
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  اإلصرار على فياض يعرقل المصالحة: دويك
  "الفيتو" سبتمبر سيكون أفضل حتى لو استخدموا /أيلولوضع فلسطين بعد : حمادنمر 
   تي حول المصالحة ولم يكن كالمي إنما كالم الصحيفةأسئ فهم تصريحا: األحمد

  شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية تدعو إلنجاح المصالحة
   مع عباس للتفاوضونمستعدو ..لن نتدخل فيما يحدث في سوريا :"العربية"لـنتنياهو 

  الوقت الراهنبتقارير إسرائيلية تؤكد عدم استعداد تل أبيب وحماس لعمليات عسكرية واسعة 

 مليون300نحتاج حوالي: فياض
 إذا ..دوالر لتجاوز األزمة المالية

صعوبة في دفع لم تحل سنواجه 
  الرواتب 

  

 4ص...

 2212 21/7/2011الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

    :السلطة
 5  غير كافاستعداده للقاء عباس : رداً على نتنياهوأبو ردينة .2
 6  بول   في الخارج باسطن الفلسطينيةاجتماع لممثلي السلطة.3
 6  "الفيتو" سبتمبر سيكون أفضل حتى لو استخدموا /أيلولوضع فلسطين بعد : حمادنمر .4
 6   باالمتثال للقانون الدولي"إسرائيل"بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة تدعو إللزام .5
 6    من نواب حماس يلتقون السفير المصري في رام اهللا دويك ووفد .6
 7  اإلصرار على فياض يعرقل المصالحة: دويك.7
 7  سبتمبر/ أيلول  يدعو لتكثيف جهود استحقاق"المجلس الوطني الفلسطيني".8

 7   انعقاده المنوي "المجلس الوطني" اجتماعاتنشارك في لن : البيتاويحامد .9
 8    الفلسطينيين تتهيأ لترك ملف الالجئينالوكالة: في غزة "اللجنة الحكومية للتنسيق مع األونروا".10
 8  األردنبتدريب أفراد األمن الفلسطيني سهيل بعد ممانعة إسرائيلية لت": موقع األمن والدفاع العربي".11
 8  ماذا تفعل سيارات قادة السلطة هناك؟ ".. رامي ليفيمتاجر ": تقرير.12
    

    :المقاومة
 9  تصريحات األحمد تدلل مصداقية رغبة حماس في إتمام المصالحة  :البردويل.13
 9   أسئ فهم تصريحاتي حول المصالحة ولم يكن كالمي إنما كالم الصحيفة: األحمد.14
 9   مشعل سيلتقي مسئولين بالقاهرة األسبوع المقبل لبحث المصالحة ومعبر رفح:البردويل.15
 10   تأجيل التوجه لألمم المتحدةالقيادة رفضت مطالب أمريكية ل: شعث.16
 10   تنفي تصريحات األحمد حول المصالحة وتؤكد تمسكها بفياض فتح.17
 10   ال معنى ألي مفاوضات في ظل استمرار سرقة األرض الفلسطينية: فتح.18
 10  أردوغان لغزة اختراق للحصار والعزل السياسيزيارة : أبو زهري.19
 11  أمن السلطة يعتقل اثنين من نشطاء الحركة في شمال الضفة: حماس.20
 11  استشهاد أحد أعضائها بانهيار نفق للمقاومةكتائب القسام تعلن عن .21
 11  الوقت الراهنبتقارير إسرائيلية تؤكد عدم استعداد تل أبيب وحماس لعمليات عسكرية واسعة .22
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12   مع عباس للتفاوضونمستعدو ..لن نتدخل فيما يحدث في سوريا :"العربية"لـنتنياهو .23
 13  سبتمبر لالعتراف بدولة فلسطين/  استحقاق أيلولتناقشارجية اإلسرائيلية خال": معاريف".24
 13  "الكرامةسفينة "االحتالل يعتزم ترحيل نشطاء .25
 13   وعدنا بأال يحدث تغييرالحاليوالنظام .. "إسرائيل"ـ كان صديقاً عظيماً ل"مبارك": نتنياهو.26
 14   إلى المأزق"إسرائيل"نتنياهو قاد : ليفني.27
 14  تشكيل لجان تحقيق في عمل المنظمات اليسارية إلى الزاويةيحذر من دفع قانون ليبرمان .28
 14   تعلن فشل جهود التطبيع مع تركيا"إسرائيل".29
 15  ةالكنيست يسقط التحقيق مع المنظمات الحقوقية اإلسرائيلي.30
 15  جنرال إسرائيلي يحذر من التطرف الديني في جيش االحتالل.31
 15  ئيليين كبارتصاعد المالحقات القضائية الدولية ضد مسؤولين إسرا: مصادر عبرية.32
 16   بتمويل متاحف المستوطناتاإلسرائيلية قانون إسرائيلي يلزم الحكومة.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

 16    تمنع التعليقات المجهولة على المواقع االلكترونية "إسرائيل".34
 16  أوسلو اتفاقية انتهاء تؤكد إسرائيليةدراسة .35
 17   ألول مرةتستخدم  بقنابلطائرة إسرائيلية تقصف هدفين في آن واحد بغزة.36
    

    :األرض، الشعب
 18 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية تدعو إلنجاح المصالحة.37
 18     االحتاللينية لمناصرة األسرى المرضى في سجون حملة فلسط.38
 19   التميمي مكبلة اليدين والقدمين أحالم يزور األسيرة"إسرائيل" في  األردنيالقنصل.39
 19    تقرر وقف التعليم العالي لألسرى داخل السجون"سرائيلإ".40
 19   دونماً من أراضي سلوان في القدس136تصادر " إسرائيل".41
 20    احتجاجاً على تقليص خدماتها بغزة الجئون غاضبون يغلقون البوابة الرئيسة ألونروا .42
 20   عرض بحر غزة في يهاجم قارب أوليفيا التضامنت البحرية اإلسرائيلية.43
 20    مواطنا بالضفة16 يعتقل حتاللاال.44
 20  اعتصام في قرية النبي صالح احتجاجاً على االستيطان وتضامناً مع األسرى.45
 21  علممن حقّنا أن نت:  في لبنان"عين الحلوة " مخيمأطفال.46
 21   دعو لرفع العلم الفلسطيني على المنازل في يوم السالم العالمييالمؤتمر العام لنصرة القدس .47
 21  أزمة الرواتب تلقي بظاللها على الظروف المعيشية ألهالي غزة.48
 22   يصوب سالحه نحو رأس فلسطيني أعزلا إسرائيليا جندي يظهرفيديوشريط .49
 22  إساءة معاملة األطفال وتعذيبهم من قبل االحتالل ممارسة واسعة االنتشار ومنهجية وشاملة: تقرير.50
 23   ألف شيكل89بقيمة غرامة مالية و بلدية االحتالل تسلم مقدسيا أمر هدم لمنزله.51
   

   :اقتصاد
  23  صرح اقتصادي يتحدى حصار غزة" .. األندلسية مول".52
   

   :صحة
  23  غزة جراء استمرار أزمة األمن الدوائيبتدهور الوضع الصحي .53
   

   :ثقافة
  24  معرض تراث برعاية بهية الحريري.. تحق الحياةفلسطين تس.54
   

   : األردن
 24    "األونروا"مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة يؤكد رفض األردن تقليص خدمات .55
   

   : لبنان
 24  "الكرامة"الصهيونية بحق سفينة  يدين القرصنة" حزب اهللا".56
   

   :عربي، إسالمي
 25  التوجه العربي نحو األمم المتحدةالفلسطينية لدعم اعترافنا بالدولة : لمعلموليد ا.57



  

  

 
 

  

            4 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

 25  ي في الضفةدين التوسع االستيطانتالتعاون اإلسالمي منظمة .58
 25  دعو لرفع الحصار عن قطاع غزةت و"الكرامة" على سفينة "إسرائيل"مصر تدين قرصنة .59
 26  تعكس مدى الخوف الذي يعيشه الكيان الصهيوني" الكرامة"لسفينة " إسرائيل" قرصنة :إيران.60
 26  مية للفصائل الفلسطينية لالجتماع إلتمام ملف المصالحة دعوات رسالقاهرة ستوجه قريباً.61
 26  دعمها الموقف العربي لعرض القضية الفلسطينية في األمم المتحدةتعلن الكويت .62
 26  ألنقرةتذار  االع"إسرائيل" ينوي زيارة غزة في حال رفضت أردوغان ": التركيةحرييت".63
 27  المجلس العسكري يوافق على مرور أردوغان إلى غزة عبر رفح: مصر.64
 27  اإلخوان المسلمون بمصر يطالبون بفتح معبر رفح ودعم القضية الفلسطينية.65
 27  سلسلة إجراءات ستطبق خالل أيام على معبر رفحيكشف عن  في رام اهللاسفير مصر .66
 27  400 وترميم  في غزةمنزل 100 لبناء اًاتفاق  توقعلإلغاثة والتنمية جمعية الرحمة.67
 28  التعليمي في غزة" األونروا"البرلمان البحريني يدعم برنامج .68
 28  تهديد قد يزيل االعتذار اإلسرائيلي مفاعيله: فزاعة زيارة أردوغان إلى غزة.69
   

   :دولي
 29   الستئناف الحوار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"حل توافقي" إلى إسبانيا تدعو.70
 29  نتقد استمرار االحتالل في توسيع المغتصبات بالضفةلندن ت.71
 29   ألف الجئ تحت خط الفقر المدقع300ضاعفنا المساعدات ألكثر من : ونروااأل.72
 30  "الموساد" مع الكشف عن خلية لـ"نيوزيلندا"و" إسرائيل"أزمة جديدة في العالقات بين .73
 30   نظم من عوامل حرب الدمار الشاملثمانية " إسرائيل"ألمانيا تقدم لـ.74
    

    :مقاالت
 31  فايز أبو شمالة. د... 67فلسطين بحدود .75
 32  يرائد الف... غزة تحت نار اإلدمان على تبرير العدوان.76
 35  نواف الزرو... الدولة الفلسطينية على األجندة األممية.77
 38  علي بدوان... القدس واإلجراء األخير لليونسكو.78
 40  موشيه آرنس"... إسرائيل"العدوان الجديد على .79
    

  41  :كاريكاتير
***  

  
إذا لم تحل سنواجه صعوبة في دفـع        ..  مليون دوالر لتجاوز األزمة المالية     300نحتاج حوالي    :فياض .1

  الرواتب 
اذا لم تحل األزمة المالية التي تواجههـا الـسلطة          " سالم فياض على أنه   . أكد رئيس الوزراء د   : رام اهللا 

بة في دفع رواتب الشهر الحالي للموظفين، كما حصل بالنـسبة           الوطنية الفلسطينية، فستكون هناك صعو    
  ".لرواتب الشهر الماضي، حيث وجدنا انفسنا مضطرين لدفع نصف راتب فقط

الراتب مهم بالنسبة للموظفين بكل تأكيد      " وقال فياض في مقابلة وزع مكتبه نصها عبر البريد االلكتروني         
الدراسي، وهذه المناسبات أو غيرها تجعل الحاجة لالنتظـام         سواء في رمضان أو األعياد أو بداية العام         

وما نحن بحاجة إليه بالفعل حاليا هو حل األزمة التي نواجهها قبل بداية شـهر               . بدفع الرواتب ملحة جداً   
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رمضان، حيث نريد أن نستكمل دفع نصف الراتب الذي لم يدفع،باإلضافة الى دفع راتب الشهر الحالي،                
قاقات األخرى لصالح الموردين للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تراكمت بسبب هـذه            وكذلك دفع االستح  

  ".األزمة المالية الخانقة
السبب الرئيسي ال بل أقول الوحيد لهذه األزمة بالذات هو نقص التمويل الخارجي             " وأشار فياض الى أن   

بعة أشهر والسلطة تواجه نقصاً في      المخصص لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، فمنذ ثمانية أو س         
ـُنقل        30التمويل الخارجي المخصص لدعم الموازنة بما معدله          مليون دوالر شهريا، وهذا مبلغ كبير يـ

حاولنا التعامل مع هذا الواقع كما كنا نعمل فـي الـسابق عبـر              . ويحمل من شهر الى الشهر الذي يليه      
لنا أوائل الشهر الحالي إلى نقطة لم يعد بمقدورنا أن          االقتراض االضافي من القطاع المصرفي، حتى وص      

هـذا وأود أن اغتـنم هـذه        . نقترض المزيد، ومن هذا المنطلق قمنا مضطرين بدفع نصف الراتب فقط          
  ".الفرصة للتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية مستمرة في انتهاج سياسة تخفيض عجز الموازنة

اتوقع وبدرجة عالية من الثقة اننا سنستغني عن المساعدات         " العربية"ز  واضاف في مقابلة مع محطة تلفا     
ونحن على المسار الصحيح فيما يتعلـق       . 2013الخارجية المخصصة لدعم الموازنة بحلول أواخر عام        

بتقليل اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية، ومستمرون في تخفيض العجز بالرغم من الضغوطات             
رواتب، واستحداث دعم للفئات المهمشة في ظل الظروف االقتصادية والمعيشية الـصعبة            باتجاه زيادة ال  

التي يعيشها شعبنا جراء االحتالل وممارساته، لكن ضيق الحال هو ما يدفعنا لالستمرار في انتهاج هـذه                 
 السياسية، وبالرغم من ذلك، وبالرغم من ما تم تحقيقه من انجاز في اتجـاه تخفـيض االعتمـاد علـى                   

المساعدات الخارجية والحاجة لها، اال اننا نجد انفسنا على مدار األشهر الماضية كما وصفت في وضـع                 
ال نتلقى فيه من الدعم ما يوازي ما هو ملتزم به، أو ما هو مبـرمج فـي موازنـة الـسلطة الوطنيـة                        

  ".الفلسطينية
الـسلطة مـن الوفـاء بهـذا        احتجاج الموظفين ونقابة الموظفين على عدم تمكـن         " وأكد فياض على ان   

فهذا حق مـشروع كفلـه      . االستحقاق الهام، استحقاق الراتب، أمر نتفهمه بما يشمل الحق في اإلضراب          
  ".القانون الفلسطيني ونظمه

وبالتالي ومن منطلق انه ال عمل بدون أجر، اقول لك اننا نتفهم هذا االحتجاج وهـو       "وقال رئيس الوزراء  
لوطني لموظفينا، الراتب ليس منّةً، الراتب استحقاق ونحن نأخذ األمور على           ال ينتقص اطالقا من الحس ا     

  ".محمل الجد، ونحاول بكل الطرق العمل لحل األزمة الراهنة
وما نحتاجه في الوقت الحاضر لنتمكن من التعامل مع االستحقاقات المترتبـة علـى الـسلطة،                "وأضاف

تشمل نصف الراتب الذي لـم ندفعـه لغايـة اآلن،            مليون دوالر،    300وتجاوز هذه األزمة هو حوالي      
باإلضافة إلى التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح المتعهدين والمقاولين الذين نفذوا العديـد مـن               

  ".المشاريع ولهم علينا مستحقات، وكذلك التحويالت لصالح المستشفيات وموردي األدوية، وغير ذلك
 21/7/2011، القدس، القدس

  
  غير كافاستعداده للقاء عباس : رداً على نتنياهو ردينة بوأ .2

 شدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة األربعاء، على أن تصريحات رئيس الوزراء :رام اهللا
وقال أبو ردينة إن  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداده للقاء الرئيس محمود عباس غير كافية

ي مستعد للشروع في محادثات سالم جادة وهادفة مع الحكومة اإلسرائيلية للتوصل الجانب الفلسطين
التفاق ثنائي، شريطة أن يعلن نتنياهو أوال قبوله بمرجعية عملية السالم وفق حل الدولتين على الحدود 

  . ووقف االستيطان1967التي تحتلها إسرائيل منذ العام 
، مشيرا إلى أن المفاوض الفلسطيني "مكان عقد المفاوضاتالمشكلة ليست في "وأضاف أبو ردينة، أن 

وجدد الناطق باسم الرئاسة  .جاهز إلجرائها في أي مكان على أن تكون مفاوضات جادة ومتواصلة
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التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بعملية السالم وخطاب الرئيس األميركي باراك أوباما بشأن حل 
، محمال إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السالم بسبب رفضها خطاب "1967الدولتين وفق حدود عام 

  .أوباما وتعطيلها جهود الرباعية الدولية
 20/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في الخارج باسطنبول   الفلسطينيةاجتماع لممثلي السلطة .3

 نحو أن" األيام"ير الخارجية، في تصريح لـرياض المالكي، وز.أعلن د :عبد الرؤوف ارناؤوط -القدس 
 ملتقى سفراء فلسطين الثاني الذي يعقد أعمال العالم سيشاركون السبت في أنحاء سفير فلسطيني من 100

 يتم إعطاؤه وصف أن ويستحق األهميةالملتقى في غاية  "أنفي اسطنبول في تركيا، مشدداً على 
لتقى لسفراء فلسطين في العالم هو بحد ذاته حدث مهم، ألن هذه مجرد عقد الم"وقال  ".االجتماع التاريخي

 وهذا هو الملتقى 2005 عقد في عام األولهي المرة الثانية التي ينعقد فيها مثل هكذا ملتقى، فاالجتماع 
  ". في وزارة الخارجيةأوالثاني الذي يجمع كل سفراء فلسطين في العالم الموجودين في سفاراتهم 

  21/7/2011هللا، األيام، رام ا
  

  "الفيتو" سيكون أفضل حتى لو استخدموا أيلول/وضع فلسطين بعد سبتمبر: حمادنمر  .4
 محمود خلوف قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، إن القرار بالذهاب - القاهرة

نه، وردا على سؤال لألمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية بالمنظمة الدولية ال رجعة ع
حول الفائدة التي يجنيها الجانب الفلسطيني في حالة اصطدام المطلب العربي باالعتراف بفلسطين دولة 

حصول فلسطين على أصوات ثلثي الدول  "كاملة العضوية باألمم المتحدة بالفيتو األميركي، رد حماد،
اآلن حتى في حالة استخدام الفيتو في األعضاء في األمم المتحدة يجعلها بوضع أفضل مما هو الحال 

، وفي هذه الحالة يصبح وضع فلسطين كما هو وضع دولة الفاتيكان باألمم المتحدة، أي األمنمجلس 
تصبح دولة غير عضو باألمم المتحدة، ولكن دولة حدودها مقبولة ممن اعترف بها، وبهذه الحالة تصبح 

  ."إسرائيل دولة محتلة ألراضي دولة أخرى
  21/7/2011، )وفا(ة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكال

  
   باالمتثال للقانون الدولي"إسرائيل"بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة تدعو إللزام  .5

 دعت القائمة باألعمال باإلنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك، :نيويورك
لدول األعضاء في األمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء فداء عبد الهادي ناصر، جميع ا

مجلس األمن، لالضطالع بمسؤولياتهم التخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحمل إسرائيل، على االمتثال 
وطالبت ناصر في رسائل متطابقة بعثتها إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس  .للقانون الدولي

، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، بإلزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة وقرارات )مانياأل(األمن 
دولة : األمم المتحدة ذات الصلة وخارطة الطريق للجنة الرباعية إلنقاذ الحل القائم على أساس الدولتين

  .لفلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائي
 21/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  اإلصرار على فياض يعرقل المصالحة: دويك .6

 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المصالحة .دأكد :  سامر البرغوثي-رام اهللا
رار عباس على الفلسطينية ال تزال تراوح مكانها دون تطبيق بنودها على أرض الواقع، موضحا أن إص

  . تولي فياض رئاسة الحكومة المقبلة هو أحد أهم األسباب التي تعيق تقدمها إلى األمام
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الجهد الدولي والعربي سيعمل على دفع ":": "فلسطين أون الين" دويك في تصريحات خاصة بـوأوضح
ا على أرض طرفي المصالحة الحالية إلى الوصول واالتفاق على تفعيل المصالحة وتبيان إنجازاته

وحذر من التأثيرات الخارجية على الوضع الفلسطيني، مؤكدا أن هناك تأثيرات أمريكية  ". الواقع
  .إسرائيلية تساهم في وضع المزيد من العراقيل أمام اتفاق المصالحة من خالل عناصر مختلفة

  21/7/2011، فلسطين أون الين
  

     رام اهللا دويك ووفد من نواب حماس يلتقون السفير المصري في .7
التقى وفد برلماني برئاسة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك األربعاء السفير : رام اهللا

 .المصري لدى السلطة في رام اهللا ياسر عثمان، وناقشوا معه عدة محاور على صعيد القضية الفلسطينية
طلق أبو جحيشة، والنائب عن وضم الوفد إلى جانب دويك كل من النائب عن محافظة الخليل محمد م

وبحثوا سبل  . محافظة طوباس أيمن دراغمة، والنائب المقدسي المبعد لرام اهللا الشيخ محمد أبو طير
تحقيق وتعزيز الوحدة وإنهاء االنقسام واالستدعاءات من قبل األجهزة األمنية بالضفة واالعتقاالت 

  .ين في سجون السلطةالسياسية بعد توقيع تفاهمات القاهرة وقضية المعتقل
  20/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  سبتمبر /  يدعو لتكثيف جهود استحقاق أيلول"المجلس الوطني الفلسطيني" .8

تكثيف الجهود "أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ضرورة :  نادية سعد الدين- عمان
  ".1967ألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود لضمان تأييد العدد الكافي من الدول في ا

إننا في سباق مع الزمن، "وقال خالل اجتماع عقد أمس في عمان ألعضاء المجلس المتواجدين باألردن، 
يدرس مسألة "وأضاف إنه  ".وال بد من تسخير الطاقات للوصول إلى ذلك الهدف برغم التحديات القائمة

 عضو 200سبتمبر القادم وانتخابات المجلس الجديد مع /  قطاع غزة لبحث خطوة أيلولالتوجه قريباً إلى
 منهم من حركة حماس، والتي تشكل جزءاً من سلسلة مشاورات مع كافة أعضاء المجلس 80هناك، 

  ".داخل األراضي المحتلة وفي الشتات
ة اعتباراً من الثالث والعشرين من ويبدأ الزعنون لقاءاته مع األعضاء داخل األراضي الفلسطينية المحتل

  .الشهر الجاري وصوالً إلى موعد اجتماع المجلس المركزي في السابع والعشرين منه في رام اهللا
  21/7/2011الغد، عمان، 

  
   انعقاده المنوي "المجلس الوطني" اجتماعاتلن نشارك في : البيتاويحامد  .9

 أن نواب التشريعي ،التغيير واإلصالح حامد البيتاويأكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة : نابلس
وقال في تصريح  . خالل األيام القادمةانعقاده المجلس الوطني المنوي اجتماعفي نابلس لن يشاركوا في 

 كون ، المجلس الوطنياجتماع عن حضور والمشاركة في اعتذارإننا سنقدم  "،"وكالة قدس نت لألنباء"لـ
 االعتقالكيف سنشارك وحمالت " وأضاف  ".دة في تحقيق المصالحة وإنجازهاالسلطة الوطنية غير جا

 مشيراً إلى أن هناك نواب في ،" اإلسرائيلي في أوجهاالحتالل والتنسيق األمني مع ،األمنية متواصلة
وأكد أن السلطة الفلسطينية  . المجلس الوطنياجتماعاتالضفة الغربية لم يتسلموا دعوات لحضور 

, وهذا ما يتعارض مع المصالحة،  الغرف التجارية بالضفة الغربيةانتخابات في ،من حالياًتسارع الز
  ".كون التفاهمات التي جرت كانت أن يتم كل شيء على أرض الواقع بالتوافق بين القوى والفصائل

  20/7/2011وكالة قدس نت، 
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    الفلسطينيينترك ملف الالجئين تتهيأ لالوكالة: في غزة" اللجنة الحكومية للتنسيق مع األونروا" .10
، أن األخيرة تتهيأ  لترك "األونروا"أكد باسم نعيم رئيس اللجنة الحكومية للتنسيق مع وكالة : آالء النمر

وقال خالل  .ملف الالجئين الفلسطينيين، والتحول إلى مؤسسة حقوقية دولية كباقي المؤسسات العالمية
إن : "ن بحركة حماس حول أداء األونروا بغزة، أمس الثالثاءورشة نقاش نظمتها دائرة شؤون الالجئي

الوكالة تعد نفسها صاحبة القرار في ذلك، دون الرجوع إلى الفلسطينيين، مع أنها وجدت لخدمة الالجئين 
، مشيراً إلى أن أهدافها وبرامجها مبنية على سياسة الدول المانحة، والجمعية األممية "والدفاع عن حقوقهم

وشدد نعيم على أن الوكالة تعمل بكامل حريتها في قطاع غزة دون  .ة لحقوق الشعب الفلسطينيالمتنكر
مستنكراً افتراءاتها بإعاقة الحكومة الفلسطينية ، المساس بأي من موظفيها، وبعيداً عن الرقابة الحكومية

  .لعملها في قطاع غزة
  20/7/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  األردنبتدريب أفراد األمن الفلسطيني سهيل بعد ممانعة إسرائيلية لت": موقع األمن والدفاع العربي" .11

صدر قرار على المستويين السياسي والعسكري اإلسرائيلي مطلع هذا األسبوع للسماح : محمد نجيب
 المغادرة للتدريب في معسكر الشرطة NSFألفراد الكتيبة الثامنة من قوات األمن الوطني الفلسطيني 

 بالقرب من العاصمة األردنية عمان، وذلك بعد تأخير استمر شهرا JIPTCولي للتدريب األردنية الد
وأكد المتحدث باسم قوات األمن  .ونصف الشهر بسبب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

 بعد ظهر SDA المقدم بالل أبو حامد في تصريح لموقع األمن والدفاع العربي NSFالفلسطيني 
 أن عددا من كبار قادة الكتيبة الثامنة قد غادروا قبل يومين إلى عمان للتحضير واالستعداد األربعاء،

 في JIPTC عنصر والذين سيغادرون إلى معسكر500الستيعاب بقية أفراد الكتيبة والبالغ تعدادهم 
   . أشهر4القادم للتدريب مدة ) أغسطس(الحادي عشر من أب 

توى في حديث لموقعنا صحة هذا النبأ فيما ادعى المتحدث باسم قيادة وأكد مصدر أمني أردني رفيع المس
  . الرائد بيتر ليرنرعدم توفر معلومات لديه حول هذه المسالةIDFالمنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي 

  20/7/2011موقع األمن والدفاع العربي، 
  

  ؟ ماذا تفعل سيارات قادة السلطة هناك".. رامي ليفيمتاجر ": تقرير .12
رامي "تنتشر في مداخل مغتصبات الضفة الغربية، سلسلة مجمعات تجارية كبيرة تسمى محالت " جنين
وهي تتبع شركة صهيونية تمتلك موالت في مداخل المغتصبات الكبيرة في الضفة، وتقع على " ليفي

 اهللا عن ويالحظ أنه في الوقت الذي تتحدث فيه سلطة رام .مفارق طرق رئيسة في الضفة الغربية
حمالت لمقاطعة بضائع المغتصبات ومصادرة تلك البضائع ومالحقة المتاجرين بها، فإن سيارات تحمل 

ترتاد باستمرار تلك المجمعات، بهدف " سيارات حكومية لمسؤولين كبار في السلطة"أرقاما حمراء 
   .يرةالتسوق تحت شائعة أن أسعارها رخيصة، وهي عادة أصبحت رائجة في األعوام األخ

إن مسؤولين أمنيين وسياسيين في "في مدينة جنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"ويقول مراقبون لمراسل 
السلطة، وزوجاتهم وعائالتهم اعتادوا بشكل مستمر على التسوق من هذه المحالت، بل أصبحوا يتباهون 

  ".لتلك المحالتبذلك، حتى غدت عادة لدى البعض منهم أن يصطحب زوجته وأبناءه أسبوعيا 
  20/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  تصريحات األحمد تدلل مصداقية رغبة حماس في إتمام المصالحة :البردويل .13
أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس أن تصريحات عزام األحمد حول : ايمن الرفاتي

اقية رغبة حماس في إتمام المصالحة تؤكد مصد, تعطيل رئيس السلطة محمود عباس للمصالحة
  .داعياً حركة فتح للضغط على عباس إلتمامها , الفلسطينية

وشهد شاهد من اهلها ، تصريحات االحمد  تؤكد ":" الرسالة نت"وقال البردويل في تصريح خاص لـ
منافي مصداقية ما ذهبنا إليه دائماً أن االصرار على اسم وشخصية محددة  بغض النظر عن ماهيتها 

  ".مشددا ان حماس لديها الرغبة الكبيرة إلتمام المصالحة, لروح االتفاق الذي يقوم على التوافق
وأشار البردويل إلى أن حركته تشعر بوجود تلكؤ واضح في تطبيق االتفاق من قبل حركة فتح من خالل 

  .وضع شروط تعجيزية كفرض اسم سالم فياض على المصالحة 
ركة فتح تجميع قواها من اجل الضغط على عباس للتراجع عن هذا العناد المطلوب من ح:" وأضاف

مؤكداً أنه من غير المعقول , "والعودة لنصوص االتفاق حرفياً, وإليجاد اليات للخروج من هذه االزمة
  .نسف نصوص اتفاق مكثت الفصائل على اعدادها شهور 

:" انب المصري حول المصالحة قال البردويلوحول زيارة عزام األحمد للقاهرة إلجراء مباحثات مع الج
كل ما يعنينا سواء كانت مباحثات في مصر أو داخلية أن تلتزم فتح باالتفاق وال يجوز التالعب 

  .بالنصوص بعد االتفاق عليها 
 7/2011 /20الرسالة، فلسطين، 

  
   أسئ فهم تصريحاتي حول المصالحة ولم يكن كالمي إنما كالم الصحيفة: األحمد .14

تناولت بعض المواقع اإلخبارية  : صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد بما يلي:م اهللارا
 تموز، حول 20اللندنية اليوم األربعاء ' الحياة'ووسائل اإلعالم تصريحاتي، التي نشرتها جريدة 

ان المثير المصالحة الفلسطينية، وقد أسيء فهم ما ورد في التصريح بسبب طريقة عرضه، والعنو
للتصريح، الذي لم يكن كالمي، وإنما كالم الصحفية، على شكل سؤال وجه لي من قبلها، وقد أكدت أن 
موضوع الخالف على اسم رئيس الوزراء هو الذي عطل تنفيذ االتفاق حتى اآلن، حيث طرحت حماس 

ي المقابل، أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء، رفضت من جانب حركة فتح، وآخرها مازن سنقرط، وف
طرحت حركة فتح اسم سالم فياض، ورفضته حركة حماس، وهذا حقيقة واقعة أدت إلى تجميد عملية 

أؤكد أن االتصاالت متواصلة بين حركتي فتح وحماس من أجل تجاوز : وأضاف األحمد .تنفيذ المصالحة
  هذه العقدة الخالفية، ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل

 20/7/2011، )وفا(معلومات الفلسطينية وكالة األنباء وال
  

   مشعل سيلتقي مسئولين بالقاهرة األسبوع المقبل لبحث المصالحة ومعبر رفح:البردويل .15
أن وفدا من الحركة بقيادة رئيس " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية :  أحمد الكباريتي-غزة 

الل األسبوع المقبل لبحث المصالحة المكتب السياسي خالد مشعل سيلتقي مسئولين في القاهرة خ
  .الفلسطينية وأزمة السفر عبر معبر رفح والعالقات بين مصر وحماس

األربعاء إن وفدا من حماس بقيادة " صفا"وقال القيادي في الحركة صالح البردويل في تصريحٍ خاص لـ
  .رى العالقةمشعل سيبحث ملف المصالحة مع حركة فتح، باإلضافة إلى عدد من الملفات األخ

  20/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

  القيادة رفضت مطالب أمريكية لتأجيل التوجه لألمم المتحدة : شعث .16
عن مطالب , اليوم األربعاء, كشف الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: رام اهللا

الفتاً إلى أن , أيلول القادم/ مم المتحدة في سبتمبرأمريكية ومسعى لتأجيل توجه القيادة الفلسطينية إلى األ
إننا مستمرون في " , "وكالة قدس نت لألنباء" وقال شعث في تصريح لـ .القيادة رفضت تلك المطالب

  ".حيث نواصل خطواتنا في السعي على إعترافات دولية وخصوصاً في أوروبا , مساعينا وتوجهنا
طلب نيل عضوية كاملة في األمم المتحدة إلى األمين , تقدم قريباً جداًوأكد شعث أن القيادة الفلسطينية س

موضحاً أن مع إعتراف سوريا بالدولة الفلسطينية يرتفع عدد الدول المعترفة , العام بان كي مون
  .دولة" 119"بفلسطين حالياً أكثر من 

  20/7/2011وكالة قدس نت، 
  

   تمسكها بفياضتنفي تصريحات األحمد حول المصالحة وتؤكد فتح .17
نفت حركة فتح ما تم نقله على لسان رئيس وفد الحركة في المصالحة الفلسطينية عزام األحمد عن                 : غزة

 .اتهامه الرئيس محمود عباس بإفشال اتفاق المصالحة بتمسكه بسالم فياض مرشحاً للحكومـة القادمـة                
وكالة قدس نت   "خاص لمراسل جمال محيسن في تصريح     " فتح"وأعرب عضو اللجنة المركزية في حركة       

اليوم، عن شكه في ما نسب لألحمد، مؤكداً على تمسك حركته بفياض مرشحاً لرئاسة الحكومـة                " لألنباء
  .المقبلة

  20/7/2011وكالة قدس نت، 
  

  ال معنى ألي مفاوضات في ظل استمرار سرقة األرض الفلسطينية: فتح .18
اسمي، اليوم األربعـاء، أن ال معنـى ألي حـديث أو             أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القو       :رام اهللا 

دعوات للبدء بالمفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية في ظل اسـتمرار سياسـة سـرقة ونهـب األرض                 
  .، من خالل البناء االستيطاني ومصادرة األراضي67الفلسطينية المحتلة عام 

لحركة فتح، إن دعوة نتنياهو القيادة      وقال القواسمي في بيان صحفي صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة           
الفلسطينية للمفاوضات، وإصرار حكومته في نفس الوقت على االستيطان، والتي كان آخرها إقرار مـا               
يسمى بوزارة اإلسكان ببناء مئات الوحدات االستيطانية في القدس والضفة الغربية، تعتبر دعوة تـضليل               

  .لخداع الرأي العام
  20/7/2011، )وفا(ومات الفلسطينية وكالة األنباء والمعل

  
  زيارة أردوغان لغزة اختراق للحصار والعزل السياسي: أبو زهري .19

سامي أبو زهـري، بـإعالن رئـيس        . ، د "حماس"رحب المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة
ـ             جريئـة  الخطـوة ال  "الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اعتزامه زيارة قطاع غزة، واصفًا إياها بـ

  ".والمتقدمة، وباالختراق الكبير لجدار الحصار والعزل السياسي المفروض على حركة حماس
وأكد أبو زهري أن الشارع الفلسطيني في غزة، ينتظر بابتهاجٍ كبيرٍ هـذه الزيـارة، باعتبارهـا حـدثًا                   

رسالة انتقاد  نرحب بإعالن رجب طيب أردوغان عن نيته زيارة قطاع غزة، وهي تمثل             "تاريخيا، وقال   
للمجتمع الدولي الذي تنكر لنتائج الديمقراطية الفلسطينية، كما هي رسالة لكل الحكام العرب والمـسلمين               

  ".لزيارة غزة، ألنها تمثل دعما معنويا كبيرا في مواجهة الضغوط وحالة االستفراد التي يتعرض لها
  20/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  ة يعتقل اثنين من نشطاء الحركة في شمال الضفةأمن السلط: حماس .20
إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الـضفة الغربيـة          " حماس"قالت حركة المقاومة اإلسالمية     : رام اهللا 

المحتلة قامت، خالل الساعات األربع والعشرين الماضية، باعتقال اثنين من نشطاء الحركة في محافظتي              
  ).بشمال الضفة(نابلس وسلفيت 

، أن األجهـزة األمنيـة      )20/7(نسخة عنه اليوم األربعاء     " قدس برس "وأفادت الحركة، في بيان وصل      
بعد اقتحـام مكـان     )  عاما 24(الفلسطينية في محافظة نابلس، قامت باعتقال المواطن عبد اهللا أبو عيشة            

ة اعتقـال الـشاب محمـود    عمله في منطقة المخفية غرب المدينة، كما أعاد الجهاز الوقائي التابع للسلط        
  .أردنية بعد استدعائه للمقابلة

 20/7/2011قدس برس، 
  

  استشهاد أحد أعضائها بانهيار نفق للمقاومةكتائب القسام تعلن عن  .21
 أن أحد أعضائها ويدعى     -الجناح العسكري لحركة حماس   -أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام        :جباليا

  . جباليا البلد استشهد فجر اليوم الخميس إثر انهيار نفق للمقاومةمن بلدة)  عاما25(محمد رزق جنيد 
  21/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  الوقت الراهنبتقارير إسرائيلية تؤكد عدم استعداد تل أبيب وحماس لعمليات عسكرية واسعة  .22

ل األسـبوعين   صعدت إسرائيل من هجماتها العسكرية على قطـاع غـزة خـال           :  فتحي صباح  -غزة  
األخيرين، مستهدفة المدنيين والمنشآت ومحيطها في محاولة لتسخين الوضـع الميـداني، مبـررة هـذه          

  .الهجمات بالرد على قصف فلسطينيين بلدات إسرائيلية بالصواريخ
إال أن الالفت أن التقديرات اإلسرائيلية عن هوية مطلقي الـصواريخ متطابقـة مـع تقـديرات حركـة                   

، وال  »جماعات دينية سلفية متشددة، مرتبطة بتنظيم القاعدة ومنظمات الجهاد العـالمي           «، وهي »حماس«
غير مستعدين  » حماس«بها، فيما تذكر تقارير إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي و          » حماس«عالقة لحركة   

  .لعمليات عسكرية واسعة في الوقت الراهن
سلة من الغارات على أنفاق للتهريب أسفل الحـدود         وشنت طائرات حربية إسرائيلية، أميركية الصنع، سل      

 في المئة منهـا     90الواقعة بين مصر والقطاع، وورش صناعية، وحتى آبار مياه الشرب التي ال تصلح              
  .لالستخدام اآلدمي بحسب منظمة الصحة العالمية، واآلخذة في التناقص أصالً

القطاع وقراه، ما أدى الى استشهاد ثالثـة        ولوحظ أن الغارات الجوية استهدفت مناطق مختلفة من مدن          
  .مدنيين وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال

ومن الجانب الفلسطيني تقف وراء عمليات إطالق الصواريخ على بلدات إسـرائيلية، فـي إطـار هـذا                  
) التقليديـة (ينية  التصعيد الميداني، جماعات دينية سلفية متشددة، فيما التزمت فصائل المقاومـة الفلـسط            

  .بالتهدئة غير المعلنة السارية المفعول
وعلى رغم أن هذه الجماعات تشدد على أن إطالق الصواريخ المحلية الصنع على البلدات اإلسـرائيلية                

واألجهزة األمنية التابعة للحكومـة  » حماس«اإلسرائيلي، إال أن لدى حركة » مقاومة االحتالل «في إطار   
  .ات أخرىالتي تقودها تقدير

وترى الحركة واألجهزة أن الهدف من وراء إطالق الصواريخ في ظل مناخ التهدئة السائد يهدف الـى                 
 حزيـران   14زعزعة األمن واالستقرار الداخلي، وإضعاف قبضة الحركة التي تسيطر على القطاع منذ             

  . تدريجيا2007ً) يونيو(
ستقتها من أوساط الجماعات السلفية المتشددة التي       ا» معلومات مؤكدة «واستندت الحركة في تقديراتها الى      

  .، فضالً عن إعالنات إعالمية صادرة عنها»القاعدة«تتبنى فكر تنظيم 



  

  

 
 

  

            12 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

إن الجماعات السلفية تهدف من وراء التصعيد الى الرد على طريقتها علـى             » حماس«وتقول أوساط في    
  .اعتقال عدد من ناشطيها وعناصرها في القطاع

قررت توحيد راياتها تحـت لـواء تنظـيم         » القاعدة«جماعات الصغيرة المرتبطة بـ     وتضيف أن هذه ال   
  .»حملة النصرة واالنتصار لمجاهدينا األبطال في سجون حماس«الجهاد العالمي، وأعلنت إطالق 

وتشير الى أن المعلومات المتوافرة تؤكد نيتها شن هجمات مسلحة على مقرات أمنية تابعـة للحكومـة،                 
مباغتـة  «ازل تعود ملكيتها الى الحركة وقادتها وكوادرها، من خـالل توجيـه ضـربات               ومكاتب ومن 

وعممت الحركة واألجهزة األمنية على عناصرها وموظفيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر من            . »ومنسقة
  .وقوع مثل هذه الهجمات

األولى : مة والسلفيين على األقل بين الحكو   » معركتين«وما يجعل وقوع مثل هذه الهجمات محتمالً وقوع         
 من الطرفين، والثانية قبل شهور قليلة فـي أعقـاب          30كانت قبل نحو عامين في رفح وقتل فيها حوالي          

  .إعدام مجموعة سلفية الناشط اإليطالي المساند للفلسطينيين فيتوريو أريغوني
ت شـنتها الحكومـة     كما شهدت العالقة بين الطرفين أوقاتاً عصيبة، خصوصاً في أعقاب حمالت اعتقاال           

بأنهـا  » حماس«وتتهم الجماعات حركة    . الجماعات السلفية وكوادرها وعناصرها أيضاً    » أمراء«طاولت  
  .الحركة من قبل بعض السلفيين» تكفير«الجماعات السلفية، ووصل األمر الى حد » مجاهدي«تعذّب 

إذ » حماس«بقة مع تقديرات حركة     وكان الفتاً ان التقديرات اإلسرائيلية عن هوية مطلقي الصواريخ متطا         
الفهم الـسائد اآلن فـي وزارة األمـن         «اإلسرائيلية قبل يومين أن     » جيروزاليم بوست «كشفت صحيفة   

 صاروخاً ُأطلق أخيراً نحو إسرائيل أطلقتها مجموعات إسالمية تابعة لتنظيم           20اإلسرائيلية يبين أن نحو     
حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي     «أضافت الصحيفة أن    و. »القاعدة وما يسمى منظمات الجهاد العالمي     

تملكان أكثر من عشرة آالف صاروخ ومخزوناً كبيراً من القذائف التي يمكن أن يصل بعضها الى مدينة                 
  .»تل أبيب

على رغم استمرار إطالق الصواريخ نحو إسرائيل من غزة، فإنه ال يبدو أن الجـيش               «وأشارت الى أنه    
  .»يام بعملية عسكرية واسعةاالسرائيلي يستعد للق

هناك ثالثة أسباب تحول دون الرد علـى        «ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش اإلسرائيلي قولها إن          
يرجع الـى   «والسبب الثاني   . »عمليات إطالق الصواريخ، أولها أنه ليس لحركة حماس صلة مباشرة بها          

ة، على عكس ما جرى في شهر نيـسان         عدم إصابة أي إسرائيلي بجروح في عمليات الصواريخ األخير        
. »الماضي، عندما أطلق مسلحون صاروخاً مضاداً للدبابات نحو حافلة، أسفر عن مقتل إسرائيلي            ) أبريل(

  .»في الوقت الراهن ال يبدو أن حماس أو إسرائيل معنيتان بعملية عسكرية كبيرة«والسبب الثالث أنه 
  21/7/2011الحياة، لندن، 

 
   مع عباس للتفاوضونمستعدو ..لن نتدخل فيما يحدث في سوريا :"بيةلعرا"لـنتنياهو  .23

نشرت مقتطفات منها أمـس     » العربية«نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة           
على أن تبث اليوم، أن تكون إسرائيل راغبة في بقاء الرئيس السوري بشار األسد في الـسلطة، إال انـه                    

  .صاالت سرية في السابق مع دمشق للتوصل إلى اتفاق سالماعترف بات
نحن لن نتدخل في ما يحدث في سوريا، لكن عدم تدخلنا في سوريا ال يعني أننا غير قلقين بـشأن         «وقال  

أوالً نحن نرغب في إحالل السالم بين البلدين خاصة في المنـاطق الحدوديـة، وثانيـاً                . ما يجري هناك  
م الفعلي بين البلدين وثالثاً أعتقد أن الشباب السوري يستحق مستقبال أفضل، فنحن             أتمنى التحول إلى السال   

لم يكن بيننا وبين سوريا سالم ولكنها كانت حالة من الالسلم والالحرب على الـرغم مـن المفاوضـات                   
  .»السرية للتقدم نحو سالم فعلي، لكن ما هو غير مقبول في األمر أن سوريا تساند حزب اهللا وإيران
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آمل في أال يفكر احد في سوريا أو حزب اهللا أو إيران في افتعال حوادث عنـد الحـدود مـع                «وأضاف  
  .»إسرائيل لصرف األنظار عما يجري في سوريا

كل شيء مطروح على الطاولة، ولكن يجـب الجلـوس حـول            «وحول مفاوضات السالم، قال نتنياهو      
الفلـسطيني  (سالم بين شعبينا، مباشرة مع الرئيس       انا مستعد للتفاوض فورا حول ال     «وأضاف  . »الطاولة

  .»، ويمكننا القيام بذلك في منزلي في القدس وفي رام اهللا أو في اي مكان آخر)محمود عباس
وحمل نتنياهو القيادة الفلسطينية مسؤولية تعطيل مفاوضات السالم، معتبرا أن هذه القيادة رفـضت فـي                

وتـابع  . تسوية وال تريد اليوم استئناف الحوار من اجل الـسالم         الماضي إنهاء المفاوضات بالتوصل إلى      
عندما يؤكد الناس انه يجب محو دولة إسرائيل عن الخريطة، كما تقول إيران أو حزب اهللا أو حماس،                  «

  .»فهذا ال يترك مجاال كبيرا للمناقشة
 21/7/2011، السفير، بيروت

 
  سبتمبر لالعتراف بدولة فلسطين/ يلول استحقاق أتناقشلخارجية اإلسرائيلية ا": معاريف" .24

 كشفت صحيفة معاريف  العبرية علـى موقعهـا االلكترونـي بـأن وزارة الخارجيـة                 :القدس المحتلة 
اإلسرائيلية عقدت اجتماعا موسعا مساء أمس الثالثاء لبحث اإلجراءات الواجب اتخاذها في شهر سبتمبر              

إن االجتماع تم بدعوة من شعبة التخطـيط فـي          ,فة  وأضافت الصحي  .إذا ما أعلن الفلسطينيين عن دولة     
 شخصية من كبار المـسؤولين فـي الخارجيـة          40وزارة الخارجية اإلسرائيلية، حيث شارك ما يقارب        

اإلسرائيلية، وجرى تقسيمهم إلى مجموعات متخصصة لبحث االحتماالت التي يمكـن أن تقـدم عليهـا                
  .السلطة الفلسطينية أيلول القادم

دف االجتماع إلى محاكاة خطوات السلطة وكيفية التعامل معها واألضرار التي قـد تلحـق                كان يه  حيث
بإسرائيل، خاصة أن السلطة الفلسطينية قد تقدم على هذه الخطوة نتيجة لفشل المفاوضات وعدم إمكانيـة                

اال وهـي   وحسب الصحيفة أن االجتماع بحث اإلمكانية األكثر احتم        .العودة لها بسبب الموقف اإلسرائيلي    
توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس األمن الدولي بهدف االعتراف بالدولة الفلسطينية، وتم بحث إمكانيـة               
استخدام الفيتو من قبل اإلدارة األمريكية ومعارضة أعضاء آخرين في مجلس األمن، وفي حال أدركـت                

و، ستلجأ إلى الخيار الثاني التوجـه       السلطة هذا الموقف المسبق من قبل اإلدارة األمريكية واستخدام الفيت         
  .للجمعية العامة لألمم المتحدة بهدف االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

  21/7/2011، وكالة قدس نت
 

  "الكرامةسفينة "االحتالل يعتزم ترحيل نشطاء  .25
 الثالثـاء   أنها تعتزم ترحيل عشرة أشخاص كانوا اعتقلوا أول أمس        ” اإلسرائيلي“أكدت سلطات االحتالل    

  .التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه” الكرامة“على متن سفينة 
 شخصاً كانوا علـى مـتن       16وقالت المتحدثة باسم إدارة شؤون الهجرة سابين حداد إن خمسة من بين             

 بالفعل، وأن الشخص المتبقي     غادروا” اإلسرائيلية“السفينة التي سيطرت عليها قوات الكوماندوز البحرية        
  .اسهأميرة ” اإلسرائيلية“هي الصحافية 

 21/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  والنظام الحالى وعدنا بأال يحدث تغيير.. "إسرائيل"ـ كان صديقاً عظيماً ل"مبارك": نتنياهو .26
مد حسنى مبارك   أن الرئيس السابق مح   » بنيامين نتنياهو «اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلى     : غادة حمدى 

النظام المصرى  « أن   -» العربية« فى مقابلة خاصة مع قناة       -وأضاف  . »كان صديقاً عظيماً إلسرائيل   «
  .»الحالى وعدنا بأال يكون هناك تغيير، وأعتقد أنه ال أحد يفكر فى الدخول فى حروب
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مـستعد  «ى إنـه    وحول الحوار مع القوى اإلسالمية الصاعدة فى مصر، قال رئيس الوزراء اإلسـرائيل            
  . على حد قوله-» للحوار ما داموا يعترفون بحقى وحق شعبى فى الوجود

 21/7/2011، المصري اليوم، القاهرة
  

   إلى المأزق"إسرائيل"نتنياهو قاد : ليفني .27
هاجمت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيفي لفني، رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو،             

  . "إسرائيل"إلحاق الضرر الكبير بـمتهمة إياه ب
اإلسرائيلية، أنه خـالل العـامين األخيـرين تآكلـت          " معاريف"وأوضحت ليفني خالل لقاء مع صحيفة       

ـ   إما في نهايـة    "لكانت اآلن   " إسرائيل"، مدعية أنها لو كانت رئيساً لوزراء        "إسرائيل"المصالح األساسية ل
  ". المفاوضات أو في المفاوضات الجادة

إلى المأزق، مضيفة أن الخطأ االستراتيجي لنتنياهو عـدم البـدء فـي             " إسرائيل"دت أن نتنياهو قاد     وأك
، مـشيرة   "المفاوضات من حيث انتهت أثناء حكومتي، نتنياهو يركض خلف القطار بعد أن غادر المحطة             

  .اليوم أصبحت أكثر عزلة" إسرائيل"إلى أن 
 21/7/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  تشكيل لجان تحقيق في عمل المنظمات اليسارية إلى الزاويةيحذر من دفع قانون ن ليبرما .28

عقد وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم، مؤتمراً صحافيا في الكنيست خالل بحث              
ا قالت  هيئة الكنيست العامة مشروع قانون لتشكيل لجان تحقيق في عمل المنظمات اليسارية والحقوقية فيم             

  .مصادر سياسية أن القانون لن يحظى بأغلبية األصوات في ظل معارضة رئيس الوزراء بينامين نتنياهو
بالتنسيق والموافقـة الكاملـة مـن     ) القانون(قدمنا االقتراح   : "وقال" دفعه إلى الزاوية  "وحذر ليبرمان من    

نياهو عن دعم مشروع القانون نتيجة      ، في اشارة إلى تراجع نت     "ومررناه بالتنسيق مع الحكومة   … االئتالف
  .ضعوطات االعالمية والدولية، حسب تعبيره

 21/7/2011، 48موقع عرب
  

   تعلن فشل جهود التطبيع مع تركيا"إسرائيل" .29
صرح النائب األول لرئيس الوزراء، وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي، موشيه يعـالون            : أ ف ب  

 ناشطين أتـراك    9ر لجنة األمم المتحدة للتحقيق النهائي بشأن مقتل         أمس بأن إسرائيل تنتظر صدور تقري     
العام الماضي، ألن جهودها لتطبيع العالقات مـع        ” مرمرة“في االعتداء اإلسرائيلي على السفينة التركية       

  . تركيا فشلت
طـرفين  إن تعنت األتراك لم يسمح بردم الهوة بين مواقف كل مـن ال            “وقال يعالون لإلذاعة اإلسرائيلية     

وأوضح أنه شارك في ثالث دورات      . ”وعلينا، لذلك انتظار نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة         
إن حصار قطاع غزة    “وتابع  . مناقشات مع وفد تركي في نيويورك للتوصل إلى تسوية، من دون جدوى           
عويضات، ألن ذلـك سـيعني   شرعي في نظر القانون الدولي، لذلك ال يجب علينا تقديم اعتذار وال دفع ت       

إن إسرائيل مستعدة في المقابل للتعبير عـن أسـفها      “لكنه استدرك قائالً    . ”تحمل مسؤولية استفزاز تركي   
  . ”ودفع أموال لعائالت الضحايا بصفة إنسانية

  21/7/2011، االتحاد، ابوظبي
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  ةالكنيست يسقط التحقيق مع المنظمات الحقوقية اإلسرائيلي .30
أسقط الكنيست اإلسرائيلي مساء أمس األربعاء، مشروع القـرار النهـائي           : وم جرايسي  بره -الناصرة  

لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مع منظمات حقوقية في إسرائيل، التي تالحق االحتالل وجرائمه، والتمييز              
ـ            48العنصري ضد فلسطينيي     اب ، وكان القرار انعكاسا لحملة االنتقادات العالمية التي صدرت فـي أعق

 ما دفع نتنياهو للطلب من كتلة حزبه بتجميـد          ،صدور القرار األولي في الشهر األخير من العام الماضي        
ولكن في االيام األخيرة طلب أفيغـدور       . اإلجراءات البرلمانية وعدم مواصلة إقرار تشكيل لجنة التحقيق       

ف المـشارك فيـه، فـي حـال     هدد ليبرمان بالتمرد على االئتال وليبرمان استئناف عملية تشريع القرار 
وفي التصويت أمس، شهد حزب الليكود الحاكم انـشقاقا فـي           . رفضت الحكومة مواصلة دعمها للمبادرة    

شكل التصويت، إذ عارض القرار نتنياهو وعدد من وزراء الحزب فيما أيده وزراء آخـرون وتقريبـا                 
الصوليين، وعارض القـانون جميـع      جميع النواب، وشهد االنشقاق في التصويت كذلك كتلتا المتدينين ا         

بزعامة وزير الحرب إيهود بـاراك، وعـدد مـن وزراء           " عتسمؤوت"أحزاب المعارضة، ومعهم كتلة     
  .  الليكود

 21/7/2011، الغد، عمان
 

  جنرال إسرائيلي يحذر من التطرف الديني في جيش االحتالل .31
 االحتالل اللواء آفي زميـر، فـي        حذر رئيس قسم القوى العاملة في جيش      :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

رسالة بعث بها إلى رئيس أركان الجيش بني غانتس، وكشف النقاب عنها أمس األربعاء، من التطـرف                 
الديني في قيادة جيش االحتالل، واتساع األوامر التي تعتبر إكراها دينيا ضد النساء المجندات، إال أن في                 

 .شدد على المراتب العليا في الجيش، وبنـسب غيـر مـسبوقة           خلفية هذا، زيادة سطوة التيار الديني المت      
  .وسيكون له وزن كبير في تحديد مستقبل الصراع بين العلمانيين والمتدينين

ويقول البحث إن نسبة الضباط المتدينين المتشددين من بين ضباط وحدات النخبة في سالح المشاة، كانت                
، وعلى الرغم من    31 إلى نسبة أكثر من      2007عام  ، وارتفعت حتى ال    %2,5 في حدود    1990في العام   

بفعل زيادة في عدد الضباط العلمـانيين، إن توجـه           % 26 إلى   2008أن هذه النسبة تراجعت في العام       
  .الزيادة قائم ودائم

ويستخلص البحث أن هذه الزيادة نابعة من أن المدارس الدينية التحضيرية للخدمة العسكرية تنمي الثقافة               
من طالب هذه المدارس الدينية يختارون التوجه إلى الوحدات القتالية في جيش             % 80ة، فمثال،   العسكري

  .من مجمل المنخرطين في الجيش بشكل عام، يختارون الوحدات القتالية % 40االحتالل، مقابل 
ـ    % 25كذلك فإن نسبة الضباط المتدينين المتشددين في الوحدات القتالية تصل إلى             دات من مجمل الوح

، ويذكر هنا    %9إلى   % 7القتالية، بينما نسبة الضباط المتدينين في سائر وحدات الجيش تتراوح ما بين             
  .أن فرص االرتقاء في مناصب الجيش أكبر أمام من يخدمون في الوحدات القتالية

  21/7/2011، الغد، عمان
  

  ئيليين كبارتصاعد المالحقات القضائية الدولية ضد مسؤولين إسرا: مصادر عبرية .32
حذّرت مصادر إعالمية عبرية من مغبة التصعيد المستمر في حمـالت المالحقـة             ): فلسطين(الناصرة  

  .ضد الشعب الفلسطيني" جرائم حرب"القضائية الدولية ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابهم 
 تم حديثاً تقديم ثالث دعاوى قـضائية        وأفادت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، الليلة الماضية، أنه        

ضد كـل مـن رئـيس الـوزراء         " 1أسطول الحرية   "جديدة في المحاكم اإلسبانية من قبل مشاركين في         
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الحرب والخارجية في حكومته، إلى جانب قائـد سـالح البحريـة                

  .اإلسرائيلي
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 القضاء األسباني قاضياً خاصاً تم تكليفه بالتوجه إلى تـل أبيـب             وبحسب التلفزيون اإلسرائيلي؛ فقد عين    
  .للتحقيق في التهم المنسوبة للمسؤولين اإلسرائيليين

وأكدت القناة نقالً عن مصادر في وزارة القضاء اإلسرائيلية، أن الوزارة شكّلت طاقماً خاصاً لمواجهـة                
  .لدولة العبريةخطر المالحقة الدولية التي تستهدف مسؤولين كبار في ا

 20/7/2011قدس برس، 
 

   بتمويل متاحف المستوطنات االسرائيليةقانون إسرائيلي يلزم الحكومة .33
 أقر الكنيست اإلسرائيلي أمس األربعاء، من حيث المبدأ، وبـدعم حكومـة             :الناصرة – برهوم جرايسي 

تقيمها مـستوطنات الـضفة     تمويل المتاحف التي    ببنيامين نتنياهو، مشروع قانون يلزم حكومة االحتالل        
  .الغربية المحتلة

 متحفـا،   15وقال النائب أوري اريئيل وهو من قادة عصابات المستوطنين، إن في المستوطنات حاليـا               
وزعم أن الحكومة ال تحول ميزانيات لهذه المتاحف، وسيلزمها القانون من اآلن فصاعدا لتمويـل هـذه                 

 وزارة التعليم اإلسرائيلية، وإلزام طالب المدارس بزيارتها        المتاحف، ما يعني ادراجها أيضا على برامج      
  .الحقا

وجاء القرار رغم معارضة رئيسة مجلس المتاحف في إسرائيل البروفيسور روت بن يسرائيل للقـانون،               
وقالت إن هذا القرار سياسي وليس له عالقة ال بالفن وال الفنون، إال أنها قالت إنه في حال إقرار القانون                    

  .المجلس الذي تترأسه ستلتزم بهفإن 
 21/7/2011، الغد، عمان

 
   تمنع التعليقات المجهولة على المواقع االلكترونية"اسرائيل" .34

 نشر التعليقات المجهولة على المواقع االلكترونية االسرائيلية على         "اسرائيل"منعت  :  بترا –القدس المحتلة   
. المواقع االلكترونية اصدرته وزارة العدل االسـرائيلية      شبكة االنترنت، تنفيذا لمشروع قانون ينظم عمل        

وقالت صحيفة معاريف االسرائيلية أمس ان مشروع القانون الجديد يخول المحـاكم االسـرائيلية الـزام                
شركات االنترنت، وأصحاب المواقع االلكترونية بكشف هوية أي متصفح يشتبه بأنه اقدم على التـشهير،   

  .رق قواعد الملكية الفكرية في االنترنت كي يتسنى رفع دعوى ضدهاو انتهاك الخصوصية او خ
  21/7/2011، الدستور، عمان

  
  وسلوأ إتفاقية انتهاء تؤكد إسرائيليةدراسة  .35

نشر الباحث زكي شالوم، من معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب دراسة جديـدة تحـت                  
وطريقة العمل األحادية جاء فيها أن أكثر مـن تقريـر    ' أوسلومسار  'عنوان العملية السلمية بين مواصلة      

ذكر أن وزير الخارجية اإلسرائيلية، أفيغدور ليبرمان قال لوزيرة خارجية االتحـاد األوروبـي الـسيدة                
كاترين أشتون إنّه في حال توجه الفلسطينيون إلى األمم المتحدة بطريقة أحادية الجانب، فـإن إسـرائيل                 

التفاقات التي جرى توقيعها، مشيرا إلى انه في الواقع، ما زال اتفاق أوسلو، وبعد مـرور                ستتنكر لكل ا  
عقدين على توقيعه، مصدر خالف في وجهات النظر بشأن مدى فائدته بالنسبة إلـى إسـرائيل، ومـدى                  

  .أهميته في الفترة الحالية
 يمكن اإلشارة إلى عدد مـن النقـاط         وزد شالوم، الذي نشر دراسته على الموقع االلكتروني للمعهد، إنّه         

  : اإليجابية في اتفاق أوسلو من وجهة نظر إسرائيلية، وهي
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أوالً، أتاح هذا االتفاق لدولة إسرائيل التخلص من مسؤوليتها عن حياة األغلبية الساحقة من الفلـسطينيين                
مـن دون   ) 1967 االسم الصهيوني لألراضي التي احتلت في عدوان      (من سكان غزة ويهودا والسامرة      

  .إلحاق األذى بحرية حركة الجيش اإلسرائيلي في هذه المناطق
ثانياً، ساهم هذا االتفاق في زيادة اإلجماع العام الداخلي في إسرائيل المؤيد للتسوية الـسياسية، وباتـت                 

  .صيغة دولتين لشعبين مقبولة من أغلبية األحزاب التي تتشكل منها الخريطة الحزبية في إسرائيل
ثالثاً، أدى هذا االتفاق إلى تعميق الخالفات داخل العالم العربي ووسط الحركة الوطنية الفلسطينية بـشأن                

   .موضوع التسوية
رابعاً، ساعد هذا االتفاق في تأسيس شبكة للتعاون األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الـرغم                

   .من حاالت الصعود والتراجع التي شهدها هذا التعاون
خامساً، أوجد هذا االتفاق تفاهمات إستراتيجية مهمة بين إسرائيل والواليـات المتحـدة بـشأن التـسوية                 

  . الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
إالّ إنه، تابعت الدراسة، وعلى الرغم من كل ذلك، وفي ظل جمود العملية السلمية، يمكن التساؤل عـن                  

ة تستند إلى حل دولتين لشعبين؟ إذ مـن المعـروف أن           مدى مساهمة اتفاق أوسلو في تحقيق تسوية سلمي       
لكن منذ فترة من الوقت، وال سيما       . التوصل إلى هذا االتفاق أتى بعد مفاوضات ثنائية تمت برعاية دولية          

في العامين األخيرين برز توجه واضح إلى التخلي عن مسار أوسلو والتركيز على الخطوات األحاديـة                
  . تالجانب بدالً من المفاوضا

عالوة على ذلك، أوضحت الدراسة، ثمة شكوك لدى الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني في قدرة الطـرف               
الثالث على الموافقة على الشروط األساسية الدنيا ألي اتفاق بينهما، فالحكومة اإلسرائيلية الحالية تعمـل               

الثالثة األساسية التي وضـعها   انطالقاً من فكرة أن الطرف الفلسطيني غير مستعد للموافقة على الشروط            
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة للشعب اليهـودي، والتعهـد بإنهـاء             

في المقابل، ال تعتقـد الـسلطة       . النزاع وعدم مطالبة إسرائيل بمطالب إضافية، والتخلي عن حق العودة         
 1967تعدة للقبول بشروطها للحل، أي االنسحاب إلى حدود         الفلسطينية أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية مس     

مع تعديالت طفيفة، وتقسيم القدس، واالعتراف بحق العودة، والقبول بتطبيقه جزئياً، كذلك تتمسك السلطة              
  .بمطلب تجميد البناء في المستوطنات خالل فترة المفاوضات

معني باالتفاق، أي اإلدارة األمريكية، فقـد       على صعيد آخر، رأت الدراسة أنّه يبدو أن الطرف الثالث ال          
أيضاً ثقته بمسار أوسلو، إذ باتت اإلدارة األمريكية تحبذ الخطوات األحادية الجانب التي تتخذها هـي أو                 

خطـوط  (القبول بأن تكون حدود الدولـة الفلـسطينية هـي           : الرباعية الدولية استناداً إلى المبادئ التالية     
بين الطرفين، وأن يصار إلى تأجيل حل المسائل األخرى مثـل موضـوع             مع تبادل لألراضي    ) 1967

  .القدس والالجئين إلى ما بعد االتفاق على الحدود والترتيبات األمنية
في الخالصة، يبدو أن األطراف الثالثة المعنية باتفاق أوسلو، إسرائيل والفلسطينيين والواليات المتحـدة،              

 مسار أوسلو، أي إجراء مفاوضات ثنائية بـين الطـرفين برعايـة             باتت مقتنعة بأن احتماالت استخدام    
وبات شبه مؤكد في ظل األوضاع الراهنة أن الطـرفين اإلسـرائيلي والفلـسطيني              . أمريكية، قد تبددت  

سيعتمدان أسلوب الخطوات األحادية الجانب، مع إبداء دعمهما الشفهي التفاق أوسلو، لكن وفقاً للـشروط               
  .ا كل طرفاألساسية التي وضعه

  20/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

  ستخدم ألول مرةتقنابل  بطائرة إسرائيلية تقصف هدفين في آن واحد بغزة .36
قالت مصادر أمنية فلسطينية، وشهود عيان، إن طائرة إسرائيلية قصفت في ساعة متأخرة من الليلة : غزة

  .ل مرة في غزةالماضية، هدفين في منطقتين مختلفتين في آن واحد، وذلك ألو
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قصفت الليلة الماضية هدفين شرق مدينة غزة في آنه واحد مستخدمة " 16اف "وكانت طائرة من نوع 
  .قنبلتين ارتجاجيتين حيث سمع لهما صوت انفجار واحد

أن هذا النوع من القنابل يستخدم ألول مرة في قطاع غزة حيث شنت " قدس برس"وأضافت المصادر لـ 
رة واحدة مطلقة قنبلتين في آن واحد سقطتا في منطقتين متباعدتين، وسمع لها صوت طائرة إسرائيلية غا

 .انفجار واحد
 20/7/2011قدس برس، 

  
  شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية تدعو إلنجاح المصالحة .37

 150، التي تضم أكثر من »شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية« أطلقت :  أ ف ب-رام اهللا- غزة
  .الفلسطينية» إنجاح المصالحة«داء من أجل منظمة، ن

نداء المنظمات األهلية الفلسطينية من أجل إنجاح اتفاق المصالحة وطنياً «وفي بيان بعنوان 
إنجاح وحماية وتطوير اتفاق المصالحة لتنفيذه الدقيق ومن «، دعت المنظمات األهلية الى »وديموقراطياً
تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والهيئة القيادية الخاصة «وشددت خصوصاً على ضرورة . »دون إبطاء

  .»بمنظمة التحرير الفلسطينية
جاء بسبب «وأوضحت هذه المنظمات، وهي من القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية، أن النداء 

تي تريد الذي ينعكس سلباً على معنويات وآمال جماهير الشعب الفلسطيني ال) االتفاق(اإلبطاء بالتنفيذ 
  .»التنفيذ الفوري من دون معيقات التفاق المصالحة

إشراك جميع قطاعات الشعب الفلسطيني من قوى سياسية ومنظمات مجتمع «كما دعت المنظمات الى 
مدني وشخصيات اعتبارية في اإلجراءات والخطوات الوحدوية من أجل تكوين إجماع وطني مشارك 

  .»آلليات ومؤسسات اتفاق المصالحة
بالعمل على إعادة تفعيل المجلس التشريعي كعنوان للعمل المؤسساتي والديموقراطي الفلسطيني «البت وط

وشددت خصوصاً . »والشروع الفوري بمعالجة تداعيات االنقسام على الحياة الديموقراطية والحقوقية
غلقة والسماح بحرية إغالق ملف االعتقال السياسي وإعادة افتتاح الجمعيات األهلية والنقابات الم«على 

  .»النشر والصحافة والتجمع السلمي كحقوق مكفولة بالقانون األساسي الفلسطيني
باإلعالن عن إلغاء كافة التشريعات والقرارات بقوانين والتي مست سلباً الحياة «كما طالبت المنظمات 

 عمل المنظمات األهلية أو الديموقراطية والمدنية والحقوقية وبخاصة القرارات التي أثرت على استقاللية
أي إجراءات وقرارات أدت الى إغالق عشرات المنظمات األهلية في قطاع غزة أو الضفة الغربية على 

العمل على بلورة اآلليات الالزمة لتحقيق المصالحة الشعبية واالجتماعية «ودعت الى . »خلفية االنقسام
نقاض المرحلة السابقة بما يعزز أواصر العالقات عبر إجراءات تقود الى تحقيق الوئام والمحبة على ا

  .»االجتماعية بعيداً عن الثأر واالنتقام وبما يرسخ ثقافة التسامح واألخاء والوحدة
  21/7/2011، الحياة، لندن

  
     الحتاللحملة فلسطينية لمناصرة األسرى المرضى في سجون ا .38

ى قراقع  أمس األربعاء أنهم بصدد إطالق أعلن وزير األسرى في السلطة الفلسطينية عيس: )أ.ب .د (
وقال قراقع  في . حملة إعالمية وقانونية للمطالبة باإلفراج عن األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية

ستطلق مع بداية شهر رمضان، مطلع الشهر ” افتح الباب“بيان صحافي، إن الحملة التي ستحمل اسم 
ت من األسرى المرضى والمعاقين والمشلولين في السجون في ضوء التدهور الخطير للعشرا“المقبل 

وذكر أن الحملة تهدف إلى تعريف الرأي العام الدولي بأوضاع األسرى المرضى وخطورة . اإلسرائيلية
  .أوضاعهم وحشد كافة القوى الدولية السياسية والقانونية واإلنسانية من أجل اإلفراج عنهم
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جون اإلسرائيلية بتعمد انتهاج سياسة اإلهمال الطبي المتعمدة بحق واتهم الوزير الفلسطيني مصلحة الس
  .األسرى ما يزيد من خطورة أوضاعهم

    21/7/2011، الخليج، الشارقة
       

   التميمي مكبلة اليدين والقدمين أحالم يزور األسيرة"إسرائيل" في  األردنيالقنصل .39
الم التميمي في زيارة لها قولها إن القنصل األردني  نقل نادي األسير الفلسطيني عن األسيرة أح:رام اهللا

 عصام العمور قام بزيارتها في سجن هشارون لإلطالع على وضعها االعتقالي وأجبرت في إسرائيل
وهذه المرة الثانية التي يسمح فيها للقنصل األردني بزيارتها منذ  .على لقائه وهي مكبلة اليدين والقدمين

 فقد أبلغ القنصل بأن قرار تقييد األسيرة باليدين والقدمين صادر عن مدير وحسب النادي، .عشر سنوات
  .السجن وال يمكن تغييره

وبالرغم من اعتراضه على هذه المعاملة، إال أنه وافق على رؤية األسيرة بهذا الوضع وعدم التدقيق 
  .رغبة منه برؤية األسيرة، واإلطالع على أوضاعها ومعرفة معاناتها

اللقاء، وعد القنصل األسيرة بأن يتم مساعدتها بخصوص الحصول على مكالمة هاتفية مع وفي نهاية 
  . 2007األهل، والسماح لها بزيارة زوجها، علما بان آخر مرة سمح لذويها بزيارتها كانت سنة 

  20/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  سجون  تقرر وقف التعليم العالي لألسرى داخل ال"سرائيلإ" .40
على موقعها االلكتروني بأن مصلحة السجون اإلسرائيلية " ريشت بيت"ذكرت اإلذاعة العبرية : القدس

قررت وقف التعليم العالي لألسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية، وذلك بعد عرض األمر على 
لقادمة فرض مزيد من العقوبات لجنة الداخلية التابعة للكنيست اإلسرائيلي، وسيتم خالل الفترة القريبة ا

  .على األسرى
 وأضافت اإلذاعة، أن هذا القرار سوف يستثني كافة األسرى الذين يدرسون اآلن، وسيتم السماح لهم 
بإنهاء تعليمهم العالي، على أن ال يسمح ألي أسير التقدم للتعليم منذ بدأ تطبيق هذا القرار الذي سيتم 

  .قادمةتنفيذه خالل الفترة القريبة ال
 وحسب اإلذاعة فان هناك مزيدا من العقوبات على األسرى مثل  منع الزيارات لألهل وللصليب 

، وتقليص "الكانتينا"األحمر، وعدم إدخال الكتب، وعد السماح بالرسائل، وتقليص شراء المنتجات من 
  .عدد محطات التلفاز

  20/7/2011، وكالة قدس نت
  

  أراضي سلوان في القدس دونماً من 136تصادر " إسرائيل" .41
 136كشف أهالي بلدة سلوان بالقدس عن أوامر إسرائيلية لمصادرة أكثر من :  محمد القيق-القدس 

  . دونما من أراضي بلدة سلوان في القدس المحتلة
وقال موقع سلوان إن قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي ترافقها طواقم من بلدية االحتالل في القدس 

دة وإلصاق أوامر مصادرة بحق عشرات الدونمات في وادي قدوم وحي الصلعة في البلدة باقتحام البل
  . بحجة إقامة مشاريع عامة هناك

 دونما أخرى في حي الصلعة 34 دونما تقع في رأس العامود و102وأشار الموقع إلى أن ما يقارب 
  . سيتم استخدامها ضمن مخططات تهويدية للمدينة المقدسة
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لبلدة من تصاعد سياسة االحتالل العنصرية ضد الفلسطينيين في أحياء المدينة المقدسة من وحذر أهالي ا
خالل أوامر الهدم والمصادرة واالعتقاالت معتبرين ذلك حلقة من حلقات تفريغ المدينة والتضييق على 

  . الفلسطينيين فيها
  20/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
    هااحتجاجاً على تقليص خدمات بغزة لرئيسة ألونرواالجئون غاضبون يغلقون البوابة ا .42

أغلق محتجون فلسطينيون، أمس األربعاء، البوابة الرئيسة لمقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين  :غزة
في مدينة غزة، احتجاجاً على تقليص الوكالة الخدمات المقدمة لالجئين في قطاع  الفلسطينيين أونروا

ا وقالت إنها تستخدم حالياً نظاماً أكثر دقة في تقييم مستويات الفقر لتحديد غزة، األمر الذي دحضته أونرو
  .األسر المستحقة للمساعدات الغذائية

واستخدم المحتجون وهم من الالجئين، شاحنات كبيرة في إغالق البوابة الرئيسة ألونروا للمرة الثانية 
وطالب الالجئون الغاضبون . ة لمطالبهمخالل أسبوع، مهددين بمواصلة االحتجاجات إلى حين االستجاب

أونروا، بالتراجع عن إعالن إدخال سلسلة تقليصات في برامج الطوارئ للمساعدات التي تقدمها لالجئين 
  .الفلسطينيين في قطاع غزة، والشروع الفوري في تنفيذ مشاريع اإلسكان ألصحاب المنازل المدمرة

  21/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   في عرض بحر غزة يهاجم قارب أوليفيا التضامنت سرائيليةالبحرية اإل .43
التضامني في عرض بحر " أوليفا"هاجمت زوارق سالح بحرية االحتالل أمس قارب :  حامد جاد-غزة

غزة حيث فتحت خراطيم المياه على القارب ومن على متنه من المتضامنين ما الحق أضراراً جزئية في 
  .القارب

منسق اإلعالمي لهذا القارب الذي بدأ الشهر الماضي في ممارسة مهامه الرامية وأعلن محمد الزعيم ال
لحماية الصيادين وقواربهم من اعتداءات االحتالل المتكررة بحقهم في عرض البحر أن المتضامنين 
 وقبطان قارب اوليفيا غادروا القارب بعد مهاجمة الزوارق اإلسرائيلية له ورشه بالمياه، األمر الذي سبب

  .انقطاعا في اإلرسال معه
وأشار إلى أن الزوارق هاجمت المركب وتسببت بكسر مروحة المحرك، األمر الذي أعاق تقدم المركب 
للميناء حيث استقل المتضامنون ومرافقهم مركبا آخر للوصول إلى الميناء فيما تم سحب قارب اوليفيا بعد 

  .دينذلك إلى أرض الميناء باالستعانة ببعض قوارب الصيا
  21/7/2011، الغد، عمان

  
   مواطنا بالضفة 16 يعتقل حتاللاال .44

 مواطنا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية 16اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم : نابلس
". يشتبه بضلوعهم في اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية"وزعمت اإلذاعة اإلسرائيلية أن المعتقلين  .المحتلة

وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة حمالت  .وأشارت إلى أن المعتقلين أحيلوا إلى التحقيق .ولهاعلى حد ق
  .اقتحام ومداهمة واعتقاالت بشكل يومي

  21/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  اعتصام في قرية النبي صالح احتجاجاً على االستيطان وتضامناً مع األسرى .45
يبة في قرية النبي صالح بمحافظة رام اهللا والبيرة، أمس، اعتصاماً حاشداً نظمت حركة الشب: رام اهللا

  .احتجاجاً على االستيطان والجدار وتضامناً مع األسرى في سجون االحتالل
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وشارك في االعتصام الذي نظم في خيمة كبيرة أقيمت في القرية قيادات وطنية وشعبية وأبناء الشبيبة في 
  .منون أجانبالعديد من المناطق ومتضا

ويستمر االعتصام الذي بدأت فعالياته امس، حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، ويشتمل على 
  .نشاطات مناهضة لالستيطان وداعمة لألسرى والمعتقلين الذين يعانون اوضاعاً مأساوية وغير انسانية

  21/7/2011، األيام، رام اهللا
  

  ن حقّنا أن نتعلمم:  في لبنان"عين الحلوة " مخيمأطفال .46
في تحرك يخرج عن مألوف التحركات التي يشهدها عادة مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، : صيدا

خرج اكثر من مائة وخمسين طفال فلسطينيا مع اهاليهم في مسيرة جابت شوارع المخيم تطالب بالحد من 
  . االساءة اليهمالتسرب المدرسي وظاهرة عمالة األطفال واستخدامهم وتعنيفهم و

ورفع األطفال المتظاهرون الفتات تؤكد ضرورة االلتزام باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتوجهوا الى 
  ".عمل األطفال خطر"ملعب عيلبون حيث أضاءوا الشموع وشكلوا بها مجسما لعبارة 

اية واهتمام وتوعية وألقت تانيا عويص كلمة جمعية التضامن فعرضت ألهمية هذا النشاط لما فيه من رع
ألطفال حرموا من طفولتهم قسرا نتيجة الحروب او االوضاع االمنية اونتيجة اوضاع اقتصادية 

  .واجتماعية يعيشونها
أنه تتويج لنشاط ) مسؤولة جمعية التضامن للتنمية االجتماعية(واوضحت منسقة النشاط ابتسام ابو سالم 

  .  طفال وطفلة150 واستهدف حوالي  يوما تحت عنوان صيف وكّيف21صيفي استمر 
  21/7/2011، المستقبل، بيروت

  
  دعو لرفع العلم الفلسطيني على المنازل في يوم السالم العالمي يالمؤتمر العام لنصرة القدس  .47

 دعا المؤتمر العام لنصرة القدس، وهى منظمة غير حكومية، برفع العلم الفلسطيني على : القاهرة
 سبتمبر، وإلعالن التضامن مع الحق 21وارع في يوم السالم العالمي الموافق شرفات المنازل وفى الش

  .الفلسطيني ومع السالم العادل القائم على وقف انتهاكات اإلسرائيلية
 إلى تغيير صور البروفايل إلى صورة الحملة أو - في صفحته على الفيس بوك -كما دعا المؤتمر 

  . التضامنية التي تدشنها منظمة المؤتمر العام لنصرة القدسصورة القدس، وذلك ضمن فعاليات األيام
  20/7/2011، وكالة قدس نت

  
  أزمة الرواتب تلقي بظاللها على الظروف المعيشية ألهالي غزة .48

) أبو مازن(تزداد األمور قتامة إثر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس  :غزة
لية التي تمر بها السلطة قد ال تسمح حتى بدفع نصف الراتب الشهر المقبل، وحذر فيها من أن األزمة الما

  .وهو ما أصاب عشرات اآلالف من الموظفين في الضفة وغزة بالفزع
 ألف 25 ألف موظف في قطاع غزة يتقاضون رواتبهم من حكومة رام اهللا، مقابل نحو 50هناك نحو 

رئاسة إسماعيل هنية، وهؤالء يتقاضون رواتبهم، وإن موظف يتقاضون رواتبهم من حكومة غزة المقالة ب
كان حدث أخيرا تأخير على موعد تسليم الرواتب للموظفين، وهذا يشكل مؤشرا على أن قدرة الحكومة 

  .في غزة على تسليم الرواتب ليست مضمونة
وشكك بعض الخبراء االقتصاديين في حديث سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني عن أزمة في 

وقال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح . الرواتب في هذه األثناء تحديدا
الوطنية إنه لم يحدث تغيير على مداخل السلطة الفلسطينية بشكل يبرر الحديث عن أزمة مالية، مشيرا 
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ة الماضية، بواقع  مليون دوالر في األشهر الست330إلى أن فياض تحدث عن تلقي خزانة السلطة مبلغ 
  . مليون دوالر شهريا، وهذا يعني أنه لم يحدث تغيير يسوغ الحديث عن أزمة مالية50

  21/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ل يصوب سالحه نحو رأس فلسطيني أعزا إسرائيليا جندي يظهرفيديوشريط  .49
 في جيش االحتالل االسرائيلي ضابطاً" اليوتيوب"على موقع  أظهر شريط فيديو جديد نشر اليوم األربعاء،

، ويعود شريط ) عاما29(يوحه بندقيته صوب رأس مواطن فلسطيني أعزل يدعى رامي أبو ماريا 
العبرية " يديعوت أحرنوت"الفيديو للتاسع عشر من الشهر الماضي، حيث ذكر الموقع االكتروني لصحيفة 

في القرية، وأكد الموقع أن االعتقال تم دون أن الحادثة وقعت خالل عملية لجيش االحتالل العتقال شاب 
مقاومة لكن أهالي الشاب المعتقل تجمعوا في المكان وحاولوا االستفسار عن سبب االعتقال، ما دفع 

  .بالضابط إلى استخدام سالحه وتصويبه نحو رأس أحد المتجمعين
مما يظهر يجري الحديث عن حادثة خطيرة، وتم فتح "إن وعقب جيش االحتالل على الشريط بالقول 
  ".تحقيق بالحادثة من قبل الشرطة العسكرية

  20/7/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  إساءة معاملة األطفال وتعذيبهم من قبل االحتالل ممارسة واسعة االنتشار ومنهجية وشاملة: تقرير .50
فرع فلسطين إلى األمم المتحدة، حول حالة / عن األطفالبين تقرير قدمته الحركة العالمية للدفاع: رام اهللا

األطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أن تعذيب وإساءة معاملة األطفال من قبل 
  .االحتالل ممارسة واسعة االنتشار ومنهجية وشاملة

المتحدة، حيث غطى األول الذي قدم ويعتبر هذا التقرير هو الثاني من نوعه الذي تقدمه الحركة لألمم 
 االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال الفلسطينيون خالل النصف الثاني من عام 2011في كانون ثاني 

  .، فيما يغطي هذا التقرير النصف األول من العام الجاري2010
 المعتقلين  تصريحا مشفوعا بالقسم حصلت عليها الحركة من األطفال45ويستند التقرير على تحليل 

  .خالل الفترة المذكورة
من األطفال الذين تمت مقابلتهم متهمون بإلقاء الحجارة، ومن ضمن القضايا التي أثارها % 62وبين أن 

منهم تم تقييد أيديهم خالل عملية % 98األطفال في شهاداتهم للحركة التي تعتبر انتهاكا لحقوقهم، فإن 
تم اعتقالهم داخل إسرائيل % 76تعرضوا لعنف جسدي، و% 87تم عصب أعينهم، و% 91االعتقال، و

تمت عملية اعتقالهم بين منتصف الليل والساعة % 62 من اتفاقية جنيف الرابعة، و76في انتهاك للمادة 
تعرضوا للتهديد، % 38تم تفتيشهم بشكل عار، و% 56تعرضوا لعنف لفظي، و% 60الخامسة صباحا، و

  .تعرضوا للحجز االنفرادي% 9ة العسكرية، وتم نقلهم على أرضية المركب% 33و
في الضفة الغربية باالنتهاكات التي يتعرض لها ' النظام االستيطاني'كما سلط التقرير الضوء على تورط 

من األطفال تعرضوا لسوء المعاملة، سواء على يد الجنود % 67األطفال المعتقلون، حيث أن 
احتجازهم في المستوطنات اإلسرائيلية المنتشرة في أنحاء اإلسرائيليين أو أفراد الشرطة خالل فترة 

  .مختلفة من الضفة الغربية
 طفل فلسطيني من 700، اليوم األربعاء، إنه في كل عام يتم اعتقال حوالي 'الحركة العالمية'وقالت 

ا تشير إلى أنه الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكم العسكرية اإلسرائيلية بعد التحقيق معهم، مبينة أن تقديراته
 طفل فلسطيني وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية 7500 تم اعتقال حوالي 2000منذ عام 

  .اإلسرائيلية التي تفتقر للمعايير الدنيا لشروط المحاكمة العادلة
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ت وخلص التقرير إلى أن تعذيب وإساءة معاملة األطفال الفلسطينيين في النظام العسكري اإلسرائيلي ليس
ظاهرة جديدة، وقد تم تسليط الضوء عليها من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية واإلسرائيلية 

  .والدولية منذ عدة سنوات
  20/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   ألف شيكل89غرامة مالية بقيمة وبلدية االحتالل تسلم مقدسيا أمر هدم لمنزله  .51

لدية االحتالل في القدس المحتلة قرارا امس األربعاء بهدم منزل أحد المواطنين أصدرت ب: القدس
 ألف شيكل بحجة 89الفلسطينين من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 

  .بنائه المنزل دون ترخيص
قديم مخطط هندسي من بلدية االحتالل طلبت منه ت«وقال صاحب المنزل نعمان حسين طه أبو سنينة إن 

  .»أجل الحصول على رخصة بناء، وأنه قام بإنجازها واستوفى كل شروط البلدية
وتسعى بلدية االحتالل إلى هدم عشرات المنازل في مختلف أحياء سلوان، باإلضافة إلى إزالة حي 

ت ومرافق  مواطن إلقامة حدائق تلمودية ومنشآ1600يسكنها أكثر من )  منزال88ً(البستان بالكامل 
 .بهدف بناء الهيكل المزعوم

 21/7/2011، السبيل، عمان
  

  صرح اقتصادي يتحدى حصار غزة " .. األندلسية مول" .52
وسط مدينة غزة، في تحد للحصار الصهيوني، " األندلسية مول"أبواب " الحياة تريد"افتتحت شركة : غزة

  . كل الميعقاتوانتصار إلرادة الصمود واإلصرار على النهوض االقتصادي رغم
 الذي يعتبر األكبر من نوعه في قطاع غزة، والمجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات، ويوفر -وبدا المول 

متأللئاً في ) 7-19( في اليوم األول الفتتاح مساء الثالثاء -خدمات متنوعة على غرار الموالت الكبيرة 
 اإلنجاز الذي يحاول أن يتحدى الحصار ظل اإلقبال الجماهيري الكبير ووسط حالة من الترحيب بهذا

  .والتردي االقتصادي
وعبر الدكتور عالء الدين الرفاتي، وزير االقتصاد الوطني، الذي شارك في حفل االفتتاح عن سعادته 
بهذا اإلنجاز الذي رأى فيه محاولة وطنية للنهوض باالقتصاد الفلسطيني، مؤكداً ان الحكومة تدعم هكذا 

  . تحقيق التنمية واستيعاب العمالةمشاريع تساهم في
  20/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  غزة جراء استمرار أزمة األمن الدوائي بتدهور الوضع الصحي  .53

أكد المدير العام للصيدلة في غزة منير البرش أن النداءات التي وجهتها الوزارة : محمد األسطل –غزة 
توفير االحتياجات الدوائية لم تسفر عن نتائج حقيقية، باستثناء بعض قبل أسابيع للجهات المحلية والدولية ل

المساعدات التي وفرتها مؤسسات دولية، الفتاً إلى أن األزمة ما زالت تراوح مكانها وان ما قدم ال يغطي 
  .المطلوب في جوانب كثيرة

بذرائع وصفها بالسياسية، واتهم البرش وزارة الصحة في رام اهللا بأنها ال ترسل حصة القطاع من الدواء 
  .معتبراً أن ما تم إرساله ال يغطي االحتياجات الحقيقية المطلوبة

ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل السريع في توفير األدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع 
 الوضع الصحي بصورة ماسة للغاية خصوصاً العمليات والرعاية واألدوية الخاصة، محذراً من وصول

  .إلى مستويات متدنية غير مسبوقة
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الصعب الذي ستنجم "وصف مدير مكتب الصحة العالمية في غزة محمود ضاهر الوضع الصحي بـو
، الفتاً إلى أن حل األزمة يحتاج إلى توفير موارد مالية ثابتة "عنه تداعيات خطيرة على السكان المدنيين

  .مية واالستراتيجيةللقطاع الصحي يعالج االحتياجات اليو
 من المستهلكات الطبية يحتاجها 145 صنفا من األدوية ونحو 163وبين في حديثه مع أن هناك أكثر من 

القطاع بصورة عاجلة، الفتاً إلى أن ما قدم حتى اللحظة لم يحل المشكلة نهائياً، نظراً لضخامة 
  . لها في المخازناالحتياجات واستمرار استنزاف األدوية من دون وجود رصيد بديل

وأشار إلى المناشدات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أجل حل األزمة الراهنة ووضع حد لمنع 
وصولها إلى مناحي خطيرة، الفتاً إلى أن التواصل مع المؤسسات الدولية متواصل، لكن األمر يحتاج 

  .إلى إيجاد حل فلسطين جذري للمشكلة
  21/7/2011، القدس، القدس

  
  معرض تراث برعاية بهية الحريري.. فلسطين تستحق الحياة .54

زخارف وعروق وأشكال هندسية ورسومات مختلفة تزدان بها األلبسة والمفارش والوسادات : الرا السيد
الذي عبر بتطريزاته عن لون من ألوان التراث الشعبي " التراث الفلسطيني"والشاالت في معرض 

طقة فلسطينية بزي يمثلها تتوارثه األجيال ليبقى حاضراً ومتجذراً تماماً الفلسطيني الذي تشتهر كل من
  .كزيتون فلسطين المتجذر في األرض، ألن به يعاد انتاج ونسج التاريخ وتأكيد أن فلسطين تستحق الحياة
ة المسؤولة خديجة عبدالعال التي أوضحت أن المعرض الذي يقام برعاية رئيسة لجنة التربية النائب بهي

الحريري ممثلة بمايا المجذوب يتميز بالتجديد من خالل إدخال التطريز على الستائر والشراشف وفساتين 
  .األعراس وشنط البحر، مع الحفاظ على األلوان والرموز الفلسطينية التي ال تزال راسخة كما القضية

عبداهللا عبداهللا وممثلون عن السفير الفلسطيني في لبنان " الريفييرا"حضر المعرض الذي افتتح في فندق 
القيادات األمنية والفصائل الفلسطينية وهيئات المجتمع المحلي اللبناني والفلسطيني، وتخلله كلمة للمجذوب 
نقلت خاللها تحية النائب بهية الحريري ودعمها، معتبرة أن التراث الفلسطيني يشكل نوعاً من المقاومة، 

  .لفلسطينيينمؤكدة التمسك بحق العودة لالجئين ا
  21/7/2011، المستقبل، بيروت

  
    "األونروا"مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة يؤكد رفض األردن تقليص خدمات  .55

 مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالـة المهنـدس محمـود            أكد: بترا –خروب    زيد أبو  -عمان  
مـارجوت إلـيس اسـتعداد      » االونروا«العام لوكالة    نائب المفوض    األربعاء أمسالعقرباوي لدى لقائه    

 لدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لحث الدول المانحة لزيادة مساهماتها وتبرعاتها لـدعم موازنـة                األردن
  . مع نهاية العام الحالياألزمةالوكالة بما يمكنها من تجاوز هذه 

دمات التي تقدمها األونـروا لالجئـين       وشدد العقرباوي على رفض الحكومة ألي تقليص في معدالت الخ         
 تراجع فـي مـستوى      أي أن كونها تمثل التزام المجتمع الدولي بقضيتهم، مؤكدا         األردنالفلسطينيين في   

  . جديدةإضافية أعباء األردنيةالخدمات يحمل الحكومة 
21/7/2011، الدستور، عمان  

  
  "الكرامة"يدين القرصنة الصهيونية بحق سفينة " حزب اهللا" .56

القرصنة الصهيونية التي استهدفت ناشطين مسالمين من أنحاء العالم، قـرروا اتخـاذ             "،  "حزب اهللا "دان  
  ".إجراء واضح لكسر الحصار الجائر عن قطاع غزة
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، والـذين   2الذين شاركوا في أسطول الحريـة     "، كل   أمسوشكر في بيان صدر عن العالقات اإلعالمية        
، "ين حوربوا ومنعوا من اإلسهام في كسر الحصار عن غزة وأهلها          حاولوا ولم يستطيعوا المشاركة، والذ    

الموقف الدولي المتواطئ مع الجالد اإلسرائيلي يجعله شريكا كامال في اضطهاد الضحية، في             "معتبرا أن   
حين لم يكلف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ومنظمته الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية                

  ".ناء إدانة اإلرهاب اإلسرائيلي، ال بشكل فردي وال في إطار األمم المتحدة أو أجهزتها المختلفةأنفسهم ع
21/7/2011، المستقبل، بيروت  

  
  التوجه العربي نحو األمم المتحدةالفلسطينية لدعم اعترافنا بالدولة : لمعلموليد ا .57

 على سؤال بأن اعتراف سورية بدولة  وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس رداًقال :موفق محمد
كل الدول العربية عدا سورية ولبنان ":  وعاصمتها شرقي القدس كان مفاجئا1967ًفلسطينية على حدود 

لم تعترف بدولة فلسطين لدى اإلعالن عنها في قمة الرباط، وذلك ألسباب تتعلق بالعالقة التي كانت 
 لمسنا وجود دول عديدة في القارة األميركية الجنوبية قائمة بين سورية وقيادة منظمة التحرير، ثم

العنصر الجديد الذي طرأ وشكل أحد ": وأضاف ."وإفريقيا وحركة عدم االنحياز تعترف بدولة فلسطين
 فلسطين وال يعقل أن ةعوامل اعترافنا بهذه الدولة هو التوجه العربي نحو األمم المتحدة لالعتراف بدول

   ."لجمعية العامة ونحن لم نعترف بدولة فلسطينندعم هذا التوجه في ا
أننا كنا نعول كثيراً على المصالحة الفلسطينية وتم توقيع اتفاقية المصالحة في "العامل الثاني : وتابع

القاهرة، والعامل الثالث أننا لمسنا حجم الرفض اإلسرائيلي األميركي للتوجه العربي لألمم المتحدة فهل 
من "، الفتاً إلى أن ")تم االعتراف( مع هذا الصف، لذلك وانطالقاً من هذه العوامل يعقل أن تكون سورية

 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس 67قرأ بيان الخارجية يجد أننا حددنا حدود فلسطين بحدود العام 
ثوابت الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وهذا جوهري ألنه يشمل حق العودة وال

  ".الوطنية والحقوق المشروعة
  21/7/2011 دمشق، الوطن،

  
  ي في الضفةدين التوسع االستيطانتالتعاون اإلسالمي منظمة  .58

أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو بشدة قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء 
وأكد أوغلو، في بيان أصدره أمس . لغربية وحدة في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة ا336

األربعاء، أن استمرار الكيان في إقرار مشاريع استيطانية جديدة يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي 
 بوقف سياسة "إسرائيل"كما دعا اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى إلزام  .واتفاقية جنيف الرابعة

  .ن ومصادرة األراضي في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدسفرض الوقائع على األرض باالستيطا
  21/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  دعو لرفع الحصار عن قطاع غزةت و"الكرامة" على سفينة "إسرائيل"مصر تدين قرصنة  .59

 الفرنسية التي تحمل "الكرامة" لسفينة "إسرائيل"انتقد وزير الخارجية المصري محمد العرابي قرصنة 
، ووصف "مصر تدين هذا العمل، وتعتبره خرقاً صريحاً للقانون الدولي"ات لقطاع غزة، مؤكداً أن مساعد
يسلط الضوء مجدداً على مأساة قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار " بأنه "إسرائيل" ما قامت به العرابي

لى أن ما حدث ، مشيراً إ"إسرائيلي قاس، يتعرض خالله أبناء الشعب الفلسطيني لظلم منذ خمس سنوات
  .ينبغي أن يحمل رسالة للعالم بأنه آن األوان إلنهاء هذا الحصار

 مازالت تتحمل "إسرائيل"ن على أ المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية السفيرة منحة باخوم وشدد
خط المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة سكان غزة، وذلك حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 



  

  

 
 

  

            26 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

ولفتت باخوم إلى تأكيدات وزير الخارجية أن مصر ستواصل العمل  .1967 يونيو /الرابع من حزيران
على تخفيف معاناة سكان القطاع عن طريق إدخال المساعدات وتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى 

  .القطاع من خالل معبر رفح
  21/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  تعكس مدى الخوف الذي يعيشه الكيان الصهيوني" الكرامة"نة لسفي" إسرائيل" قرصنة :إيران .60

 الفرنسية مخالفة للقانون الدولي تعكس مدى "الكرامة" لسفينة "إسرائيل"رأت إيران أن عملية قرصنة 
اإليراني علي ) البرلمان(وفي طهران قال رئيس مجلس الشورى  .الخوف الذي يعيشه الكيان الصهيوني

منع دخول السفن إلى "أضاف أن . "إن هذا الكيان مصاب بداء وهم الخوف"ء الريجاني أمس األربعا
الواليات المتحدة "وأعرب عن أسفه ألن . "قطاع غزة يعد وصمة عار في جبين هذا الكيان اإلرهابي

وتابع الريجاني . "والدول األوروبية تساعد الكيان الصهيوني لمنع توجه القوافل اإلنسانية إلى قطاع غزة
ا يدل على مدى التخبط السياسي الذي تنتهجه الدول الغربية حيث إن التطورات التي طرأت في وهذ"

  ."المنطقة أثارت خوف وذعر أمريكا والدول الغربية
  21/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   دعوات رسمية للفصائل الفلسطينية لالجتماع إلتمام ملف المصالحةالقاهرة ستوجه قريباً .61

 السفير المصري لدي السلطة الفلسطينية في رام اهللا ياسر عثمان أمس ىالتق  : األصمعي خالد -رام اهللا 
قيادة تجمع الشخصيات ، و من حركة حماس برئاسة عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعيوفداً

وتم في اللقاءين بحث سبل تفعيل اتفاق ، ياسر الوادية. الفلسطينية المستقلة في الضفة وغزة برئاسة د
وكشف السفير . رض الواقعأوتطبيقه علي ،  لمصالحة الذي تم توقيعه بين الفصائل الفلسطينية في القاهرةا

 بتوجيه دعوات للفصائل الفلسطينية لالجتماع عقب اللقاءين عن أن القيادة المصرية ستقوم قريباًالمصري 
  .المصالحةفي القاهرة للبحث في السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تعترض طريق 

  21/7/2011األهرام، القاهرة، 
  

  دعمها الموقف العربي لعرض القضية الفلسطينية في األمم المتحدةتعلن الكويت  .62
أعلنت الكويت دعمها الموقف العربي لعرض القضية الفلسطينية في األمم .): ب.ف.أ( الحياة، -القاهرة 
األحمد الجابر الصباح سلمها مندوب الكويت جاء ذلك في رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح . المتحدة

  . األمين العام للجامعة نبيل العربيإلىالدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال محمد الغنيم 
  21/7/2011، لندن، الحياة

  
  ألنقرة االعتذار "إسرائيل" ينوي زيارة غزة في حال رفضت أردوغان ": التركيةحرييت" .63

 ينوي زيارة أردوغانم تركية اليوم أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب كدت وسائل أعالأ :بيت لحم
 الحرية عندما أسطول عن عملية مجزرة ألنقرة تقديم اعتذار "إسرائيل"قطاع غزة في حال رفضت 

وقالت مصادر  .اإلقليمية على سفينة مرمرة العام الماضي في المياه اإلسرائيليةسيطرت قوات البحرية 
 أردوغان خطط لدخول قطاع غزة عن طريق معبر رفح خالل إنة لصحيفة حرييت دبلوماسية تركي

 هذه الزيارة، بسبب نية لجنة بلمار التابعة لألمم تأجيلزيارته لمصر التي ستبدأ غدا الخميس، ولكنه قرر 
  .المتحدة، نشر تقريرها، حول قضية السفينة مرمرة األسبوع القادم

  21/7/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
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  المجلس العسكري يوافق على مرور أردوغان إلى غزة عبر رفح: مصر .64
" قدس برس" أبلغ رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في مصر اإلعالمي إبراهيم الدراوي وكالة :القاهرة

 على طلب الخارجية التركية بزيارة رئيس الوزراء التركي أن المجلس العسكري في مصر وافق رسمياً
وأوضح الدراوي أن أردوغان سيزور غزة األسبوع المقبل عبر  .ان إلى قطاع غزةرجب طيب أردوغ

معبر رفح بعد إنهاء زيارته لمصر، التي وعد بها وفد شباب الثورة المصري قبيل االنتخابات التركية، 
  .وتعهده لهم بدعم السياسة الخارجية المصرية، ال سيما فيما يتصل بالتضامن مع القضية الفلسطينية

  20/7/2011دس برس، ق
  

  اإلخوان المسلمون بمصر يطالبون بفتح معبر رفح ودعم القضية الفلسطينية .65
 دعت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة أن تتحمل :القاهرة

خارجية المصرية  السياسة ال20/7مسئولية القضية الفلسطينية، وحثت الجماعة في بيانٍ لها يوم األربعاء 
أن تقود أخواتها من العرب نحو دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي الحد األدنى من ذلك فتح معبر رفح 

وأكدت أن األمم المتحدة تكيل بمكيالين في التعامل مع  .أمام البشر والسلع، دون تعويق أو تعطيل
قرارات المتعلقة بالحق الفلسطيني وذلك عشرات ال) األمم المتحدة(القرارات الدولية، الفتة إلى تجاهلها 

  . المقبلسبتمبر/ في إطار توضيح موقف الجماعة من ما يسمى استحقاق أيلول
وشددت على أن الغرب يهدر كل مبادئ القانون الدولي وحقوق اإلنسان، ويشارك في أعمال غير 

ات برلمانية نزيهة، إنسانية، مثل حصار قطاع غزة لمجرد أنه انتخب ممثلي حركة حماس في انتخاب
ويقف ضد حق الفلسطينيين المشردين في العالم في العودة إلى ديارهم، في الوقت الذي يسمح فيه ألي 

وأكدت الجماعة أن هذه القضية تحتاج أوال إلى المصالحة  .في فلسطين" االستيطان"يهودي في العالم في 
 تتحمل الدول العربية مسئوليتها إزاء هذه القضية،  إلى أنبين الفلسطينيين أنفسهم؛ كما أنها تحتاج ثانياً

  .وكذلك الدول والشعوب اإلسالمية؛ ففلسطين قضية العرب والمسلمين جميعاً
  20/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سلسلة إجراءات ستطبق خالل أيام على معبر رفحيكشف عن  في رام اهللاسفير مصر  .66

 السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، عن سلسلة إجراءات ستطبقها كشف سفير مصر لدى: ينادر الصفد
  ".العالقين والمسافرين"السلطات المصرية المختصة خالل األيام المقبلة على معبر رفح البري لحل أزمة 

يوم األربعاء، أن السلطات المصرية المختصة اتخذت ": الرسالة نت"وأكد عثمان في تصريح خاص لـ
ها حل األزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم على معبر رفح الحدودي، مشيراً إلى أن قرارات هامة من شأن

وأشار إلى أن تلك اإلجراءات سيتم تطبيقها  ".المسافرين وملف المرجعين"تلك اإلجراءات تتمثل بعدد 
وأقر بوجود عدة صعوبات على معبر رفح تعرقل سير  .بشكل كامل على معبر رفح قبل شهر رمضان

  .بشكل سليمالعمل 
  20/7/2011الرسالة نت، 

  
   400  وترميم في غزةمنزل 100 لبناء اًاتفاق  توقعلإلغاثة والتنمية جمعية الرحمة .67

 مليون 6.8وقعت جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية األربعاء اتفاقية مع البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة : غزة
 الحرب اإلسرائيلية على غزة، باإلضافة إلى  منزل دمر بشكل كامل خالل100 إعماردوالر إلعادة 

وبموجب االتفاقية، التي جرت  . وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي خالل الحرب400استكمال ترميم 
  .مراسمها بالمدينة السعودية جدة، تقوم جمعية الرحمة بتنفيذ المشروع بشكل كامل خالل عام

  20/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 



  

  

 
 

  

            28 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

  
  التعليمي في غزة" األونروا"لمان البحريني يدعم برنامج البر .68

، اتفاقية لدعم المشاريع التعليمية التي تتبناها  األربعاء، يوم"المنظمة الملكية البحرينية" وقّعت :رام اهللا
وبموجب االتفاقية المذكورة، يتوجب على البرلمان البحريني الذي يعمل  .وكالة األونروا في قطاع غزة

تمويل عملية بناء ثماني غرف صفية جديدة في إحدى مدارس المرحلة " المنظمة الملكية"ل من خال
  .في غزة" األونروا"االبتدائية التابعة لـ 

  20/7/2011قدس برس، 
  

  تهديد قد يزيل االعتذار اإلسرائيلي مفاعيله: فزاعة زيارة أردوغان إلى غزة .69
 في ساعاتها وأيامها األكثر حسماً، حيث "إسرائيل"ا ودخلت مساعي حّل األزمة بين تركي: أرنست خوري

البازار السياسي وصل إلى ذروته، على اثر عودة المشكلة بين الدولتين إلى إطارها السياسي وبعدما 
 "مسألة شرف"، أزمة مبدئية كادت تتحول إلى 2010 مايو/  في أيار"أسطول الحرية"ظلت منذ جريمة 

  :ن المواعيد واالستحقاقات باتت على األبوابفُتح البازار بما أ. وانتقام
أوالً، رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان يعلن نيته زيارة قطاع غزة من معبر رفح المصري 

  . الماضييونيو/ البري في غضون أيام لالجتماع بقادة حركة حماس، الذين زاروا تركيا في حزيران
ي الحقائق بشأن جريمة أسطول الحرية، تقريرها لبان كي مون في ثانياً، سترفع لجنة األمم المتحدة لتقص

هو التقرير .  المقبل لتوزيع مسؤوليات الجريمةأغسطس/  آب1 الجاري لينشره في يوليو/  تموز27
نفسه الذي ضغطت واشنطن لتأجيل إعالنه الشهر الماضي، بما أن نسخته النهائية لم تنل الرضى التركي 

  .حصار غزة بأنه شرعيفي حينها، إذ وصفت 
دور ليبرمان، المعارض ألي تنازل، أكان على جثالثاً، ُأسكت صقر اليمين اإلسرائيلي، وزير الخارجية أفي

 بت وسائل اإلعالم العبرية أنلتركيا "اعتذار حذر" تدرس تقديم "إسرائيل"شكل اعتذار أم تعويض، وسر 
  .وتقديم تعويضات لذوي الشهداء

 التي قد تُهبِط على رؤوس األتراك المن اإلغراءاتعثت برسائل عديدة تحمل كماً من رابعاً، واشنطن ب
والعرض األميركي، .  والقبول بتسوية ما"مافي مرمرة"والسلوى السياسيين، في مقابل طي صفحة 

ية  اإلسرائيل- عنه، سخي بالفعل، لكونه يتضمن نقل ملف التسوية الفلسطينية اإلعالمبحسب ما سرب 
 -من مصر إلى تركيا، حتى جرى الحديث عن احتمال رعاية أميركية لتنظيم محادثات سالم فلسطينية 

، بما "مسار أوسلو" الذي قد يحمل أهمية ما كان يحمله "مسار إسطنبول"إسرائيلية في تركيا لتكون بمثابة 
عسكر االعتراف بفلسطين أن كل ذلك قد يحصل قبل استحقاق أيلول الذي تلعب فيه تركيا دور زعيمة م

  ."ال أحد غير تركيا يمكنه إعادة شاليط"خامساً، إعالن تل أبيب أن . في الجمعية العام لألمم المتحدة
 التركي، رأت أن إعالن أردوغان نيته اإلعالمأمام هذه الصورة المعقّدة، ظهرت تحليالت عديدة في 

  . مما هو إشارة مغازلة للدولة العبريةزيارة القطاع، هو ورقة تهديد وتحد لتل أبيب أكثر 
 التركية صفحتها األولى، أمس، على قاعدة أنه إذا اعتذرت "حرييت"معلومة عنونت بها صحيفة 

، فسيعلن أردوغان تأجيل زيارته غزة التي ال ينوي الوصول إليها من معبر بيت حانون "إسرائيل"
وبحسب التفاصيل، فإن أردوغان ينوي . تها اليوماإلسرائيلي، بل من معبر رفح في مصر التي يبدأ زيار

، "ليكسر الحصار بنفسه"اتخاذ خطوات تصعيدية ضد دولة االحتالل إذا لم تعتذر، سيفتتحها بزيارة غزة 
أما إذا وصل االعتذار والتعويض إلى أنقرة قبل حلول شهر . وتمهيداً لتصعيد مستقبلي أكثر حدة
رة القطاع المحاصر والمجمع االستشفائي الكبير الذي تبنيه تركيا رمضان، فسيعلن ببساطة تأجيل زيا

  . سريرا150ً ألف متر مربع ليتسع لـ34هناك على مساحة 
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ويكفي االطّالع على الغضب الذي أثاره إعالن أردوغان رغبته في زيارة غزة في الصحف العبرية، 
 "الناعم"صاً أن االستفزاز التركي  بعض الصدقية، وخصو"حرييت"لكي تكتسب المعلومة التي نشرتها 

متواصل، لكون مؤتمر سفراء فلسطين، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سينعقد في 
تنسيق الجهود بقيادة تركية لخوض معركة تصويت الجمعية العامة على : إسطنبول اليوم، تحت شعار

  .قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية
 اإلسرائيلية ما بين -زة ليكون العنوان الذي سيحسم وجهة العالقات التركية هكذا، يعود قطاع غ

فإذا وصل أردوغان إلى غزة من معبر رفح المصري، فلن يسجل . المصالحة أو تعميق هوة الطالق
 فحسب، بل أيضاً كسراً للبروتوكول الذي لطالما ثبت قاعدة 2007زيارة أرفع مسؤول أجنبي لغزة منذ 

 المسؤولون األتراك قطاع غزة من خالل معبر بيت حانون حصراً، وليس من البحر أو من أن يزور
  .معبر رفح المصري

لكن في جميع األحوال، شتّان ما بين تلويح أردوغان بزيارة غزة اليوم، وبين ما نقل عنه إثر جريمة 
ل تابع للقوات البحرية أسطول الحرية العام الماضي عن أنه يفكر بالتوجه إلى القطاع على رأس أسطو

  !التركية
  21/7/2011األخبار، بيروت، 

  
   الستئناف الحوار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"حل توافقي" إلى إسبانيا تدعو .70

طالب رئيس الوزراء اإلسـباني     : ، أ ف ب   »الحياة «-القدس المحتلة، القاهرة، إسطنبول، مدريد، برلين       
بين اإلسرائيليين والفلـسطينيين    » حل توافقي يسمح باستئناف الحوار    ب«خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو     

وجاء تصريح ثاباتيرو أثناء لقائه في مدريد أمس مع الرئيس الفلسطيني            .والعودة الى طاولة المفاوضات   
التزام مدريد ببذل الجهـود فـي اطـار         «وذكر بيان للحكومة اإلسبانية، أن ثاباتيرو أكد         .محمود عباس 

  .استئناف الحوار بين الفلسطينيين واالسرائيليين» الوروبي لتحقيق هدفاالتحاد ا
  21/7/2011، الحياة، لندن

  
  لندن تنتقد استمرار االحتالل في توسيع المغتصبات بالضفة .71

،  في تصريح صحفي أذاعه القسم اإلعالمي لوزارة         "ويليام هيغ "أعرب وزير الخارجية البريطاني     : لندن
أشعر بخيبة أمٍل كبيرة لسماع أنباء تفيد بأن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية قد طرحت              "الخارجية البريطانية 

  ". وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية300مناقصات لبناء ما يفوق 
  20/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ألف الجئ تحت خط الفقر المدقع300ضاعفنا المساعدات ألكثر من : ونروااأل .72

عدنان أبـو   " األونروا"قال المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         :  صفا –زة  غ
من الموقوفة مساعداتهم الغذائية هذه الدورة كان بسبب عدم التقدم بطلب لمسح الفقـر أو  % 99حسنة إن   

األزمة الماليـة لبرنـامج     األونروا لن تقم بتقليص أي مساعدات غذائية بسبب         " وأضاف أن  .طبقًا لنتائجه 
الطوارئ ولكنها تستخدم حاليا نظاما أكثر دقة في تقييم مستويات الفقر لتحديد األسر المستحقة للمساعدات               

  ".الغذائية
وأوضح أن هذا التغيير في نظام االستحقاق يهدف إلى تمكين األونروا من توجيه مواردها باتجاه األسـر                 

لمساعدات الطارئة لألسر غير المحتاجة، عادا نظام مـسح الفقـر بمثابـة             األشد فقراً وتجنب تقديم هذه ا     
  .تطور هام بالمقارنة مع النظام السابق
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 ألف الجـئ يقعـون      300وتابع أنه أصبح اآلن بإمكان األونروا مضاعفة المساعدات الغذائية ألكثر من            
روا التي تم استثنائها حـسب      تحت خط الفقر المدقع، موضحا أن آالف األسر من موظفي السلطة واألون           

  .النظام السابق الذي كان يعتمد على الدخل أصبح بإمكانها تلقي مساعدات غذائية حسب النظام الجديد
وبين أن المساعدات الغذائية التي كانت توزع سابقًا آلالف األسر غير المحتاجة أصبحت توجـه اليـوم                 

نت مصنفة كمستحقة للمساعدات الغذائية فـي الـدورة         لألسر المحتاجة، الفتًا إلى أن هناك أربع فئات كا        
  .السابقة، وتم استبعادها في هذه الدورة

 علـى   2011 أسر لم تتقدم بطلب لمسح الفقر حتى منتـصف يونيـو             14,404وذكر أن هذه الفئات هي      
غبوا في  الرغم من استالمها إشعارا من األونروا يحثهم على التقدم لمسح الفقر خالل الدورة السابقة إن ر               

  . استمرار حصولهم على المساعدات الغذائية
 أسرة من الذين تقدموا بطلب لمسح الفقر وتم تصنيفهم غير مستحقين للمـساعدات              9,251والفئة الثانية   

  .بعد تقييم حالتهم من خالل برنامج مسح الفقر
من خـالل  ) عادية(لق أو المط) كابونة مضاعفة( أسرة صنفت إما ضمن فئة الفقر المدقع 1,388والثالثة  

 بافتراض أنهم خارج غزة، والرابعة      2011مسح الفقر ولم تحضر الستالم مستحقاتها الغذائية منذ مطلع          
  . والتحقق من ذلك) الشكوى( أسر صنفت أنها غير مستحقة للمساعدات الغذائية بعد الزيارة الثانية 305

  20/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "الموساد" مع الكشف عن خلية لـ"نيوزيلندا"و" إسرائيل"دة في العالقات بين أزمة جدي .73
تتعرض العالقات بين إسرائيل ونيوزيلندا ألزمة جديدة، في أعقاب الكشف عن تـورط ثالثـة               : تل أبيب 

ضباط لجهاز الموساد، في نشاط على أراضي نيوزيلندا قبل خمسة أشهر، والذي عرف بالصدفة تمامـا                
وجاءت اإلشارة إلى هذه األزمة     . أحد هؤالء الضباط خالل الهزة األرضية التي ضربت البالد        لدى مقتل   

في الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة نيوزيلندا، جون كي، الليلة قبل الماضية، وكـشف فيهـا أن أجهـزة            
ـ         التـي   لإلسرائيليين في أعقاب الهزة األرضية    » تصرفات غريبة «األمن في بالده حققت في ما وصف ب

وأوضحت وسائل اإلعالم في نيوزيلنـدا، أن هنـاك         .  أشهر 5قبل  » كرايس تشيرتش «ضربت البالد في    
شبهات تشير إلى أن اإلسرائيلي عوفر مزراحي الذي قتل مع صديقين له تواجدوا فـي المكـان كـانوا                   

   . »الموساد«عمالء لـ
  21/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  نظم من عوامل حرب الدمار الشامل مانية ث" إسرائيل"ألمانيا تقدم لـ .74

 أنظمة تطهير من خطر التلوث الناجم عن األسلحة النوويـة           8قررت ألمانيا منح إسرائيل     : محمد نجيب 
وتحمل نظام التطهيـر مـن التلـوث         . ألمانية الصنع  TEP90 من طراز    NBCوالبيولوجية والكيماوية   

ول وإزالة خطر التلوث من المنطقة بعـد هجـوم           شاحنة نقل متحركة تستطيع الدخ     TEP90اإلشعاعي  
باألسلحة النووية أو البيولوجية والكيماوية، حيث يستطيع نظام تطهير التلوث وإزالة مخاطره العمل فـي               
عدة ظروف وأماكن كالطائرات ومروحيات الهليوكوبتر ومدرجات الهبوط والمناطق التي تتواجد فيهـا             

، وحتى في المناطق التي يجـري فيهـا         AFVرية وكهربائية أو    معدات تعمل أو تحتوي على ألياف بص      
  .تقديم العالج للمصابين البشريين

  20/7/2011، موقع االمن والدفاع العربي
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  67فلسطين بحدود  .75

  فايز أبو شمالة. د
بعد أكثر من مئة عام على الهجمة اليهودية على األرض اإلسالمية المقدسة، صار اعتراف األمم المتحدة                

، هو غاية المنى السياسي، وجـل المقاومـة الفلـسطينية،           1967ياً بدولة فلسطينية على حدود سنة       لفظ
لقد تخلى الجميع عن أصل الصراع، حتى صار ذكر فلسطين مـن  . ومنتهى النشاط العربي تجاه فلسطين  

ميعـاد،  فلسطين أرض ال  : النهر إلى البحر أكذوبة، ومجال سخرية، بعد أن صدق المجتمع الدولي مقولة           
  .وهي الوعد اإللهي القاطع لليهود

؟ هل من تفسير يغاير ما ذهب إليه        67هل من تفسير آخر يمكن أن يقدمه لنا دعاة وطني فلسطين بحدود             
البعض من أن قرار األمم المتحدة الذي سيصدر في أيلول، سيكون بمثابة تنازل فلسطيني رسـمي عـن                  

  ، وبحضور الشهود؟1948وطنهم المغتصب سنة 
أال يعني هذا التنازل أن العرب الذين حاربوا إسرائيل كانوا على باطل، وأن اليهود على حق؟ وبناء على                  

، يجيز لمحكمه العدل الدولية أن      1967ذلك، فإن كل قائد عربي يعترف بدولة فلسطينية على حدود سنة            
 إسرائيل أن تجلبه في     تلقي القبض عليه، وتحاسبه بأثر رجعي على جرائمه بحق اليهود، ويصير من حق            

لما قاما فيه من حرب إبادة      " ديميانيوك"و  " أيخمان"قفص، وتحاسبه مثلما جرت محاسبة األلماني النازي        
  .ضد اليهود؟

، أن صـراع الفلـسطينيين مـع        67أال يعني اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية على حـدود سـنة             
تخريباً، وعليه يتوجب أن ننبش قبر الشهيد عبد الرحيم       العصابات اليهودية على أرض فلسطين كان عمالً        

محمود، والشيخ عز الدين القسام، والشهيد عبد الرحيم الحاج أحمد، والـشهيد عبـد القـادر الحـسيني،                  
والشهيد المصري أحمد عبد العزيز، والسوري فوزي القاوقجي واألردني عبد اهللا التل، ومحاسبتهم على              

  .اعتدائهم اآلثم بحق المساكين اليهود العائدين إلى وطنهم فلسطين؟حروبهم ضد اليهود، وعلى 
لقد هزلت فلسطين ونحن نتوجه إلى األمم المتحدة حتى سامها كل عابر سبيل، وصارت األرض المقدسة                

بأن ليس في يدنا شـيء، وال       : التي ابتلعت أالف الشهداء كالم هراء، وتخضع لتبريرات البعض الواهية         
القبول بإرادة المجتمع الدولي، وبما يطرح علينا، فنحن ممزقون، والعرب مبعثرون، وأمريكا            خيار لنا إال    

  !صدر إسرائيل الحنون
ما سبق من تبرير هو مصدر قوة الفلسطينيين القادرين على كسر اإلناء الذي حشروا فيه قضيتهم، على                 

لعربية وعلى رأسها األردن القيام     الفلسطينيين االنسحاب من واجهة الصراع مع إسرائيل، وترك القوى ا         
بواجبه القومي تجاه القضية الفلسطينية، فمن الخطايا السياسية أن يتخفـي األردن خلـف اتفاقيـة وادي                 

وينفض الجميع يده من فلسطين، بل يتوجـب علـى          " كامب ديفيد "عربة، وأن تختبئ مصر خلف اتفاقية       
تها كاملة في المواجهة، ألن الهجمة اليهودية أوسـع         القوى اإلقليمية أن تتصدر الصراع، وتتحمل مسئولي      

مدى من حدود فلسطين، والصهاينة أمضى نفوذاً من بعض الفلسطينيين الذي صدقوا أنفسهم بأنهم قـادة                
  !.سياسيين

من العجائب؛ أن الفلسطيني الذي وقف خلف مبادرة جنيف سيئة الصيت، هو نفسه الذي يتـرأس اليـوم                  
ة الملف الفلسطيني في األمم المتحدة، فهل يعقل أن يخالف ياسر عبد ربه أمين سـر                اللجنة المكلفة بمتابع  

  .اللجنة التنفيذية قناعاته األيديولوجية والسياسية تجاه اليهود؟
  21/7/2011، وكالة قدس نت
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  غزة تحت نار اإلدمان على تبرير العدوان  .76

   رائد الفي                                                                               
هذا هو دأبها الذي اعتادت عليه في مسلسل جرائمها الطويل المستمر منذ قيامها على أنقـاض فلـسطين                  

بارتكاب الجرائم وحسب، وإنما تحـرص      ” اإلسرائيلي“ال تكتفي دولة الكيان      . 1948التاريخية في عام    
ى تضخيم قوة وترسانة عدوها، وهو غالبـاً ودائمـاً الـشعب            على بث األكاذيب والمزاعم التي تهدف إل      

علـى  ” المجنـون “الفلسطيني األعزل إال من سالح بسيط يدافع به عن نفسه، من أجل تبرير تـصعيدها                
  .األرض، دونما أي اعتبار ألي شرائع أو قوانين أو مواثيق

، وبمـساعدة   ”اإلسـرائيلية “عسكرية  في إطار هذه السياسة الخبيثة التي تنتهجها المؤسستان السياسية وال         
العبرية على موقعها االلكتروني، نقالً عن      ” يديعوت أحرونوت “، زعمت صحيفة    ”صهيونية“وسائل إعالم   

لم تسمها، أن غزة كانت أكثر الجهات استفادة من الثورات التي تـشهدها المنطقـة               ” إسرائيلية“مصادر  
ة بتهريب عشرة آالف صاروخ عبر سـيناء المـصرية،          العربية، لجهة نجاح فصائل المقاومة الفلسطيني     

  .نصفها منذ مطلع العام الجاري
مرت سبعة شهور منذ اندالع االنتفاضات في       : ”يديعوت أحرونوت “التابع لصحيفة   ” واي نت “قال موقع   

 العالم العربي، ولم تنته الموجة بعد وال يمكن تقدير نتائجها وكيف ستؤثر في المدى البعيد على الوضـع                 
  .”إسرائيل“االستراتيجي والسياسي واألمني ل 

وحسب الموقع، فإنه يمكن معاينة بضعة تطورات تؤثر مباشرة منذ اللحظة في الميزان األمني العسكري               
  .وبين الجهات التي تهددها في الميادين القريبة” إسرائيل“بين 

، وظهر واضحاً ميلها إلى تـضخيم       ووفق المصادر التي استند إليها الموقع لبث هذه المزاعم واإلدعاءات         
همـا حركتـا    ” الربيـع العربـي   “قوة المقاومة الفلسطينية لغاية بنفسها، أن الرابح األساس والفوري من           

  .والجهاد اإلسالمي في قطاع غزة” حماس“
  مزاعم عن السالح

لوسـائل  ومن جملة المزاعم التي وردت على لسان هذه المصادر أن كميات كبيرة من شحنات السالح وا               
القتالية بدأت تصل إلى قطاع غزة في الشهور األخيرة عن طريق أنفاق التهريب أسفل الحدود المصرية                
مع قطاع غزة، وأن األسلحة اإليرانية التي تم إخفاؤها في سيناء في سنوات سابقة في انتظـار التوقيـت            

  .زةالمناسب لنقلها إلى القطاع قد تدفقت في الشهور الخمسة األخيرة إلى غ
بأكثر من عشرة آالف صاروخ من كافة األنـواع،         ” المزعومة“وتقدر هذه المصادر عدد هذه الصواريخ       

بالمقارنة مع خمسة آالف صاروخ كانت متوفرة في العام الماضي، ما يؤشر إلى أنه من الناحية الرقمية                 
نت لدى حزب اهللا خالل     فإن عدد الصواريخ الموجودة اليوم في قطاع غزة مماثل لعدد الصواريخ التي كا            

  .2006تموز / حرب يوليو
وحلفائها هي قـصيرة المـدى وذات رأس        ” حماس“وفي التفاصيل، فإن أغلبية الصواريخ الموجودة لدى        

، ”غـراد “والجهاد اإلسالمي بضعة آالف من صواريخ       ” حماس“متفجر صغير نسبياً، إال أنه يوجد لدى        
 كيلومتراً، إضافة إلى صواريخ     40راً، وأخرى تصل إلى      كيلومت 22روسية الصنع، ذات مدى يصل إلى       

  . كيلومترا65ً، إيرانية الصنع، والتي يصل مداها إلى ”فجر“معدودة من طراز 
أنه منذ مطلع العام الحالي فقد نقل عرب سـيناء إلـى            ” اإلسرائيلية“واستكماالً للمزاعم، ادعت المصادر     

النوعية توازي ثالثة أضعاف الكمية التي تم إدخالهـا فـي           قطاع غزة كميات كبيرة من المواد المتفجرة        
العام الماضي، ومن بينها أنواع حديثة تتيح صناعة عبوات خطيرة ومدمرة أكثر مما كانت في الـسابق،                 
إضافة إلى تهريب كميات كبيرة من األسلحة المضادة للطائرات، وخاصة صواريخ الكتف مـن نمـاذج                

  .مختلفة، ومدافع خفيفة أيضاً
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قطاع غزة كمخزن كبير للترسانة العسكرية، وكبرميل بارود، في مسعى          ” إسرائيل“بهذه المزاعم تصور    
خبيث منها لتبرير أي جرائم اعتادت على ارتكابها بحق المدنيين في القطاع، الذي يعاني مليون ونصف                

سكانية في العالم، من     كيلومتراً مربعاً، كأعلى كثافة      360مليون فلسطيني يقطنون على مساحة ال تتعدى        
  .الفقر والحصار والبطالة

  فزاعة التهويل
بكل أجهزتها االستخباراتية ووسائل التكنولوجيا والمراقبة المتطورة، تمتلك كل هـذه           ” إسرائيل“إذا كانت   

عن تهريب األسلحة والمتفجرات والصواريخ للقطاع الساحلي الصغير، فلماذا لم          ” المزعومة“المعلومات  
تهويـل  ” فزاعة“، أم أنها أدمنت     ”الحربية“إفشال عمليات التهريب، ومنع وصول هذه المعدات        تسع إلى   

  قوة وقدرات فصائل المقاومة من أجل تبرير عدوانها وجرائمها؟
ولعل التصعيد الحالي الذي يشهده قطاع غزة، والغارات الجوية المكثفة التي تـشنها طـائرات حربيـة                 

 األسبوع الماضي عن استشهاد ثالثة فلسطينيين وإصابة أكثر من عـشرين            أسفرت منذ نهاية  ” إسرائيلية“
لمزاعم التهريب وترسانة فصائل المقاومة، فردة      ” اإلسرائيلية“فلسطينياً، يفسر توقيت نشر وسائل اإلعالم       

لصواريخ التي تسببها في الغالب ا    ” الالنتائج“الشرسة، ال تنسجم وال تتوافق مع النتائج        ” اإلسرائيلية“الفعل  
الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة، وآخرها الصواريخ التي تبنت إطالقه جماعة سلفية متشددة ولم تسفر               

  .عن وقوع أي إصابات أو أضرار
، حالـة الهـدوء   ”البدائيـة “المبالغ فيه، كرد فعل على صواريخ المقاومة      ” اإلسرائيلي“لقد كسر التصعيد    

نيسان الماضي، الذي شهد موجة تصعيد عـسكرية أودت بحيـاة           / لالقائمة في قطاع غزة منذ شهر إبري      
أكثر من عشرين فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، قبل أن تضع لها حداً وسـاطات وجهـود                 

  .جهات عربية وغربية توصلت إلى تهدئة غير معلنة
ل األهداف الخفيـة لـه،      مبالغ فيه وغير طبيعي، ويضع عالمات استفهام حو       ” اإلسرائيلي“إن رد الفعل    

فغارات جوية ليلية مكثفة تسفر عن ضحايا في األرواح وخسائر في الممتلكات، ال يمكن تـصنيفها فـي                  
  .إطار مجرد رد فعل على صواريخ بدائية سقطت في أراض صحراوية خالية ودون أي نتائج أو خسائر

زة لحالة الهدوء السائدة، من أجـل       استغلت خرق جماعة سلفية متشددة في غ      ” إسرائيل“ليس مستبعداً أن    
جلب ردات فعل من جانب فصائل المقاومة الرئيسية، الملتزمة بشكل تام بالتهدئة، من أجل تحقيق أهداف                
وإعادة خلط األوراق في المنطقة، ربما يكون أولها وضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق المصالحة، وإفـشال    

 من أجل طلب االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة علـى حـدود            التوجه الفلسطيني الرسمي لألمم المتحدة    
تـشرين األول مـن     /  في ظل الجمود على مسار المفاوضات منذ قرار السلطة في أكتوبر           1967العالم ، 

العام الماضي، تعليق مشاركتها في المفاوضات المباشرة بعد أربعة أسابيع فقط مـن إطالقهـا برعايـة                 
  .المتطرفة على مواصلة البناء االستيطاني” اإلسرائيلية“على إصرار الحكومة الواليات المتحدة، احتجاجاً 

قبل فترة قصيرة استدعى رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو أحد أهم ضباط جهـاز االسـتخبارات                
السابقين والذي كان مرشحاً لتولي رئاسة الجهاز قبل يوفال ديسكين، هذا الضابط الذي عمل              ” اإلسرائيلية“

مسؤوالً عن قطاع غزة للتشاور معه حول آلية التعامل مع القطـاع بعـد دراسـة وضـعها الـضابط                    
في الواليات المتحدة، وتضمنت الدراسة سـبعة       ” سبان للدراسات واألبحاث  “لمصلحة مركز   ” اإلسرائيلي“

ت واالسـتنتاجا . مقترحات توزعت بين اجتياح كامل لقطاع غزة وبين فتح مفاوضات مع حركة حماس              
التي خلصت إليها الدراسة كانت تشير إلى أن الوضع الحالي للقطاع مع حالة االنقسام وسـيطرة نظـام                  

ولن يتم إجراء تغيير عليـه      ” إسرائيل”سياسي مختلف عن النظام السياسي في الضفة هو وضع مريح ل          
  .حسب ما فهم من تلك الدراسة

أيار الماضي، ما   /  احتفال المصالحة، مطلع مايو    المشكلة أن الفصائل بعد سنوات من االنقسام قالت خالل        
باالنقسام، واألزمة أنها لم تجر أي تغيير بعـد مـا           ” إسرائيلية“قالته الدراسة تماماً من أن هناك مصلحة        
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فهمت ذلك أيضا حسب ما أشارت إليه الدراسة، وكأن الحالة الفلسطينية بدت للحظة وربما أبعد أنها تسير                 
  .من دون أن يكون هناك فعل فلسطيني مواز ومواجه” اإلسرائيلي“أو للبرنامج ” ائيلياإلسر“وفقاً للمزاج 

  الزاوية والدعاية
من الواضح أن حالة الهدوء النسبي التي ميزت الساحة الفلسطينية منذ ما بعد الحـرب               : ويقول مراقبون 

ع غزة، مهدت ألجـواء      يوماً على قطا   22 واستمرت   2008كانون األول   / أواخر ديسمبر ” اإلسرائيلية“
أكثر انعـزاالً علـى المـستوى       ” إسرائيل“وبدت  ” اإلسرائيلية“قبول الرواية الفلسطينية وتراجع للدعاية      

الدولي وتراجع حضورها، مقابل تزايد التعاطف مع الشعب الفلسطيني الذي شهد موجات من المتضامنين              
عنصري في الضفة الغربية، وفي عرض      الدوليين الذين سجلوا حضورهم في اعتصامات جدار الفصل ال        

البحر وفي مطار بن غوريون، وربما أن العامين األخيرين شهدا قدراً من التعاطف لم تـشهده القـضية                  
الفلسطينية سابقاً لم يتمثل فقط بمواقف سياسية أكثر جرأة وال بأعداد المتضامنين الدوليين بـل باسـتعداد          

تبر تطوراً هائالً قياساً بحالة التعاطف منذ عقود والتـي مـرت            ، وهذا يع  ”إسرائيل“هؤالء للمواجهة مع    
بثالث مراحل من التضامن غير المعلن خشية االتهام بالالسامية أوالً، ثم التضامن النظري بالمواقف، ثم               

  .على األرض” إسرائيل“ما نشهده حالياً من اندفاع المتضامنين حد التحدي من دون خوف، ومقارعة 
، وقد مهـدت الحالـة لفعـل        ”إسرائيل“ الهدوء التي وفّرت تلك األجواء في غير صالح          ربما كانت حالة  

عـن رد   ” إسرائيل“فلسطيني حد الهجوم في أكثر من ملف، منها التقدم في ملف المصالحة الذي عبرت               
ايـة  فعلها العصبي جداً على احتفال التوقيع في القاهرة، وكذلك فقد مهدت حالة الهدوء أيضاً لتراجع الرو               

التي اعتمدت لسنوات على صورة الضحية بدءاً من خطف الطائرات وليس انتهاء بتفجيـر              ” اإلسرائيلية“
الحافالت ثم الصواريخ ولم يعد لديها ما تقوله أمام شعب يعيد تصويب عالقته بالعالم باحثاً عن حقه فـي                   

ه لألمم المتحدة، والتـي تعتبرهـا       أيلول المقبل السياسية بالتوج   / إقامة دولته، كما مهدت لمعركة سبتمبر     
  .ذروة الصراع السياسي على نزع شرعيتها اكتسبت قدرة على الفعل في ظل هذه األجواء” إسرائيل“

. ربما دعت دولة الكيان إلى السعي لقلـب الطاولـة          ” إسرائيل“هذه الحالة التي تبدو أنها في غير صالح         
اء لدى الفلسطينيين أي قطاع غزة، ما يمكنهـا مـن أن            ولماذا ال تفتعل معركة مع الخاصرة األكثر ارتخ       

تبدو بصورة الضحية حين تدخل حالة العنف حيز التنفيذ من خالل بعض صواريخ محلية الصنع تتساقط                
” العنـف الفلـسطيني   “قادرة على استثمار الصورة جيداً لتبدو ضحية        ” إسرائيل”على بلدات حدودية، ف   

ة في التصويت لصالح المشروع الفلـسطيني أثنـاء انعقـاد دورة            والذي قد يحرج بعض الدول المتردد     
  .أيلول المقبل/ الجمعية العمومية لألمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر

دورة العنف ضد قطاع غزة في ظل تباين ردود الفعل الفلسطينية في غزة عنهـا               ” إسرائيل“إذاً، افتتحت   
وتنسق أمنياً، ما يزيد من هوة الخـالف الفلـسطيني، ربمـا            ” رائيلإس“في الضفة الملتزمة باتفاقيات مع      

بإمكان هذه الحالة أن تطوي معها صفحة المصالحة التي بدا من الواضح أنها فقط تحتاج مبرراً صـغيراً                  
تراجعه بعد اكتشاف عجز طرفيها عن التقدم، والمثابرة في البحـث عـن             ) فتح أو حماس  (ليعلن أحدهما   
والتطبيق ويتمترس كل طرف من األطراف عند شروطه البعيدة عن الروح التي تحتاجها             معيقات التنفيذ   

المصالحة، فالتصريحات التي سادت خالل األسبوع األخير تكشف عن نوايا األطراف في التملص مـن               
  .تعهداتها

حة شـبيهاً   ولعله من المناسب هنا استعارة تشبيه الكاتب الصحافي أكرم عطا اهللا الذي رأى اتفاق المصال              
من ” إسرائيل“باتفاق أوسلو كإعالن نوايا ليس أكثر، بدأت بعده األطراف تمارس على بعضها ما مارسته               

ابتزاز أثناء االدعاء بتطبيق االتفاق وكأننا نعيد على جلودنا التجربة المريرة أو كـأن الـضحية تتـأثر                  
 النظام السياسي على تحمل المسؤولية في       بجالدها حد التقليد، األمر الذي يثير قدراً من الشك حول قدرة          

ظل فشله في اختبار المصالحة حتى اللحظة، فكيف يمكن الوثوق بقدرته على إدارة ملفات أكثر تعقيـداً                  
وتتطلب إدارة أعلى وذكاء تقف خلفه مراكز دراسات وقدرة عالية على المناورة والفعل الدائم لبرنـامج                



  

  

 
 

  

            35 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

للفصائل ليس فقط أطراف المصالحة بل أيضاً الفصائل التي كانت          إنها حالة انكشاف    . . . وطني طويل   
خارج دائرة الصراع على السلطة والتي أظهرت عجزاً ربما أكبر من غيرها حين لم تكن أكثر من حالة                  
انتظارية متفرجة أضعف من أن تحرك شارعاً كان فقط يبحث عن قيادة خارج إطـار االنقـسام ليعيـد                   

اف الفلسطيني وترميم النظام السياسي المدمر بفعل رؤى قاصـرة وأجنـدات            بمساعدتها تصويب االنحر  
  .حزبية لم تر في الوطن سوى رافعة للحزب السياسي

بالمعنى العسكري والسياسي تعرف دولـة الكيـان        ” إسرائيلياً“ربما أن قطاع غزة أمام تصعيد محسوب        
ال تتـرك  ” إسـرائيل ” فـي األدراج، ف حدوده جيداً خدمة لبرنامجها، فكل الخطط تكون موضوعة سابقاً     

للمصادفات أن تحدد خططها على عجل، واالجتماع الذي عقده رئيس أركانها بني غانتس لبحث التدهور               
وادعاء العفوية؛  ” اإلسرائيلي“األمني على الحدود مع غزة ربما كان جزءاً من ادعاء البراءة لدى الجيش              

 تصعيداً يكسر حالة الهدوء لكنه ال يذهب باتجـاه هجـوم            لكن األمر غير ذلك على اإلطالق، وقد يكون       
يؤثر في بنية النظام في قطاع غزة ألنها إن فعلت ذلك فإنها ستساعد الفلسطينيين على المصالحة، وهـو                  

سوى تعزيز االنقسام والمشكلة أن الفلـسطينيين يعرفـون ذلـك وال            ” إسرائيل“ما لن يحدث، ولن تفعل      
الحتالل الخبيثة الهادفة لتعميق االنقسام وتدمير المشروع الوطني وخيـارات          يفعلون ما يفشل مخططات ا    

  .الفلسطينيين للتحرر من خيار المفاوضات العبثية العقيمة
  21/7/2011، الخليج، الشارقة

  
  الدولة الفلسطينية على األجندة األممية .77

  نواف الزرو
 أن اإلسرائيليين يرفضون كل خيـارات       في أحدث معطيات المشهد التفاوضي الفلسطيني اإلسرائيلي نجد       

  .التسوية ومقترحاتها التي من شأنها أن تقود إلى أي انسحاب إسرائيلي من أي جزء من القدس والضفة
وهم ال يصرون فقط على استمرار المفاوضات كمظلة مريحة يكسبون الوقت في ظلها، بل يصرون على                

  .خذ يجتاح كل شيء حتى التراث والذاكرةمواصلة مخططات االقتالع والتهويد الشامل الذي أ
والفلسطينيون من جهتهم باتوا في مأزق صعب جدا، فهم وإن كانوا يعلنـون صـباح مـساء تمـسكهم                   

  .بالمفاوضات، فإنهم ال يجدون أي اكتراث من جانب حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
قبة الفلسطينيين ويقـررون مـا تريـده القيـادة          والعرب بدورهم يعلقون كما هو معروف الجرس في ر        

  .الفلسطينية، كي يتنصلوا من مسؤولياتهم التاريخية والعربية
أما اإلدارة األميركية فلم نعد بحاجة إلى البرهنة على صهينة سياساتها بالكامل، كما أن الرئيس األميركي                

 في أن يحرك المفاوضات باتجاه تـسوية        باراك أوباما الذي بنى الفلسطينيون والعرب عليه اآلمال الكبار        
، فلم يخيب فقط آمال الجميع بعجزه عن        1967حزيران  /فانسحاب فدولة فلسطينية بحدود الرابع من يونيو      

الضغط على نتنياهو، بل ذهب أبعد من ذلك بتبنيه لسياسات والءات نتنياهو، لدرجة يمكن القول معها إن                 
  .أيد إسرائيليةأوباما كأنه يكتب خطاباته وسياساته ب

وعن الرباعية فحدث، فهذه الرباعية لم تقدم شيئا مفيدا وحقيقيا لعملية السالم، ويكفي أن توني بلير علـى          
رأسها، ومهمته كانت دائما تمرير المواقف والالءات واالشتراطات اإلسرائيلية، وأحدثها محاولته تمرير            

الرفض الروسي لهذا الشرط لكان بيان الرباعيـة        شرط االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، ولوال        
  . أساسا للتفاوض67إسرائيليا بالكامل، ناهيكم عن رفض نتنياهو حتى لعبارة تذكر حدود 

  أربعة خيارات
هكذا هي األمور وهكذا هو المشهد التفاوضي حتى اللحظة، وبعد أن وصلت عملية المفاوضات العقيمـة                

 طريق مغلق تماما، ولم يعد لها أي أفق تسوية حقيقي، وبعد أن باتـت               منذ بداياتها قبل عشرين عاما إلى     
  .كل األطراف تجمع على فشلها فشال مخيبا آلمال كل المراهنين على التسوية
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فلم تعد العملية التفاوضية معوال عليها في شيء بسبب الءات نتنياهو الذي تمادى وتغطرس ورفض كل                
 من جهة، وبسبب  67ة إلى استئناف المفاوضات على أساس حدود        وسائل وأدوات الضغط واإلقناع الرامي    

ضعف الموقف الفلسطيني العربي من جهة ثانية، حتى دخل الفلسطينيون ومعهم العرب في مأزق حـرج                
وصعب وفي حيرة متفاقمة في ما الذي يجب عليهم فعله، وأخذ الجميع يضربون أخماسا بأسداس حـول                 

  سؤال ما العمل؟
في مسعى للحصول   ) األممية(روحة أمام الجميع أربعة، أولها اللجوء إلى الهيئات الدولية          والخيارات المط 

على اعتراف دولي بإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يترتب عليه ما يترتب من تصعيد إسـرائيلي باتجـاه                 
  .المزيد من حمالت وموجات القمع واالعتقال والتهويد

دة األمور إلى مربعها االحتاللي األول، وفـي هـذه المـسألة تبعـد              وثانيها حل السلطة الفلسطينية وإعا    
  .المصادر الفلسطينية هذا االحتمال رغم أن الرئيس أبو مازن كان قد المح إلى استقالته وإلى حل السلطة

وثالثها تفجير انتفاضة فلسطينية ثالثة تقلب كل األوضاع والحسابات، وهذا االحتمال هو األقـرب إلـى                
  .أيلول القريب/فلسطيني بعد استنفاد خيار التوجه إلى األمم المتحدة في سبتمبرالمشهد ال

ورابعها ترك األمور إلى ما وصلت إليه من جمود بانتظار معجزة قد تأتي من الـسماء أو مـن اإلدارة                    
  .األميركية في زمن باتت تعز فيه المعجزات

، أن  14/7/2011 العربية، وأقربها الخمـيس      ويبدو من خالل تصريحات القيادات وبيانات لجنة المتابعة       
  .الخيار األول هو األقرب، إذا لم يطرأ تغير مفاجئ في لحظة حرجة

فالسلطة الفلسطينية والجامعة العربية قررتا التوجه إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية             
بية نبيل العربي، باعتبـار ذلـك الخيـار         ومنحها عضوية كاملة، حسبما أعلن األمين العام للجامعة العر        

  .األفضل للفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، من أجل كسب موقف أممي لصالح الدولة
  ما بين األجندتين

وفي الذهاب إلى األمم المتحدة تتضارب األجندتان الفلـسطينية واإلسـرائيلية تمامـا، فمـسألة الدولـة                 
جماع الوطني الفلسطيني، وكانت دائما الخيار الجـارف أمـام كـل            الفلسطينية كانت دائما وأبدا خيار اإل     

الفلسطينيين في الداخل والخارج الفلسطيني على حد سواء، ويجمعون على أنها معركة مفتوحـة حتـى                
  .رحيل االحتالل وبناء االستقالل

ـ                 ر والواضح المستخلص من كل حكاية المفاوضات العبثية على مدى نحو عشرين عاما مهدرة مـن عم
القضية، أن سؤال الدولة الفلسطينية كان دائما السؤال األكثر تفجرا على األجندة الـسياسية الفلـسطينية،                

  .وكذلك في العالقة الفلسطينية اإلسرائيلية
والجدل بين الجانبين حوله جدل ملغم بالتهديدات المبطنة أو الصريحة في ظل حـرب إعالميـة نفـسية                  

فلسطينية باتجاه إعالن الدولة من جانب واحد، أو اللجوء إلى الجمعية           معنوية تحريضية ضد أي محاولة      
  .العامة لألمم المتحدة أو إلى مجلس األمن، كما تابعنا وشاهدنا في السنوات والشهور القليلة الماضية

فهو في  " عملية المفاوضات والسالم  "ومن الواضح أن الهدف الفلسطيني الكبير والعريض من وراء قصة           
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية المتراكمة        "و" حق تقرير المصير  "ة تحقيق   المحصل

  .، على كامل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية181منذ قرار 
وضـات  عملية المفا "أما الهدف اإلسرائيلي الكبير والعريض ومتعدد الغايات واألبعاد من وراء كل قصة             

أوال، والحصول على الـشرعية الفلـسطينية       " دولة إسرائيل دولة للشعب اليهودي    "فكان تكريس   " والسالم
  .والعربية والدولية لهذه الدولة ثانيا

مـن  % 60و% 40والهدف الثالث هو ضم نسبة كبيرة تتراوح حسب المشاريع السياسية اإلسرائيلية بين             
" تخليد القدس الموحدة عاصمة إسرائيل إلى األبـد       "إلسرائيلية، ثم   مساحة األراضي المحتلة إلى السيادة ا     

  .رابعا
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، والسادس  "ويتمثل الهدف الخامس في تدمير مقومات االستقالل الفلسطيني الحقيقي وبناء الدولة المستقلة           
  .في ضمان التفوق والهيمنة اإلستراتيجية اإلسرائيلية على المنطقة كلها

  الحملة الصهيونية
البعد الصهيوني المتعلق بتدمير مقومات واحتماالت الدولة الفلسطينية، كان نتنياهو صريحا حين            وفي هذا   

إن تقسيم البالد إلى دولتين مصيبة عظيمة وتهديـد إسـتراتيجي مـن             "قال في كتابه مكان تحت الشمس       
ع للصهيونية، بعد   الدرجة األولى على وجود دولة إسرائيل، والدولة الفلسطينية نفسها تهديد ديمغرافي فظي           

أن يتدفق إليها ماليين الالجئين الذين سيطالبون بجمع شمل العائالت وحق العودة، وهذه الدولة سـتكون                
اليوم رأس حربة لهجوم عربي شامل على إسرائيل، وحتى جيش صغير نسبيا، مزود بتكنولوجيا حديثة،               

  ".يمكنه أن يهدد مدن إسرائيل بشكل مباشر
، وينضم إليـه الجنـرال      "الدولة الفلسطينية فكرة غبية   " أنيابه مؤخرا حين أعلن أن       وقد كشر نتنياهو عن   

احتياط األبرز من جنراالتهم في هذه المرحلة موشيه يعلون وزير الشؤون اإلستراتيجية فـي الحكومـة                
حا أن ينشأ   ، مرج "قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة           "اإلسرائيلية ليستبعد   

  ".كيان معاد إلسرائيل"هناك 
، بل دولة فلسطينية علـى خرائـب دولـة          1967الهدف الفلسطيني ليس دولة في حدود       "وحذر من أن    

  ".إسرائيل
وتقف هذه األهداف المبيتة، في خلفية الحملة الصهيونية ضد مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، فأقرت              

مية واسعة النطاق إلحباط المشروع، وفي مركز تلك الحملة اإلعالميـة           خارجيتها الليبرمانية حملة إعال   
التشهيرية، تعد تلك الدولة التوجه الفلسطيني العربي إلى األمم المتحدة حملة هجومية استفزازية عدائيـة               

  .لها، تهدف إلى محاصرة إسرائيل ونزع الشرعية األممية عنها
لقادم باألسود على إسرائيل، لذلك تضع تلـك الدولـة كـل            أيلول ا /وتصف الخارجية اإلسرائيلية سبتمبر   

  .العراقيل التي من شأنها تعطيل هذا المشروع
والواضح من األدبيات السياسية اإلسرائيلية أن إسرائيل ال تقلل مـن الـدالالت األخالقيـة والقانونيـة                 

كل طاقاتها ولوبياتها وأدواتها    والمعنوية المترتبة على اعتراف دولي بإقامة الدولة الفلسطينية، لذلك تجند           
  .وضغوطها في العمل من أجل إحباط هذا التوجه الفلسطيني

  .فهي تعد هذا التوجه استفزازا بل حربا إعالمية أخالقية تشكك في شرعية وجود إسرائيل
إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحـد       " إن   9/5/2011وفي ذلك قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في        

 على اعتراف األمم المتحدة سيخلق أزمات قانونية عديدة أمام إسرائيل، إلى جانب صـعوبات               وحصولها
  ".على المستوى األمني والمدني والدبلوماسي

في " أيلول األسود  "1/4/2011وتنتظر إسرائيل بالتالي ما أطلق عليه الكاتب يوئيل ماركوس في هآرتس            
  .الجمعية العامة لألمم المتحدة

استعدوا لحلـول  " تحت عنوان 17/4/2011سي بيلين اإلسرائيليين في صحيفة إسرائيل اليوم وقد أنذر يو  
تسونامي؟ مجرد ريح صرصر؟ وربما هبوب خفيف لن نشعر به على اإلطالق، فماذا             "قائال  " رياح أيلول 

  ".ينتظرنا إذن؟ آمل أال تحصل أمور أسوأ في هذه األثناء
الحرب ضد مشروع الدولة الفلسطينية وحدها، بـل تنـضم         /عركةوالالفت أن إسرائيل ال تخوض هذه الم      

إليها اإلدارة األميركية التي ترى أيضا أن هذا التوجه الفلسطيني عمل استفزازي ضد إسـرائيل، ولـن                 
  .يسفر عن شيء حقيقي للفلسطينيين، في حين نرى أن االتحاد األوروبي منقسم في موقفه من هذه المسألة

  هل من جدوى؟
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ن في المشهد األممي معركة حقيقية وليست ملهاة، بل هي معركة تحمل أبعادا أخالقية وقانونيـة                هناك إذ 
وشرعية وسياسية ودبلوماسية، توظف فيها إسرائيل طاقاتها ولوبياتها وحلفاءها بغيـة كـسبها وإحبـاط               

  .المشروع الفلسطيني فيها
مة لها، ويتساءلون ما الفائدة، وهـل مـن         يعتقد البعض أن هذه المواجهة على مسرح األمم المتحدة ال قي          
  جدوى وراء هذا التوجه الفلسطيني العربي إلى األمم المتحدة؟

ويضيفون أن إسرائيل تفعل ما تشاء، فهي تعتقل وتقمـع وتـصادر وتهـود وتحـول دون االسـتقالل                   
  .الفلسطيني

لحقيقية غائبة فـإن هـذا      بينما يقول البعض اآلخر، نعم هي المعطيات كذلك ولكن، ما دامت الخيارات ا            
الخيار األممي يبقى األفضل مرحليا لصالح تكريس القـرارات والـشرعية الدوليـة المؤيـدة للحقـوق                 

  .الفلسطينية
واستحضار قرارات ومواثيق األمم المتحدة المتعلقة بالدولة والحقـوق الفلـسطينية المـشروعة، رغـم               

  .توياتخضوعها للفيتو األميركي، يزعج إسرائيل على كل المس
وهنا يقدر الجميع أن الحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية سيواجه بالفيتو األميركي، ورغـم               
ذلك فهذه معركة تنطوي على أهمية كبيرة ال ينبغي التقليل من شأنها وتـداعياتها األخالقيـة والقانونيـة     

لتي تشرعها الشرعة الدولية    والشرعية، فهي سالح شرعي أممي يوظف إلى جانب كل األسلحة األخرى ا           
  .وفي مقدمتها حق مقاومة االحتالل بكل الوسائل المتاحة

وإذا حصل مشروع الدولة الفلسطينية على اعتراف أممي، فإن ذلك يفتح بالتأكيد آفاقا رحبة من العمـل                 
يد تفعيل كل   السياسي والدبلوماسي والقانوني والثقافي لصالح القضية الفلسطينية، ويفتح آفاقا أهم على صع           

  .اإلمكانيات الفلسطينية هناك على األرض الفلسطينية المحتلة ضد االحتالل
وإذا لم يأت المشروع الفلسطيني باالعتراف األممي، فإن ذلك أيضا سيفتح أفقا حقيقيا جديـدا لمـشروع                 

ها في مواجهة   النضال والمقاومة الفلسطيني، وسيفتح الباب أمام انتفاضات فلسطينية أقوى وأشد من سابقات           
  .االحتالل الصهيوني

فال ضير وال ضرر إذن في التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة في مشروع الدولة الفلسطينية ما دامـت       
  .الخيارات األخرى غائبة عن المشهد

  .فمعركة الدولة الفلسطينية حقيقية وكبيرة والدولة تنتزع انتزاعا وال تقدم على طبق من فضة
لمعركة تستدعي بقوة أن يعمل الفلسطينيون أوال قبل اآلخرين، على لملمة أنفسهم وترتيـب              غير أن هذه ا   

  .بيتهم الداخلي وأوراق قوتهم وأن يقفوا جميعا وراء برنامج سياسي كفاحي فلسطيني موحد
  19/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  القدس واإلجراء األخير لليونسكو .78

  علي بدوان
بوضع مدينـة القـدس     ) اليونسكو(رة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة        جاءت الخطوة األخي  

خطوة مفاجئة تتنـاقض مـع قـرارات        » عاصمة إلسرائيل «المحتلة على موقعها اإللكتروني باعتبارها      
دولي، المنظمة ذاتها التي درجت طوال السنوات على التأكيد بأن القدس مدينة عربية محتلة وفقاً للقانون ال               

  .كما تتناقض مع وظيفتها ومهامها المعنية بها. ولقرارات مجلس األمن وباقي الهيئات الدولية
كما جاء اإلجراء إياه استفزازياً بكل ما للكلمة من معنى ليس للشعب العربي الفلسطيني فقط بـل لعمـوم       

نيين التاريخيـة والدينيـة     العرب والمسلمين وألحرار العالم على امتداد المعمورة، ويمس بحقوق الفلسطي         
فلماذا جاء هذا اإلجراء الذي يتناقض أصالً مـع         . ويستفز مشاعر ماليين المسلمين والمسيحيين في العالم      



  

  

 
 

  

            39 ص                                    2212:         العدد       21/7/2011 الخميس :التاريخ

مادرجت على اشتقاقه منظمة اليونسكو من قرارات وتوجهات بالنـسبة للقـضية الفلـسطينية ومختلـف          
  ؟...عناصرها، وتحديداً في هذا الوقت بالذات

لى التساؤل الوارد أعاله، نقول بان هناك عدة عوامل مجتمعة ساهمت فـي والدة اإلجـراء                ولإلجابة ع 
األخير من قبل منظمة اليونسكو، وأول تلك العوامل يتمثل في قصور الـدور العربـي داخـل األطـر                   

» اإلسـرائيلي «والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتحوله إلى عمل موسمي مقابل نشاط وبروز الدور   
  .الصهيوني

وثاني تلك العوامل يتمثل في وجود حالة من اإلهمال والنسيان من قبل النظام الرسمي العربـي لقـضية                  
القدس واألقصى، والوجود العربي واإلسالمي فوق أرضها في وقت تتعرض فيه المدينة يومياً لكـابوس               

داخـل  (ها داخل القدس القديمة     االستيطان والتهويد الزاحف الذي أكل أحياءها المحيطة بها، وحتى أحياء         
دون أي موقف عربي على المستوى العملي اللهم سوى البيانات االعالمية التي التغني والتثمر              ) األسوار

  .إذا بقيت وحدها دون فعل ملموس
وثالث تلك العوامل يتمثل في التقصير العربي واإلسالمي تجاه مد المدينة المقدسة وشعبها الصامد فـوق                

مات الثبات والصمود، وخصوصاً بالنسبة للجانب المادي حيث بقيت كل القرارات العربيـة             أرضها بمقو 
ومنها قرارات قمة سرت العربية األخيرة، مطوية في األدراج ولم تحول إلى اآلن أموال الصمود التـي                 

  .خصصت للمدينة المقدسة وللمؤسسات العربية اإلسالمية والمسيحية فيها
على استكمال عمليات التهويد الجارية     » اإلسرائيلي«نسكو يشجع سلطات االحتالل     إلى ذلك، إن قرار اليو    

بحق مدينة القدس المحتلة، وتحديداً في ظل جرائم االحتالل األخيرة التي باتت تمس المعـالم التاريخيـة                 
التي ) مأمن اهللا (للحضارة العربية اإلسالمية والمسيحية داخل مناطق المدينة كما حدث مؤخراً مع مقبرة             

تضم رفات عشرات الصحابة، والتي جرى تجريف أجزاء منها إلقامة مـا يـسمى بمتحـف التـسامح                  
  ).إقامة متحف التسامح فوق رفات الصحابة: الحظوا منطق االحتالل (

وال ننسى أن الحفريات التي قامت وتقوم بها سلطات االحتالل أدت إلى حدوث تـصدع بعـض اآلثـار                   
الحرم القدسي الشريف، األمر الذي رأت معه منظمة اليونـسكو خـالل الـسنوات     اإلسالمية القريبة من    

الماضية إجراءات مرفوضة وتمثل تهديدا للتراث اإلنساني والحضاري القائم في مدينة القدس، وعليه فقد              
بـأن تمتنـع عـن اسـتئناف        » إسرائيل«بادرت إلى تسجيل المدينة على قائمة التراث العالمي وطالبت          

واتخذت . ا ووقف التعديالت التي تحاول إدخالها على التنظيم المدني والتخطيط العمراني للمدينة           حفرياته
منظمة اليونسكو في حينها إجراءات من شأنها تحقيق أغراض حماية الطابع الخاص للقدس وما تـضمه                

ـ                اني واألمـالك   من آثار ومواقع تاريخية وثقافية ودعت أيضاً إلى االحتفاظ الدقيق بكـّل المواقـع والمب
الحضارية في المدينة، وخصوصا في مدينة القدس القديمة، واالمتناع عن أي حفريات أثرية، ومن نقـل                

  .مثل هذه الممتلكات، ومن أي تغيير في مظاهرها أو في صفتها الحضارية والتاريخية
 في التحرك من أجل     من هنا، لقد كان على اليونسكو أن تحترم باألساس قراراتها وتوجهاتها، وأن تسارع            

حماية الحضارة والتراث والثقافة الفلسطينية المستهدفة من قبل سلطات االحتالل فـي مدينـة القـدس،                
  .باعتبارها جزءاً من تاريخ التراث العالمي

لحماية الممتلكات الحـضارية فـي حالـة        ) الهاي(إن منظمة اليونسكو معنية اآلن بالتمسك ببنود اتفاقية         
اللذين اتخذهما المؤتمر العـام لمنظمـة       ) 3/343(و) 3/342(، وهو ما أكد عليه القرارين       النزاع المسلح 

الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورتـه رقـم         ) 242(اليونسكو في دورته الخامسة عشرة، والقرار رقم        
)82.(  

علنت التزامها بهـا،    كما أن منظمة اليونسكو معنية بالتمسك بكافة القرارات الدولية والتي سبق لها وأن أ             
، ورقم  1968) مايو( أيار   21الصادر في   ) 1968 (252ومنها على سبيل المثال قرار مجلس األمن رقم         

 2253، وقراري الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم         1969) يوليو( تموز   3الصادر في   ) 1969 (267
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علقـة بـرفض أي إجـراءات أو        على التوالي، المت  ) 1967) (يوليو (14 و 4 الصادرين في    2254ورقم  
وبكل الحاالت، إن خطوة اليونسكو األخيرة، تنطوي علـى سياسـة           . أعمال تؤثّر في وضع مدينة القدس     

منحازة لالحتالل الذي يمضي في عمليات تهويد واستيطان متسارعة للقضاء على المعـالم التاريخيـة،               
  .ة لكبح جماحهوتغيير وطمس الحقائق على األرض دون أن تتحرك األمم المتحد

كما تعتبر من الوجهة الوطنية الفلسطينية، ومن وجهة القانون الدولي، عمالً خطيراً، وانتهاكـاً صـارخاً                
للقرارات والقوانين الدولية الخاصة بمدينة القدس وانحيازاً للدولة العبرية الصهيونية التـي قامـت عـام                

وخالصـة القـول، إن منظمـة      .الفلـسطيني  على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي         1948
اليونسكو مطالبة اآلن بالعدول عن هذا اإلجراء، استجابة لمنطق العدالـة والتـوازن، واالبتعـاد عـن                 
االنحياز، واستجابة لمنطق الحق والقانون الدولي، وإال فان اليونسكو باتت طرفاً منحازاً، وغير مؤهـل               

قيامها كمنظمة دولية تابعة لألمم المتحدة ومعنية بحماية الثقافـات          للقيام بما نادت به المنظمة أساساً منذ        
  .البشرية والتراث اإلنساني العالمي

  21/7/2011، البيان، دبي
  

  "إسرائيل"العدوان الجديد على  .79
  موشيه آرنس

الموجـة  .  األخيرة، في محاولة إلبادتها    63أعداء إسرائيل هاجموها على ثالث موجات في السنوات الـ          
لى، التي عبرت عن نفسها في محاولة تصفية الجيش اإلسرائيلي في ميدان المعركة، بدأت في العـام                 األو

، التي بدأت بهجوم منسق علـى إسـرائيل مـن           "يوم الغفران "في حرب   . 1973 واستمرت حتى    1948
  .الشمال ومن الجنوب من جانب سورية ومصر، فوجئت إسرائيل ولم تتمكن من تجنيد جنود االحتياط

ي البداية، حقق العدو انجازات مهمة في الجبهتين، ولكن تبين أن هذه كانت المحاولة العربية األخيـرة                 ف
في غضون ثالثة أسابيع نجح الجيش اإلسرائيلي في صد الهجوم،          . للتصدي إلسرائيل في ميدان المعركة    

.  كم عن القـاهرة    101اجتاز قناة السويس، قطع الجيش الثالث في الجيش المصري واستقر على مسافة             
  .وفي الشمال اقترب من مسافة نار المدفعية عن دمشق

ولما كانتا انطلقتا إلى الحرب فـي ظـروف         . في هذه المرحلة بدأت مصر وسورية استجداء وقف النار        
مثالية وتكبدتا هزيمة فادحة في غضون ثالثة أسابيع، تبين لهما أنهما لن تنجحا فـي إلحـاق الهزيمـة                   

 األخيرة، كان الـردع اإلسـرائيلي       38منذئذ، في السنوات الـ     . يلي في ميدان المعركة   بالجيش اإلسرائ 
  .ناجعا

وكانت هذه موجة العدوان    ". اإلرهاب"في ظل انعدام خيار عسكري، قرر أعداء إسرائيل استخدام سالح           
ئيلية نار صاروخية عن بعد علـى المراكـز الـسكانية اإلسـرا           : مزدوجا" اإلرهاب"كان سالح   . الثانية

، الذي حتى ذلك الحـين لـم        "اإلرهاب"بدأ سالح   " المخربين االنتحاريين "مع ظهور   . وعمليات انتحارية 
  .يعتبر تهديداً ذا مغزى، يمزق روابط النسيج االجتماعي اإلسرائيلي

فـي  . بأن ما ال يمكن تحقيقه في ميدان المعركة سيتحقق في شوارع مدن إسرائيل            " المخربون"فقد ادعى   
. بوسـائل عـسكرية   " االرهاب"لفترة، ادعى الكثيرون في إسرائيل أنه ال يمكن إلحاق الهزيمة بـ            تلك ا 

" حزب اهللا "، من   "اإلرهاب"تهديد صواريخ   . ولكن، الجيش اإلسرائيلي وأجهزة األمن أثبتت أنهم مخطئون       
  .في غزة، ال يزال قائما، ولكن إلسرائيل القدرة على معالجته" حماس"في لبنان ومن 

هـذه المـرة    : بعد أن تبين أن إسرائيل تغلبت على موجتي العدوان ضدها، توجه أعداؤها في اتجاه آخر              
جاء الهجوم عالمياً بهدف نزع الشرعية عن دولة إسرائيل، وجعلها منبوذة بين الشعوب، ومنذئذ، وهـذه                

  .الموجة تنال الزخم
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 –الموجـة الثانيـة     . لعـالم العربـي   موجة الهجوم األولى ضد إسرائيل تمتعت، بشكل طبيعي، بـدعم ا          
ولكن، الهجوم  . هامشية" إرهابية" استعانت أيضا باليسار المتطرف في أوروبا وفي منظمات          –" اإلرهاب"

ليس صـعبا  . العالمي الذي يرمي إلى نزع الشرعية عن إسرائيل يحتاج إلى دعم أوسع كي يتوج بالنجاح   
نحو ثلث الدول األعضاء فيها هي دول إسالمية، وهي         . تحدةجدا تجنيد هذا الدعم، وال سيما في األمم الم        

كل واحدة مـن األعـضاء الخمـس        . تضمن أغلبية تلقائية لكل قرار ضد إسرائيل في الجمعية العمومية         
الدائمين في مجلس األمن في األمم المتحدة يمكنها أن تستخدم حق النقض الفيتو على أي مشروع قـرار،         

ميالن إلى استخدام الفيتو على قرارات ضـد إسـرائيل ألسـباب سياسـية              غير أن روسيا والصين ال ت     
  .واقتصادية خاصة بهما

 التي أصبحت هي أيضا مصدرا لممارسة الـضغوط         – الرباعية   –إضافة إلى ذلك، ظهرت هيئة أخرى       
يين الليبرال"أضيفوا إلى كل هذه المسلمين الكثيرين الذين يعيشون في دول غربي أوروبا،             . على إسرائيل 

المقتنعين بأنهم يعرفون ما هو خير إلسرائيل أكثر من حكومتها، التي انتخبت فـي انتخابـات                " الرحيمين
ديمقراطية، ومجموعات ضغط تضم في عضويتها يهودا وإسرائيليين كثيرين، حيث يتبين أنه نهض ضد              

ئيل، فان العناصر األكثر    ومع أن ليس الجميع يتطلعون إلى إبادة إسرا       . إسرائيل ائتالف هائل وشديد القوة    
  .تطرفا في هذا االئتالف هم الذين يقررون النبرة

لحسن الحظ، تعززت إسرائيل على مدى السنين من ناحية عسكرية واقتصادية، ويمكنها أيضا أن تتغلب               
  .على موجة العدوان الثالثة ضدها

  20/7/2011، "هآرتس"
 21/7/2011، األيام، رام اهللا
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