا تهديدات أميركية بإحباط هذا المسعى،       .  كدولة عضو في المنظمة الدولية     1967ضمن حدود   

ـ             دول األوروبيـة   وتهديدات إسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، وتساير بعـض ال
.  اإلسرائيلية، بينما تساير معظم الدول العربية واإلسالمية موقف القيادة الفلـسطينية           -المواقف األميركية 

لهذه الخطوة، كأن القيادة الفلسطينية تخوض حربا       " تسخين"ويبدو أن اإلعالم بمختلف اتجاهاته يلعب دور        
  .شرسة ضد إسرائيل والواليات المتحدة

 من المقاالت اإلسرائيلية للدفاع عن موقف إسـرائيل فـي معارضـة مـسعى القيـادة                 وظهرت سلسلة 
وهـذا  . الفلسطينية، مستعرضة الكثير من المسائل القانونية، السيما وضع األراضي الفلسطينية المحتلـة           

مـم   التعليق على جدوى الذهاب إلى األ      - ثانيا - الرد على هذه األطروحات القانونية، و        - أولًا -يقتضي  
  .المتحدة لطلب االنضمام كعضو في المنظمة الدولية

I-الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة   
يطرح اإلسرائيليون منذ احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة أطروحات عديدة لتبرير استمرار احـتاللهم              

  .لهذه المناطق بل واستعمارها
لة من قبل األردن، وغزة أرض محتلة من قبل مـصر،           الضفة الغربية أرض محت   :  األطروحة األولى  -أ  

وحيث أن ال أحد اعترف بضم األردن للضفة الغربية إال بريطانيا والباكستان، فإن موقف إسرائيل فـي                 
هذه األراضي أفضل من موقف األردن ومصر، باعتبار أن إسرائيل اكتسبت هذه األراضي فـي حالـة                 

  .حرب دفاعية
ودا بلوم، أستاذ القانون الدولي في الجامعه العبريه في مقالة نشرها فـي عـام   هذه مقولة طورها بداية يه   

، ثم سار على نهجه إلياهو لوترباخت، وستيفن شويبل، وقاضي محكمة العدل العليا اإلسـرائيلية،               1968
  .مئير شمغار، وسايرهم أساتذة قانون مثل جوليوس ستون، وهم جميعا ينتمون لنفس المدرسة الصهيونية

ن فساد هذه األطروحة يبدأ من نقطة انطالقها األولى، إذ تقوم على افتراض أن األراضي المحتلة هـي                  إ
أراضي فضاء ال سكان فيها، وقد كانت الغزوات االستعمارية األولى في القرون السابقة تعتمد على هذه                
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 - في الواقع  -السكان، وهذا   النظرية في استعمارها األقاليم في إفريقيا وآسيا، باعتبارها أراض خالية من            
  ".أرض بال شعب لشعب بال أرض"استمرار لمقوالت الصهيونية األولى، من أن فلسطين 

قطاع غزة، بل كان دخول الجيـوش       " باحتالل"الضفة الغربية، ولم تقم مصر      " باحتالل"إن األردن لم يقم     
فاع عن النفس الجماعي، وذلـك      العربية ممارسة لمعاهدة الدفاع المشترك، وهي شكل من أشكال حق الد          

كما أنه، وخالفًا للدعاية اإلسـرائيلية، لـم        .  من ميثاق هيئة األمم المتحدة     54-52كما وردت في المواد     
فيما عـدا مـا     ( 181تتجاوز الجيوش العربية التي دخلت فلسطين خطوط التقسيم الواردة في القرار رقم             

  ).جرى في القدس
مثلين عنهم، وقام األردنيون بانتخاب عدد مساو من الممثلين عنهم كـذلك،            ثم قام الفلسطينيون بانتخاب م    

، وجرى التصويت على وحدة الضفتين، ولم يكن        24/4/1950واجتمعوا كأعضاء في مجلس النواب في       
التصويت على ضم الضفة الغربية إلى الشرقية أو العكس؛ بل إن القرار الذي جرى التصويت عليه يقوم                 

رير المصير للشعبين، وهذه ممارسة جائزة في القانون الدولي ألن ممارسة حق تقرير             على أساس حق تق   
المصير لشعب ما، تكون بإعالن استقالله أو انضمامه إلى شعب آخر، وهذا ما جرى في الضفة الغربية                 

  .والضفة الشرقية، إذ تم الدمج بينهما، ولم تتم عملية إلحاق إحداهما باألخرى
 مصر لم تعلن ضم أو إلحاق القطاع بها، بل مارست علـى القطـاع دور األمـين                  أما قطاع غزة، فإن   

  .والراعي له، وقد جرى قضاء المحاكم اإلدارية في مصر على ذلك
بداية، البـد مـن     . األردن للضفة االغربية  " بضم"وينعى القانونيون اإلسرائيليون أن دولتين فقط اعترفتا        

. ال ينـشئ وضـعا    " ال يغير من الوضع شيًئا، ألن االعتـراف         تقرير أن االعتراف أو عدم االعتراف       
 لم تعترف بالصين الشعبية إال في سبعينيات القرن الماضي، ومع           - على سبيل المثال   -فالواليات المتحدة   

. ذلك كانت الصين دولة قائمة ومعترفًا بها، وتمارس صالحياتها على المسرح الدولي كدولة ذات سـيادة               
ولة اإلسرائيلية باعتراف دولتين فقط باألردن، فإن إسرائيل لم تحظ حتى اآلن بـاعتراف              وردا على المق  

دولة واحدة بوجودها في الضفة أو القطاع، وما زالت تعاني من وضعية قانونية منبـوذة فـي المـسرح             
  .الدولي؛ بسبب وجودها في األراضي الفلسطينية المحتلة

ضي في حرب دفاعية، ما يبرر لها االحتفاظ بها، فإن هذا القول            أما قول إسرائيل إنها اكتسبت هذه األرا      
ال يجد له سندا في القانون الدولي، كما أنه يتعارض بشدة مع أهم مبادىء القانون الدولي المعاصر، التي                  

 الصادر عن مجلس األمـن، وأي قـول         242ال تجيز اكتساب أرض الغير بالقوة، وعلى هذا قام القرار           
  .نكوص للوراء إلى ما قبل عصر ميثاق هيئة األمم المتحدةبخالف ذلك هو 

أن إسرائيل غير ملزمة باالنسحاب من جميع األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك           :  األطروحة الثانية  -ب  
، "األراضي المحتلـة  "وليس من   " أراض" الذي نص على وجوب انسحاب إسرائيل من         242بداللة القرار 

يد من قانونيي المدرسة الصهيونية الذين راحـوا يبـررون اسـتعمار معظـم              وتبنى هذه األطروحة العد   
  .التعريف” ال“األراضي المحتلة بسبب غياب 

هذه أطروحة ال سند لها في التاريخ الدبلوماسي للقرار وال في التفسير القـانوني المتبـع فـي تفـسير                    
التعريف وردت في صيغة    ” ال“أن  التعريف من النص اإلنجليزي ال ينفي       ” ال“القرارات، ذلك أن غياب     

القرار الفرنسي واإلسباني والروسي والصيني، وهي صيغ تحمل ذات الوزن والقوة للنص االنجليـزي،              
  فلماذا االعتماد على النص اإلنجليزي فقط وإهمال أربعة نصوص أخرى لها نفس المفعوليه والوزن؟

أنه   ال يؤثر على المبدأ الصريح والراسخ من  التعريف” ال“من الضرورة اإلشارة إلى أن غياب أو وجود         
ال يجوز اكتساب أراضي الغير بالقوة، ولو سمح إلسرائيل تنفيذ تفسيرها، النهار مبدأ قانوني هو ركيزة                

التعريـف  ” ال“األمن والسلم الدوليين، أال وهو عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة، لذا يجب تفسير               
  .يعلى ضوء هذا المبدأ الرئيس
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وأخيرا، جاء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار حاسما لهذا الجدل؛ حيـث قالـت    
 وحدود  1949هي تلك األراضي الواقعة بين خط الهدنة لعام         " األراضي الفلسطينية المحتلة  "المحكمة إن   

ذا التعريـف، وهـذا يقطـع أن        فلسطين التاريخية من الناحية الشرقية، ولم تقدم المحكمة أي استثناء له          
التعريف، ولم تعطها أي قيمة قانونية في التفسير، وهـذا          ” ال“المحكمة الدولية لم تعترف بمغزى غياب       

  .التعريف” ال“الموقف القانوني ألعلى محكمة في العالم يطيح بكل أطروحات فقهاء 
لمسألة الحدود الدولية، والسؤال    وال يسع المرء إال أن يضيف أن فتوى محكمة العدل الدولية لم تتعرض              

الذي طرحته الجمعية العامة لألمم المتحدة على المحكمة لم يتصدى لمسألة الحدود، بـل كـان الـسؤال                  
األراضي "وبالنتيجة، فإن   . مقتصراً على قانونية بناء الجدار، أو الجزء األكبر منه، في األراضي المحتلة           

 امتالك أو االستيالء علـى أي       -242 بما في ذلك القرار      -الدوليالتي حرم القانون    " الفلسطينية المحتلة 
  .1967جزء منها هي فلسطين ضمن حدود

إن آراء فقهاء القانون الدولي، مصدر من مصادر القانون الدولي، بالتالي يجـب             :  األطروحة الثالثة  -ج  
ائيل الحـق فـي     أخذ ما يقوله شمغار وبلوم ولوترباخت وستون وشويبل ويوجين روستو من أن إلسـر             

د /38احتالل األراضي الفلسطينية واالحتفاظ بها، باعتبار أن آراء هؤالء الفقهاء تقع ضمن نص المـادة                
  .من ميثاق محكمة العدل الدولية، التي نصت على احترام آراء فقهاء القانون الدولي

بر مـن فقهـاء القـانون       د من ميثاق المحكمة صحيح؛ بالتالي فإن هناك أعدادا أك         /38ما ورد في المادة     
الدولي الذين يعارضون المدرسة الصهيونية على رأسهم ماليسون وجويجلي ودوجارد وبويل وفـاينبرج             

، وسالمون وجولدستون وفالك، ويضاف إلى ذلك التقـارير الدوليـة           )وهو شيخ القانونيين اإلسرائيليين   (
درة عـن مجلـس األمـن الـدولي         الصادرة عن منظمات حقوق إنسان وطنية ودولية، والقرارات الصا        

والجمعية العامة لألمم المتحدة، ثم آراء قضاة المحكمة الدولية، وهي جمعيها تستند إلى مبادىء قانونيـة                
  .د/38يضعها ويدافع عنها رجال قانون يقعون كذلك تحت مظلة المادة 

صادر القانون الـدولي،    بالنتيجة، ليس من سبب لالتكاء على آراء القانونيين اإلسرائيليين كمصدر من م           
  .وإهمال اآلراء األكثر وزنًا وأوسع انتشارا

إن حدود إسرائيل غير آمنة وضيقة، السيما في الوسط بحيث ال يتجاوز الوسـط              :  األطروحة الرابعة  -د  
  .عن عشرة أميال، وهذا يتطلب توسعا ألغراض أمنية

 التقسيم لم يأخذ الجوانب األمنية بعـين        ربما كانت هذه األطروحة أضعف دفاع لدى إسرائيل، ألن قرار         
االعتبار، وال أدل على ذلك من خطوط التقسيم المتعرجة والمناطق المتداخلة بين الدولة اليهودية والدولة               

وحين وافقت إسرائيل على قرار التقسيم وافقت عليـه         ). يافا كانت عربية ضمن الدولة اليهودية     (العربية  
  .ن باإلمكان تفصيل دولة يهودية على مقاس األطماع الصهيونيةبكل ما له وما عليه، ولم يك

إن الحديث اإلسرائيلي عن الحدود األمنية وضرورة توسيعها كالم لم يرد إال في أدبيات القـرن الثـامن                  
عشر والتاسع عشر ومطلع القرن الماضي، حيث كانت الدول االسـتعمارية تقـايض علـى األراضـي                 

 بيكو تبرهن على العقلية االستعمارية التي ما زالـت          -يعي التفاقيات سايكس  المستعمرة، والتاريخ التشر  
  .تحكم القرار اإلسرائيلي

إن عهد االستعمار وتفصيل األقاليم المستعمرة على مقاس الـدول االسـتعمارية انتهـى، بـل أصـبح                  
 -موح بـه     جريمة في القانون الدولي، وأصبح مـن المـس         - شأنه شأن التمييز العنصري    -" االستعمار"

  . المناضلة ضده بكل الوسائل بما في ذلك القوة المسلحة-قانوناً
يقول اإلسرائيليون إن إلسرائيل حقوقًا قانونية خارج حدود الخط األخـضر،           :  األطروحة الخامسة  -هـ

  .1967التي أحاطت بحرب عام" الظروف الخاصة"وهذه الحقوق تجد مناطها في 
، يمكن للطرف الفلسطيني الدفع، بـأن الظـروف         "الظروف الخاصة "دون الدخول في البحث عن ماهية       

الخاصة التي تعطي إلسرائيل الحق في التوسع خارج الخط األخضر تعطي للطرف الفلسطيني الحق في               
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التوسع داخل الخط األخضر؛ ألن قرار التقسيم كان واضحا في إجراء التداخل الطويل والعميق في حدود                
  .كل من الدولتين

تساءل أحدهم، هل يعقل أن يطالب المفاوض الفلسطيني بذلك في حالة الضعف التي هو عليها اآلن؟                وقد ي 
والجواب، إن حالة الضعف هذه، مصدر؛ قوته ألن ال شيء يخسره، فلماذا التردد؟ وإذا بدأت إسـرائيل                 

ي مـسح ذات    ، فلماذا ال يبادر الطرف الفلسطيني في اإلسهام ف        )الخط األخضر (في مسح خطوط الهدنة     
  الخطوط؟

إن األراضي الفلسطينية أراض محتلة بموجب القانون الدولي، وذلك كما أكدتـه محكمـة              :  الخالصة -و
، مضافًا إليه مجموعة القرارات الصادرة عـن        2004العدل الدولية في قرارها االستشاري الصادر عام        

وهذا الوضع يحرم على إسـرائيل      . نفردهيئة األمم المتحدة، والتقارير الدولية ومواقف الدول على نحو م         
القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع هذه األراضي، بل إن قيامها بخالف ذلك يهددها بارتكاب جريمـة                  

  .حرب
كما أن هذا الوضع يجعل السيادة للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل، حتى لو كانت هـذه الـسيادة                  

  .الحتاللبسبب السيطرة الفعلية لسلطة ا" نائمة"
II-التقدم بطلب لالنضمام إلى األمم المتحدة   

 الحق في ممارسة حق تقرير المـصير علـى          - كما أكدته محكمة العدل الدولية       -إن للشعب الفلسطيني  
  .أرضه، وهذا اإلعالن تأكيد لموقف دولي متواصل وثابت وواضح ولم يطرأ عليه أي تبديل أو تغيير

سطينية أن التقدم بطلب عضوية، واالنضمام إلى األمم المتحـدة، سـوف            وربما وقر في ذهن القيادة الفل     
إن كان هذا صحيحا، فإن القيادة أخطأت في تـصورها؛          . يجسد هذا االلتزام الدولي بحق تقرير المصير      

  :لألسباب التالية
ـ                  -أ   ن  إن العضوية في األمم المتحدة مشروطة بصدور قرار من الجمعية العامة، بناء علـى توصـية م

، وصدور توصية من مجلس األمـن سـوف         ) من ميثاق األمم المتحدة    4/2المادة  (مجلس األمن الدولي    
أو الفرنسي، بالتالي فإن هذه المحاولة محكوم عليها بالفـشل          /أو البريطاني و  /يصطدم بالفيتو األميركي و   

  .مسبقًا، من الناحية اإلجرائية على األقل
 االنضمام إلى األمم المتحدة قد مر بنجاح من مجلـس األمـن              وعلى سبيل الفرض الساقط أن طلب      -ب  

عضوا في المنظمة الدولية، فما هي الفوائد التـي سـيجنيها           " فلسطين"الدولي والجمعية العامة وأصبحت     
فإن وضع منظمة التحرير في األمم المتحدة هو وضع لم تتمتـع      . ال شيء تقريبا  : الفلسطينيون؟ والجواب 

ر وطني أخرى في تاريخ المنظمة الدولية، بل إن منظمة التحرير تتمتع بامتيـازات ال               به أي حركة تحري   
 لالنعقـاد   - على سبيل المثال   -تتمتع بها بعض الدول، ألن منظمة التحرير تستطيع دعوة مجلس األمن            

من النظام الداخلي للمجلس، بينما المنظمـات األخـرى         ) المقتصرة على الدول   ( 37على أساس المادة    
وتتمتع منظمـة التحريـر     ). المقتصرة على المنظمات غير الدول     ( 39تدعو المجلس على أساس المادة      

بمقعد كامل في جميع المنظمات الدولية المنبثقة عن هيئة األمم، ولها اعتراف دبلوماسي من أكثر من مئة                 
. كذلك بعثاتها الدبلوماسـية  دولة، ويتمتع رئيسها في العديد من الدول باالمتيازات المقررة لرئيس دولة، و           

وتشارك في الجامعة العربية والمنظمات المنبثقة عنها بعضوية كاملة، وتقف على قدم المساواة مع بـاقي      
فمـاذا بقـي لمنظمـة      . الدول األعضاء، وكذلك الحال في منظمة المؤتمر اإلسالمي ودول عدم االنحياز          

  ا فيما لو أصبحت عضوا في المنظمة الدولية؟التحرير من مكاسب تفتقر إليها حاليا وسوف تكتسبه
 إذا كان ما ورد أعاله صحيحا، فلماذا هذه الضجة التي تمارسها الواليات المتحدة وإسـرائيل علـى                  -ج  

  كافة األصعدة إلحباط المسعى الفلسطيني؟
  تحـبط أي مـسعى     - وهي ممارسة إسرائيلية ثابتـة وواضـحة       -والجواب هو، إن القيادة اإلسرائيلية      

على سبيل المثال، الجميع يدرك أن إسرائيل ال تتعامـل مـع     . فلسطيني لتسجيل أي تقدم ولو كان معنويا      
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قرارات المنظمة الدولية باحترام، وأن هذه القرارات أصبحت مجرد تسجيل مواقف ليس إال، وال تترجم               
ي محاولة لتمرير قرار    على أرض الواقع ألي شيء مادي، ومع ذلك تسعى إسرائيل سعيا حثيثًا إلحباط أ             

على سبيل المثال، لـم     . (من المنظمة الدولية، أو أي مؤتمر دولي آخر فيه تعاطف مع القضية الفلسطينية            
، 1975الـصادر عـام     " الصهيونية شكل من أشكال العنـصرية     "تقف محاوالت إسرائيل في إلغاء قرار       

ركية إلحباط مشاريع القرارات فـي      ، كذلك جندت إسرائيل كل الطاقة األمي      1991ونجحت في ذلك عام     
  ). المتعلقة بإسرائيلII وIديربان 

 وإذا كان السابق صحيحا، فلماذا تسعى القيادة الفلسطينية بهمة ونشاط إلى المضي قـدما فـي هـذه                   -د  
  الخطوة رغم الصعوبات والعقبات والفوائد الضئيلة التي سوف تجنيها؟

فال المفاوضات  . بعد فشل كل أنشطتها وعلى كل الصعد      "  به تلعب"الظن عندي أنه ليس لديها شيء آخر        
  .أدت إلى شيء وال المصالحة الفلسطينية أنجزت وال وضع الشعب الفلسطيني أصبح أقّل قهرا وتدهورا

يضاف إلى ذلك، أن هذه اللعبة، لعبة االنضمام إلى المنظمة الدولية هي لعبة بال تكاليف، أو ذات كلفـة                   
 المقارنة بـين    - على سبيل المثال   -ولو اقترحنا   . القيادة الفلسطينية تحمّل هذا العبء    منخفضة، وتستطيع   

لعبة االنضمام إلى المنظمة الدولية، ولعبة االستفادة من الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية أو تقرير               
عالية، لرأينا أيـن    جولدستون، وهي لعبة ذات مردود عاٍل وضاغط على القيادة اإلسرائيلية، وذات تكلفة             

  .تضع القيادة أولوياتها
   ن يقول  : " من التذكير بمعادلة الزويل الذي يقول في أي خطاب يجب طرح األسئلة            - في الختام  -ال بدم

إذ أن الذي بادر إلى هذا التحرك قيادة أثبتـت فـشلها فـي              . لكي ندرك عقم المحاولة الجارية    " ماذا لمن 
، وهـي تكـرر   )النهج التفاوضي دون التمسك بأدوات الضغط األخرى(وسلو النهج، منذ توقيع اتفاقيات أ 

مقوالت ال طائل تحتها، إذ أن المحاولة الجارية حاليا ذات فوائد ضئيلة وبتكاليف زهيدة، وإن هذه القيادة                 
الفاشلة كلفت جناحا آخر من القيادة الذي ثبت فشله بدوره كذلك، حين لم يحفـظ أسـرار المفاوضـات                   

  )نشر أوراق المفاوضات(اقها، وتمكن العابثون من نشرها كالغسيل القذر وأور
  !!.فهل نحن أمام ملهاة جديدة مثل ملهاة أوسلو والمفاوضات التي ال تتوقف وال تنتج أي طحين

  19/7/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

  فماذا أنتم فاعلون؟...  .77
  نهلة الشهال

المتحدة، إثر اجتماع الرباعية الذي وصف بالفاشل في واشنطن منذ أسبوع، أنهـا تقـف               أعلنت الواليات   
بحزم ضد مبادرة الطلب من الجمعية العامة لألمم المتحدة التصويت على إعالن دولة فلسطينية في أيلول                

عـاءات  وبان بوضوح أن اد   . الرباعية لم تتمكن من الخروج بموقف، وإن شكلي، ينقذ ماء الوجه          . المقبل
استئناف المفاوضات، وما يقال له العملية السلمية، كبديل عن التقدم بهذه المبادرة لم تكن سوى محاوالت                
. للتمييع، بينما حكام إسرائيل ال يتوقفون عن التصعيد والتحدي واالمعان فـي االجـراءات االحتالليـة               

لعامة، وهو اضعف االيمان، ولكنه أمر      وأعلنت الجامعة العربية أنها هي من سيتقدم بالطلب من الجمعية ا          
جيد بسبب ما كنا اعتدنا عليه من امحاء هذا االطار، إال حين يطلب منه تأييد مشاريع الناتو، كمـا فـي                     

  .حالة اتخاذ قرار الحرب في ليبيا
اسرائيل تمكنت في اآلونة االخيرة مما يمكن تسميته إظهار نفوذها على حكومات العـالم، حتـى قـال                  

هنأ قادتها أنفسهم بقـوة عالقاتهـم الدولـية      . ضلون أنها مدت حدودها الى أوروبا كلها، وهذا محق        المنا
شكروا علنـاً حكومـة     . معتـبرين ذلك تعبيراً عن الدعم السياسي والتأييد الذي يحظون به، وهم محقون           

كومـات أوروبـا ألن   اليـونان ألنها قـامت بدالً عنهم بمنع أسطول الحرية من اإلبحار الى غـزة، وح     
مطارات العديد من بلدانها ـ وعـلى رأسها فرنسا وسويسرا وبلجيكا ـ منعت مسبقاً المناضـلين مـن     
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ومن تمكَّن منهم من السفر اعتُقل في مطار بـن غوريـون            . من ركوب الطائرات  » أهالً فلسطين «حملة  
وتنظيم ترحيلهم، ولم يجد أحـد      وعومل بعنف وسجن، واكتفت القنصليات بزيارة المعتقلين في السجون،          

حاجة الستنكار المنع من دخول بلد يدعي أنه جزء من العالم المتحضر، ويسافر مواطنوه الـى أوروبـا                  
وال استنكروا المعاملة الفظة في المطـار االسـرائيلي، والـضرب           .. بحرية ومن دون تأشيرات دخول    

وقـد  . ماتهم بحتْ وهم يصرخون بأنهم مـسالمون      وال همهم أن أصوات المناضلين وتنظي     . المبرح أحياناً 
استخدمت ضد الحملتين، البحرية والجوية، كل العراقيل التي يمكن تخيلها، بدءاً من تلك التي تعتد بسيادة                
الدول وحقها في اتخاذ قراراتها من دون حاجة لتبريرها، وانتهاء بمعاكسات إدارية تخالف قوانين تلـك                

بل ضرب المناضلون   .  االساسية المكونة ألوروبا، وعلى رأسها حرية تنقل االفراد        البلدان نفسها والحقوق  
وفي . في اثينا وفي مطارات أوروبا، من قبل شرطة أوروبية قــامت بالعـمل القذر نيابة عن اسرائيل              

 األثناء، استمرت السلـطات الدولية عبر أرفع المسؤولين، في إدانة تلك الحمـالت، واعتبارهـا غيـر               
، كما قال السيد جوبيه وزير الخارجية الفرنسي مؤخراً، متابعاً كالم بان كي مون              »غير محببة «مناسبة، و 

وأوباما كما مسؤولو الرباعية، هي نفسها تلك التي فشلت في اجتماعها االخير الخاص باستئناف العمليـة                
  .السلمية

ن عقابية على كل تعبير عـن الـدعوة الـى           وتتويجاً لكل ذلك، أقر الكنيست االسرائيلي منذ يومين قواني        
هـذا  «ولم يأبه بتحفظات مسؤولين اسـرائيليين أنفـسهم ضـد اعتمـاد             ! مقاطعة منتجات المستوطنات  

، وال بما قالته منظمات اسرائيلية تعمل في مجال حقوق االنسان أو الحريات العامة، وأسـاتذة                »التطرف
كان التـصويت نفـسه     . اسرائـيل» ضارة بسمعة « أو   من أن هذه القوانين غير دستورية     ...كـبار الخ 

 120 معارضاً من أصل     38 صوتاً مؤيداً بمقابل     47معبراً عن الطابع األخـرق لهـذه الخطوة، إذ نالت         
وهنــاك  . وهذه أغلـبية غريبة بما أن االمر يتعلق بمسألة اساســية         .  عضواً 35عضواً، أي بامتناع    

تهدف تعزيز الخطة االسرائيلية في إطالق االحتالل الى أبعد مدياته،          قوانين أخرى على الطريق، كلها تس     
وفي ممارسة سياسة فصل وتمييز عنصريين حقيقية، وفي اعتماد القمـع بكل االحـوال، وفي التبـاهي               

  .بمــسار إجرامي حد الجنون، وإن كان في نهاية المطاف انتحارياً وال شك
قـال نتنـــياهو فـي    . دخالً رادعاً لسلطة مـا فـي العـالم   من الواضح أن قادة اسرائيل ال يخشون ت    

، وهو يعني بـذلك أن المـستوطنات        »الدولة اليــهودية «الكــنيست إنه ضد المقاطعة التي تستهدف       
وفي صعيد آخر ترد أنباء، ما تلبث أن تُنفى من دون           . القائمة في الضفة الغربية هي جزء من هذه الدولة        

مواقف لليونيسكو من تعريف القدس ومن مسائل تصنيف التـراث، أو عـن             ان يلغي ذلك صدقيتها، عن      
تضمـين كتب التاريخ والجــغرافيا الفرنسية الجديدة ما يعتبر القدس عاصمة إلسرائيل، عالوة علـى              

وفي محطـة أخيـرة، يتنــاول قـادة         . روايات أخرى للوقائع تنحاز بصالفة لوجهة النظر االسرائيلية       
  .شة مخططاتهم لشن حرب وشيكة على لبناناسرائيل بعلنية مده

فماذا أنتم فاعلون؟ حكومات وحركات سياسية عربية، بدءاً من تلك الفلسطينية التي يفيض الموقف عـن                
  حدودها بالطبع؟

التي شكلت األساس الناظم للـسياسة حيـال        » العملية السلمية «ثمة انكشاف غير مسبوق لموت ما يسمى        
وكان االساس المعتمد ذاك ينطبق على االصعدة       . عقــدين االخيرين على االقل   المسألة الفلسطينية في ال   

وهـو يـسـبق   . وهو أرخى بثقله على الحركات النـضالية نفـسها . كافة، الدولية والعربية والفلسطينية   
ثمـة ارهاصـات لبـدائل      . اتفــاقيات أوسلو بزمن، حيث لم تفعل هذه االخيرة غير تكريسه رسـمياً           

كنها الحفاظ على العملية الصراعية حية، يندرج ضمنها التقدم من الجمعية العــامة لطلـب            نضالـية يم 
المقاطعــة وسـحب    «، وحمــلة    )إذا لم يجر بصدده تسويق األوهام     (االعـتراف بدولة فلســطينية    

ـ . ، والمبادرة الى تنظيم االسطولين البحري والجوي، وسواها العـديد        »االستثمارات والعقوبات  نها ولكـ



  

  

 
 

  

            38 ص                                    2211:         العدد       20/7/2011 األربعاء :خالتاري

وفي بلورة هذه الرؤية يكمن     . تبقى خطوات غير منتظمة في رؤية، تأسيسـية هي األخرى، لما يواجهنا          
  .كل الموضوع اليوم

  20/7/2011، السفير، بيروت
  

   الفلسطينيةالمصالحةمأزق  .78
  فريد أبوضهير. د

ي أحـاول أن    أتمنى أن ال يشكل هذا المقال أي إساءة ألي شخص أو فصيل أو جهة فلسطينية، حيث أنن                
أعبر بصراحة ووضوح، وربما بشيء من الجرأة، عما يعتمل في صدور الكثيرين مـن أبنـاء شـعبنا                  
الصابر المناضل، الذي لم يفقد األمل يوما في تجاوز األزمات، وفي إزالة الظالل القاتمة التي تجثم على                 

نظمـة العربيـة واإلسـالمية      صدره نتيجة االحتالل وتداعياته، ونتيجة تآمر الكثير من الحكومـات واأل          
فها هي تجربة أسطول الحرية الثاني، وكذلك اعتقال الشيخ رائد صالح، باإلضافة إلى الحراك              . والغربية

الدولي الذي تقوده إسرائيل لمنع اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم، تشير بوضـوح إلـى                 
هو التضييق على الشعب الفلسطيني، والوقـوف بقـوة   : دالتفاف حكومات كثيرة في العالم حول أمر واح     

  .أمام رفع الحصار عنه، وإخماد أي صوت ضد الظلم الذي يمثله االحتالل
ولكن هناك أمران يبثان روح األمل لدى الشعب الفلسطيني بأن كل ذلك يمثل محاوالت يائسة إلخـراج                 

تيجة قوة الحق الفلسطيني الذي ألّـب الـرأي         إسرائيل من المأزق الذي تعيشه نتيجة الثورات العربية، ون        
األمر األول هو روح التغيير التي تسود العالم العربي، والتي تمثلـت فـي              : العام العالمي ضد إسرائيل   

الثورات التي تسعى إلى تجسيد إرادة الشعوب، واإلطاحة باألنظمة والحكومات التي شكلت نموذجا لروح              
األمر الثاني يتمثل بقـوة     .  االحتالل، واالعتراف بحتمية األمر الواقع     االستسالم، ودخلت نفق التطبيع مع    

اإلرادة للشعب الفلسطيني، وعدم المساومة على ثوابته التي اعترف بها المجتمع الدولي، والتي تمثل خطا               
تقف عنده القوى السياسية الفلسطينية كافة، بحيث أصبحت هذه الثوابـت تعكـس األرضـية المـشتركة       

  .الفلسطينيلإلجماع 
هذا األمر يقودنا إلى الحديث عن االختالف بين القوى الفلسطينية، وأعني هنـا تحديـدا حركتـي فـتح                   
وحماس، اللتين تمثالن القوتين المؤثرتين في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية فيما يتعلق بتطـورات              

المـدخل لحـل أي إشـكال بـين هـاتين           فاالتفاق على الثوابت الفلسطينية قد يكون       . القضية الفلسطينية 
  .الحركتين، وتجاوز المأزق الذي وصلت إليه األمور في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة

لن أكرر الحديث عن القواسم المشتركة بين فتح وحماس، ولن نجتر الكالم عن أهمية إنهـاء االنقـسام،                  
  .الوسائلواالنطالق في القضية الفلسطينية بوحدة وطنية محددة األهداف و

ما أود الحديث عنه هو أن الشعب الفلسطيني سئم االنقسام، ومّل التسويف والمماطلة في تجـاوز هـذه                  
، وكأنه ألعوبة بيد القوى الـسياسية،       2007المواطن الفلسطيني يشعر، ومنذ بداية االنقسام سنة        . المرحلة

المواطن عـاش أربـع     . الفصائلوأن قضيته وكرامته وإنسانيته باتت خارج الحسابات السياسية لبعض          
سنوات عجاف، زادت من معاناة وآالم مئات اآلالف من الناس، وحولت حياة الكثيرين إلـى جحـيم ال                  

وال يشفع لها أيضا الـشعارات      . وال يشفع لهذه الفصائل حسن النوايا، أو إلقاء اللوم على اآلخرين          . يطاق
  .البراقة، واالستعراضات اإلعالمية، في نظر المواطن

ال يليق بنا كشعب أن نقف متفرجين أمام ما يحدث من تراشق اتهامـات، ومـن إمعـان فـي تعطيـل                      
فما يحدث في الوقت الراهن في هذا الصدد هو نسخة مكررة عما حدث بعد اتفـاق القـاهرة                  . المصالحة

كـل  . 2007، وكذلك اتفاق مكة عام      2006، وما تال التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني عام          2005عام  
تلك االتفاقات، وبالرغم مما تضمنته من نصوص غاية في المثالية والعبـارات البليغـة حـول الوحـدة                  
الوطنية، والمصلحة الوطنية العليا، وتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني، والتصدي لالحتالل، وإصالح البيت            
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اتفاق في كل األمور، كل ذلك      الفلسطيني الداخلي، وتصوير العالقة بين الفصائل الفلسطينية وكأنها على          
ال يفي بالمطلوب في عين المواطن الفلسطيني، ألنها، بكل بساطة لم تؤد إلـى طـي صـفحة االنقـسام                    

  .والصراع، بل ظلت مجرد كالم معلق في الهواء، وأفكار ال تتردد إال في خيال البعض
يح أن حركـة فـتح،      صحيح أن هناك أطرافا تضغط على هذا الطرف أو ذاك، وتسعى للتعطيل،وصـح            

إال أن المراوحة في هذه القضية تـوحي        . والرئيس أبو مازن قد تحدى هذه السياسة بتصريحات واضحة        
فما يتطلع إليه الشعب هو أن يرى خطوات ملموسة على طريق           . بأن التقدم فيها ليس على سلم األولويات      

  .قالمصالحة، تثبت بأنها حقيقة واقعة، وأنها ليست مجرد حبر على ور
وربما تكون هناك حاجة    . األول آليات واضحة لتنفيذها   : انطالق المصالحة إلى هدفها يتطلب أمرين اثنين      

إلى ضمانة عربية، ومتابعة مصرية لتنفيذ هذه اآلليات، مع أن الشعب الفلسطيني قادر، إذا مـا تـوفرت                  
قيقية تعيد القضية إلى مكانتها     اإلرادة، على تنفيذ هذه اآلليات، وتذليل الصعاب، والوصول إلى مصالحة ح          

فوجود آليات محددة يمثل    . الطبيعية دون وساطة عربية، ودون لجان مراقبة من الدول الشقيقة والصديقة          
وبدون ذلـك،   . الوسيلة التي بها يتم تنفيذ النصوص التي تضمنتها االتفاقية، وترجمتها إلى واقع ملموس            

  .تبقى االتفاقية حبرا على ورق
فيجب أن يكون هناك خطوات محددة زمنيا، تؤدي كل         . ني هو الجدول الزمني لتنفيذ المصالحة     األمر الثا 

الجدول الزمني، وبـالطبع اآلليـات، همـا        . خطوة منها إلى الخطوة التالية، مع وجود رقابة على التنفيذ         
معنـى، وأنـه    الضمانتان األساسيان لترجمة المصالحة إلى واقع يلمسه المواطن، ويشعر بأن االتفاق له             

  .يستحق االحترام والتقدير، كونه يسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا لهذا الشعب
وال شك أن كل ذلك يجب أن يترافق مع صدق النوايا من الطرفين، والحرص علـى المـصلحة العليـا                    

  .كما أن ذلك يتطلب مرونة عالية من قبل الطرفين. والعامة، ألن ذلك يمثل روح االتفاق
مطلقة، وإنما يوجد مصالح وترجيح أمر على       " نعم"مطلقة، وال يوجد    " ال"بالعموم، ال يوجد في السياسية      ف

فإذا كان فشل المصالحة هو الخيار األسوأ، فبالتأكيد تصبح الخيارات األخرى األقل سـوءا تـشكل     . آخر
ور المتوافـق عليهـا مـن       وتبقى الخيارات كلها منوطة باألم    . مجاال واسعا للتحرك والوصول إلى اتفاق     

المتوافق عليهم الذين ينفذون تفاصيل االتفاق من جهـة         " الكفاءات"برامج وأهداف من جهة، وباألشخاص      
  .أخرى

إنني أدعي بأنني أعبر عن الكثيرين الذين سئموا دوران المصالحة في حلقة مفرغة، وعن الجمود الـذي                 
. طينية إلى أن تضع مصالح الشعب فوق كل االعتبـارات         وندعو الفصائل الفلس  . انتابها منذ التوقيع عليها   

وأوكد على أن تجاوز العقبات التي تعترض المصالحة إنما يمثل الحد األدنـى لمـا يـستحقه الـشعب                   
  .الفلسطيني من احترام وتقدير على صموده وصبره وثباته على أرضه

  16/7/2011، القدس، القدس
  

  ألونروامن أجل ا..  لومباردوبنهجهكذا اصطدمنا  .79
  *ياسـر عـزام 

.. بطريقة الذين يريدون إصالح النظـام، ال إسـقاطه        » األونروا«اعتاد الفلسطينيون على االحتجاج على      
وهذا ما حدث في الثورات العربية، حيث كانوا يطالبون في البداية بحقوقهم عبر إصالح النظام، فإذا لـم                  

لكننـا ال نريـد     . تقلون مباشرة إلى المطالبة بإسقاطه    يجدوا من هذا النظام من يسمع مطالبهم ويحققها، ين        
  فما العمل؟. لألونروا أن تسقط، نحن نريد إصالحها

الحراك ضد مدير عام األونروا في لبنان؟       » شخصنة«لماذا اتجهت الحملة باتجاه إسقاط الشخص؟ ولماذا        
التأكيـد أن شـعبنا     يحاول بعض اإلعالميين االستفسار عن هذا األمر عبر طرح تـشريح للمـشكلة، و             

  : الفلسطيني ينقسم إلى ثالثة أقسام في هذا الحراك
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مع التمسك باألونروا، لكونها الجدار األخير لالجئين الفلسطينيين، ولكونها شاهداً سياسياً علـى             .. األول
  . قضية الالجئين

ما يـرام، وأن نتـائج      فهو يريد إصالح األونروا، ألنه يعلم أنها فاسدة وأن عملها ليس على             .. أما الثاني 
  .عملها ال تتناسب مع حجم تمويلها

وهذا الـشخص   . حول المعركة شخصية ضد شخص وليس ضد المؤسسة بقصد إصالحها         .. ولكن الثالث 
  .تمثّل بالسيد لومباردو

الذي عرف منذ بداية    » األونروا«نسأل بداية، ما هي صفة السيد لومباردو؟ إنه مدير عام مكتب لبنان في              
ه منصبه بديكتاتورية مفرطة، إلى حد إرسال األقوياء والمؤثرين في بعثات إلى أماكن بعيدة ليتسنى               تسلّم

ال يمكـن أن يـتم إال       » األونـروا «وبالتالي فإن أي قرار أو إجراء تتخـذه إدارة          . له ترويض الضعفاء  
  .بموافقته، ومن دون معترضين

لالجئين بالحكومة اللبنانية من جهـة، وينـسجم مـع          والسيد لومباردو يقوم، في لبنان، بربط احتياجات ا       
أحاديث عدد من الديبلوماسيين عن ترحيل آالف الفلسطينيين إلى خارج لبنان من جهة أخرى، ثم العمـل                 
على ما تبقى من الالجئين في لبنان عبر منحهم جوازات للسلطة الفلسطينية ليصبحوا جالية فلسطينية، في                

  .ينمحاولة إلنهاء قضية الالجئ
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين فـي   «وكل هذا ينسجم مع تغيير لوغو األونروا، واسمها من    

، وهذا ما يحـصر عمـل األونـروا علـى           »وكالة األمم المتحدة لالجئي فلسطين    «إلى  » الشركة األدنى 
لالجئين في مناطق   الالجئين الموجودين في داخل فلسطين، وتتخلى بالتالي عن واجباتها في العمل على ا            

  .عمل األونروا الباقية
  ولكن لماذا انفجر الوضع اآلن مع لومباردو، وليس قبل اآلن؟

لم يعد سراً أن عدداً من اللقاءات الشهرية على مدى أكثر من سنة جمعتنا مع السيد لومباردو وعدد مـن                    
تعليم وتوظيف وإغاثة وبنـى     ، من صحة و   »األونروا«مساعديه، ناقشنا فيها كل القضايا المتعلقة بوضع        

طالبناه بعدد من المطالب وعرضـنا      .. تحتية وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وغيرها من القضايا العالقة         
  .عليه المساعدة في بعضها اآلخر

الذي تصرف علـى أسـاس أنـه جـاء          .. لومباردو دمث ويحسن الكالم والتعامل، لكنه يشبه االستعمار       
وبحسن الكالم والتعامل، أطلق لومبـاردو أمامنـا عـشرات          . ا ففعل فيها األفاعيل   ليستعمر ويعمر بالدن  

الوعود، ولم ينفّذ منها شيئاً، كان يعمل على تقطيع الوقت والمراوغة، حتى حدث الصدام األخير، حـين                 
ـ           فوية جئناه بإثباتات الفساد فوعد مساعده روجرز أنه سيتابع األمر بنفسه، لكنه بعد مدة أرسل رسـالة ش

عبر الهاتف نقلها أحد موظفي مكتبه، بأن اإلجراءات صحيحةٌ وأن ما جرى قانوني، فال داعـي لـنقض                  
  .القرار المشؤوم

عندها، طفح الكيل، وطفّ الصاع، وكان ال بد من تحركات، لم تكن في البداية ضد لومباردو، بـدليل أن         
على % 10 زيادة   -تحت الضغط -ت النتيجة   المتظاهرين سلّموه مذكرة ووعد بالتعامل معها بجدية، فكان       

  %).40إلى % 30من (الطبابة 
لمطالـب  » األذن الطرشاء «هذا كل ما قام به، واستمر الفساد قائماً، واستمر لومباردو بتجاوزاته، وأدار             

  .شعبنا
  !أال يستحق بعد هذا أن يعلن الالجئون الثورة عليه؟

  لبنان -مسؤول مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس *
  19/7/2011، موقع الجئ نت
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     روسيا مشكلة بال حلولفيالعداء للسامية  .80
  إينا ميخائيلوفنا. د

تعد روسيا من أكثر الدول التي تتردد فيها وحولها اتهامات معاداة السامية، وأكثر بكثير من دول عربية 
ى تقع حوادث أو أزمات وإسالمية على عداء مستحكم مع إسرائيل، وال تمضي أيام أو شهور قليلة، حت
وآخر هذه األحداث في . سياسية أو اجتماعية تتصاعد معها في روسيا حدة االتهامات بالعداء للسامية

األسبوع الماضي حدثان، أحدهما على المستوى الرسمي السياسي، واآلخر على المستوى الشعبي 
  .االجتماعي

نة الرباعية الدولية في واشنطن، في الوصول أما األول الرسمي، فقد أثير في أعقاب فشل مباحثات لج
إلى نتائج إيجابية حول مباحثات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، حيث تصدت روسيا لمحاولة 
البعض في الرباعية الدولية تبني موقف يدعو الفلسطينيين إلى االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، في 

 كأساس للمفاوضات من جهة، واالمتناع عن طرح عضوية 1967يونيو مقابل إقرار حدود الرابع من 
وتصدت روسيا لهذا المشروع بصرامة، معبرة عن . الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة من جهة أخرى

  .رفضها القاطع لمبدأ الدولة الدينية، األمر الذي أغضب اليهود واعتبروه عداء روسيا رسميا للسامية
 12 على المستوى االجتماعي الشعبي، فهو تعرض أحد المعابد اليهودية في موسكو ليلة أما الحدث اآلخر

، إلى اعتداء من عدد من الشباب المنتمين لتنظيمات قومية متطرفة، قاموا خالله بإلقاء )يوليو(تموز 
إال ورغم عدم وقوع ضحايا وال حرائق، . زجاجات حارقة على المعبد الذي يقع وسط العاصمة الروسية

أن كبير حاخامات روسيا أدولف شايفيتش، اعتبر هذا الحادث بمثابة مظهر لمعاداة السامية السائدة في 
روسيا، ودعا إلى ضرورة العمل على اجتثاث هذا العداء، كما طالب اتحاد الجمعيات اليهودية في روسيا 

ا جريمة تهدف إلى إشعال نار السلطات األمنية بالتعامل مع محاولة إشعال النار في المعبد، باعتباره
  .التعصب الديني، وليس مجرد عمل من أعمال الشغب

وربما نتذكر . مثل هذه األحداث تتكرر بصورة مستمرة، وكما قلنا، على المستويين الرسمي والشعبي
، 2005فالديمير بوتين إلسرائيل عام ) رئيس الوزراء الحالي(الزيارة التي قام بها رئيس روسيا السابق 

عندما رفض الوقوف عند حائط المبكى، ورفض وضع القلنسوة اليهودية على رأسه، كما رفض إشادة 
أحد الصحافيين اليهود بدور روسيا في إنقاذ الشعب اليهودي من النازية في الحرب العالمية الثانية، ورد 

 أو قومية محددة، إن روسيا حاربت من أجل إنقاذ البشرية كلها، وليس من أجل شعب: عليه بحدة قائال
  .واتهمت صحف إسرائيلية بوتين حينها بالعداء للسامية

وقد أقر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف األسبوع الماضي، بوجود مشكلة التمييز على أساس عرقي 
وقومي في روسيا، وقال في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس حقوق اإلنسان عقد في مدينة نالتشيك في 

ن هذه المشكلة تعتبر من السمات المميزة التي تتصف بها الحياة االجتماعية في روسيا جنوب روسيا، إ
االتحادية كلها، ومن الصعب إيجاد حل لها في مجتمع قائم على عرقيات وقوميات متعددة ومختلفة 

  .ومتناقضة
ت، وليس له العداء أو الكراهية لليهود في المجتمع الروسي، له جذور تاريخية تعود لقرون طويلة مض

أسس دينية على اإلطالق، بل ينبع من ممارسات سياسية واجتماعية لليهود، كانت تجعلهم دائما منبوذين 
  .ومحل هجوم وشكوك كثيرة

ولم يكن هذا العداء واضحا ومحددا في زمن االتحاد السوفييتي، حيث كان العداء واالضطهاد شامال لكافة 
غم هذا كان النظام السوفييتي يتعامل بحذر خاص مع اليهود، األديان واألعراق والقوميات، ولكن ر

وكانوا مستبعدين من الوظائف المهمة واألماكن الحيوية واالستراتيجية، وذلك ليس ألنهم يهود، ولكن 
الهتمام الغرب بهم بعد تأسيس دولة إسرائيل، وممارسة الضغوط على االتحاد السوفييتي للسماح لليهود 

وبعد انهيار االتحاد السوفييتي ظهرت النعرات والجماعات القومية المتعصبة، مثل . السوفييت بالهجرة
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حليقي الرؤوس والجماعات اليمنية التي يرسم أعضاؤها رمز النازية على الجدران، ويعلنون عداءهم 
  .لليهود ويهاجمون معابدهم

معابدهم وممتلكاتهم، وأيضا ومنذ انهيار االتحاد السوفييتي زادت الهجمات على اليهود الروس وعلى 
 تعرض معبد يهودي في مقاطعة فالديفوستوك، ومعابد في مدن أخرى، 2007مقابرهم، وفي عام 

  .لعمليات تخريبية، وترك المخربون على الجدران شعارات نازية تهدد بحرق اليهود
، من 2007 عام وعلى المستوى السياسي ظهرت معاداة السامية خالل حملة انتخابات الرئاسة الروسية

خالل مواقع على االنترنت تتهم المرشحين باألصول اليهودية، ومنهم الرئيس ديمتري مدفيديف، الذي 
  .قيل إن له جذورا يهودية وال يصلح لرئاسة روسيا

وليس من المتوقع أن تهدأ حملة العداء للسامية في روسيا، خاصة مع عودة اآلالف من المهاجرين اليهود 
لى وطنهم األصلي روسيا، بعد تحسن األوضاع االقتصادية فيها، وبعد أن أصبحت الحياة من إسرائيل إ

وألنهم اعتادوا في تاريخهم أن يكونوا . في روسيا بالنسبة لهم أفضل بكثير من الحياة في إسرائيل
مال جماعات خاصة بهم مغلقة عليهم، فإنهم يعودون لروسيا ليجدوا العون لهم من الكثير من رجال األع

، األمر الذي يزيد من الحقد والكراهية وحمالت العداء »البيزنس«اليهود أصحاب النفوذ في عالم المال و
  .والهجوم عليهم

  20/7/2011البيان، دبي، 
  

   فلسطينيشريكيوجد  .81
  رؤوبين بدهتسور

مرة بعـد   في الوقت الذي تهاجم فيه جهات سياسية قيادة السلطة الفلسطينية، وفي الوقت الذي تسمع فيه                
أخرى دعوى أنه ال يوجد شريك في الطرف الثاني، يحسن أن نعرض أيضاً الوقائع في الضفة الغربيـة                  

والقصد هو التعـاون الخـصب النـاجح جـداً بـين            . التي يوجد من يفضلون تجاهلها ألسباب سياسية      
ـ              واطني إسـرائيل   الفلسطينيين وجهاز األمن اإلسرائيلي، والذي يتطور سراً، وهو أحد العوامل في أن م

  .يتمتعون في اآلونة األخيرة بهدوء أمني
وهما ال يكتفيان بالتنديد به، بل      ". اإلرهاب"يحارب الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة سالم فياض،         

في حين كان عرفات يتحدث عن اتفاق مع إسرائيل لكنه دعا إلـى الجهـاد               . يعمالن أيضاً على إحباطه   
، أما القيادة الحالية للسلطة فحينما تندد بالعمليات        "إرهابية"يم لإلنفاق على عمليات     وحول أمواالً إلى التنظ   

  .تعني ذلك" اإلرهابية"
ـ      ، بالطبع، في الطموح إلى حماية مواطني إسرائيل مـن          "اإلرهاب"ال يكمن مصدر المكافحة الفلسطينية ل

هذا هو الدرس الذي    . لفلسطينية للخطر فهم يكافحونه ألنه يعرض وجود السلطة ا      ". اإلرهابيين المنتحرين "
ولمـا كانـت    . على قطاع غزة  " حماس"استخلصه أبو مازن وكبار مسؤولي السلطة من أحداث سيطرة          

" اإلرهـاب "استعمالها لضعضعة حكم السلطة في الضفة الغربية هي         " حماس"إحدى األدوات التي تحاول     
  .فينبغي أن يحارب بكامل القوة

إلصالحات في المجال االقتصادي، في أن يحسن أيـضاً عمـل جهـاز األمـن               نجح فياض، الذي قاد ا    
وبخالف عرفات الذي أخذ بطريقة فرق تسد وحرض قادة األجهـزة األمنيـة             . الفلسطيني تحسيناً كبيراً  

وجرى التأكيد  .  أمنياً تراتبياً يتكلم بصوت واحد     –الكثيرة بعضهم على بعض أنشأ فياض جهازاً عسكرياً         
فقد بدأت الشرطة الزرقاء تطبق القانون      .  منه لتحسين األمن الشخصي لسكان الضفة الغربية       أيضاً بوحي 

بل إن رجال شرطة السير يدعون إلى مخيمات الالجئين وتعاد السيارات التي سـرقت              . والنظام بنجاعة 
  .من إسرائيل بعد زمن قصير
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ألمن في الكشف عـن التنظيمـات       لكن درة التاج، من وجهة نظر إسرائيل على األقل هي نجاح قوات ا            
تجري لقاءات  . وال يقل عن هذا أهمية انهم يبلغون إسرائيل في كل مرة يتم فيها كشف كهذا              ". اإلرهابية"

. تنسيق دائمة بين ضباط الجيش اإلسرائيلي حتى رتبة قائد المنطقة وبين نظرائهم من أجهزة أمن السلطة               
ماضي، أن الضباط الفلسطينيين كفوا عن الحديث في السياسة         إن ما يميز هذه اللقاءات، بخالف لقاءات ال       

  . فنية–وال يحصرون عنايتهم إال في شؤون عسكرية 
التي يمكن أن نراهـا خطـاً حاسـماً فـي مكافحـة الـسلطة               " حادثة قلقيلية "قبل أكثر من سنتين وقعت      

.  تفجير الشحنة الناسـفة    فقد وصلت خلية خرجت من قلقيلية إلى تل أبيب، لكنها فشلت في           ". اإلرهاب"لـ
ـ  وفشل البحث  . أن أعضاء الخلية عادوا إلى قلقيلية، واستقر الرأي على محاصرة المدينة          " الشاباك"تبين ل

  ".الشاباك"المستمر عن الخلية، الذي قام به الجيش اإلسرائيلي و
خليـة وأنهـم    في أحد األيام اتصل ضباط فلسطينيون بالجيش اإلسرائيلي وأبلغوا أنهم عثـروا علـى ال              
بعد معركـة   . يحاصرون أحد البيوت في المدينة، فاستقر الرأي في الجيش اإلسرائيلي على عدم التدخل            

بـالطبع  " حمـاس "هاجمت  . إطالق نار قتل وجرح فيها رجال شرطة فلسطينيون، تم القضاء على الخلية           
نادرة لم تسمح السلطة بفـتح      رغم ذلك وفي خطوة     ". التي تقتل الفلسطينيين لخدمة إسرائيل    "بشدة السلطة   

بل إن سالم فياض منح رجال الشرطة الـذين شـاركوا فـي             . إقامتها" حماس"خيمة العزاء التي أرادت     
أنها ذات معنى بعيد المدى، يـشهد بـذلك         " حادثة قلقيلية "ويشهد على مبلغ رؤية     . العملية شهادات امتياز  

  ".التلينا الخاصة بنا"حقيقة أن فياض سماها 
 يشهد ان الخيار االستراتيجي بقيادة السلطة، وفي هذه المرحلة على األقل هو العمل الـسياسي ال  كل ذلك 
  .يوجد شريك في هذه األثناء ويوجد من نحادثه. العسكري

  19/7/2011، "هآرتس"
  20/7/2011، األيام، رام اهللا
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