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   بانتفاضة في أيلولالشعب أوعى من أن يفكرومن حقنا أن يكون لنا دولة  :عباس .1
، إن من حق الشعب الفلسطيني     2011-7-22،   قال الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة      :وفا –اسطنبول  

  .1947أن يكون له دولة وأن يتمتع باالستقالل بناء على قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة عام 
ا ذاهبون إلى مجلـس     إنن'وأضاف، خالل لقائه مع وسائل اإلعالم والصحافيين الفلسطينيين في اسطنبول،           

األمن لنقدم طلبا عبر األمين العام لألمم المتحدة، وسنرى ماذا سيحصل وبعد ذلك لكل حـادث حـديث،                  
، قـرار   1947المهم أننا نريد أن نحصل على عضو كامل في األمم المتحدة، هذا طلبنا وحقنا منذ عـام                  

أت دولة إسرائيلية وإلى اآلن لم تنشأ دولـة     التقسيم الذي يقول هناك دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، وأنش        
 سنة أن نأخذ دولة ونتمتع      64فلسطينية لماذا؟، سؤال كبير ومن حقنا أن يكون لنا دولة، وآن األوان بعد              

  .'باالستقالل
هذا ال يمنع أنه إذا ذهبنا إلى مجلس األمن أيا كانت النتيجة، أن نعـود إلـى التفـاوض مـع                     'وتابع أن   

ن هناك قضايا ال تحل من خالل مجلس األمن أو غيره، إنما تحل عبر المفاوضات وهـي                 اإلسرائيليين أل 
  .'القضايا الست على الئحة التفاوض منذ أوسلو إلى اآلن ولم تحل ونريدها أن تحل اآلن

لكن بما أنه لم يطبق حتـى اآلن،        '،  1947وأشار إلى أن قرار التقسيم كان من المفروض أن يطبق عام            
 ألننا ال نريد أن نكبر أو نصغر، أو نطالب بمطالب أكبر أو أصغر، لكن نعـود إلـى   67د الـفقبلنا حدو 

 الذي يقول دولتين، نشأت دولة إسرائيل على شرط أساسي أن تقوم دولة فلسطين،  وبالتـالي                 181قرار  
الـب   مشروطا بقيام دولة فلسطين، إنمـا نحـن نط  181ما زال قيام دولة إسرائيل إلى اآلن حسب قرار     

  .' الرابع من حزيران1967بحدود 
إذا نحن لسنا ضد المفاوضات سواء ذهبنا إلى األمم المتحدة أم لم نذهب، كـذلك قبـل أن تعلـن                    ': وقال

الرباعية فشلها بالوصول إلى قرار، كنا ننتظر هذا القرار، وهذا القرار يـساعدنا علـى الـذهاب إلـى                   
يحصل، اآلن نحن أصبحنا قريبين من أيلـول، ولـذلك          المفاوضات كنا سنذهب، لكن مع األسف هذا لم         

  .'فهمنا أن مجال التفاوض أصبح صعب
هناك مجموعة تعمل علـى اسـتحقاق       'وتابع أن الوضع الدولي اآلن في كل وزارة خارجية حول العالم            

  .'أيلول، أينما نذهب أو ال نذهب هناك مجموعات في كل الدول تفكر ما الذي سيحصل في أيلول
شعبيا مطلوب أن يفهم الشعب الفلسطيني في كل مكان في العالم أن هذه فرصته التاريخية وعليـه          ': وقال

أن يبرز موقفه ويعلم المؤيد لها، ألنها الفرصة التاريخية لنا لتثبيت وجودنا كدولة كاملة العـضوية فـي                  
 عنـدما تـصل القـضية        دولة، ومتأكد أننا سنحصل على الثلثين      118عندنا اآلن   ': وتابع .'األمم المتحدة 

  .'لمجلس األمن، وهناك دول في طريقها لالعتراف ال نريد اإلفصاح عنها اآلن
أبلغنا األميركان استعدادنا لتنسيق مواقفنا معهم حتى آخر لحظة، ونحن ما زلنـا نتـصل بهـم                 ': وأردف

ن هناك لجنة مـن     ونتحدث إليهم، كما نتحدث إلى دول أخرى في أوروبا وبقية أنحاء العالم، وكما تعلمو             
لجنة المتابعة العربية، هي التي تتولى المتابعة لهذه األمور، وفي بداية الشهر المقبل ستلتقي في الدوحـة                 
حتى تجمل النقاشات القائمة بيننا، إضافة لذلك سنتصل بأميركا وأوروبا، اآلن سمعنا أن أمريكا ستستعمل               

مة عليه أم ال، ال نريد التعليق عليه حتى نرى في األمم            ، ال نعلم إن هذا الكالم نهائي رسمي مصم        'الفيتو'
  .'المتحدة ماذا سيحصل

نحن ال نحرض على أعمـال عنـف أو أعمـال           ': وحول احتمالية اندالع مسيرات في شهر أيلول، قال       
مسلحة، أكثر من تعبير سلمي الشعبي عن طلباتنا وموقفنا، أما قصة العنف لن تحـصل، وال أعتقـد أن                   

ضة ثالثة في شهر أيلول، الشعب أوعى أكثر من أن يفكر بمثل هذا اآلن، يريد اسـتقالله وال                  يحصل انتفا 
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستجلس بعد أيلول، لتقيم كل ما حدث وتقرر فـي               .'يريد الدخول في حرب   

  .'وقته ما هي الخطوة التالية، التي تأتي بعد أن نصل بنتيجة أو من دون
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العربي بشكل عام عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية يؤيدوننا ويدعموننا، وآخر شي            الوضع  'وقال إن   
في الدوحة اجتماع لجنة المتابعة العربية، وهذا ال شك فيه، والدول العربية أو بعضها مشغولة بأوضاعها                

ن نراقـب   الداخلية، ال نستطيع أن ننكر، هناك خمس دول عربية يجتاحها ما يسمونه الربيع العربي، نح              
ونتابع ونعرف أنهم مشغولون، ال نستطيع أن نحملهم أكثر مما هم يه اآلن، إنما من قضيتنا موقفهم ثابت                  

  .'اآلن يؤيدوننا وهذا هو المطلوب
إسرائيل عمليا ألغت أوسلو، فعندما تكون لنـا        'وتابع، في لقائه مع الصحافيين الفلسطينيين في أنقرة، أن          

  سنوات فقط إلنهاء المرحلة النهائية وحكومة نتنياهو ال تريد           5قول خالل   حقوق أوسلو وهي محددة، وت    
أن تقترب منها، أو تبحث قضية واحدة من الحل النهائي إطالقا ماذا يعني هذا، إذا كانوا يريدون السالم،                  
طريق السالم ليس هذا، طريق السالم هو أن يعطى كل ذي حق حقه، أن يعطى الفلسطينيين حقهم، وأن                  

لسوا على طاولة المفاوضات لهذا الغرض، نحن ما زلنا نقول إننا نريد دولة فلسطينية تعـيش بـأمن                  يج
  .واستقرار إلى جانب دولة إسرائيل

دعينا سفراءنا في كل مكان ليفهموا الوضع تماما حتى ال يكون هناك لبس أو غموض أو إبهام أو                  ': وقال
الجمهور الفلسطيني يؤيدنا، وإذا كان ال يؤيدنا فال يمكن أن          بلبلة، هذا هو خطنا الذي نسير فيه وأعتقد أن          

نخطو خطوة ألي مكان، لذلك نشعر أن شبعنا يؤيدنا، ولذلك المطلوب من شعبنا أن يبرز أكثـر وأكثـر                   
  .'تأييده لذلك

قال السيد الـرئيس محمـود      ' العربية'وحول ما قاله رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على قناة           
إننا سمعنا ذلك الكالم عشرات المرات ونحن لسنا ضد المفاوضات المباشرة، لكن هل يقبل بمـا                'عباس  

 وال يريد 67قال هذه نكتة، ال يريد ) سوابس(، وهل يقبل عندما سئل عن  67هو مفهوم بدولة على حدود      
، نحن طلبنـا منـه      ، وال يريد وقف االستيطان، فبأي طريقة يطلب منا أن نعود إلى المفاوضات            'سوابس'

  .'أكثر من مرة على هذا األساس أن نذهب إلى المفاوضات وهي ليست كما يدعي شروطا مسبقة
غير ) الحرب(ال أدري إن كانت ممكنة أو ال        'وحول احتمالية حرب إسرائيلية قادمة وشاملة، قال سيادته         

دون الحرب، ال سوريا، وال لبنان،      متأكد إذا كانت إسرائيل تريد حربا أم ال، لكن متأكد أن العرب ال يري             
وال األردن، وال مصر، وال نحن بوارد أن نذهب إلى حرب، إذا كان هو يريد أن يفتعـل حـرب فهـذا              
شأنه، أما نحن ال نريد أن نفتعل، ال ندري متى يمكن أن تحدث غدا، بعد أيلول، قبل أيلول ال ندري، أنا                     

  .'ال أقرأ  أفكاره ألعرف بذلك
  .'د وقفا كامال لالستيطان في فترة المفاوضات على قضيتي الحدود واألمننحن نري':وقال

لماذا يعتبون، رئيس الوزراء هو رئيس وزرائي وأنا الذي أختاره، ولغاية           'وحول المصالحة، قال سيادته     
فق اللحظة ال تغيير وال تبديل، هم يسيئون فهم ما معنى التوافق وما معنى ما قدمناه لهم، عندما نقول توا                  

على واحد، يعني من حقهم أن يقترحوا أسماء تتمتع بشرطين، األول أن تكون مستقلة              ' فيتو'ال يعني تقديم    
  .'والشرط الثاني أن تكون تكنوقراط، أنا أقرر مقبول دوليا أم ال وليس هم

 الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية إطالقا، هي حكومة انتقالية حتـى تــأتي            'وتابع السيد الرئيس أن     
مرحلة االنتخابات وهذا ما اتفقنا عليه، في شهر مايو المقبل، وإذا أرادوا قبل نحن مستعدين، وإذا فهمـوا        
األمور بهذا الشكل ال أسهل من أن نشكل حكومة من األمس وليس فقط اليوم، ال مانع لدي بلقاء أحمـد                     

  .'يوسف نحن لسنا أعداء، واألتراك لم يتدخلوا في الموضوع
نحن لم نطرح محمد مصطفى أو غيره، نحن لم نطرح بشكل رسمي أحد، لكن عنـدما                ': وأضاف سيادته 

  .'سئلنا بشكل رسمي، مرشحنا سالم فياض، وعندما يوافقون عليه غدا سنشكل الحكومة
األزمة قائمة ما اضطرنا إلـى دفـع        'وحول األزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، قال سيادته إن            

وظفين، وذلك بسبب دول لم تقدم ما عليها، ولذلك نحن نواجه هذه األزمة وهي حقيقية،               نصف الراتب للم  
بعض الناس قالوا مفتعلة من أجل الحكومة، هذا كالم فاضي نحن ال نلعب بأرزاق الناس من أجل حكومة                  
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 تلـب   تشكل أو ال تشكل، األزمة موجودة وقد تكون موجودة في الشهر المقبل، ونتمنى من الدول التي لم                
التزامها أن تقدم الدعم حتى نتمكن من صرف الرواتب على األقل في األشهر المقبلة حتـى نمـر مـن                    

  .'استحقاق أيلول
 دعا الرئيس عباس، مساء اليوم الجمعة، سفراء فلسطين في كافـة دول العـالم إلـى                 من ناحية اخرى،  
وقرر، خالل اجتمـاع تـشاوري مـع     .لمواجهة استحقاق أيلول' ابتداء من هذه اللحظة'االستنفار الكامل   

بعض سفراء فلسطين بمدينة اسطنبول التركية عشية افتتاح مؤتمر السفراء يوم غد السبت، منع اإلجازات              
  .'على كافة السفارات أن تكون جاهزة اآلن' :لكافة السفراء إلى ما بعد أيلول المقبل، وقال

، الفتاً إلى أنه يحاول إقناع      'م، وال تعيدنا إلى الخلف    أريد حكومة تدفعنا إلى األما    ' :وحول المصالحة، قال  
  .حركة حماس بهذا الطريق

  22/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  التوجه لالمم المتحدة ما هو إال لتدويل قضيتنا وقائم على أساس قرارات الشرعية الدولية: فياض .2
م فياض أن السلطة الوطنية بذلت جهـداً كبيـراً علـى مـدار              أكد رئيس الوزراء الدكتور سال    : رام اهللا 

السنوات الماضية من اجل انجاز الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين وجعلهـا واقعـاً علـى األرض،                 
بالرغم من االحتالل وممارساته، وذلك من خالل بناء المؤسسات القوية والقـادرة علـى التعامـل مـع                  

إن انجاز الجاهزيـة الوطنيـة يـصب    «فة أماكن تواجده بكفاءة عالية، وقال  احتياجات أبناء شعبنا في كا    
أساساً في خانة تمكين مواطنينا من البقاء على أرضهم وتعزيـز صـمودهم، بـالرغم مـن االحـتالل                   

  .»وممارساته وطبيعته االستيطانية االحاللية
ض وبما ال يمكن تجاهلهـا،      لقد انخرطنا في جهد ممنهج النجاز واقع الدولة على األر         «وأضاف فياض   

وأقر العالم والقوى المؤثرة فيه بهذه الجاهزية، والتي باتت تشكل الركيزة األساسية للتحرك على الساحة               
هذا التوجـه مـا هـو إال        «وقال  . »الدولية النجاز إنهاء االحتالل، بما في ذلك التوجه إلى األمم المتحدة          

بل استراتيجي، وهو في منتهى األهمية وقائم على أساس قرارات          لتدويل قضيتنا، فهو ليس تحركاً تكتيكياً       
  .»الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء وفد حملة شدوا الرحال إلى القدس، في مكتبه برئاسة الوزراء برام                 
  .اهللا، أمس

على البعد التنموي بكل أبعاده يصب فـي        وأكد على أن جوهر قضيتنا هو سياسي بامتياز، وأن التركيز           
لعل ما تحقق في األعوام القليلة الماضية من تغير ملموس في           «تعزيز قدرة مواطنينا على أرضهم، وقال       

واقع الهجرة من وإلى الوطن، وتحديداً في اتجاه تفوق عدد العائدين على المغادرين، إنمـا يؤشـر إلـى              
 األساس المتمثلة في تثبيت الناس على أرضهم، ال بل، والبدء فـي             الواقع الذي بدأ يتغير، ويحقق المهمة     

  .»جذبهم للعودة إليه
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية تعمل وبتناغم تام بين ثالثة مسارات رئيسية وهي مـسار اإلعـداد                  

 وبين مسار   والتهيئة لقيام دولة فلسطين، ومسار النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية،           
هذه المسارات الثالثة مترابطة، وتشكل بمجملهـا إسـتراتيجية عمـل           «المقاومة الشعبية السلمية، وقال     

الدولة التي نبتغيها ونسعى إلقامتها ال يمكن أن تقـوم دون إعـادة الوحـدة            «وأضاف   .»السلطة الوطنية 
  .»يل تحقيق ذلكال ينبغي التوقف عند أي عقبة في سب«، وتابع »للوطن ودون عودة غزة

  23/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  الفلسطينيون يضعون اللمسات األخيرة الستراتيجية معركتهم في األمم المتحدة .3
يضع الفلسطينيون اللمسات األخيرة الستراتيجيتهم استعداداً للمعركة الديبلوماسية التي         :  أ ف ب   -رام اهللا   

 يعتزمون التوجه إليها خالل اجتماع جمعيتهـا العامـة فـي أيلـول              سيخوضونها في األمم المتحدة التي    
  .لطلب االعتراف بعضوية دولة فلسطين في غياب أي مفاوضات سالم مع إسرائيل) سبتمبر(

وبعد أشهر من األخذ والرد في مؤشر الى النقاش الداخلي، أوضح المسؤولون الفلسطينيون أنهم لن يعلنوا             
، ولـن يطـالبوا     1988 دولتهم في شكل أحادي كما فعلوا في الجزائر عـام            في األمم المتحدة في أيلول    

  .باالعتراف بها ألنهم يطالبون بذلك من كل دولة على حدة
 بلـداً اعترفـت     117هنـاك   «وقال عباس مساء األربعاء خالل مؤتمر صحافي في برشلونة في إسبانيا            

  .»ية الى أوروبا ومن أفريقيا الى آسياأميركا الالتين«من » 1967بالدولة الفلسطينية بحدود عام 
الى (...) بعد الذهاب الى األمم المتحدة في أيلول نعرف أننا سنعود، مهما حصل             «: ولكنه استدرك قائالً  

، مؤكداً أن االنضمام الى األمم المتحدة       »طاولة المفاوضات إليجاد أفضل الحلول الممكنة مع اإلسرائيليين       
  .قدم المساواةسيسمح بإجراء محادثات على 

لدينا الكثير من الخيارات األخـرى،  «: وقال السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور األربعاء   
لن أقول لكم بأي منها سنبدأ، سنكشف خططنـا عنـدما نقتـرب مـن               . بما في ذلك في الجمعية العامة     

  .»تطبيقها
حصول أي دولة على    «أن  ) يوليو( تموز   13وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أقر في         

عضوية كاملة في الجمعية العامة يتطلب موافقة مجلس األمن، كما أن الحصول على ثلثي األصوات من                
ما «وأضاف أن    .»الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة مطلوب بعد إقرار مجلس األمن للطلب           

ار يرفع وضعنا في األمم المتحدة من مراقب الى دولـة           يمكننا الحصول عليه من الجمعية العامة هو قر       
  .»عضو

إذا تم قبولنا في منظومة األمم المتحدة كدولة وإن كانت غير           «: وقال السفير الفلسطيني في األمم المتحدة     
منظمـة الـصحة العالميـة      : عضو، سيسمح لنا تلقائياً بالحصول على عضوية كاملة في كل الوكـاالت           

)... يونيسف(وصندوق األمم المتحدة للطفولة     ) اليونيسكو(دة للتربية والعلوم والثقافة     ومنظمة األمم المتح  
  .»الخ

يمكننا أن نصبح طرفـاً فـي كـل المعاهـدات والـشرعات             «وأضاف منصور أنه وفق هذه الفرضية       
 لن نفشل في هذه الـدورة للجمعيـة       «: وتابع. »واالتفاقيات مع كل الحقوق والواجبات المترتبة عن ذلك       
مع إسرائيل على   » ميزان القوى «، مشيراً الى    »العامة، لكن مدى النجاح سيعتمد على عوامل عدة تتطور        

  .الساحة الدولية، في وقت يجوب موفدون فلسطينيون العالم منذ أشهر
  .»لم تنل فلسطين يوماً دعماً دولياً كما هو حالنا اآلن، ألن لدينا خطة استراتيجية«: وتابع عريقات

أحد أبرز رموز االنتفاضة الثانية مروان البرغوثي، األسير في إسرائيل، أن تعبئة دولية وشعبية              واعتبر  
  .أمر ضروري لدعم الخطوات في األمم المتحدة
كسب معركة أيلول، باعتبارها محطة مهمة فـي مـسيرة    «وقال البرغوثي في بيان من سجن هداريم إن         

ة شعبية في الوطن والشتات والبالد العربية واإلسـالمية         نضال شعبنا، يتطلب إطالق أكبر مسيرات سلمي      
  .»والعواصم الدولية

 في المئة من الفلسطينيين طلب االعتـراف     65، يدعم   )يونيو(وبحسب استطالع أجري منتصف حزيران      
  .بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في أيلول من دون انتظار نهاية االحتالل أو إنشاء دولتهم

  23/7/2011، لندنالحياة، 
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  حرمان األسرى حقهم بالتعليم تصعيد وعملية ابتزاز ممنهجة: عشراوي .4
عبرت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير حنان عشراوي،             : رام اهللا 

مباشـرة مـن    عن رفضها واستنكارها لإلجراءات القمعية التي تنفذها إدارة سجون االحتالل بتعليمـات             
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين، وآخرها حرمانهم من حقهم في التعليم األكـاديمي              
الذي هو حق مكتسب لهم وليس منّة من سلطات االحتالل، واعتبرتها مخالفة صريحة للقوانين واألعراف               

  .الدولية التي تحكم التعامل مع األسرى
إن هذه الخطوة التصعيدية تـأتي      ':  على اإلجراءات التعسفية بحق األسرى     وقالت عشراوي خالل تعقيبها   

ضمن عملية ابتزاز متكاملة وممنهجة، حيت تتخذ سلطات االحتالل من أسرانا الفلسطينيين رهائن لديها،              
  .'جلعاد شاليط'في محاولة رخيصة للضغط على القيادات السياسية من أجل إطالق الجندي اإلسرائيلي 

 22/7/2011، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا
  

  المصالحة لن تكتمل ما لم يتم استبعاد فياض :الزهار .5
الدكتور محمود الزهار، إن المصالحة لن تكتمل ما لم يتم " حماس"قال عضو المكتب السياسي لحركة 

إسرائيلية "تنفيذ أجندة استبعاد سالم فياض من رئاسة الحكومة المقبلة ، واصفاً إياه بأنه يعمل على 
  ". أمريكية 

وأشار الى أن القنصل األمريكي المتواجد بالضفة الغربية اجتمع برئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، في جلسة أولى قبل المصالحة التي رعتها مصر، ولم يطرح على اإلطالق اسم فياض في 

فياض هو رئيس الوزراء حتى تقبل الواليات المصالحة، لكن بعد الجلسة الثانية تم اشتراط أن يكون 
  ". حماس"المتحدة التصديق على اتفاقية المصالحة وهو ما أزعج 

وتابع القول إن السلطة الفلسطينية تشترط أيضاً أن يتم تشكيل الحكومة بصورة نهائية من قبل عباس، وال 
  . للجنة المؤقتة للقيادة الفلسطينيةإال بعد أسبوع، إضافة إلي تأجيل عمل ا "المجلس التشريعي"يعرض على 

ألية ضغوط من إيران ألنها ال " حماس"، نافياً تعرض "تفريغ للمصالحة من مضمونها"وهو ما اعتبره 
  . تستفيد علي اإلطالق من ابتعاد فياض من رئاسة الوزراء الفلسطينية 

 ، وتم تسليم فياض وزارة إن فياض جاء بقرار أمريكي ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات: "وقال الزهار
  ". المالية بعد أن ثبت على عرفات تمويله لبعض الشخصيات المقاومة بعد فشل اتفاقية كامب ديفيد الثانية

 . إن أمريكا هي التي أتت بمحمود عباس نظراً لتنازالته السخية التي تعارضها حماس: "وأضاف
 مليار دوالر دين على 4 ، والتي تبلغ وتساءل عن سبب عجز الميزانية في ظل رئاسة وزراء فياض

وذلك على الرغم من كثرة االدعاءات بأن فياض مقبول للغرب وأمريكا ، ويستطيع 'السلطة الفلسطينية ،
  . الحصول على التمويل الكافي 

 كما اتهم فياض بأنه السبب في االتفاقية األمنية الفلسطينية اإلسرائيلية التي تحجب المقاومة ضد االحتالل
اإلسرائيلي ، كما أنه شارك في الحصار المفروض على قطاع غزة ، حيث أعطى أوامر بأن ال يحصل 

  .الموظف على راتبه إال إذا ابتعد عن خدمة المواطن الفلسطيني في غزة 
  22/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  شعبنا يخوض معركة قانونية وأخالقية وإنسانية ال عنفية إلعالن دولته: شعث .6

، مفوض العالقات الدولية فيها، نبيل شعث، إن الشعب 'فتح'قال عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
  .الفلسطيني يخوض معركة قانونية وأخالقية وإنسانية ال عنفية إلعالن دولته
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ية القضية الفلسطين'وأضاف شعث، خالل ندوة نظمتها كنيسة العائلة المقدسة لالتين في رام اهللا بعنوان 
أن هذه المعركة ال تقل مستوى عن المعارك النضالية التي '، 'في مجلس األمن وطروحات إعالن الدولة

  .'خاضها الشعب الفلسطيني في طريقه لنيل تحرره واستقالله
، 'إسرائيل متخوفة من هذه الخطوة التي سنقوم بها والتي تلتزم بالقانون الدولي ومبدأ الدولتين': وقال

  .الم والعدل في المنطقة يأتيان من قيام دولة فلسطينية تعيش في سالم مع جيرانهامضيفا أن الس
ورفض شعث االدعاءات التي تطلق بأن قرار السلطة الفلسطينية التوجه لمجلس األمن هو قرار أحادي 
ر، الجانب، موضحاً أن إسرائيل تتخذ من جانبها قرارات أحادية الجانب بتوسيع االستيطان، وبناء الجدا

 دولة في العالم تعترف بدولة فلسطين، من 118وقال إن هناك  .وتدمير المنازل، وغيرها من اإلجراءات
  .بينها أكثر الدول سكاناً في العالم مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل

ن وأكد قدرة الحكومة الفلسطينية على تحقيق األمن واالستقرار وبناء االقتصاد، مستنداً إلى شهادات م
البنك الدولي على ذلك، وأشار إلى أن الدستور الفلسطيني المقبل لن يفرق بين رجل وامرأة ومسيحي 

  .ومسلم
وأكد عمق العالقة األخوية التي تجمع المسيحيين والمسلمين في فلسطين، مستذكراً مواقف البابا الراحل 

  .دعمه للقضية الفلسطينيةيوحنا بولس الثاني وعالقته الطيبة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات و
  22/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  سس كتائب القسام القائد صالح شحادةذكرى استشهاد مؤ .7

قبل تسع سنوات من اآلن ودعت فلسطين أحد فرسانها الميامين على طريق الجهاد والمقاومة، في               : غزة
  . االحتالل الصهيوني في ظل صمت دولي مريبواحدة من أبشع جرائم الحرب التي اقترفها

، أطلقت طائرات االحتالل الصهيوني الحربية عدة صواريخ        2002ففي مساء الثاني والعشرين من يوليو       
تجاه منطقة مكتظة بالسكان لتحيلها إلى ركام، ويستشهد القائد صالح مصطفي محمد شحادة إلى جانـب                

  . آخرين بجروح150 مواطنًا، فضال عن إصابة أكثر من 17
والـذي  " حمـاس "يعتبر الشيخ صالح شحادة مؤسس الجهاز العسكري األول لحركة المقاومة اإلسالمية            

، ووجهت لهم تهم تشكيل خاليا عسكرية وتدريب أفرادهـا علـى            "المجاهدون الفلسطينيون "عرف باسم   
  .تقاله األولاستعمال السالح، وإصدار أوامر بشن هجمات ضد أهداف عسكرية صهيونية بعد اع

 22/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  فتح قرار فصله من دحالن يصل الى االراضي الفلسطينية لالستئناف على .8
محمد دحالن بعد ظهر اليوم الى اريحا عبر ) سابقاً( وصل القيادي الفتحاوي : نجيب فراج-بيت لحم 

  .رة حيث يقيمجسر اللنبي آتياً من االردن بعد ان وصل اليها من القاه
 شخصا كانوا في استقباله، ومن المتوقع ان يصل الى مدينة رام اهللا 30وحسب مصادر متطابقة فان نحو 

  .الحقا
قرار فصله من الحركة " فتح"وعودة دحالن الى االراضي الفلسطينية هي االولى منذ ان اتخذت مركزية 

 القرار لدى المحكمة الحركية التابعة وعلم انه جاء كي يستانف على هذا. في اوائل الشهر الماضي
  ".فتح"لـ

  23/7/2011، القدس، القدس
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  قيس عبد الكريم يؤكد على ضرورة تجاوز عقبات المصالحة حتى ال تنعكس سلباً على إنهاء االنقسام .9
المسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 'أبو ليلى'أكد قيس عبد الكريم : غزة ـ أشرف الهور

على ضرورة تجاوز العقبات التي تعترض إكمال ملف المصالحة، وقال ان التباطؤ في تنفيذ االتفاق أمس 
  .سينعكس سلباً على عملية إنهاء االنقسام

وقال عبد الكريم في تصريح صحافي ان التعثر والتباطؤ في إنهاء االنقسام سيؤثر سلباً على الواقع 
الوقوف عند مسؤولياتها، وتجاوز العقبات التي تحول ' لـ وحث جميع الفصائل الفلسطينية .الفلسطيني

دون إتمام المصالحة، واالبتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة وتغليب مصلحة الشعب على المصالح 
  .'الفردية والحزبية

وأكد على ضرورة الدعوة إلى لقاء يضم ممثلين عن جميع الفصائل التي وقعت اتفاق المصالحة في 
بهدف بحث سبل تجاوز العقبات التي تعرقل تطبيق االتفاق والتوافق على آليات التنفيذ، القاهرة في 

  .'الشراكة الوطنية الشاملة'إضافة إلى توافقها من جديد على جدول زمني على أساس 
  23/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  منع اقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياي استيطاني طخطم": هآرتس" .10

كشف النقاب أمس الجمعة، عن وثيقة وضعها الحاكم العسكري في مطلـع            : برهوم جرايسي  - الناصرة
العام الحالي، تتضمن مخططا لوضع اليد على ما تبقى من مناطق خالية من المـواطنين الفلـسطينيين،                 

طاني، وضمها لجميع الكتل االستيطانية وحتى المستوطنات النائية وجعلها مناطق نفوذ لها للتوسع االسـتي          
بشكل يمنع مستقبال أي تواصل جغرافي بين أنحاء الدولة الفلسطينية، وحتى أنها تمنع تطبيق فكرة تبادل                

  .1948 و1967األراضي بين مناطق 
التي كشفت عن الوثيقة في عددها الصادر أمس، إن الوثيقة وضعت في الـشهر              " هآرتس"وتقول صحيفة   

، إذ أن حكومة االحتالل تعتبـر       "أراضي دولة "في ما يسمى بـ     األول من العام الحالي، وينشغل التقرير       
نفسها حكما سياديا في الضفة الغربية وليس حكما باالحتالل، وتعتبر األراضي التي مـن المفتـرض أن                 
تكون أراض عامة ملكا لها، وتمنح لنفسها الحق في وضع اليد عليها واالستيطان عليها، مستندة بذلك إلى                 

  .على الضفة الغربية المحتلة" القانون اإلسرائيلي"عثمانية، رغم أن االحتالل ال يفرض قوانين الفترة ال
ويهدف التقرير إلى وضع األنظمة االحتاللية لضم كل المناطق الخالية من المواطنين الفلـسطينيين فـي                

بيـة، إلـى   جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها منطقة غور األردن، وشمال وجنوب الضفة الغر    
الكتل االستيطانية والمستوطنات، وذكر على وجه التحديد مستوطنة اريئيل جنوب منطقة نابلس، ومعاليه             
أدوميم، شرقي القدس المحتلة والتي تصل أطرافها إلى مشارف البحر الميت، ومستوطنات غور األردن              

  .وشمال البحر الميت
التي " الكتل االستيطانية " الميت ومنطقة اريئيل في      وقالت الصحيفة، إن إدراج غور األردن وشمال البحر       

يدفع الحكم العسكري سيطرة المستوطنات عليها، يمنع عمليا اقامة دولة فلسطينية مع تواصل جغرافـي،               
وليس هذا وحسب، فحجم المنطقة التي ينوي االحتالل السيطرة الكلية عليهـا، يفـشل امكانيـة تبـادل                  

، وذلـك   )مايو( أيار   19غة التي عرضها الرئيس األميركي أوباما في        األراضي في التسوية حسب الصي    
النه حسب الفحص الذي ُأجري في اتصاالت سابقة بين إسرائيل والفلسطينيين ال يوجـد فـي الطـرف                  
الغربي من الخط األخضر ما يكفي من األراضي الشاغرة التي يمكن أن تعوض الفلسطينيين عن ضـم                 

  .ضيهذا القدر الواسع من األرا
 بؤرة استيطانية على االقـل، وجعلهـا        26وأكثر من هذا، إذ يفهم من التقرير أن االحتالل ينوي تثبيت            

مستوطنات قائمة، خالفا لما يعلنه باستمرار بعدم اقامة مستوطنات جديدة، واقتالع البؤر االستيطانية، إذ              
االستيطان " المسموح"، وهي تلك    "الخط االزرق "بأنها مناطق   " أراضي دولة "يسمي التقرير ما يسمى بـ      
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عليها، ويستنتج المحقق الصحافي درور أتيكس الذي يتابع االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أن مـا                
 بؤرة استيطانية والمعنى هو أن االحتالل بـدأ عمليـا           26يضم ما ال يقل عن      " الخط األزرق "يسمى بـ   

  .مسيرة هدفها تسويغ تلك البؤر االستيطانية
 ألف دونم، يخطط االحتالل لالسـتيالء عليهـا كليـا           195وفي المجمل يجري الحديث عما ال يقل عن         

.  آالف دونم شرقه   103 ألف دونم غربي مسار جدار الفصل العنصري، و        92وضمها للمستوطنات، منها    
  . ألف دونم تقريبا من أصل هذه األراضي هي في منطقة البحر الميت وغور األردن13

 23/7/2011، انالغد، عّم
 

  دون اإلعتذار لتركيا" أسطول الحرية " تعويضات لضحاياتوافق على دفع "إسرائيل" :أيلون .11
أعلن داني أيلون نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية أن بالده على استعداد لدراسـة              : أشرف الهور  - غزة

أسطول 'إحدى سفن   ' مرمرة'ة  دفع تعويضات لعائالت النشطاء األتراك التسعة الذين قتلوا على متن سفين          
 دون أن تقدم تل أبيب اعتذار ألنقرة، فيما سيجتمع المجلس الوزاري المصغر خالل أيام للبـت                 .'الحرية

  .في مسألة أزمة العالقات مع تركيا التي نشبت بسبب الحادثة
إطـار  وقال أيلون في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية ان بالده قطعت شوطا طويال تجـاه تركيـا فـي                  

وأعرب عن أمله فـي إيجـاد       ،  االتصاالت الجارية بين البلدين في محاولة لتسوية أزمة العالقات بينهما         
  .صيغة حل وسط منطقية تسمح بإنهاء األزمة مع تركيا وإعادة العالقات بين البلدين لسابق عهدها

ن قضية الطـوق البحـري      وأشار إلى أن تقرير اللجنة المنبثقة عن األمم المتحدة يؤيد موقف إسرائيل م            
  .المفروض على قطاع غزة وعملية اعتراض قافلة السفن الدولية

نفى ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليل الخميس ما ذكرته بعض وسائل اإلعالم من أن نتنياهو                كما  
قطاع إذا اعترفت بشرعية الطوق البحري المفروض على        'وافق على تقديم أي نوع من االعتذار لتركيا         

  .'غزة
وذكر ديوان نتنياهو أن أي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشأن وأن رئيس الوزراء ما زال يدرس موقفه مـن                    

  .هذه القضية
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مسؤول فقد قال انه إذا لم يتم التوصل لتسوية بين إسرائيل                  

ي حول هذه األحداث يوم األربعاء المقبل فـان  قبل نشر التقرير األمم ' مرمرة'وتركيا حول قضية أحداث     
  .'تدهورا خطيرا'العالقات بين البلدين ستشهد 

  23/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  ! يجبر صحفيات أجنبيات على خلع المالبس الداخليةنتنياهوأمن مكتب  .12
ي إسرائيل  جمعية الصحافة األجنبية ف   ، أن   )ا ف ب   ( عن،23/7/2011،   موقع فلسطين أون الين    نشرت

نددت بإهانات وجهها عناصر أمن في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ثالث صـحفيات مـن                 
   . بينهن مراسلة فرانس برس، أجبرن على خلع قطعة من مالبسهن الداخلية وتمريرها عبر جهاز الكشف

حادثـة  " أمس عن ، تحدث رئيس مكتب الصحافة الحكومي اورين هيلمان"فرانس برس "ورداً على سؤال    
نقدم اعتذاراتنا إلى الصحفيات على اإلهانة التي تعرضن إليها،         "وقال  . "إسرائيل"محرجة وتضر بصورة    

هـذا النـوع مـن      "وكتبت جمعية الصحافة األجنبية أن      . ”وسنبذل كل ما يسعنا لئال تتكرر حوادث كهذه       
لة لصحفيين يأتون لتغطية أحداث فـي       بالمضايقة المتواص "، ونددت في بيان     ”التعامل مهين وال مبرر له    

  . "مكتب رئيس الوزراء
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إنها " في مكتب القدس سارة حسين في رسالة إلى جمعية الصحافة األجنبية             "فرانس برس "وقالت مراسلة   
غطيت لقاءات رئاسية في البيت األبيض ولم أتعرض قط لمعاملة          . إحدى أكثر التجارب المهينة في حياتي     

  . "مماثلة
 "إسرائيل" نقابة الصحافيين األجانب في ، أنتل أبيب من، 23/7/2011رق األوسط، لندن،  الشوذكرت

هددت بمقاطعة نتنياهو ومكتبه إذا لم تتوقف اإلهانات لهم خالل عمليات التفتيش التي يتعرضون لها من 
ي رسالة حادة وجاء هذا التهديد ف .، عند وصولهم إلى مكتبه في القدس)الشاباك(رجال المخابرات العامة 

 صحافيات أجنبيات على خلع مالبسهن، بما في ذلك 3وجهتها النقابة إلى نتنياهو، في أعقاب إجبار 
  .الداخلية، بحجة التفتيش األمني

 
   البحري"تمار" تكتشف طبقة جديدة من الغاز الطبيعي في حقل "إسرائيل": "هآرتس" .13

شاف طبقة جديدة من الغاز الطبيعـي فـي حقـل           االسرائيلية أمس، بأنه تم اكت    » هآرتس«أفادت صحيفة   
للتنقيب النفطي في   » أفنير«و» ديليك«البحري قبالة شواطئ حيفا، بحسب تقارير نشرتها شركتا         » تمار«
  ."اسرائيل"

ـ « الطبقة د «ويقدر تقرير الشركتين سماكة      . »3تمـار   « مترا، وقد تم اكتشافها تحت حقل        25الجديدة ب
وتحلـل تبعـات    « الطبقة د «األميركية تجمع المعطيات عن     » نوبل انرجي  «وبحسب التقرير فإن شركة   
ولم يتضح بعد حجم احتياطات الطبقة الحديثة االكتشاف وانعكاسـاتها          . »تمار«إعادة تقدير حجم مخزون     

  .االقتصادية
  23/7/2011، السفير، بيروت

  
  انيين في طريقه لجنوب السودان إلعادة توطين الالجئين السودالكنيستوفد  .14

يصل إلى جنوب السودان خالل األسبوع الجاري أول فوج من الجنوبيين الذين            : زاهر الخاتم  - الخرطوم
وتجيء إعـادة   . كانوا يقيمون كالجئين في إسرائيل، وسيصل برفقتهم بعض أعضاء الكنيست اإلسرائيلي          

رأسها عـضو الليكـود دان      بالكنيست التي ي  " لجنة االستيعاب والشتات  "الالجئين نتيجة لجهود قامت بها      
تعمل في جنوب السودان قد اتفقت مع       ) بليس يو (وأشارت مصادر إلى أن منظمة يهودية تُدعى        . يدانون

وتكفلت المنظمة بقيمة التذاكر الجوية لالجئـين        .سلطات الجنوب على إعادة توطين الالجئين السودانيين      
  . دوالر500ومنح كل منهم مبلغ 

  23/7/2011، ديةالوطن اون الين، السعو
  

   عمليات الهدم اإلسرائيلية تهدد التجمعات البدوية القريبة من القدس":أوتشا" .15
تفقد منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، :  يوسف الشايب–رام اهللا 

أمس، قرية الخان األحمر ، )األونروا(بصحبة المدير التنفيذي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .البدوية في الضفة الغربية

نسخة " الغد"، في بيان له، تلقت )أوتشا(وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس 
هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تتعرض له القرية لخطر عملية هدم جماعية، مشيرا إلى ارتفاع : عنه

  .، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي)ج(م التي تُنفذ في المنطقة المصنفة ملحوظ في عمليات الهد
 2009واوضح البيان أن عمليات الهدم التي نُفذت هذا العام تفوق ما نفذ من عمليات هدم خالل العامين 

  . معا2010و
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 20 القدس مسافة ، وتبعد عن)1(يشار إلى أن قرية الخان األحمر تقع على طول الشارع المسمى رقم 
دقيقة، وتقع بين مستوطنتين إسرائيليتين، ومعظم سكان القرية هم الجئون يعيشون في هذه المنطقة منذ 

  .1948عام 
 مواطنا فلسطينيا 2353 مجتمعاً بدوياً يبلغ عدد أفرادها مجتمعة 20ويعيش في هذه المنطقة ما يقرب من 

من هذه التجمعات السكانية خطر التهجير   % 80 يزيد عن ، ويتهدد حالياً ما) عاما18(الـ  ثلثيهم دون
  .بسبب توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، والمسار المخطط للجدار المنوي إنشاؤه

وأشار البيان إلى أنه وخالل األسبوع الماضي، تسلم سكان قرية الخان األحمر أربعة أوامر بوقف البناء، 
حصول على تراخيص للبناء، نظرا لسياسات التخطيط المقيدة علما أن سكان القرية لم يتمكنوا من ال

 أمرا بالهدم ضد مبان تقع في 250، إضافة إلى ذلك، أصدر )ج(وغير المالئمة، المطبقة في المنطقة 
  .المجتمعات المجاورة للقرية

يين في وعرض مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية دراسة تُركز على ظاهرة تهجير الفلسطين
أن العائالت ) ج( زيارة ميدانية أجريت في المنطقة 13، وبينت الدراسة التي تعتمد على )ج(المنطقة 

التي تسكن معظم هذه التجمعات تُجبر على الرحيل نظرا للسياسات والممارسات المقيدة التي تُطبقها 
والنشاطات االستيطانية، والقيود سلطات االحتالل، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول والتنقل، 

وتُبرز الدراسة كيف تقوض هذه السياسات الظروف المعيشية التقليدية . المفروضة على البناء الفلسطيني
  .في هذه المجتمعات، وتهدد آالف السكان بالتهجير القسري

  23/7/2011، الغد، عّمان
  

   بالضفةستيطانالمناهضة للجدار واال  في مسيرات الجمعةوإصاباتاعتقاالت  .16
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، أربعة فلسطينيين من قرية النبي :  يوسف الشايب–رام اهللا 

صالح غرب رام اهللا بعد االعتداء عليهم بالضرب خالل مشاركتهم في مسيرة القرية المنددة بالجدار 
 متضامنا أجنبيا 50تجزوا أكثر من  وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جنود االحتالل اح. واالستيطان

  .واقتادوهم إلى معسكر لجيش االحتالل خارج القرية
وفي بلعين قرب رام اهللا ، أصيب عشرات الفلسطينيين ومتضامنين أجانب، أمس، باالختناق الشديد إثر 

األسبوعية استنشاقهم غازا مدمعا أطلقه جنود االحتالل اإلسرائيلي، باتجاه المشاركين في مسيرة بلعين 
  .المناوئة لالستيطان والجدار العنصري

وفي محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مسيرة المعصرة 
  .األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع االستيطاني

االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة وأصيب أمس، عشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق بالغاز إثر قمع قوات 
سلمية نظمتها حركة فتح في قرية كفر قدوم شرق قلقيليه للمطالبة بفتح المدخل الرئيسي للقرية المغلق 

  . سنوات10منذ أكثر من 
 آخرون، خالل 4وفي ذات اإلطار، أصيب أمس، أربعة فلسطينيين برصاص االحتالل المعدني واعتقل 

  .مية في بلدة بيت أمر شمال الخليل وفق ما ذكرت مصادر أمنية فلسطينيةقمع قوات االحتالل لمسيرة سل
وقال المصادر إن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وتم نقلهم إلى المجمع الطبي في البلدة، 

  .إضافة إلصابة العشرات بحاالت االختناق الشديد
  23/7/2011، الغد، عّمان
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  مخيم مارالياسفي ى األربعين لسقوط شهداء مارون الراس  تحيي الذكر"العودةلجنة حق " .17
الشعب يريد العودة الى «أعالم فلسطين، صور لشهداء، الجئون من المخيمات، و: زينة برجاوي

لجنة حق «تلك هي الصورة هنا، في الملعب الكبير التابع لمنطقة مخيم مارالياس، حيث تحيي . »فلسطين
داء مارون الراس الذين سقطوا في أيار الماضي، ومضى على استشهادهم المهرجان التأبيني لشه» العودة

  .أربعون يوما
في » حماس«الشيخ نبيل قاووق، وممثل » حزب اهللا«حضر المهرجان نائب رئيس المجلس التنفيذي في 

الجبهة «لبنان علي بركة، والعميد موسى زهران ممثالً الرئيس السابق إميل لحود، وعضو قيادة 
  .علي فيصل، وممثلون عن الفصائل واألحزاب اللبنانية والفلسطينية» راطية لتحرير فلسطينالديموق

ثم تحدث بركة باسم . وقد رحب الزميل عماد مختار بالحضور باسم اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس
جل العودة هو مسيرات العودة هذا العام أثبتت أن تحرك الالجئين من أ«لجنة حق العودة فأكد على ان 

المضي على طريق الشهداء األبطال والعمل في كل «ولفت الى . »سالح فعال في المواجهة مع العدو
  .»الميادين من أجل حق العودة

حق العودة ليس فقط مطلبا قوميا أو حقا عربيا بل هو «بدوره، ألقى زهران كلمة لحود فلفت فيها الى ان 
سياسة الكيل بمكيالين لن تؤدي إال إلى المزيد من «زهران أن ورأى . »حق فلسطيني وقومي بامتياز

  .»االنتفاضات
في ذكرى يوم النكبة في أيار الماضي، تغيرت المعادالت «وألقى الشيخ قاووق كلمة المقاومة، فاعتبر أنه 

وربط ذكرى التأبين . »فأضحى يوم النكبة يوم لنصرة فلسطين وتجديد العهد لكل حبة تراب لفلسطين
البطوالت التي حققها حينها شباب المقاومة «، الفتًا الى »نصر المقاومة في حرب تموز االخيرة«ذكرى ب

  .»في منطقة مارون الراس
مصر الجديدة قيادةً «ابراهيم الديراوي الذي أكد أن »  يناير25شباب ثورة «وحضر من مصر ممثل 

نحن بوابتكم الى التحرير ومن «: ديراويوأضاف ال. »وشعبا تقف مع الشعب الفلسطيني في حق العودة
القضية الفلسطينية تأتي من أوجب أولويات الشأن «ولفت الى ان . »ميدان التحرير سنذهب الى القدس

أي (الداخلي المصري، ومصر الجديدة في الشرق األوسط الجديد لن تسمح ألي قوة ان ترسم لها ولكم 
  .»أي خرائط) الفلسطينيين

توفيق مهنا باسم االحزاب والقوى اللبنانية، » الحزب القومي السوري االجتماعي«وتحدث نائب رئيس 
نسري الى فلسطين ليال ونهاًرا ألنه ال كرامة ألحد اال باسترجاع فلسطين، ويوم العودة هو يوم «: فقال

  .»القرار التاريخي
تفاوض إال في ربيع الثورات ال بديل عن ال«واعتبر عمر الشهابي، باسم التحالف الوطني الفلسطيني، أنه 

الثورة هي األساس، ومــصر وسوريا ولبنان يتضامنون مع الشعب الفلسطيني «ورأى أن . »العربية
  .»الذي سوف يحرر فلسطين

مع توقيع اتفاق المصالحة في «ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية عبد الغني هللو أنه 
تحت في نظر شعـــبنا بوابة أمل جديد للخروج من دائــرة انقسام الرابع من شهر أيار الماضي، انف

  .»مدمر، ألحق أفدح األضرار بمكانة القضية الوطنية الفلسطينية
واختتم المهرجان بكلمة القاها والد الشهيد سامر أبو الهيجة الذي سقط في ذكرى النكبة في الجوالن، 

  .شهيًدا 320وعرف الوالد أن عشيرته قدمت حتى الساعة 
  23/7/2011، السفير، بيروت
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   المخيم التاسع للشباب الفلسطيني في البقاع الغربييفتتح "أشد" .18
مخيم العودة التاسع للشباب الفلسطيني »  أشد-اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني«افتتح : شوقي الحاج

نيين من المخيمات والتجمعات بمشاركة عشرات الشبان والشابات الفلسطي» مخيم شهداء العودة«بعنوان 
الفلسطينية كافة في لبنان وسوريا واألردن، إضافة إلى مشاركة شبابية من كوبا وكندا والنرويج، ومن 

  .المفترض أن يلتحق به عدد من الشباب الفلسطيني من مناطق الضفة والقدس
  23/7/2011، السفير، بيروت

  
  لمطالبة بجامعة فلسطينيةل  أمام األونروااً طالبياًاعتصامتنفذ " أشد" .19

نريد جامعة «: حملته الطالبية التي تحمل عنوان»  أشد–اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني «واصل 
في بيروت، » االونروا«، فنفذ أمس اعتصاماً طالبياً أمام المركز الرئيسي لوكالة »فلسطينية في لبنان

وحشد » أشد«وشاركت في االعتصام قيادة . ي لبنانلمطالبتها بالعمل من اجل إنشاء جامعة فلسطينية ف
ورفع المعتصمون الفتات . من الشباب والطالب الفلسطينيين من مختلف المخيمات والمراحل التعليمية

وعدم تحملها المسؤولية تجاه معاناة الطالب الجامعيين، وتطالبها » االونروا«وشعارات تنتقد تقصير 
  .وع إنشاء جامعة فلسطينية في لبنانبالعمل الجاد من اجل إنجاح مشر

وإهمالها لمعاناة الطالب » االونروا«تقصير «أحمد حسن فانتقد » أشد«وتحدث في االعتصام عضو قيادة 
الجامعيين الفلسطينيين في لبنان، واقتصار مساعداتها على مدى سنوات طويلة على نسبة محدودة جداً 

  .»من المنح الجامعية
  23/7/2011، السفير، بيروت

  
   عائدون لفلسطين ضمن مشروع اعرف تراثك يعبرون عن سعادتهم بزيارة فلسطينمغتربونشباب  .20

 عبر وفد الشباب المغتربين في الواليات المتحدة عن سعادته بزيارة فلسطين :نجيب فراج –بيت لحم 
هم بحقيقة وتمسكه بها وبالحقوق الفلسطينية فيها واكدوا ان هذه الزيارة ساهمت في تعزيز معرفت

االوضاع على االرض عبر معايشة االوضاع الفلسطينية بكافة اشكالها ما ساهم في تعزيز سعيهم للعمل 
  .من اجل قضيتهم الوطنية في الواليات المتحدة االميركية التي يعيشون اغترابهم فيها

  23/7/2011، القدس، القدس
  

   في ليبيا يعودون لغزةالفلسطينيينعشرات  .21
 فلسطينياً من الذين كانوا في ليبيا، وفروا 61وصل إلى قطاع غزة ليل الخميس : لهورغزة ـ أشرف ا

ودخل هؤالء إلى قطاع غزة حيث تقطن عوائلهم عن طريق معبر  .منها جراء األحداث الجارية هناك
وكان هؤالء الفلسطينيون دخلوا إلى مصر عن طريق معبر  .رفح البري الفاصل بين القطاع ومصر

  .إلى أن تم تجميعهم ونقلهم إلى معبر رفح البريالسلوم، 
  23/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  مستوطنون يهاجمون قرية قصرة وينحرون عددا من مواشي المواطنين .22

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الجمعة، قرية قصرة جنوب نابلس، ونحروا عددا من : نابلس
  .مواشي المواطنين

ستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المستوطنين اشتبكوا مع وقال مسؤول ملف اال
  .المواطنين قبل أن يتدخل جيش االحتالل اإلسرائيلي
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وأشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على قرى جنوب نابلس، وأحرقوا عددا من الحقول خالل 
  .األيام الماضية

  22/7/2011، )وفا (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
  

  تدهور غير مسبوق باألمن الدوائي: غزةفي وزير الصحة  .23
باسم نعيم، أن األمن الدوائي في قطاع غزة يـشهد حالـة مـن              .أكد وزير الصحة بحكومة غزة د     : غزة

  . منذ قدوم السلطة الفلسطينية" غير المسبوقة"التدهور وصفها بـ
 وضعت خطة لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي مع عـدد          وأشار نعيم في تصريحات صحفية إلى أن وزارته       

من المؤسسات الدولية واألهلية وهي تخشي من حدوث كارثة إنسانية جراء استمرار األزمة الدوائية منذ               
  . مطلع يونيو حزيران الماضي

وأضاف إن هذه األزمة تمس كافة الشرائح المرضية حيث ثلث المرضى يعانون وبشكل يومي من نقص                
  . ية والمستلزمات الطبيةفي األدو

 صنفًا مـن    160 صنفًا من األدوية و    170وأوضح أن عدد األصناف النافدة من مستودعات الوزارة بلغ          
 صـنف مـن األدويـة       100المستهلكات الطبية المهمة، محذًرا في الوقت ذاته من وجود ما يقرب من             

  . ثة المقبلةوالمستهلكات الطبية مهددة هي األخرى بالنفاد خالل الشهور الثال
وحمل نعيم وزارة الصحة في رام اهللا المسئولية عن األزمة جراء استمرارها في عدم إرسـال نـصيب                  

ـ    ، داعًيا إلى ضرورة إنهاء االنقسام بشكل فوري وتجنيب القطـاع الـصحي             %40قطاع غزة والمقدر ب
  . والمريض الفلسطيني أي تجاذبات سياسية

 ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة والسماح بإدخال األدويـة           كما دعا نعيم المجتمع الدولي إلى     
  .والمستلزمات الطبية بأسرع وقت إلنقاذ األمن الدوائي

  23/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  مسؤول ينفي ترويجها وتداولها و حول استخدام المواد الكيماوية في الزراعةفلسطينيجدل  .24
جال التربة والبيئة قنبلة من العيار الثقيل أثارت جدال واسعا في فجر باحث في م: غزة ـ ماهر إبراهيم

غزة، حيث كشف عن استخدام المزارعين المفرط للمبيدات الحشرية ما تسبب في زيادة نسبة أمراض 
السرطان المختلفة في القطاع، خاًصة بين األطفال والنساء الحوامل وعائالت المزارعين والبيئة المحيطة 

فيما نفى مدير دائرة المبيدات بوزارة الزراعة المهندس الزراعي أحمد أبو مسامح . راعية،بالمناطق الز
وجود أي مبيدات حشرية محرمة دولًيا يستخدمها المزارعون في رش محاصيلهم، مؤكًدا أن جميع 

  .المبيدات التي تدخل غزة مراقبة من قبل الوزارة وال يسمح بترويج أي مبيد محرم دولًيا
رت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان من أن مختلف أنواع المبيدات شديدة السمية أو المحرم فيما حذ

تستخدم بشكل مفرط، وغير مراقب في قطاع غزة ما يسهم في تدمير البيئة , استخدامها دولياً أو الخطيرة
  .المتدهورة أصالً في غزة

  23/7/2011، البيان، دبي
  

  ية جديدةمسرحية فلسطين"  في غزةنلتقيحينما " .25
مسرحية فلسطينية جديدة ذات طابع تجريبي تجمع ألول مرة " "WHEN WE MEET :إيناس السقا

مسرحيين فلسطينيين وآخرين فرنسيين في عمل مسرحي واحد، ساعة وربع مدة هذا العمل الذي بدأت 
 من مشروع فكرة انبثقت» حينما نلتقي«جمعية فكرة للفنون المسرحية التحضير له منذ أكثر من شهر، 

يهدف لكسر الحاجز » الوصول إلى ما وراء الحاجز«بتمويل دانمركي يهتم بالتطوير الثقافي يحمل اسم 
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» خلونا نرجع آلدميتنا«الذي فرضه الحصار اإلسرائيلي بين الثقافات العالمية وبين المثقفيين الفلسطينيين، 
كرة للفنون التربوية عبر هذا العمل هي الصرخة التي يرغب أن ينادي بها رسمي دامو مدير جمعية ف

. داعياً لتجريد اإلنسان من عاداته وتقاليده وأيدلوجياته وااللتقاء كإنسانيين فقط دون أي مشاكل سياسية
اختيار المسرحيين الفرنسيين للمشاركة في هذا العمل جاء بعد تنسيق بين مدير فكرة رسمي دامو وطاقم 

 أسماءهم أبدوا سعادتهم بالفكرة، وخمسة مسرحيين فلسطينيين هم من خمسة مسرحيين فرنسيين لم يكشف
  .حسين األسمر ونعيم نصر ونضال دامو ومفيد سويدان وايناس السقا

  23/7/2011، السفير، بيروت
  

  مسيرات سلمية تطالب بتسريع اإلصالح الشامل: األردن .26
 أحمد الحراوي، أمين المعايطة،  نايف المعاني، زياد البطاينة، إبراهيم أبو زينة،- عمان، محافظات

محافظات الانطلقت عقب صالة الجمعة أمس مسيرات سلمية في مختلف : سمير المرايات، قاسم الخطيب
وطالب المشاركون في المسيرات التي .  نظمتها وشاركت فيها قوى حزبية وشبابية وشعبيةاألردنية

مل والجدي، موجهين انتقادات للحكومة رفعت األعالم األردنية باإلسراع في تحقيق اإلصالح الشا
  . رحيلهماإلىومجلس النواب وداعين 

كما شدد المشاركون على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين والحفاظ على مقدرات الوطن، مستنكرين 
  .االعتداء على الصحفيين ومطالبين بتعزيز حرية اإلعالم وفق التوجيهات الملكية

  23/7/2011 ،عمان، الدستور
 

  "قضية مقدسة وشعب عظيم.. فلسطين الدولة"تطلق حملة للجنة اللبنانية الفلسطينية ا .27
 أطلقت اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا ومخيماتها والجوار حملة لدعم :صيدا

ركات دعما  المقبل بأنشطة وتحسبتمبر/ أيلول قيام الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في إعالنومواكبة 
وشكلت اللجنة .  دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفإقامةلحق الشعب الفلسطيني في 

  .نواة تحضيرية للبدء بتنفيذ هذه الحملة بعد شهر رمضان المبارك
لة  الهدف من هذه الحمأن للجنة اللبنانية الفلسطينية  النائب بهية الحريري خالل ترؤسها اجتماعاًوأعلنت

  ستكون تحت عنوانوأنهاهو تشكيل قوة ضغط من المجتمع المدني واألهلي اللبناني والفلسطيني 
  . قيام الدولة الفلسطينيةإعالنلدعم ومواكبة استحقاق  "قضية مقدسة وشعب عظيم.. فلسطين الدولة"

 المحامية مايا وعلى هامش االجتماع كرمت اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية أمينة سرها
  .مجذوب للجهود التي بذلتها على صعيد تعزيز وتوطيد العالقة اللبنانية الفلسطينية
  23/7/2011، بيروت، المستقبل

  
   اإلسرائيلي-هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لحل الصراع العربي : العربي .28

، أن هناك مسؤولية قانونية أكد نبيل العربي، األمين العام لجامعة الدول العربية: سوسن أبو حسين
 إلى أن كل  اإلسرائيلي، الفتاً-ودستورية وسياسية أصيلة على المجتمع الدولي لحل الصراع العربي 

  .. شعوب العالم أصبحت تتمتع بحقها في تقرير مصيرها إال الشعب الفلسطيني
قيام الدولة الفلسطينية، أما كل الوثائق والقوانين في العالم تؤيد "إن :  مع الشرق األوسطحوارقال في و

إسرائيل بعد ما وصلت إليه اليوم من قوة وغطرسة فترفض أي شيء يعرض عليها، وال تستطيع أي 
دولة في العالم الضغط عليها باستثناء الواليات المتحدة األميركية، التي نرى أن موقفها الراهن ال يسمح 

 اآلن البحث عن أسلوب يوازن بين الموقف بممارسة أي نوع من الضغوط على إسرائيل، والمطلوب
المتحجر وضرورة التقدم إلى األمام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأول شيء علينا القيام به هو أن 
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 التي ولدت من وجهة نظري ميتة وأصبحت إحدى "عملية السالم"نرفع من أذهاننا مواضيع ومسميات 
ا على الحائط حتى تؤجل التسوية، وكسب المزيد من الوقت، الشماعات التي تستخدمها إسرائيل وتعلقه
 ومن ثم فالمعادلة اآلن أن نتجه إلى المجتمع الدولي، وهذا ...وهذا هدف استراتيجي أصيل بالنسبة إليها

فالمطلوب هو الذهاب إلى األمم المتحدة، والجمعية العامة تستطيع أن تقرر ضرورة .. . أحادياًليس قراراً
، وأن تقبل بفلسطين كدولة غير عضو في المرحلة األولى مثل دول العالم بها رسمياًاعتراف كل 

الفاتيكان وسويسرا ومثل ألمانيا قبل الوحدة وكوريا الشمالية والجنوبية، وبعد ذلك ال نستبعد الذهاب إلى 
وكذلك موقف ، لكن الوقت الذي نذهب فيه يتوقف على ما تقرره المجموعة العربية، مجلس األمن إطالقاً

  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس
  23/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  لن نسمح بعدوان جديد على غزة: لدى السلطةالفلسطينية السفير المصري .29

ياسر عثمان، أن بالده لن تسمح  .أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية د:  سيد إسماعيل- غزة
 ، مشيرا2008ًقطاع غزة، على غرار ذلك الذي جرى أواخر عام بحدوث عدوان إسرائيلي جديد على 

 25إلى أن بالده متجهة إلى دعم القضية الفلسطينية، وذلك كجزء من سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 
، "الفيديو كونفرانس"وجاءت تصريحاته هذه من مدينة رام اهللا خالل ندوة تمت باستخدام . يناير الماضي

فريدريش "للدراسات االستراتيجية، بالتعاون مع مؤسسة " بال ثينك"، مؤسسة 21/7نظمتها، الخميس 
 إننا نواجه اآلن لألسف حكومة إسرائيلية متعنتة تزداد تعصباً: "وقال. األلمانية، بمدينة غزة" إيبرت
الك  فيما يتعلق ببعض التفصيالت، فقد وجدنا أنه كانت هن... وترفض االستجابة لمطالب السالموعدواناً

لتكرار ) إسرائيل(نوايا إسرائيلية للتصعيد ضد غزة، وقد بذلت مصر جهودها لتفويت الفرصة على 
عدوان جديد، كما أن جهودنا مستمرة من أجل إنهاء الحصار عن القطاع وليس تخفيفه، ودعم الجهود 

  ". دس والمصالحةالفلسطينية فيما يخص ملف االعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى ملفي مدينة الق
 باإلحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب نعرف أن هنالك شعوراً: "وحول ملف المصالحة، قال عثمان

الفلسطيني بسبب تأخر تنفيذ اتفاق المصالحة، إال أن المسألة ليست سهلة على اإلطالق كما يتصور 
دارة األمريكية إلى وتحدث السفير المصري حول ضرورة نقل ملف قضية فلسطين من اإل ". البعض

 على أهمية تفعيل دور األمم المتحدة من أجل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، مشدداً
إلقاء قطاع غزة في حضن "وأشار السفير المصري إلى وجود مخطط إسرائيلي لـ. جامعة العربيةال

ؤكًدا في الوقت ذاته على أن فتح معبر ، وهو األمر الذي ترفضه القيادة المصرية جملةً وتفصيلًا، م"مصر
رفح وتحسين ظروف المسافرين عبره، وجهود مصر القائمة لفك الحصار عن غزة مستمرة، دونما 

  .السماح بحدوث المخطط اإلسرائيلي المذكور
  21/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  تسقط في كل المستوياتإذا سقطت الشرعية الدولية في غزة فيجب أن : الجزائرية "السلممجتمع " .30

" الكرامة"االعتداء اإلسرائيلي على سفينة " حمس" استنكرت حركة مجتمع السلم الجزائرية :الجزائر
 ال تعترف "إسرائيل"يؤكد مرة أخرى بأن "الفرنسية في عرض المياه الدولية، وأشارت إلى أن ذلك 

 مستمرة في الممارسات المستفزة لمشاعر بشرعية دولية وال بحقوق إنسان وال بعهود وال بمواثيق، وأنها
من التداعيات " قدس برس"وحذرت الحركة في بيان لها بهذا الخصوص، أرسلت نسخة منه لـ". البشرية

إن غزة جزء مهم من الكرة األرضية، وإذا سقطت الشرعية الدولية : "الخطيرة لهذا السلوك، وقال البيان
فإنها يجب أن تسقط على كل المستويات لتتجاوز األنظمة في غزة أمام تجاوزات الكيان الصهيوني، 

وشدد البيان على أن فك الحصار عن الشعب الفلسطيني عامة وعن  ".القائمة كلها سياسة الكيل بمكيالين
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، ودعا إلى تظافر جهود كل األحرار في العالم "أصبح مسألة إستراتيجية لها ما بعدها"سكان غزة خاصة 
يجب على البشرية : "وأضاف .س الذي يفرضه منطق حق القوة بدل سياسة قوة الحقلتجاوز حالة اإلحتبا

 على العالم كله، وإذا استمرت األمور على ما هي عليه؛ فإن أن تدرك أن الكيان الصهيوني صار خطراً
الثورات العربية سوف تتحول إلى مرض مزمن يدخل المنطقة كلها في حالة ال حرب وال سلم، ما لم تتم 

  ". حق الشعوب في تقرير مصيرهامبدأفية القضية الفلسطينية على تص
  22/7/2011قدس برس، 

  
  تجارة األنفاق تتجاوز مليار دوالر: سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية .31

تجارة األنفاق بين قطاع غزة ومصر "أكد سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن : غزة
السلع التي "، مؤكداً أن "تجارة مشروعة"، الفتاً إلى أن مصر تبحث جعلها "اًتتجاوز المليار دوالر سنوي

وقال عثمان في . "يتم تهريبها تعد من السلع المدعمة من البنزين والدواء والسوالر والسجائر وغيرها
من متوافرة أكثر "، مبيناً أنها "ال يوجد نقص في قطاع غزة في السلع والمنتجات"تصريحات صحافية إنه 

سيقضي على األنفاق التي تسيطر عليها من سماهم عصابات " المعبر التجاري أنمعتبراً . "الضفة
المعبر "، وعن السبب حول عدم قيام معبر تجاري بين مصر والقطاع أوضح عثمان أن "التهريب

اليد، بعد القيام الموافقة الدولية في متناول "، معتبراً "التجاري يحتاج إلى استقرار سياسي، وموافقة دولية
لكن المشكلة "، إال أنه استدرك بالقول "بجهد دبلوماسي مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وأميركا

هناك حوالي "وحول تكدس قائمة العبور على معبر رفح، قال إن . "األكبر في توافر االستقرار السياسي
  ."ألف شخص يمرون يومياً من وإلى القطاع عبر المعبر

  23/7/2011ان، دبي، البي
  

   في القاهرة لدعم المقاومة والدفاع عن خيارهادوليمؤتمر  .32
المؤتمر التأسيسي للتجمع العربي "، ولمدة يومين، 24/7 األحد يوم ينطلق في العاصمة المصرية :القاهرة

نس ، بمشاركة أربعة عشر دولة عربية، من بينها مصر والسعودية وتو"واإلسالمي لدعم خيار المقاومة
 من التمسك بدعم انطالقاً"ويأتي تنظيم المؤتمر، بحسب منظميه، . وفلسطين وتركيا وإيران، وإندونيسيا

وذكر  ".المقاومة والدفاع عن خيارها وسالحها كرد حقيقي على مثلث االحتالل واالستبداد والتخلف
مة الفلسطينية وطلب االحتفاظ باسمه، أن فصائل المقاو" قدس برس"مصدر إعالمي مصري تحدث لـ

وأشار إلى أنه كان . سيحضرون المؤتمر، باإلضافة إلى القوى القومية واإلسالمية في مصر" حزب اهللا"و
  ". نخبوياًمؤتمراً"من المفترض أن يكون مؤتمًرا شعبًيا لكن بسبب المشاركة الدولية الواسعة؛ فإنه سيكون 

  22/7/2011قدس برس، 
  

صرف األنظار عن القصورات الداخلّيـة فـي        للّوح بالقضّية الفلسطينّية    السعودّية تُ : ةإسرائيلّيدراسة   .33
  الدولة

 السادات فـي تـل أبيـب عـن      - قالت دراسة جديدة، أصدرها معهد بيغن        : زهير أندراوس  -الناصرة  
               ،ة غاضبة بحق على إدارة الرئيس األمريكـيالقيادة السعودي ة وأمريكا إنالعالقات بين المملكة السعودي

اك، أوباما، والرياض تهدد بإعادة تقييم عالقاتها وتحالفها اإلستراتيجي مع واشنطن، لكن السعوديين ال            بار
يهوشواع تايتلبويم، وعلى الرغم من عرضية      .يعضون، إنّهم يتكلمون فقط، على حد تعبير معد الدراسة د         

لواليات المتحدة بـشأن الثـورات      الغضب الذي يعبر عنه العديد من المسؤولين السعوديين حول سياسة ا          
العربية ومن إسرائيل والعراق وإيران، أو أفغانستان، فإن الرياض وواشنطن ما تزاالن بعيدتين جدا عن               
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الفراق واالبتعاد، ألن المصالح اإلستراتيجية المشتركة بين البلدين أقوى من أي خالف عرضي ينـشب               
  .بينهما

وجدت أن تحدي هذا التوجه، وخصوًصا من األمير تركـي            إن السعودية  وتابع الباحث اإلسرائيلي قائالً   
الفيصل، يتم عن طريق استعمال القضية الفلسطينية والتلويح بها في الواليات المتحدة األمريكية، وهـذا               
النمط من السياسة العربية، ففي كل أزمة تعصف بهذه الدولة أْو تلك، فإنّه تسارع إلـى تبنـي القـضية                    
الفلسطينية، بهدف صرف األنظار عن القصورات الداخلية في الدولة عن طريق القضية الفلسطينية، التي              

  .ما زالت تعتبر قضية العرب األولى
 األمير تركي الفيصل إلى أنّه سوف تكون هناك عواقب وخيمـة علـى العالقـات األمريكيـة              حيث قال 

في األمم المتحـدة، عنـد      ) الفيتو( استعمال حق النقض     السعودية في حال أقدمت الواليات المتحدة على      
مـن  ) يونيـو (طرح الفلسطينيين قضية اإلعالن عن الدولة الفلسطينية في حدود ما قبل عدوان حزيران              

  . القادم) سبتمبر(، وذلك في شهر أيلول 1967العام 
  23/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  نية الئتالف اليسار اليوناني تدعو لالعتراف بدولة فلسطينالكتلة البرلما .34

، الحكومة اليونانية باالعتراف بدولة )سيريزا( دعت الكتلة البرلمانية الئتالف اليسار اليوناني :أثينا
، 22/7 وقالت الكتلة في بيان لها، يوم الجمعة ."القدس الشرقية" وعاصمتها 1967فلسطين، على حدود 

 موقع اليونان يجب أن يكون بين الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وتدعم المطلب إننا نعتبر أن
  .العادل للشعب الفلسطيني

  22/7/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  "منصة التهام إسرائيل" لتحوله "3دوربان"مؤتمر  إيطاليا تقاطع .35
 لمناهضة "دوربان الثالث"ة فرانكو فراتيني مقاطعة مؤتمر  أعلن وزير الخارجية اإليطالي:)آي.بي.يو(

منصة التهام "سبتمبر المقبل؛ وذلك لتحول المؤتمر إلى ما سماه / أيلولالعنصرية الذي سيعقد في 
إيطاليا ستقاطع الذكرى العاشرة " عن فراتيني قوله إن "آكي"ونقلت وكالة األنباء اإليطالية  ."إسرائيل

  ."ذلك لعدم توفر الشرط األدنى للمشاركةللمؤتمر األول، و
الفاعلية المعروفة في إطار األمم المتحدة بعملية "من جهته، أوضح رئيس الدبلوماسية اإليطالية أن 

دوربان تثير تحفظاتنا، كونها خضعت على مدى أعوام الستغالل سياسي بتحويلها من منتدى لمناقشة 
  ."التمييز وكراهية األجنبي، إلى منصة التهام إسرائيلوتنسيق العمل الدولي لمكافحة العنصرية و

  23/7/2011البيان، دبي، 
  

  لسلطة الفلسطينية ومصر ولبنان بتعليق المساعدات ل يرفض اقتراحاً"الشيوخ األميركي" .36
 بتعليق  جمهورياًرفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي أمس اقتراحاً: القاهرة

االقتراح شمل . "إسرائيل"يركية المقدمة إلى مصر في حال عدم تنفيذها التفاقية السالم مع المساعدات األم
 39 وقف مساعدات لبنان والسلطة الفلسطينية واليمن وباكستان، ويأتي االقتراح، الذي رفضه أيضاً
، في إطار مساعي الجمهوريين لخفض اإلنفاق الحكومي ضمن مفاوضات رفع سقف الدين صوتاً
تمرة مع الديمقراطيين، وكان من بين الرافضين لالقتراح الجمهوري بتعليق المساعدات لمصر المس

  .السيناتور جون كيري رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ
  23/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  من يهود الواليات المتحدة سيصوتون ألوباما  %56: استطالع .37
ت احرونوت العبرية في عددها الصادر أمس انه رغم العالقات الباردة بين  ذكرت صحيفة يديعو:رام اهللا

 بنيامين نتنياهو، فان معظم يهود الواليات اإلسرائيلي ورئيس الوزراء أوباماالرئيس األميركي باراك 
وأظهر  .، وهم يفضلونه على أي مرشح جمهوريأخرى في االنتخابات لوالية أوباماالمتحدة سيؤيدون 

 من %56 أناللوبي اليهودي الجديد في الواليات المتحدة،  - "جي ستريت" مجموعة أجرته استطالع
 %16أما ميت روماني فسينال . 2012وباما في انتخابات  ألأصواتهميهود الواليات المتحدة سيعطون 

  .%10 وغالن باك %12فقط من أصوات اليهود، وميشيل باكمان 
 ونتنياهو أوباماالضغط في حملة هدفها ممارسة الضغط على وأجري االستطالع قبيل خروج مجموعة 

  . المقبلسبتمبر/ وعباس للشروع في مفاوضات فورية منعا لخطوة أحادية الجانب في أيلول
 أحادي الجانب عن دولة إعالناً عن اعتقادهم بأن على الواليات المتحدة أن تعارض %47 وأعرب

. اإلعالن على الواليات المتحدة أن تؤيد أن يعتقدون أنهم %34فلسطينية في األمم المتحدة، بينما قال 
 تريد أن تكون الواليات المتحدة أنها) %83(وقالت األغلبية الساحقة من المشاركين في االستطالع 

من % 50ن نتنياهو يحظى بعطف أويتبين من االستطالع  . العربي-مشاركة في حل النزاع اليهودي 
  . رأيهم سلبي بهإن قالوا %20مقابل يهود الواليات المتحدة، 

  23/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

  إمبراطوريته جهاز استخباري من الطراز األول...  مردوخ لوبي صهيوني عابر للقارات:تقرير .38
 الموالية والصهيونيةفي تحرك متسارع ومنظم بدأ زعماء المنظمات اليهودية  : حنان البدري-واشنطن 

 في أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا وأستراليا حملة تستهدف الدفاع عن إمبراطور الصحافة "إسرائيل"ـل
إن وسائل اإلعالم "العالمية روبرت مردوخ، وقال مالكوم هونالين نائب رئيس مجلس المنظمات اليهودية 

وسائل اإلعالم المملوكة لمردوخ كانت األكثر حيادية بالنسبة إلى إسرائيل قياساً على وسائل معالجة 
  ."األخرى

وتابعت المنظمات اليهودية األمريكية نشر تعليقات سابقة لمردوخ، منها كلمة العام الماضي أمام لجنة 
 ال تستطيع البقاء من دون "إسرائيل"مكافحة التشهير التي أكد فيها أنه إذا كان الغرب يعتقد دوماً بأن 

لالئق أن يبدأ اليهود في اعتبار أنه ال الواليات المتحدة وال مساعدة الواليات المتحدة وأوروبا، فإنه من ا
يحمي " إسرائيل"، بمعنى أن بقاء "إسرائيل" بالفوز في "اإلرهابيين"ـأوروبا يمكنهما البقاء إذا ما سمح ل

  .األمريكي واألوروبي) البقاء(
أسبوعين من تحاشي  التلفزيونية المملوكة لمردوخ بعد "فوكس"وفي الواليات المتحدة ذهبت محطة 

الخوض في فضيحة شركات مردوخ البريطانية، للترويج لنظرية مفادها أن جريدة مردوخ اللندنية التي 
  .ما هي إال ضحية لالختراق وليس العكس) أخبار العالم(تم إغالقها لألبد 

اصمة جاء هذا بالتوازي مع استنفار ملحوظ في أروقة واشنطن السياسية يقوده رجل مردوخ في الع
األمريكية مايكل ريغان، وهو أحد موظفي الكونغرس السابقين الذي يترأس حالياً شركة عالقات عامة 

ومعروف بنفوذه داخل الكونغرس وكذلك على الصعيد السياسي األمريكي، وذلك للدفاع عن ) لوبي(و
ت تورط شركات مردوخ، وجاء ذلك بعد أيام من قرار المدعي العام األمريكي فتح تحقيق حول احتماال

مردوخ في الواليات المتحدة في فضيحة تنصت مشابهة للتي حدثت في إنجلترا، وقد سارع عضو 
الكونغرس اليمين بيتر كينغ المتهم بعدائه لإلسالم باإلعالن عن قيامه بتشجيع فتح التحقيق في األمر، 

وث أي مخالفات في الواليات وتلقى بعدها مكالمة هاتفية من مردوخ نفسه ليؤكد األخير لكينغ عدم حد
  .المتحدة
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 مطبوعة وعشرات من محطات التلفزة 172مردوخ ومؤسساته اإلعالمية التي تضم ما يزيد على 
وبسيطرته على نطاق أقمار صناعية أو دعمه المخفي والمعلن لتيارات سياسية ودينية معينة حول العالم 

 بواقع تأثيره في مجريات االنتخابات وتصعيد ال يعبر فقط عن مجرد عملية سيطرة إعالمية وسياسية
ساسة واغتيال آخرين إعالمياً، بل وهذا هو األمر الذي يحاول الغرب التغاضي عنه  حتى اآلن  إنه 
كيان استخباراتي متعاظم النفوذ والتغلغل، فعبر إمبراطوريته اإلعالمية يتم جمع المعلومات بكل أشكالها، 

بتزاز وخدمة الكيان أيضاً بكل أنواعها، أو أن تؤول في نهاية األمر إلى وال يستبعد أن تستخدم في اال
  .أجهزة الكيان كمخزن منتظر وتقليدي

أو إمبراطوريته (المعلومات نفسها يمكن من خاللها التأثير في الرأي العام، وِلم ال وشركات مردوخ 
  .ت ماليين مشاهد في أربع قارا110تستحوذ على سمع وبصر ) اإلعالمية

مردوخ اإلسرائيلي الجنسية أيضاً، حريص جداً على االهتمام باألقسام التي تتعاطى مع الشرق األوسط 
في كافة وسائل إعالمه، ووصل األمر إلى تخصيص ما يشبه الرقيب وهو محرر متخصص ومضمون 

 أو "رائيلإس" لإلشراف وتمرير أي أخبار لها عالقة بالشرق األوسط أو العرب أو "إسرائيل"ـوالءه ل
  .اإلرهاب، وهو األمر الذي فضحه صحافيون كنديون ونشرته الخليج قبل أعوام بالتفاصيل

باختصار فإن مردوخ ليس فقط مجرد إمبراطور إعالمي، بل هو في حد ذاته وفي إطار مؤسساته 
متها دعم ، مه"إسرائيل"ـالمتنفذة والممتدة حول العالم يمثل مؤسسة أشبه ما تكون بالدولة الموازية ل

فعلى سبيل المثال، كان هو الداعم . الكيان ومد النفوذ للسيطرة على ساسة ورجال أعمال وإعالميين 
 2012األساسي لنيوت جنجريتش رئيس مجلس الشيوخ األسبق والمرشح المحتمل للرئاسة األمريكية ،

 األمريكي مثل مريك كما كان مردوخ ومؤسساته داعماً أساسياً ألشخاص محسوبين على اليمن المتطرف
ومنافسته ميشيل باكمان، إضافة ألشخاص مثل سارة بالين، والدعم غالباً ما ) مرشح رئاسة(سانتوروم 

  .يجيء عن طريق تعيينهم مستشارين إلحدى شركاته أو محطاته
 ومردوخ الذي لم يكتف بالسيطرة على العالم الغربي دأب مؤخراً في محاولة التسلل إلى عالمنا العربي

واإلسالمي، فها هو يشارك رجل أعمال تركياً كبيراً بشراء حصة بعد تدهور المشاعر التركية تجاه 
، وهو ذاته الذي سارع بمحاولة إنشاء مركز له في الخليج، فيما نجح في توقيع عقد شراكة مع "إسرائيل"

 كان باألساس ، كما نشرنا في الخليج منذ عام ونصف العام،شركة روتانا العربية، الغرض منها
االستحواذ على المقدرات الثقافية العربية، والمنتج الفني ومعظمه مصري للتعتيم عليه وشطبه من الذاكرة 

  .العربية، ريثما يفرغ من محاولة الولوج إلى العقل العربي عبر إحدى محطاته
ياسية على أنه أحد حكام إن مردوخ الذي ينظر إليه أحياناً في الواليات المتحدة بل وفي أرفع اروقتها الس

 سيتمكن من "إسرائيل"العالم يمر بأعنف أزمة شهدتها أعوامه الثمانون، ولكنه بدعم يهود العالم ودعم 
  . الكشف عن حقيقة إمبراطوريته، وما يشكله من لوبي عابر للقارات"مصادفة"اإلفالت من 

  23/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تريليون دوالر2.5لمالية تتخطى خسائر الدول العربية من األزمة ا .39
التريليون ( تريليون دوالر،2.5تخطت خسائر الدول العربية خالل األزمة المالية العالمية حاجز : وكاالت

 مليار دوالر فقط لتوفير التمويل الالزم للخروج من نفق الفقر 200في حين أنها تحتاج ) ألف مليار
  .والجوع والبطالة

لس الوحدة االقتصادية العربية السفير محمد الربيع، إن الدول العربية في حاجة إلى وقال األمين العام لمج
إعادة تصحيح للمسار االقتصادي ووضعه في مقدمة أولوياتها لتوفير ما تحتاجه من تكامل ووحدة 

  . عاما50اقتصادية تبحث عنها منذ أكثر من 
  22/7/2011، األهرام، القاهرة
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  ليج يتراجع لمصلحة اآلسيويينعدد العمال العرب في الخ .40

لالستشارات في تقرير، إلى ارتفاع االستثمار » بوز أند كومباني«أشارت شركة :  دالل أبو غزالة-دبي
 نحو ستة 2008 و2004األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفــريقيا بين عامي 

  .2009 بليون دوالر عام 83مقابل  بليون دوالر، في 64أضعاف، لكنه تراجع العام الماضي الى 
ويخشى خبراء من الشركة العالمية، ان يعكس هذا التوجه تغيراً أساساً في المناخ االقتصادي وبيئة 

 51األعمال في المنطقة، ويهدد بتردي االوضاع، ال سيما في ضوء توقعات البنك الدولي الحاجة إلى 
المتزايد من طالبي الوظائف في منطقة الشرق ، لتشغيل العدد 2020مليون فرصة عمل بحلول عام 

وأكد التقرير ان تراجع االستثمارات . األوسط وشمال أفريقيا، معظمهم من شباب دول المشرق العربي
  .األجنبية المباشرة تزامن مع تراجع كبير في عدد العمال العرب في دول المنطقة

اجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتفيد التقديرات بأن نسبة السكان العرب من مجموع المه
  .2003 في المئة في ذروة الطفرة النفطية إلى أقل من الثلث في بداية عام 75تراجعت من 

فعلى رغم ارتفاع عدد العمال العرب المهاجرين إلى الدول النفطية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
 مليون شخص غير مواطن كانوا 8.8 قوياً، فمن بين السنوات األخيرة، ال يزال حضور العمال اآلسيويين

  . في المئة فقط من مصر واألردن ولبنان12، جاء 2006يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي عام 
 حجم التحويالت المالية من اوروبا الى دول عربية، مثل 2007وكانت منظمة العمل العربية قدرت عام 
 بليون دوالر سنوياً، إضافة 25ر واألردن ولبنان والسودان، بنحو المغرب وتونس، ومن الخليج إلى مص

إلى تحويالت عينية، ولكن أشار خبراء الى تراجعها الى نحو الثلث نتيجة االزمة المالية العالمية، ففقدت 
، كما فقد 2009 آالف عامل خالل عام 7 في المئة من التحويالت، إذ عاد اليها حوالى 15مصر نحو 
  . في المئة من تحويالت مغتربيه، وفقد بعض مغتربيه وظائفهم في دول الخليج3بة األردن نس

 في المئة من الناتج المحلي 8.7 إلى 2008وانخفضت تحويالت المهاجرين إلى دول المغرب عام 
 بسبب األزمة 2009، واستمر االتجاه النزولي عام 2007 في المئة عام 15اإلجمالي مقارنة بـ

  .ي اجتاحت أوروبااالقتصادية الت
، وساهمت إلى حد »خطوة مهمة نحو التكامل االقتصادي العربي«واعتُبرت الهجرة داخل العالم العربي 

 1990كبير في تحقيق االستقرار السياسي، غير ان التقرير أشار الى ان الغزو العراقي للكويت عام 
 في المئة من القوة العاملة المصرية 15 و 10سبب تحوالً مهماً في اوضاع اليد العاملة العربية، إذ فقدت 
ومنذ ذلك الحين، تزايد العمال اآلسيويون . واليمنية على التوالي وظائفها في دول الخليج بعد الغزو

  .وأصبحوا يشكلون أكثرية
وعلى امتداد السنوات العشرين الماضية، أدى ارتفاع عدد السكان إلى انخفاض المكاسب االقتصادية 

نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بخاصة في البلدان غير المنتجة للنفط، ما أدى إلى للفرد في م
  .ارتفاع مستويات الفقر

وأوضح التقرير ان أحد أهم العوامل الظاهرة التي ولّدت موجات الثورات والتظاهرات في أنحاء المنطقة 
 في المئة من سكان 27باب يمثلون هذه السنة، كانت البطالة المتفشّية بين الشباب، ففي حين أن الش
 في المئة، ومعظمهم دون الرابعة 33العالم، فإنهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يمثلون 

 ماليين وافد كانوا يعملون في دول الخليج، غالبيتهم 4وأشار الى دراسات أظهرت أن أكثر من  .عشرة
  .ولى في ثمانينات القرن الماضيمن دول عربية أخرى، في ذروة الطفرة النفطية األ

  23/7/2011، الحياة، لندن
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  من العالقات الباردة إلى التحالف اإلستراتيجي..  والبلقان"إسرائيل" .41
  صالح النعامي

من المفارقة أن تكون اليونان تحديدا، الدولة األوروبية التي تنقذ إسرائيل من التـداعيات التـي كانـت                  
صوب شواطئ مدينة غزة، وتحول دون تحقق سيناريو الرعـب          " 2ية  أسطول الحر "ستترتب على إبحار    

الذي ظلت تخشاه تل أبيب، المتمثل في المواجهة الحتمية بين الجـيش اإلسـرائيلي والمـشاركين فـي                  
  .األسطول، وهو السيناريو الذي سعت حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بكل قوة لتالفيه

 أن اليونان كانت حتى وقت قريب أكثر الدول األوروبية تضامنا مع القضايا العربية،              وتتمثل المفارقة في  
ومؤازرة للشعب الفلسطيني، وكان دعم النضال الفلسطيني ضد االحتالل أحد محاور اإلجماع بين الفرقاء              

  .السياسيين في الساحة اليونانية
ب االشتراكية تأييدا للقضية الفلسطينية، السيما      أكثر األحزا ) الباسوك(لقد كان الحزب االشتراكي اليوناني      

تحت قيادة جورجيو بباندريو، جد رئيس الوزراء الحالي جورج بباندريو، وتحت قيادة والـده أنـدرياس                
بباندريو، وقد توليا رئاسة الوزراء في أثينا، وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسـر عرفـات صـديقا                 

  .شخصيا ألندرياس ببناندريو
ا لهذا الموقف، كانت اليونان آخر الدول األوروبية التي تقدم على إقامة عالقـات دبلوماسـية مـع          ونظر

  .، وحتى عندما تم تبادل السفراء بين الجانبين، ظلت العالقات بين الجانبين باردة1992إسرائيل عام 
  تحوالت هامة

تحوالت هامة، بلغت أوجهـا فـي        شهدت العالقات اليونانية اإلسرائيلية      2010حزيران  /منذ مطلع يونيو  
إعالن بباندريو ونتنياهو أثناء زيارة األخير ألثينا قبل عدة أشهر أن الحكومتين اتفقتا على التعاون فـي                  
المجاالت االستخبارية واألمنية، حيث تم التوافق علـى أن تقـوم لجنـة مـشتركة بتنـسيق التعـاون                   

  .ت السياسية واالقتصاديةاإلستراتيجي، إلى جانب توسيع التعاون مع المجاال
وسرعان ما تمت ترجمة هذا التعاون على النحو الذي يمثل خدمة إستراتيجية هامة إلسـرائيل تحديـدا،                 
حيث تم االتفاق على سماح اليونان لسالح الجو اإلسرائيلي بـإجراء منـاورات عـسكرية كبيـرة فـي               

  .2011 و2010عامين األراضي اليونانية، حيث قام اإلسرائيليون بمناورتين خالل ال
لقد جاء هذا االتفاق في وقت عصيب بالنسبة إلسرائيل، إذ إنه أعقب قرار تركيا التوقف عـن الـسماح                   

، أواخـر   "أسطول الحرية األول  "لسالح الجو اإلسرائيلي بالتدريب في األجواء التركية، ردا على أحداث           
  .أيار من العام المنصرم/مايو

ما تلجأ بشكل خاص إلى تركيا إلجراء التدريبات الجوية الهامة، السـيما            صغر مساحة إسرائيل جعلها دائ    
أن القيادة اإلسرائيلية في تلك الفترة كانت تضع خيار توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانيـة،                

  .كأحد الخيارات الرئيسة في التعامل مع البرنامج الذري اإليراني
ونان في المحافل الدولية وفي األمم المتحدة على تأييد الموقـف           وعلى الصعيد السياسي حرص ممثلو الي     

  .اإلسرائيلي بشكل تلقائي، وهذا ما فاجأ حتى النخب السياسية الحاكمة في إسرائيل
وإذا كان الكثير من دول العالم قد شاركت في إطفاء الحريق الذي أتى على معظم األحراش التي تغطـي              

والي تسعة أشهر، فقد حرصت اليونان على أن تكون مـشاركتها ذات            جبل الكرمل في منطقة حيفا قبل ح      
  .طابع خاص، حيث وضعت الحكومة اليونانية كل إمكانياتها وخبراتها تحت تصرف إسرائيل

وكثيرا ما يشير مساعدو نتنياهو إلى أنه عندما توجه لبباندريو طلبا مساعدته، كان األخير يزور بولنـدا                 
ها، لكنه اعتذر عن مواصلة اللقاء وانزوى في إحدى غرف ديوان رئـيس             ويجري لقاء مع رئيس وزرائ    

أي أن اليونـانيين    . الوزراء البولندي وأخذ يوجه كبار المسؤولين اليونانيين لإلسراع بمساعدة إسـرائيل          
  .يحرصون على إظهار حميمية واضحة في عالقاتهم المتعاظمة مع الكيان الصهيوني
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لجانبين، فقد عينت الحكومة اإلسرائيلية دبلوماسيا مخضرما، وهـو آرييـه           ونظرا ألهمية العالقات بين ا    
مكيل، كسفير إلسرائيل في أثينا، مع العلم أنه يعرف في تل أبيب، كأحد أفـضل الخبـراء فـي مجـال                     

  .العالقات الدولية والدبلوماسية
  فزاعة العثمانيين الجدد

 موقف اليونان من إسرائيل، لكن مما ال شك فيـه           هناك الكثير من األسباب التي تفسر التحول الهائل في        
أن أحد أهم هذه األسباب هو تدهور العالقات بين إسرائيل وتركيا في أعقاب أحـداث أسـطول الحريـة     

  .أيار من العام الماضي/األول في أواخر مايو
 النخب الحاكمة   فتركيا التي كانت من أوثق حلفاء إسرائيل كانت عدوا لدودا لليونان، وهذا بالضبط ما دفع              
  .في كل من تل أبيب وأثينا إلى استغالل هذه األحداث لفتح صفحة جديدة في العالقات بينهما

فقد كان اإلسرائيليون يبحثون عن بدائل تعوضهم ما خسروه جراء تراجع التعاون العسكري الذي كـان                
وائد صـفقات بيـع الـسالح       يربط أنقرة بتل أبيب، السيما التدريبات الجوية والتعاون االستخباري، وع         

في حين وجدت اليونان في هذا التطور مناسبة الستغالل العالقات مع إسرائيل لمواجهة األزمة              . وغيرها
  .االقتصادية التي كانت تعصف بها وتفاقمت حتى بلغت مستويات خطيرة جدا

يجية علـى الكيـان     وقد أدركت إسرائيل حجم الطاقة الكامنة في العالقات مع أثينا وعوائـدها اإلسـترات             
الصهيوني، فأخذت تستغل تراث العداء بين تركيا واليونان عبر التشديد على أهمية تطوير العالقات بين               

  .التركية" األطماع"الجانبين للوقوف أمام 
وتشهد الباحثة اإلسرائيلية أبيراما غوالن بأن النخب اإلسرائيلية حرصت على لفت أنظـار المـسؤولين               

" العمـق اإلسـتراتيجي   "ا إلى ما جاء في كتاب وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو             اليونانيين مرار 
باعتبار أنه دليل على توجهات أردوغان لبعث الدولة العثمانية في نسختها الحديثة وأدواتها الجديدة، وأن               

  .الستعادة النفوذ القديم" دليل العثمانيين الجدد"كتاب أوغلو يمثل في الواقع 
تردد اإلسرائيليون في استغالل الرواسب التاريخية الناجمة عن وقوع اليونان وبقيـة دول البلقـان               وال ي 

  .تحت الحكم العثماني لمئات السنين
ويعترف السفير اإلسرائيلي في بلغاريا نحجال جالنر بأن إسرائيل باتت تركـز علـى اإلرث التـاريخي                 

ن مع الكيان الصهيوني، إلى جانب توظيف اإلسالمفوبيا        والثقافي في تحفيز دول البلقان بشكل عام للتعاو       
  .في أوروبا في محاولة بناء عالقات على أسس جديدة مع هذه الدول

  األسطول مقابل االستثمارات
أدرك بباندريو أن إنقاذ اليونان من األزمة االقتصادية الخانقة التي يمـر بهـا ال يتوقـف فقـط علـى                     

األوروبي، بل إن األمر يتطلب في األساس تدفق الكثير من االستثمارات           المساعدات التي يقدمها االتحاد     
األجنبية على هذا البلد، وبالتالي فإن حكومته بذلت جهودا كبيرة من أجـل إقنـاع الـشركات العالميـة                   

  .باالستثمار في اليونان
مار فـي اليونـان،   وفي الوقت الذي كان فيه بباندريو يسعى إلقناع المستثمرين األجانب بالتوجه لالسـتث  

إلـى  " 2أسطول الحريـة    "كانت القيادة اإلسرائيلية تخرج عن طورها في البحث عن حلول لتفادي توجه             
ساحل غزة، حيث إن اضطرار إسرائيل للتدخل لمنع وصوله بالوسائل العسكرية كان يقتـرن بحـدوث                

ات إسرائيل مع الـدول التـي       تدهور في مكانة إسرائيل الدولية المتهاوية أصال وكان يؤذن بتدهور عالق          
  .كان رعاياها ضمن المتضامنين األجانب الذين كان من المفترض أن يحملهم األسطول

ومن أجل توظيف األزمة االقتصادية في اليونان، حرصت حكومة نتنياهو على التشاور مع المنظمـات               
نان لصالح تل أبيب، حيث تـم       اليهودية الرئيسة في الواليات المتحدة الستغالل األوضاع الطارئة في اليو         

االتفاق بين ديوان نتنياهو وقادة المنظمات اليهودية الرئيسة على أن يتوجه وفد يمثلهم ألثينـا وااللتقـاء                 
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بباندريو والتعهد له بأن تسعى هذه المنظمات إلقناع الـشركات األميركيـة ورجـال األعمـال اليهـود                  
  .ن سفن األسطول من اإلبحار من الموانئ اليونانيةباالستثمار في اليونان، مقابل أن تمنع اليونا

وهذا ما كان بالفعل، حيث إن حكومة اليونانية عزت قرارها بمنع سفن األسطول من اإلبحار بـالقول إن                  
  .هذا القرار ينسجم مع متطلبات األمن القومي اليوناني

المتحدة الصارم ضـد توجـه      ومما ال شك فيه أن الموقف األميركي الرسمي وموقف األمين العام لألمم             
  .كان له دور في صدور القرار اليوناني" 2أسطول الحرية "

وإلى جانب ذلك، أبلغ نتنياهو بباندريو بأن إسرائيل بإمكانها أن تساعد اليونان في الخروج مـن أزمتهـا                  
لتوجـه  االقتصادية بالعمل على جعل مئات اآلالف من السياح اإلسرائيليين يتجهون لليونان بـدال مـن ا               

  .لتركيا، التي كانت البلد الذي يفضله السائح اإلسرائيلي
 ألف إسرائيلي يبحثون عن مكان لالستجمام فيه، وعـرض عليـه            400وأبلغ نتنياهو بباندريو أن هناك      

  .تسويق رزم سياحية مشتركة لكل من تل أبيب وأثينا
اجتها لدعم واشنطن في نزاعها مـع       ومن األسباب التي تدفع اليونان إلى تطوير عالقاتها مع إسرائيل ح          

تركيا بشأن مستقبل قبرص، وافتراضها أن التعاون مع إسـرائيل سـيعزز فـرص اصـطفاف اإلدارة                 
  .األميركية إلى جانب أثينا

صحيح أنه قد تم التركيز على التطور الهائل في العالقات اليونانية اإلسرائيلية، لكن معظم دول البلقـان                 
غبة كبيرة في تطوير عالقاتها مع إسرائيل، وأصبحت تتنافس فيما بينهـا علـى              في الواقع باتت تبدي ر    

  .عرض الخدمات اإلستراتيجية على الكيان الصهيوني
فقد زار رئيس الوزراء البلغاري بويكو بورويسوف إسرائيل قبيل عدة أشهر، وعرض على نتنيـاهو أن                

وبشكل شاذ، بادر بورويسوف إلى طلب عقـد        . يجري سالح الجو اإلسرائيلي تدريباته في أجواء بلغاريا       
  .لقاء برئيس الموساد في ذلك الوقت مئير دغان وعرض عليه التعاون األمني واالستخباري مع إسرائيل

ودعا بورويسوف دغان لزيارة صوفيا، حيث سمح ديوانه للصحف البلغارية بعرض صور للقائـه مـع                
  .ساء الموساد من قبلدغان، وهي خطوة لم تقدم عليها أي دولة زارها رؤ

وبالطبع كان هناك مقابل، حيث دعا بورويسوف إسرائيل إلى أن تسهم في تطوير صـناعات التقنيـات                 
  .المتقدمة في بالده، وأن تحصل على حصة من السياح اإلسرائيليين الذين كانوا يتجهون لتركيا

نان في السماح إلسرائيل باستخدام     وما ينطبق على اليونان وبلغاريا ينطبق على رومانيا، التي سبقت اليو          
أجوائها إلجراء التدريبات العسكرية الجوية، لكنها توقفت هناك بعدما تحطمت مروحية إسـرائيلية فـي               

  .األجواء الرومانية قبل عام، مما أسفر عن مقتل عدد من الطيارين الصهاينة
  .مع إسرائيلوتبدي كل من سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا اهتماما بتعزيز عالقاتها 

ومن نافلة القول إنه من المرجح أن تتجه دول البلقان لتأييد الموقف اإلسرائيلي األميركي الرافض لطلب                
  .أيلول القادم/الجامعة العربية قبول دولة فلسطين في األمم المتحدة في سبتمبر

  لغة المصالح وسلوك عباس
كثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسـرائيل، وهـي   ال خالف على أن حكومة نتنياهو الحالية هي الحكومة األ        

الحكومة التي لم تراع أبسط قواعد التعامل الدبلوماسي والسياسي في استخفافها بالجهود الدولية الراميـة               
  .لكسر الجمود في عملية التسوية السياسية، عبر مواصلة االستيطان والتهويد

 مجموعات من دول العالم، ألن هناك التقاء في         ومع كل ذلك نالحظ أن هذا السلوك ال يؤثر على مواقف          
فال أحد يتحدث عن تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جـرائم            . المصالح بينها وبين إسرائيل   

حرب، ولم تأخذ هذه الدول في االعتبار عشرات التقارير األممية التي اتهمت إسرائيل بخـرق حقـوق                 
  .اإلنسان الفلسطيني بشكل منهجي
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م العالم لغة المصالح فقط، وتتحرك الدول وفق إيقاع مصالحها القومية، ودول البلقان طورت عالقاتها               يفه
مع إسرائيل ليس فقط ألن هناك التقاء مصالح مع تل أبيب، بل ألنها تدرك أن هذا السلوك لن يؤدي إلى                    

  .إغضاب األنظمة العربية الرسمية
مصالح لما تجرأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على         لو كان النظام الرسمي العربي ينطلق من ال       

 عن احتجاج فلسطيني رسمي علـى       -على األقل -استقبال الرئيس اليوناني في رام اهللا دون أن يعبر له           
  .من التوجه إلى غزة" أسطول الحرية"قرار اليونان بمنع سفن 

  19/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  خيار الحربمؤشرات لتقدير واقعية  .42
   ابراهيم األمين

  متى تشن اسرائيل حرباً جديدة على لبنان؟
. السؤال ليس إلثارة أمر خارج المعقول، كما أنه ليس لفرض مناخات ترهيب، وال هو السـتنفار الهمـم     

المنطق الرياضي، يشير الى أن على القيادة في اسرائيل أن توفر على طاولة القرار أجوبة عن سلـسلة                  
ثم تضاف إليها، بـالتوالي، ماهيـة       . ل األساسي فيها اعالن الجيش جهوزيته لشن هذه الحرب        اسئلة، يظ 

االهداف المطلوبة، وماهية القابل للتحقق منها، ثم مدى االستعداد داخـل اسـرائيل، سياسـياً وشـعبياً                 
 طبيعة الظروف   ثم. ولوجستياً، لمواجهة متطلبات هذا الخيار، وبالتالي تقدير حجم األثمان المتوقع دفعها          

  .االقليمية والدولية المحيطة بالواقع االسرائيلي والعربي
والمنطق الرياضي نفسه يمكن ان يوفر اجابات سريعة عن هذه االسئلة من النوع الذي يدل سريعاً علـى                  

لكن ذلك ال يعني انها ال تفكر بـاألمر، وأنهـا ال            . اسرائيل غير جاهزة لشن الحرب اآلن     : نتيجة سلبية 
لكن األهم، فـي مرحلتنـا هـذه، هـو أن     . ل على توفير االجابات االيجابية للمرة المقبلة من النقاش     تعم

اسرائيل غير قادرة مرغمة، وليس نزوالً عند رغبة اطراف خارجية، أو رغبة منها في ترك المهمة الى                 
  .قطة على السطرالحقيقة القاسية هي ان اسرائيل غير قادرة ون. غيرها، او شعوراً منها بالمسؤولية

تأخر الحرب  : وبالتالي، تعني هذه النتيجة ان على الدولة العبرية أن تدور مجدداً في الدائرة المغلقة نفسها              
يعني استفادة العدو في الشمال والجنوب من الهدوء لتعزيز قدراته، وأي محاولة لضرب هذه التعزيزات               

مكن فقط تعداد ما يصل من أسلحة، كماً ونوعاً، الى          وبالتالي، ي . قد تقود الى حرب ال جهوزية كاملة لها       
المقاومين في لبنان وفلسطين، والنظر الى حجم التبدالت في آليات عمل جيوش معنيـة فـي سـوريا او           

  .!العراق....ايران او حتى 
  فما العمل؟

 بقوة من أجل    اإلجابة المنطقية عند صنّاع القرار في اسرائيل هي في دعوة المؤسسات المعنية إلى العمل             
وفي هذا السياق، يصار الى التعامل مع حرب لبنان الثانية          . توفير هذه العناصر الضرورية لتجنب الفشل     

لذلك يمكننا فهم الكثير من األمـور       . بوصفها مفصالً رئيسياً في المواجهة بين العرب واسرائيل       ) 2006(
هتمام بشيء اسمه الجبهة الداخليـة،      من ارتفاع منسوب اال   .. التي حصلت في السنوات الخمس الماضية     

  .وكذلك العمل على توريط جهات دولية مثل اوروبا وأميركا في هذه الحرب عند الضرورة
في هذه األثناء، من المفيد ايراد مجموعة من التطورات التي يمكن من يريد التدقيق في طبيعتها التفكيـر                  

  :في األمر واستخالص المناسب من النتائج
وبعد االنتهاء منها، صرح وزير الجبهـة الداخليـة         . رائيل أكبر مناورة عسكرية في تاريخها      نفّذت اس  -

وبسبب نجاحها تبين لنا حجم الثمن الذي علينا دفعه فـي حـرب             . متان فلنائي بأن المناورة كانت ناجحة     
  .ثمنوهذا ما يدعونا فوراً الى إبعاد خيار الحرب، ألن اسرائيل غير جاهزة لدفع هذا ال. كهذه
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 نفّذت ايران مناورة عسكرية ضخمة ايضاً، استخدمت فيها أنواعاً من االسلحة والصواريخ، لم يعلـن                -
وكانت النتيجـة ان قـال      .. بعضها ألسباب خاصة، لكن اسرائيل وأميركا وأوروبا علمت باألمر تفصيلياً         

لى كوريا، وقفـزت    االسرائيلي، إن إيران تقدمت بكثير ع     » حيتس«صاروخ  » آباء«عوزي روغن، أحد    
كذلك أثبتت تجربة القصف    . بأسرع مما نتوقع لناحية الفترات الزمنية المطلوبة إلنجاز األعمال الضخمة         

باتجاه المحيط الهندي، بواسطة صواريخ بعيدة المدى، قدرة ايران على التحكم بالصواريخ مـن لحظـة                
االمر الى أن المسافة بين نقطة االنطالق       انطالقها الى لحظة وصولها الى الهدف، ولفتت انتباه من يهمه           

  .ونقطة الوصول هي نفسها المسافة بين نقطة االنطالق وبين أوروبا
 تراجع تركيا في اللحظات االخيرة قبل اسابيع عن مغامرة عسكرية داخل االراضي السورية، ترافقت               -

ة تهديداً ايرانيـاً صـريحاً بأنهـا        مع جهوزية اسرائيلية عالية تلت انتهاء المناورات، وذلك بعد تلقي أنقر          
  .ستخوض الحرب مباشرة الى جانب دمشق اذا دخل جندي تركي واحد الى األراضي السورية

 ابالغ ايران من يهمه االمر بأنها ستمنع، بالقوة، اي محاولة لتقسيم العراق واقامة دولة فاصلة بينهـا                  -
من مع ارتفاع وتيرة العمليات العـسكرية ضـد         وبين العراق من جهة وبين سوريا من جهة ثانية، بالتزا         

القوات االميركية في العراق في الشهرين الماضيين، واستخدام المقـاومين عبـوات وأدوات عـسكرية               
  .ايرانية بنحو واضح

 اعالن اسرائيل أن قوى المقاومة في قطاع غزة نجحت، خالل األشهر الماضية، في استغالل التغييـر                 -
خال آالف الصواريخ الى القطاع ومن انواع متعددة، كذلك اعالنها أن حـزب             الذي حصل في مصر، إلد    

  .اهللا عمد وبعد اندالع االحداث في سوريا الى نقل كميات كبيرة من الصواريخ البعيدة المدى الى لبنان
 فشل قوات الناتو في تحقيق اي نتائج في ليبيا، ونزوع الدول المشاركة الى االنسحاب مـن التحـالف                   -

ه حكومة القذافي، بعد اتضاح عجز الجيوش االميركية واالوروبية عن اي مغامرة في النزول الـى                بوج
وبروز هذا االمر مؤشراً إلى حقيقة      . االرض، واالكتفاء بعمليات جوية لم تعد كافية أبداً لحسم اي حرب          

ـ                 ران فـي   قدرات وأوضاع هذا الحلف في مواجهة اي تطور نوعي في مواجهة الحلف الذي تقـوده اي
  .المنطقة

كيف تخوض اسرائيل حرباً ناجحة ضد لبنان او سوريا، في ظل غياب ضمانات             : عودة الى السؤال نفسه   
بأن الحرب لن تطول، وبأن النتائج ستكون مضمونة، وبأن االثمان ستكون بحجم القـدر المتـيقن عنـد                  

  االسرائيليين فقط؟
  23/7/2011، االخبار، بيروت

  
   على حسم الحروب وقد تستخدم السالح النووي غير قادرة"إسرائيل" .43

  أمير أورن
، هكذا يتبـين مـن وثـائق    "بأعداد قليلة "،  "يوم الغفران "كان بوسع إسرائيل إنتاج سالح نووي في حرب         

، والتي كانت سرية حتى اآلن، ونشرتها، أول مـن أمـس،            1973 العربي في العام     –النزاع اإلسرائيلي   
  .خارجية في واشنطندائرة التاريخ في وزارة ال

يتبين من الوثائق أيضا أنه بعد الحرب قدرت االستخبارات األميركية بأن ميزان القـوى فـي الـسالح                  
التقليدي يميل في صالح الدول العربية، ولهذا ستنظر إسرائيل في أمر تهديدها بسالح نووي بل وربمـا                 

  .تستخدمه
اكتوبر، وتسلسلها واإلجراءات التي اتخـذت   صفحة يتبين كيف اندلعت حرب    1300من خالل نشر نحو     

: بين الشخصيات البـارزة فـي الوثـائق       . إلنهائها واالنتقال من األزمة العسكرية إلى المسيرة السياسية       
هنري كيسنجر، رئيسة الوزراء،    ) والحقا وزير الخارجية  (الرئيس األميركي، ريتشارد نيكسون، مساعده      

يان، الرئيس المصري أنور السادات، الحسين ملك األردن، وزعـيم          غولدا مائير، وزير الدفاع، موشيه د     
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ف ياسر عرفات، الذي أجرت معه إدارة نيكسون في حينه اتصاالت سرية، ضمن أمور أخـرى،                .ت.م
  .من خالل الحسن ملك المغرب

جيش مع أن الصيغة العامة لإلخفاقات االستخبارية، العسكرية والسياسية التي أدت بحكومة إسرائيل وبـال             
اإلسرائيلي إلى العمى والمفاجأة بالحرب، معروفة منذ زمن بعيد، توفر وزارة الخارجية األميركية فـي               

ضمن أمور أخرى، تشكك في     . هذا المجلد مرجعية رسمية لحقائق غير مريحة لكل المشاركين في األمر          
سـيمنع اإلدارة   االدعاء المعروف بشأن غموض البرنامج النووي اإلسرائيلي، وكـأن االعتـراف بـه              

  .األميركية من التجلد على وجوده والتعاطي معه بغض النظر
، بعد شهر من نهاية الحرب، التقى نيكسون وكيسنجر مع زعماء الكونغرس            1973 تشرين الثاني    27في  

هـل  : "زعيم األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، مايك مانسفيلد، سـأل    . في المجلسين ومن الحزبين   
إلسرائيل قدرة علـى إنتـاج أعـداد        : "أجاب كيسنجر ". ومصر قدرة على إنتاج سالح نووي؟     إلسرائيل  
إذا لوحـت إسـرائيل     . برأينا، السوفييت أيضا لم يدخلوه    "وأضاف كيسنجر بأنه    ". أما مصر فال  . صغيرة

  ".بسالح نووي، سيرد السوفييت بذات الشكل، وسيكون هذا خطيرا جدا على إسرائيل
 تشرين األول، نشرت وكالة االستخبارات في البنتاغون، تقديرا قاتما عـن            24 للحرب،   في اليوم األخير  

حتى لو تمكنوا من الخروج من النزاع       . "احتماالت تغلب إسرائيل على الدول العربية في الحروب القادمة        
، قضى  "تقبلالحالي، فان اإلسرائيليين لن يكون بوسعهم التأكد من انتصاراتهم السريعة والحاسمة في المس            

مقدرو البنتاغون، الذين أخطأوا في األشهر السابقة في اعتقادهم بأن الجيش اإلسرائيلي سينتصر بسهولة              
ولضمان أمن إسرائيل في المستقبل لن تكون قوة الجيش اإلسرائيلي كافيـة بعـد              . على الجيوش العربية  

كية أحادية الجانب لهذه الحـدود؛ أو       ضمانة دولية لحدود إسرائيل؛ ضمانة أمير     "اليوم، وستكون مطلوبة    
  ".إعالن علني بأن إسرائيل مصممة على استخدام السالح النووي لضمان سالمة أراضيها

بأن إسرائيل في يدها، أو قريبا، سـالح        "البديل األخير، حسب تقدير البنتاغون قام على أساس االفتراض          
التهديد باستخدامه ضد   "ول عربية من خالل     ، وأنها ستسعى إلى ردع هجمات مستقبلية من جانب د         "نووي

سياسة إسرائيلية معلنة كهذه ستثير معارضة فـي        . القوات، المدن، الموانئ، األماكن المقدسة وسد أسوان      
وستجد الواليات المتحدة صعوبة شديدة بالتالي في أن تكون مرتبطة بها، بينما العـرب              . أرجاء المعمورة 

في إلحـاق   (، على افتراض أن إسرائيل لن تستخدمه أو أنهم سينجحون           قد يهاجمون رغم التهديد الرادع    
  ".رغم االستخدام اإلسرائيلي للسالح النووي، ربما من خالل سالح كيماوي أو بيولوجي) ضرر بإسرائيل

بالنسبة للتقديرات االستخبارية األميركية واإلسرائيلية، التي غذت الواحدة األخرى وتبددت في تـشرين             "
فصل وثائق وزارة الخارجية بعضا من المصادر التي ساهمت في بلورة التقديرات والخالفـات              األول، ت 

 أيـار معلومـة     17ضمن أمور أخرى، بلّغ كيسنجر نيكسون في        . داخل أسرة االستخبارات في واشنطن    
بشأن خطط هجوميـة للجيـشين الـسوري        ) الذي تمتع باستخبارات فائقة عن سورية     (نقلها الملك حسين    

  .مصريوال
الخطـة التنفيذيـة األكثـر سـرية        . "وتكمن أهمية الوثيقة في إشارتها إلى التنسيق بين دمشق والقاهرة         

وفي . الموضوعة تتضمن هجوماً ليلياً لثالث فرق، لتطهير خطوط الدفاع المتقدمة إلسرائيل في الجوالن            
ق فـرقتين كاحتيـاطي     ويحتمـل أن يـوفر العـرا      . الغداة ستحاول فرقة مدرعة احتالل باقي الجوالن      

 جـو، دبابـات، طـائرات ورادارات        – صواريخ ارض    –معدات عسكرية سوفييتية كثيرة     . استراتيجي
طائرات قتالية من ليبيا ومن     : االستعدادات في مصر  .  وصلت إلى سورية في األشهر االخيرة      –متطورة  

م إلى القيـادة العربيـة      السوريون والمصريون يضغطون على األردن لالنضما     . العراق نُقلت إلى مصر   
يحتمل أن يبادر المصريون إلى عملية قريبا، ولكن يحتمل أن يعمـل الـسوريون أوال وفـي                 . الموحدة

في الحرب ال يوجد لألردن أي نية       : موقف األردن . أعقابهم يكون عمل مصري على طول قناة السويس       
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خل إال إذا كان تـسلل إلـى        لوضع قواته تحت تصرف قيادة عربية موحدة، وسيمتنع بحرص عن كل تد           
  ".أراضيه

 أيار، وصل الحسين إلى تل أبيب، بناًء على طلب غولدا مائير، إلـى              9قبل أسبوع من هذا التقرير، في       
اتفقا مـع   "وحسب التقرير فان غولدا وديان      . لقاء معها ومع ديان، بمشاركة رئيس حكومته زيد الرفاعي        

برأي موشيه ديان، مصر قادرة على تنفيـذ        . عسكرية ما الحسين بأن مصر وسورية قد تخططان لعملية        
عملية عسكرية محدودة، ولكن الهجوم اإلسرائيلي المضاد سيصد مصر إلى خطوط أسوأ من تلك التـي                

  ".في أيديها اآلن
 أيار حذر كيسنجر مبعوث السادات، حافظ إسماعيل، من أن القناتين السياسيتين المحتملتين ليستا              20في  

، "سيطالب مصر بتنازالت هائلـة    "اتفاق جزئي من شأنه أن يصبح تسوية دائمة واتفاق نهائي           : متوازيتين
 أيار، شكك في    17الذي نشر في    " ايه.آي.سي"تقدير الـ   ". فما الذي يتبقى لمصر غير عملية عسكرية؟      "

د احتماليـة   ، واسـتبع  "في األسابيع القريبة القادمة   " اإلسرائيلية   –اشتعال ذي مغزى في الجبهة المصرية       
وفي أقصى األحـوال،    . 1970 – 1969أو حرب االستنزاف في     " األيام الستة "صيغة متجددة من حرب     

كتب المقدرون يقولون، سيبادر المصريون إلى اقتحامات كوماندوز قصيرة أو قـصف مـدفعي، وهـذه         
نية في إسـرائيل،    إذا ما استعدت مصر للهجوم من الجو على أهداف مد         . ستجر ردا إسرائيليا شديد القوة    

  .سيسبق الجيش اإلسرائيلي فيعمل ضدها
واختلف مع هذا التقدير قسم البحوث والتقدير في وزارة الخارجية في واشنطن، الذي كان تابعا للـوزير                 

 أيار من   31رئيس القسم، ري كالين، أجاد في توقع التطورات وحذر في           . وليام روجرز، خصم كيسنجر   
 30ولكن فـي    . سكرية سيشرع السادات في حرب كي يحطم الجمود السياسي        أنه رغم موازين القوى الع    

أيلول، قبل أسبوع من الهجوم، شرح كالين لماذا تغيرت الظروف منذ أيار ووقع علـى تقـدير اسـتبعد         
  .احتمالية هجوم سوري

  كيسنجر، والتي تنشر في الوثائق، تشكك بادعاء المؤامرة التـي نـسجتها            –محاضر محادثات نيكسون    
اإلدارة األميركية، سواء مع السادات أم مع مسؤولين كبار في إسرائيل، للسماح بمثل هـذه الحـرب أن                  

ويتبين من المحاضر أن نيكسون وكيسنجر كانا يميالن إلى االسـتخفاف باحتماليـة تحقـق تهديـد               . تقع
غط على إسرائيل   السادات في الشروع في عملية عسكرية، وأنهما قررا استئناف المسيرة السياسية والض           

فقط بعد انتخابات الكنيست، في تشرين األول، ضمن أمور أخرى، ألنهما تخوفا مـن رد فعـل محافـل                   
  .متشددة بين يهود أميركا

، والذي جاء لمنع انسحاب ديـان مـن         )عن بناء يميت  " وثيقة غليلي ("التشدد في برنامج حزب المعراخ      
ئيل تـضر بنفـسها وتعرقـل فـرص إطـالق      الحزب، صعد مخاوف نيكسون وكيسنجر من أن إسـرا      

التقـدير  " ايه.آي.سي" تشرين األول، عندما بدأ الهجوم في الجبهتين، واصلوا في الـ            6في  . المفاوضات
فالطرفان غير جاهزين لوجستيا ألعمـال      .  ليس أكثر من أسبوع    –مدة القتال الثقيل ستكون قصيرة      "بأن  

م السوري في غضون أيام قليلـة وبـذات الـسرعة صـد             لإلسرائيليين قوة لصد الهجو   . عدائية طويلة 
  ".المصريين إلى ما وراء القناة

رغم ترددهـا،   . وتصف الوثائق أيضا المداوالت في القيادة األميركية في مسألة القطار الجوي إلسرائيل           
 العتبارات المس بتأهب القوات األميركية بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص، تجندت القيـادة المدنيـة               

أحد االقتراحات التي بحثت لتُنقل إلى إسرائيل بـسرعة         . والعسكرية في البنتاغون لتنفيذ تعليمات نيكسون     
كـان أن كـل     ) التي خشيت حكوماتها من رد فعل عربي      (طائرات سكاي هوك دون الهبوط في أوروبا        

ئرات، حتـى   طائرة تُسلم إلى إسرائيل تنفذ أربع قفزات متواصلة من حاملة طائرات إلـى حاملـة طـا                
  .إسرائيل
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كيسنجر، الذي أدار السياسة األميركية بينما كان نيكسون غارقا في فضيحة ووتر غيت، حاول أن يخفي                
 تشرين األول رفض أن يحول إلى نيكسون مكالمة من          11في  . عن محافل أجنبية وضع الرئيس الحقيقي     

الـسبب الحقيقـي، كمـا كـشف        . وقيل للندن إن الرئيس مشغول    . رئيس وزراء بريطانيا، ادوارد هيث    
  .كيسنجر النقاب لنائبه في مجلس األمن القومي، برانت سكوكروفت، هو أن نيكسون كان ثمالً

، يقتبس حديث بين    "يوم الغفران "في إحدى الفترات المسلية في وصف الطريق إلى القصور الذي وقع في             
القمة في سان كليمنت في كاليفورنيـا،       نيكسون، كيسنجر والزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف في مؤتمر         

ما الذي أضـحك    . وقد تنافس الثالثة فيما بينهم في قص النكات عن العرب واليهود          . 1973في حزيران   
فأجابه إبراهيم  " يا إبراهيم، أسمعت عن أن قبعة اسحق احترقت؟       : "يهوديان التقيا أحدهما سأل   "بريجنيف؟  

هذه ليست تجـارتي أيـضا، ولكـن      : "ا يقول له اليهودي األول    وعنده". ماذا يهمني، هذه ليست تجارتي    "
  ".لطيف مجرد السماع

  22/7/2011، "هآرتس"
  23/7/2011، األيام، رام اهللا

  
  "سرائيلإ"زلزال الشرق االوسط وأمن  .44

  غيورا ايلند
وهدف هـذا   . منذ نحو نصف سنة والشرق االوسط يوجد في هزة لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنين               

فالدول التي لما يجـري فيهـا       . ال محاولة فهم المعاني الناشئة السرائيل عن التطورات في المنطقة         المق
بما في ذلـك االثـار      (مصر، سورية، لبنان، البحرين     'يوجد تأثير على اسرائيل وسيعنى بها المقال هي         

  .رائيلي الفلسطينيكما سيبحث تأثير االحداث على النزاع االس. ، واالردن)على ما يجري في دول الخليج
في هذا المقال لم تحلل االسباب للهزة التي تمر على دول المنطقة ولـن أحـاول توقـع مـستقبل هـذه                      

لقسم كبير مما يحصل في الدول العربية يكاد ال يكون تأثيرا على اسرائيل، على االقل لـيس                 . التطورات
  .ن، وهذه بالفعل لن تبحث في المقالتأثيرا مباشرا، والمقصود ما يجري في ليبيا، في تونس وفي اليم

  مصر
 يبدو أن التغيير في مصر أقل مما كان متوقعا عند وقوع المظاهرات             2011يونيو  /صحيح حتى حزيران  

فباستثناء االنتقال الحاد للرئيس مبارك من أعلى السمو الى أسفل الدرك، لـم             . الكبرى في ميدان التحرير   
االنتقام من مبـارك    : اك الذي دفع نحو التغيير، يريد ثالثة أشياء       الرأي العام في مصر، ذ    . يحصل الكثير 

الحكم العسكري القائم يعـرف كيـف يعطـي         . وعائلته؛ التمتع بحرية أكبر وتحسين الوضع االقتصادي      
الجمهور بسخاء وبتهكم أمنيته االولى االنتقام من مبارك؛ هذا الحكم يعرف كيف يعد مع القليل من نيـة                  

لثاني، المزيد من الحرية والديمقراطية الحقيقية، بل انه ال يعد حتى باالمر الثالث تحـسين               التنفيذ االمر ا  
  .الوضع االقتصادي

أو أي نظـام    (الوضع االقتصادي سيكون على ما يبدو المشكلة االساسية التي سيتصدى لها النظام القائم              
و بشكل غير مباشر بالعالقات مـع       فاالقتصاد المصري متعلق بأربعة فروع ترتبط مباشرة ا       ). سيأتي بعد 
؛ تصدير الغاز؛ االربـاح مـن قنـاة الـسويس؛ والمـساعدة             )بما في ذلك في سيناء    (السياحة  : اسرائيل

  .االقتصادية والعسكرية التي تقدمها الواليات المتحدة
ـ . الحكم المصري لن يتنازل بسهولة عن استخالص االرباح من هذه الفروع االقتصادية االربعة           ن وهو ل

يخاطر بالغاء اتفاق السالم مع اسرائيل وان كان فقط بسبب الجوانب االقتصادية، وباالساس لن يرغـب                
في أن يعرض للخطر شطب دين بمليار دوالر، وعد بـه الـرئيس االمريكـي مـصر وال اسـتمرار                    

ض، بانه لن   اسرائيل يمكنها إذن أن تفتر    .  مليار دوالر يتلقاها منذ سنة     1.3المساعدات العسكرية بمقدار    
ومـع ذلـك، ال ينبغـي تجاهـل         . يطرأ تغيير جوهري في العالقات السياسية واالقتصادية بين الدولتين        
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وينبغي االفتراض بانه في كل     . فمنذ اليوم يبدو وهن في السيطرة المصرية في سيناء        . الموضوع االمني 
ل وخطر ارهابيين يخرجـون  ما يتعلق بتهريب السالح الى غزة، تسلل اشخاص من سيناء الى اسرائيل ب         
  .من مصر الى اسرائيل، الوضع متفاقم ولكن هذه المسائل تحمل طابعا تكتيكيا

 سنة االخيرة وهي انه فـي كـل         32الموضوع الجوهري يتعلق بفرضية اساس رافقت اسرائيل في الـ          
لى حربين  االمر سمح السرائيل بالخروج ا    . سيناريو محتمل من غير المتوقع مواجهة عسكرية مع مصر        
رصـاص  ' و   2002فـي   ' السور الـواقي  '(في لبنان وتنفيذ عمليتين واسعتين في االراضي الفلسطينية         

وفضال عن ذلك، فـان ميزانيـة       . انطالقا من المعرفة بان مصر لن ترد عسكريا       ) 2008في  ' مصبوب
فقد ازداد االنتاج   . 2011 وحتى   1974االمن االسرائيلية بقيت على ما يكفي من الثبات الحقيقي منذ العام            

 في المائة فـي العـام       30 سنة وبالتالي نصيب االمن في االنتاج، الذي كان          37بقدر بارز في هذه الـ      
عبء االمن في اسرائيل ال يزال عاليا بتعابير        . 2010 في المائة في العام      7 انخفض الى أقل من      1974

االساسية التي سمحت باالزدهار االقتصادي      هو أحد العوامل     1974اوروبية، ولكن انخفاضه الكاسح منذ      
  .السرائيل
 سنة االخيرة كررت المؤسسة االمنية موقفها وأعرب أمام القيادة السياسية عـن أن فرضـية      32في الـ   

العمل في انه لن تكون مواجهة عسكرية مع مصر في المستقبل المنظور سارية المفعول الى أن يشخص                 
ل االسئلة على جدول االعمال في هذا الوقت هو، هل ما حـصل فـي         سؤا. في مصر ' تغيير استراتيجي '

مصر في االشهر االخيرة يشكل تغييرا استراتيجيا، يستدعي من اسرائيل أن تفحص ضمن امور اخـرى                
واالمر يتعلق أساسا بمتغيرين باهظين للغاية في الميزانية حجم القوة          . ميزانية الدفاع، حجمها وتركيببتها   

جواب مـا   . ومستوى المخزون من الذخيرة، قطع الغيار والوقود      ) لبحر، في الجو وفي البر    في ا (المقاتلة  
، الخطـة متعـددة     'حلمـيش 'على هذا السؤال سيعطى في االشهر القريبة القادمة على خلفية اعداد خطة             

 االمر  اذا تقررت زيادة ملحوظة الساس ميزانية الدفاع ينبغي االفتراض بان         . السنوات للجيش االسرائيلي  
  .سيؤدي الى ابطاء للنمو االقتصادي في اسرائيل

حتى لو كانت سياسة    . بتقديري ال حاجة الن ينفذ اليوم تغيير عميق في الفرضيات االساس بالنسبة لمصر            
مصر اكثر عداءا السرائيل مما هي في الحاضر، فان االمر سيكون قابال للتشخيص، وحتى لـو صـعد                  

عسكرية مع اسرائيل، فان الزمن الذي تحتاجه مصر لترجمة هذا الـنهج            حكم كفاحي ال يستبعد مواجهة      
التخلـي عـن المـساعدات      (الجديد لخلق تهديد حقيقي، والعبء الذي سيتعين على الحكـم أن يتحملـه              

  .سيمنح اسرائيل ما يكفي من الوقت لالستعداد كما ينبغي للتغيير) االمريكية
  سورية

آخذة في التصاعد ولكن ال يمكـن بعـد معرفـة إذا            ) 2011وليو  ي/تموز(موجة االحتجاجات في سورية     
التأثير على ما يجري داخل سورية، ولكن       ) بل وال تريد  (اسرائيل ال يمكنها    . انتهت فترة حكم بشار االسد    

  .ال ريب أن اسرائيل ستتأثر بكل سيناريو
 اسرائيل من يرون في هذا      يوجد في . السيناريو االول هو ان يبقى االسد في الحكم لسنوات عديدة اخرى          

 2005ارئيل شارون رفـض فـي العـام         . السيناريو االمر المرغوب فيه او على االقل أهون الشرور        
مبادرات اُقترحت عليه الستغالل الضعف السوري المؤقت عقب اغتيال الحريري والـضغط الخـراج              

 السيناريوهات البديلـة سـتكون      قدر شارون، بان  . القوات السورية من لبنان والعمل باتجاه اسقاط االسد       
إذا ما بقي االسد في الحكم سيضطر الى استثمار جل جهوده في تعزيز حكمه من الداخل                . أسوأ السرائيل 

في هذه الظروف من المعقول االفتراض بانه لن يبحث عـن مواجهـة             . وكذا في تعزيز شرعيته الدولية    
هذا السيناريو لن يغيـر     . تي يقدمها لحزب اهللا   عسكرية مع اسرائيل، بل ويحتمل أن يقلص المساعدات ال        

الفرضيات االسرائيلية االساس تجاه هذه الجبهة، ولكن اذا ما تحقق فسيزداد االحتمـال فـي أن يـستمر                  
  .الهدوء السائد على طول الحدود االسرائيلية مع سورية



  

  

 
 

  

            33 ص                                    2214:         العدد       23/7/2011 السبت :التاريخ

ـ                دام االسـتقرار   وحسب السيناريو الثاني سيسقط حكم االسد وسورية ستدخل في فترة طويلـة مـن انع
هذا الوضع سيضعف سورية، ولكن في نفس الوقت سيزيد نفوذ ايران في الدولـة              . والصراعات الداخلية 

وحسب هذا الـسيناريو فـان التهديـد        . ويزيد امكانية استفزازات تقوم بها جماعات مختلفة ضد اسرائيل        
  .ن اقل استقرارا وأمناالعسكري السوري لن يزداد بل سيقل، ولكن الهدوء على طول الحدود سيكو

حسب السيناريو الثالث سيصعد في سورية حكم سوري ديني، وهذا سيتبنى مواقف أكثر كفاحيـة تجـاه                 
منوط بالموقف الذي سيبلوره النظام     (نظام كهذا وإن كان من شأنه أن يفقد جزءا من دعم ايران             . اسرائيل

، ولكن من شأنه أيـضا أن       )ي الخليج الفارسي  الجديد في موضوع التوتر الذي بين ايران والدول السنية ف         
يتخذ خطا اكثر تغامريا تجاه اسرائيل بل ويحاول ان يعيد لنفسه بالقوة هضبة الجوالن، االمر الذي يخاف                 

علـى طـول    ) القاعدة؟(بشار االسد عمله، أو على االقل تحرير اللجام في كل ما يتعلق بالنشاط              ' الكافر'
  .الحدود مع اسرائيل

. يناريو الرابع سينشأ في سورية نظام ديمقراطي بقدر ما من الميول الواضحة المؤيدة للغـرب              حسب الس 
ال ريب أن مثل هذا االمر سيكون بشرى سيئة اليران وأكثر من ذلك لحزب اهللا، ولكـن لـيس معنـاه                     

سه يبدو واضحا أن كل نظام عربي جديد سيضمن نف        . بالضرورة استعداد فوري التفاق سالم مع اسرائيل      
ومع ذلك، فمثل هذا السيناريو ال بد سيـشجع عناصـر دوليـة             . اذا ما اتخذ موقفا معاديا تجاه اسرائيل      

واعـادة  (للضغط سواء على اسرائيل ام على النظام الجديد الدارة مفاوضات للوصول الى اتفاق سـالم                
  ).هضبة الجوالن

ضع دولة اسرائيل ولو للسبب البسيط      التطورات في سورية والسيناريوهات المحتملة االربعة ال تسيء و        
خطيرة بما فيه الكفاية، وتغييرات محتملة      ) احتمالية الحرب في كل وقت    (في أن الفرضية االساس القائمة      
  .معينة كفيلة بان تكون ايجابية

  لبنان
يبـدو ان   . لبنان يتأثر بما يحصل في سورية، ولكن للتطورات في داخله يوجد منطق داخلي خاص بهـا               

اهللا االن ستكون أسباب اكثر مما في الماضي ليكون قلقا في كل ما يتعلق بشرعيته الداخلية فـي                  لحزب  
السبب االول هو تضامنه مع النظام السوري، االمر الذي هو ليس شعبيا في العالم العربي اليـوم،                 . لبنان

ة اليـوم فـي الـشارع       سبب ثانٍ، حزب اهللا أيضا يفهم بان الروح الثورية السائد         . وفي لبنان نفسه ايضا   
لم تستخدم أي مظاهرة في تونس، مـصر،        (العربي ال يؤيد خطه االيديولوجي بل بالذات الخط المعاكس          

، أو أي   1979ليبيا، اليمن، البحرين أو سورية نموذج الثورة االسالمية الشيعية في ايـران مـن العـام                 
ل مـن اللبنـانيين يقبلـون القـول ان          يبدو أن أقل فأق   ). عنصر آخر في ايديولوجيا حزب اهللا أو حماس       

وأخيرا، دعـوة نـصراهللا     . هي حامي لبنان من عدوان اسرائيل     ) هكذا تسمي المنظمة نفسها   (' المقاومة'
الغراق اسرائيل بماليين السائرين في كل حدودها مع الدول العربية، هي أيضا بقيت، في هذه المرحلة،                

  .فارغة من المضمون
رويدا رويدا سـيجتهد  . 2010 قوية االن اكثر من تلك التي كانت في نهاية العام يبدو ان العوامل الكابحة   

حزب اهللا، الذي تهمه جدا الشرعية اللبنانية، لالمتناع عن مواجهة مباشرة مع اسـرائيل فـي المـستقبل                  
  .المنظور

نع سيناريو معاكس ومعقول بقدر اقل هو أن الضغط من سورية لصرف االنتباه عما يجري فيهـا سـيق                 
في فحص أوسع للظـروف     . باستئناف االستفزازات على الحدود االسرائيلية اللبنانية     ) وايران(حزب اهللا   

القائمة يمكن القول ان انعدام اليقين في سورية من شأنه أن يؤثر ايضا على انعدام االستقرار في لبنـان،                   
  .ولكن كما شددنا فان هذا هو السيناريو االقل معقولية

  البحرين
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ين بعيدة عن اسرائيل وال يوجد لهما حدود مشتركة، ومع ذلك فان ما يحصل فيها مـن شـأنه أن                    البحر
' الـسعودي 'توجد في الجانب    ) حجمها ضعف قطاع غزة   (البحرين هي دولة صغيرة     . يؤثر على اسرائيل  
من جهة هذه دولة مؤيدة المريكا بوضوح، تستضيف احـدى القواعـد االمريكيـة              . من الخليج الفارسي  

من جهة اخرى فان هذه دولة االغلبية الشيوعية بين سكانها مقموعة على يد االقليـة               . لهامة في الخليج  ا
  .السنية المسيطرة في الدولة

وشخصت ايران الطاقة الكامنة ومـع أنهـا        . رياح التغيير في تونس ومصر وصلت الى البحرين ايضا        
وكان يبدو عنـد    . مطالبة بالحرية والديمقراطية  حاولت اال تبرز في نشاطها التآمري فقد هيجت الشيعة لل         

غير أنه ليست ايران وحدها     . المظاهرات في البحرين وكأنها مسألة وقت قصير فقط الى أن يسقط الحكم           
فهمت ذلك ايضا الدول السنية في الخليج وعلى رأسها         . فهمت المعاني االقليمية لسقوط الحكم في البحرين      

عشرات السنين بسياسة حذرة بل وسلبية، سارعت الى ارسال قوات عسكرية           هذه، التي تتميز ل   . السعودية
فـي الـسعودية    . لمساعدة الحكم في البحرين لقمع الثورة، والسبب واضح       ) وان كان ليس للمرة االولى    (

 في المائة شيعة، يعيشون في القسم االغنى في العالم بالنفط، ولكنهم ال يتمتعون على               15ذاتها يوجد نحو    
ثورة شيعية في البحرين من شأنها أن تهيج وتدفع الى التمرد الشيعة في الـسعودية               . ق بهذا الغنى  االطال
وبالفعل الحظت السعودية بان استمرار الوضع القائم في البحرين هو مصلحة عليا لهـا، ولـدول                . ايضا

في البحـرين هـو     في هذه االثناء الوضع     . اخرى ايضا بما فيها قطر، عمان، الكويت واتحاد االمارات        
، )سواء في الدائرة الداخلية في الدولية أم في كل ما يتعلق بالمواجهة بين ايران والسعودية              (' تعادل'مثابة  

ولكن من المعقول االفتراض بانه اذا ما تغير الوضع، وال سيما اذا ما صعد حكم شيعي مؤيـد اليـران،            
لى ذلك االخالء المتوقع لقوت الواليات المتحدة       ينبغي أن نضيف ا   . فسيكون لذلك آثار اقليمية ذات مغزى     

من العراق، ويبدو أن من المتوقع محاوالت ايرانية لتوسيع نفوذها في الخليج، وبالمقابل تراص صفوف               
  .لصد ذلك) مضاف اليها االردن(الدول السنية في الخليج 

ي البحرين وأكثر من ذلك فـي       تعزز النفوذ االيراني ف   . االثار على اسرائيل هي كما اسلفنا غير مباشرة       
وكذا فان كل خطوة تخرق صورة خسارة للواليات        . العراق من شأنه أن يؤثر على االستقرار في االردن        

  .المتحدة تعزز جرأة ايران في مجاالت اخرى ايضا، بما في ذلك كل ما يتعلق بتطلعاتها النووية
  االردن

تـونس،  (رات التي نجحت أو في طريقها الى النجاح         يتبين ان كل الثو   . الوضع في االردن مستقر، حاليا    
بالذات الملوك، بمن فـيهم ملـك االردن        . تجري في دول ليست فيها ملكية     ) مصر، اليمن، ليبيا وسورية   

  .يحافظون على استقرار مثير لالنطباع
ول، فـي   اال: رغم االستقرار السائد االن، من الصحيح يجدر االشارة الى ما يميز االردن لثالثة اسـباب              

وال سـيما   (االردن أيضا اطلقت في االشهر االخيرة اصوات تنتقد بشكل غير مسبوق االسـرة المالكـة                
، من شـأنه أن يهـز       2012ثانيا، خروج قوات الواليات المتحدة من العراق، المتوقع في العام           ). الملكة

  .ورة في االردنوالسبب الثالث واالهم هو االثار على اسرائيل اذا ما حصلت ث. االردن ايضا
االثار من شأنها أن تكون مشابهة الثار مصر في كل ما يتعلق بفرضية عدم القتال بين الدولتين، ولكـن                   

. من شأنها ان تكون أخطر في كل ما يتعلق بالهدوء والتعاون االمني واالقليمي علـى طـول الحـدود                  
 أن حدودها االطول هي ايضا االهـدأ        تتمتع اسرائيل في  ) قبل التوقيع على اتفاق السالم    (لعشرات السنين   

تغيير الحكم في االردن سيستدعي من اسـرائيل تخـصيص مقـدرات هائلـة لتحـسين                . واالكثر أمنا 
من جهة اخرى، فان ثورة ديمقراطية في االردن، ترفـع الـى الحكـم              . االستعدادات على طول الحدود   

سرائيلي الفلسطيني مع اقتراحـات جديـدة       االغلبية الفلسطينية، كفيلة بان تضع في ضوء جديد النزاع اال         
  .لتسويته
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  النزاع االسرائيلي ـ الفلسطيني

تأثير االحداث االخيرة في العالم العربي على هذا النـزاع          . خاص به ) او عدم منطق  (لهذا النزاع منطق    
بـان   كفيلة   2000السؤال االساس هو هل الصيغة التي عرضها الرئيس كلينتون في نهاية العام             . صغير

هل االحداث في العالم العربي كفيلة بان       . صحيح حتى االن الجواب هو سلبي     . تكون مقبولة من الطرفين   
الوضع كفيل بان يتغير ايجابا اذا ما قامت ديمقراطيات حقيقية في           . تغير الوضع؟ حاليا ال يوجد لهذا سند      

الطغيان العلماني، اذا ما ضعف النفوذ      منطقتنا، اذا ما اختفى التهديد بالهيمنة االسالمية التي ستحل محل           
اذا ما كانت مبـادرة     . في حل النزاع االسرائيلي الفلسطيني    ) حقا(االيراني واذا ما رغبت الدول العربية       

في هضبة الجوالن  (67عربية جديدة تدعو الى االعتراف باسرائيل ليس فقط بعد أن تعود هذه الى حدود          
مل أن تتعزز في اسرائيل ايضا االصوات التي تؤيد الخطوة التـي            بل ايضا في ظل المسيرة، يحت     ) ايضا

كبديل، تغيير النظام في االردن كفيل كما       . تعززنا استراتيجيا رغم المخاطر التكتيكية العديدة الكامنة فيها       
الى أن يحصل مثل هذا النوع من التطورات، فان النـزاع           . أسلفنا أيضا أن يحدث سياقات في اتجاه آخر       

  .ئيلي الفلسطيني هو موضوع منفصل يقف بحد ذاتهاالسرا
  الخالصة

صحيح حتـى اليـوم     . لم تتضح بعد المعاني العامة للتغيير الجاري في االشهر االخيرة في العالم العربي            
  .تأثيره على اسرائيل محدود وغير مباشر

، يحتمل أن   )مصر(ل  الى جانب اتساع المخاطر عقب انعدام االستقرار وتبني مواقف ودية أقل من اسرائي            
اضعاف النفوذ االيراني في سورية وفي لبنان، تعزيز التحـالف المنـاهض            (تنفتح أيضا امكانيات جديدة     

  ).اليران في الخليج
االنتخابـات فقـط ليـست      (على المدى البعيد ال ريب أنه اذا ما أصبح العالم العربي ديمقراطيا في قيمه               

بل كدولة متساوية الحقوق في المنطقة وفي ظل ذلك ايضا حـل            فسيسهل على اسرائيل ان تق    ) ديمقراطية
  .النزاع الطويل مع سورية ومع الفلسطينيين

تغيير يمكن منذ االن االشارة اليه هو انخفاض اهمية مصر وسورية، اللتين في كـل سـيناريو محتمـل                   
مي لـدول مثـل تركيـا       ستكونان منشغلتين جدا في شؤونها الداخلية، الى جانب ارتفاع في التأثير االقلي           

  .والسعودية
رئيس وزراء تركيا أردوغان، وليس فقط بسبب نجاحه في االنتخابات يثبت أنه مقابل سلبية الغرب يـرد                 

فـي  (على االحداث، يبادر وال يخشى أيضا الخروج ضد دول كانت صديقة لتركيا منذ وقت غير بعيـد                  
السلبية واالعتماد على الواليات المتحدة لتحل لها       بعد عشرات السنين من     ). البداية اسرائيل واالن سورية   

يحتمل أنه بالدبلوماسية السليمة ستتمكن اسرائيل من الوصول الى         . مشاكلها تظهر السعودية قيادة اقليمية    
كما أن الضغط الـذي     . مزيد من تطبيع العالقات مع تركيا بل وربما خلق نوع من التعاون مع السعودية             

لضغط الكفيل بان يزداد اذا ما انهار حكم االسد، كفيل بـان يـسمح السـرائيل                يتعرض له حزب اهللا، ا    
  .بالوصول الى تسويات أمنية أكثر استقرارا مع دولة لبنان

في كل ما يتعلق بحجم ميزانية الدفاع وتركيبتها، تغييرات معينة مطلوبة منذ االن عقـب عـدم اليقـين                   
قدر اكبر من االنتبـاه يجـب أن        . يكية في هذه المرحلة   ولكن ال تفترض تغييرات درامات    . بالنسبة لمصر 

مثلما رأينا في السنة االخيرة، فان االمر ذو صلة         . يعطى لقدرة الجيش االسرائيلي على التصدي للمدنيين      
  .ليس فقط بمناطق غزة والضفة الغربية بل وايضا بالساحة البحرية وبالحدود مع سورية ومع لبنان

  22/7/2011، وث االمن القومي ـ جامعة تل ابيبتقدير استراتيجي مركز بح
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  2012يهود الواليات المتحدة وانتخابات الرئاسة األميركية  .45
  ايزي لبالر    

يهود الواليات المتحدة بخالف تقديرات الماضي، ليسوا في جيب الرئيس باراك اوباما الديمقراطي علـى               
إن االسـتطالع  . اته المتعلقة بإسرائيل تأثيرات في المعركة االنتخابية القادمـة     نحو آلي، وستكون إلجراء   

الذي نشر في اآلونة األخيرة والمتعلق بآراء ومواقف يهود الواليات المتحدة، مهم جدا لفهـم الخريطـة                 
 أن  المعطى األول الذي يثير االهتمام هـو      . السياسية والتغييرات في أكبر جماعة يهودية خارج إسرائيل       

  .التأييد التقليدي ذا العمر الطويل من الجماعة اليهودية للحزب الديمقراطي ضعف ضعفا شديدا
  تأييد لليبرالية
 في المئة من اليهود صوتوا الوباما للرئاسة كانت إظهار والء ال مثيل لـه مـن يهـود     78إن حقيقة أن    

نحو اسرائيل وعالقاته الطويلة برجل     الواليات المتحدة للحزب الديمقراطي، وقد صوتوا له برغم توجهه          
دين معاد للسامية وعالقاته القريبة بنشطاء عرب أميركيين بارزين وفيهم ذوو إيديولوجيا مـن اليـسار                

  .المتطرف
انتخب أكثر اليهود اوباما باألساس بسبب الصلة العميقة ليهود الواليات المتحدة بالليبرالية التي تشبه عند               

إن الحزب الديمقراطي من جهة تاريخية ومنذ عصر فرانكلين روزفلـت بيقـين             . ياكثير منهم دينا علمان   
وفي المقابـل، مـالوا فـي       . نمى عالقاته مع اليهود وجماعات أقلية أخرى استُقبلت في صفوفه بمباركة          

وهناك موضوع مهم آخر هو أن اليهود لم يشاءوا التـصويت المـضاد             . الحزب الجمهوري إلى إبعادهم   
  .إفريقي أميركي للرئاسةألول مرشح 
  منظمة كاميرا

اليوم أيضا حينما يرى كثيرون أن اوباما ال يؤيد إسرائيل بقلب سليم بخالف أسالفه، ما يزال أكثر يهود                  
لكن هذا ال يعني أن اليهود في الواليات المتحدة يؤيدون مواقفه المتشددة تجاه             . الواليات المتحدة يؤيدونه  

المنظمة من اجل الدقة اإلعالميـة فـي        (» كاميرا«أي ُأجري من اجل منظمة      أن استطالعا للر  . إسرائيل
عند الفلـسطينيين بأنهـا     » ثقافة الكراهية «، صدق أن اليهود ينظرون إلى       )التقارير عن الشرق األوسط   

أن ترفض مفاوضة السلطة إلـى      «وافق المستطلعة آراؤهم أن على إسرائيل       . العقبة الرئيسة أمام السالم   
 في المئة   85ويؤمن  . »ى حماس عن اإلرهاب وتعترف اعترافا رسميا بحق إسرائيل في الوجود          أن تتخل 

على حق في أنها تتناول تهديدات وجودها على        «منهم أن الحكومة اإلسرائيلية تلتزم بالسالم وان إسرائيل         
  .»نحو جدي

الواليات المتحـدة يؤمنـون    في المئة من يهود 76وجد استطالع أسبق من اللجنة اليهودية األميركية أن   
 في المئـة مـنهم اقتراحـا        95وأيد  . »هدف العرب ليس إعادة المناطق المحتلة بل تدمير إسرائيل        «بأن  

  .فحواه انه يجب على الفلسطينيين في إطار كل اتفاق سالم نهائي أن يعترفوا بأن إسرائيل دولة يهودية
  المرشح الجمهوري

هذه الظروف يقفون من وراء اوباما، تثبت فقط الصلة بينهم وبين قـيم      إن حقيقة ان اليهود ال يزالون في        
الليبرالية وتؤكد الظنون التي تقول انه في كل ما يتعلق بالتصويت في االنتخابات فانهم يمنحون اسرائيل                

. يبدو ان المواجهة بين اوباما ونتانياهو أثرت مع كل ذلـك          . أفضلية منخفضة في تحديد والئهم السياسي     
 في المئة خالل    56 في المئة إلى     78حقيقة أن التأييد اليهودي لرئيس في منصبه يمكن أن يتدهور من            ان  

سنتين تشير إلى تغير حاد؛ فاذا استمر اوباما في الضغط على اسرائيل فقد يفقد التأييد اليهودي في عـدة                   
  .واليات انتخابية مركزية

في هذا الموضوع سيكون تأثير     . لحملة انتخابه من جديد   وأهم من ذلك أن يهودا أثرياء قد يوقفون التبرع          
ومن المهـم أال يحـافظوا      . كبير لمبلغ جرأة قادة يهود على انتقاد بنّاء للرئيس في كل ما يتعلق بإسرائيل             

  .على الصمت خوفا من فقدان الوصول إلى البيت االبيض
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إن . ري وصـفاته تـأثير بـالطبع       سيكون لهوية المرشح الجمهو    2012في كل ما يتعلق باالنتخابات في       
مرشحا يمينيا متطرفا سيبعد اليهود حتى ان أولئك الذين يعارضون سياسـة اوبامـا سيـستمرون فـي                  

على كل حال الخالصة ان اليهود، بخالف تقديرات الماضي، ليسوا فـي جيـب اوبامـا                . التصويت له 
  .تأثيرات في المعركة االنتخابية القادمةالديمقراطي على نحو آلي، وستكون إلجراءاته المتعلقة بإسرائيل 

  "سرائيل اليومإ"
 23/7/2011، البيان، دبي
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