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  األزمة المالية حقيقة.. نونذهب إلى األمم المتحدة مضطري..  خيارنا المفاوضات:عباس .1

 قال الرئيس محمود عباس اليوم السبت، إن خيار الذهاب إلى األمم المتحدة اتخذناه بعد تعطل :اسطنبول
  .تمر إسرائيل فيهالمفاوضات، وهو ال يعتبر عمال أحاديا، إنما العمل األحادي هو االستيطان الذي تس

 في كلمته في افتتاح مؤتمر سفراء فلسطين الثاني في مدينة اسطنبول التركية، أن ذهبنا عباسوأضاف 
إلى مجلس األمن أيا كانت نتيجته، ال يمنع العودة إلى المفاوضات مع اإلسرائيليين ألن هناك قضايا ال 

  .تتحل من خالل مجلس األمن أو غيره، إنما تحل عبر المفاوضا
المفاوضات هي خيارنا األول والثاني والثالث، إنما إذا أقفلت األبواب في وجهنا فال بد أن نذهب وقال أن 

 عاما تحت االحتالل، نريد 63إلى األمم المتحدة لنشكو أمرنا لألمم المتحدة بعد اهللا، ونقول لهم هذا نحن 
سودان، نريد أن نحصل على دولة في حال لنا نريد موقفا دويال كبقية شعوب األرض وآخرها جنوب ال

مجلس األمن، عضو في الجمعية العامة، عضو في األمم المتحدة ال أكثر وال أقل، حتى إذا حصلنا أو لم 
نحصل على ما نريد فيبقى الطريق الوحيد الذهاب إلى المفاوضات، ألن األمم المتحدة لن تحل كل شيء 

م، إنما هناك قضايا أساسية وجوهرية قضية الالجئين ستقول عضو أو ال تقول هذا أمر نتركه لأليا
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والقدس والمياه، باقي القضايا كلها تحتاج إلى حل ثنائي، إذا نقول ليست األمم المتحدة خيار إنما نحن 
اآلن مضطرون للذهاب إليها وليس بديال للمفاوضات، ألن المفاوضات مع األسف الشديد لم تصل إلى 

  .نتيجة
ات طويلة من أجل الوصول إلى نتيجة للمفاوضات، لكننا في هذه األيام نرى أن نتيجة أمضينا سنو'وتابع 

للمفاوضات لم تحصل بسبب التعنت اإلسرائيلي، بعد أن أجرينا مفاوضات هامة ومجدية وكدنا أن نصل 
 إلى اتفاق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وناقشنا كل القضايا األساسية، وكل

  .'طرف عرف موقف الطرف اآلخر وفهمه
نريد أن نتعايش مع إسرائيل كجيران عندما نحصل على حقوقنا، ونريد أن نحصل على  'عباسوقال 

، المشروط بإقامة دولة فلسطين، 181دولتنا بعد أن حصلوا على دولتهم وفق قرار الجمعية العمومية رقم 
  .لكنهم أسسوا دولتهم ونسونا ومازلنا منسيين

أضاف إن شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه وأحزابه من حماس إلى فتح، متفقون على خيار الذهاب إلى و
األمم المتحدة، ونحن حريصون على الذهاب إلى األمم المتحدة متفقين وموحدين، حتى ال يكون هناك 

  .حجة أمام أحد بأال نحصل على دولتنا
وحيد جهودهم والتفكير بكل األساليب، للحديث مع المطلوب اآلن من سفرائنا حول العالم، ت': وأردف

  .'الدول التي يمثلون فلسطين فيها، للحديث معهم وإقناعهم على دعمنا في أيلول المقبل
قلنا لألميركان ال نريد أن نتواجه معكم، وليس لدينا مقدرة أو رغبة في ذلك، نحن نريد أن نذهب ': وتابع

  .'نقطاع في االتصال والحديث معهمبالتفاهم معهم، ونحن مستمرون ودون ا
المصالح الفلسطينية أمر عزيز على قلوبنا، وأن ذهابنا إلى األمم المتحدة منقسمين هو وقال عباس ان 

مثلبة في الموقف الفلسطيني ولذلك سنكون حريصين كل الحرص على أن نذهب إلى األمم المتحدة 
حجة لآلخرين ليقولوا أنتم منقسمون، وحتى إذا لم متحدين موحدين لنقول للعالم ها نحن هنا، ال يوجد 

يقولوا هذه الحجة فإن من مصلحتنا األساسية والضرورية هي وحدة األرض والوطن والشعب، ومن هنا 
نبحث دائما وباستمرار للوصول إلى المصالحة أو إلزالة العقبات التي تقف في طريق المصالحة 

  .الفلسطينية
األزمة المالية حقيقة ما اضطرنا إلى دفع نصف الراتب للموظفين، وذلك 'إن وحول األزمة المالية، قال 

بسبب دول لم تقدم ما عليها، ولذلك نحن نواجه هذه األزمة وهي حقيقية، بعض الناس قالوا مفتعلة من 
أجل الحكومة، هذا غير صحيح األزمة موجودة وقد تكون موجودة في الشهر المقبل، ونتمنى من الدول 

  .'م تلب التزامها أن تقدم الدعم حتى نتمكن من صرف الرواتب للموظفينالتي ل
 23/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  حكومة هنية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف حرمان األسرى من تعليمهم الجامعي .2

ية بشؤون التعليم والثقافة في العالم، طالبت الحكومة الفلسطينية في غزة، المنظمات الدولية المعن: غزة
لوقف حرمان االحتالل لألسرى في سجونه من التعليم ومصادرة حقهم في تحصيل العلوم "بالتدخل 

  ".والمعارف، حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة
في سجون وقال الدكتور عطا اهللا أبو السبح وزير األسرى والمحررين في الحكومة، بأن التعليم لألسرى 

حق مكفول بنصوص القوانين والمواثيق الدولية اإلنسانية، وليس منَّه من االحتالل ليعاقب "االحتالل هو 
  ".األسرى بحرمانهم منه وقتما يشاء

 23/7/2011قدس برس، 
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  عشراوي تدين الهجوَمين اللذين وقعا في النرويج .3

 وعضو المجلس التشريعي حنان عشراوي، اليوم  أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:رام اهللا
السبت، الهجومين اللذين وقعا في العاصمة النرويجية أوسلو أمس، وأسفرا عن وقوع العديد من القتلى 

  .والجرحى
وعبرت عشراوي، في رسالة بعثتها إلى ممثل النرويج لدى السلطة الوطنية تور وينسلند، وإلى الحكومة 

  .شعب الفلسطيني مع النرويج  حكومة وشعباًالنرويجية، عن تضامن ال
 23/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "هدر المال العام"فياض تتهمه بـ" حكومة" بـوزيرة .4

فياض  وزارة المالية " حكومة"ماجده المصري  وزير الشؤون االجتماعية والعمل في . اتهمت د: رام اهللا
، كما شنت هجوما عنيفًا على النائب من حركة فتح  نجاة "هدر المال العام"ساد والتي يرأسها فياض بالف

  .أبو بكر، وكذّ بت تصريحاتها األخيرة
بمساءلة حقيقية للنائب أبو " فتح"وطالبت المصري رئيس السلطة محمود عباس واللجنة المركزية لحركة 

  ".فتح"بكر بصفتها نائبا عن حركة 
 إن -) 7-23(ؤتمر صحفي عقدته في مقر النقابات بنابلس اليوم السبت وقالت المصري  خالل م

االتهامات الموجهة إليها من عدد من األشخاص من بينهم النائب أبو بكر والصحفية سلوى الرنتيسي، 
  .وعدد من وسائل اإلعالم الفلسطينية باطلة

تها، مؤكدة على أن كل هذه وتحدت المصري إن كانت قد صرفت المبالغ التي ذكرت من ميزانية وزار
  .المبالغ صرفت من وزارة المالية التي يرأسها فياض نفسه

  :والمبالغ المالية التي اتهمت الوزيرة بصرفها، هي
  "ضيافة" آالف شيقل صرفت إلى جبريل رجوب 108
  األوقاف محمود الهباش " وزير" آالف شيقل إلى 210
  " تماعيةمساعدات اج" ألف شيقل إلى الهباش أيضا 576

   ألف شيقل إلى بسام أبو شريف18
   ألف شيقل بدل سكن لمستشار رئيس الوزراء، عبد العزيز أبو دقة54
   ألف شيقل إلى أشرف العجرمي37

  .إلى سعدي الكرنز، وغيره" شهر عسل"ومبالغ بدل سفر إلى الوزراء، وبدل 
التي يرأسها فياض، "  لوزارة الماليةاإلعانات االجتماعية"وأكدت المصري أن هذه المبالغ تم صرفها من 

أنا أتحدى وأطالب رسميا بتشكيل لجنه "وليس من وزارة الشؤون االجتماعية أو من ميزانيتها، وقالت 
  ".هذه األموال التي تم صرفها تعتبر هدرا للمال العام"مؤكدة أن " لتقصي الحقائق في هذا الموضوع

 23/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   حملة اعتقاالت استهدفت مناصري محمد دحالن في حركة فتحيشن السلطةأمن  .5
شنت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، خالل اليومين : ووكاالت

الماضيين، حملة اعتقاالت استهدفت مناصري محمد دحالن، المفصول من حركة التحرير الوطني 
  .، والذي وصل الجمعة إلى رام اهللا)تحف(الفلسطيني 
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وأشارت مصادر من فتح وفقا للجزيرة، إلى أن هذه األجهزة األمنية اعتقلت على نحو مفاجئ عددا من 
عمال بتعليمات أمنية وسياسية "مناصري دحالن، جلهم من الذين انتقلوا معه من غزة إلى الضفة، وذلك 

  ".عليا
تف بمناصري دحالن والعاملين معه في األمن الوقائي سابقًا، بل وذكرت مصادر أن االعتقاالت لم تك

، التي تديرها "خوفا من اعتقالهم على يد الحكومة المقالة"تعدته إلى آخرين لجؤوا إلى الضفة الغربية 
  .2007، منذ العام )حماس(حركة المقاومة االسالمية 

  23/7/2011، 48عرب 
  

  ستشمل كافة مناطق عملياتها" ونروااأل"التحركات المناهضة لقرارات : حماس .6
قالت اللجان الشعبية لالجئين التابعة لحركة حماس إن التحركات المناهضة للقرارات األخيرة :حسن جبر

  .ستتواصل خالل األسبوع الجاري لتشمل مناطق عملياتها الخمس" أونروا"التي اتخذتها وكالة الغوث 
أن تحركات بدأت في " األيام"جئين في حركة حماس لـوأكد الدكتور عصام عدوان مسؤول دائرة الال

لبنان ضد قرارات الوكالة وكذلك في غزة، وشملت اإلضراب وإقامة خيام االعتصام وإغالق المقار 
  .الرئيسة للوكالة يوم الخميس الماضي

لمطالبهم وأعرب عدوان عن أمله في أن تستجيب الوكالة لمطالب الالجئين، الفتاً إلى أن عدم االستجابة 
  .سيدفعهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية

وقال إن الوكالة لم تستجب حتى اآلن لمطالب الالجئين، بل على العكس بدأت بالتلويح بوقف عملياتها في 
المناطق الخمس في غضون أسبوع، مضيفا أنه كان يجب على الوكالة أن تدرس مطالب الالجئين وتتخذ 

  .السم وتقليص الخدماتقرارات تبدد مخاوفهم من تغيير ا
وأشار إلى أن االحتجاجات ستستمر إلى أن توافق الوكالة على مطالب الالجئين، مؤكداً أن أشكال 

  .االحتجاج ستكون مختلفة وقد ال تشمل فقط إغالق المقار الرئيسة
 ونفى أن تكون أية جهة قد تواصلت مع اللجان الشعبية لالجئين بهدف وقف االحتجاجات المتصاعدة،

  .تتضمن مطالبها الرئيسة" أونروا"مشيراً إلى أن اللجان أرسلت رسالة خطية إلى 
 24/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
  حماس تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب النرويجي .7

، عن تضامنها الكامل مع الشعب النرويجي، وأهالي "حماس"عبرت حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
التي ارتكبت بالهجمات الدامية على النرويج يوم أمس " الجرائم البشعة "وعائالت ضحايا ما سمته

  .الجمعة
، نسخة منه، أن "المركز الفلسطيني لإلعالم"، وصل )7-23(وأكدت الحركة في بيانٍ صحفيٍ لها السبت 

التي خطورة النزعات المتطرفة التي تروج للتحريض والكراهية ضد اإلسالم، و"تلك االعتداءات تظهر 
استهدفت هذه المرة مخيمات شبابيةً تعبر ضمن أعمالها عن التضامن مع الشعب المحتل وتدعو لرفع 

  ".الحصار عنه
إن هذه الجريمة تؤكد أن حملة التحريض الصهيونية واألمريكية الظالمة "وتابعت الحركة في بيانها 

ه من أحرار العالم، يجب أن تتوقف والمستمرة ضد شعبنا الفلسطيني المحاصر، وضد المتضامنين مع
  ".وبشكٍل فوريٍ، ألنها توفر غطاء للتطرف الصهيوني، وتدفع نحو مثل هذه الهجمات

  23/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "الهيئة الشعبية لمتابعة أداء األونروا"حماس تدعو للمشاركة بتأسيس في شؤون الالجئين  .8
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، دعوات لعدد من ممثلي "حماس" في حركة المقاومة اإلسالمية  وجهت دائرة شؤون الالجئين:غزة
لعقد ورشة , ومهتمين بالشأن الفلسطيني, وأكاديميين, الفصائل واللجان الشعبية لالجئين في قطاع غزة

والتي ستعقد أواخر , "الهيئة الشعبية لمتابعة أداء األونروا"العمل الخاصة من أجل بلورة وتأسيس 
  . في مدينة غزةاألسبوع الحالي

وتأتي هذه الورشة نتاجاً لتوصيات الورشة األولى التي عقدتها الدائرة، الثالثاء الماضي في فندق 
، واختتمت بالتوجه "آليات الرقابة على أداء األونروا"التي كانت بعنوان , الكومودور في قطاع غزة

حضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية وذلك بمشاركة و, لتأسيس الهيئة الشعبية لمتابعة أداء األونروا
وعدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني وبالالجئين , والمؤسسات الحقوقية والقانونية, واللجان الشعبية

  .الفلسطينيين
في " األونروا"وسيكون من أبرز أهداف الهيئة، حسب شؤون الالجئين بحركة حماس، متابعة وتقيم أداء 

بعد غياب الرقابة على خدمات التي "وذلك , كنوعٍ من الرقابة الشعبية على أدائها, مختلف مجال خدماتها
كما ستعمل على إيجاد حلوٍل استثنائية في ظل التقليصات , " عام63تقدمها األونروا منذ تأسيسها قبل 
  .الملموسة بخدماتها في الفترة األخيرة

 24/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فهذه العضوية لم تعد تساوي شيئا.. »المركزية«ث عن تثبيت عضويتي في ال أبح: دحالن .9
تنظر محكمة حركة فتح التنظيمية اليوم في تظلم محمد دحالن عضو اللجنة :  علي الصالح-لندن

  .»الفساد المالي وقضايا قتل«المركزية للحركة ضد فصله وتحويله إلى النائب العام بتهمة 
 اللجنة المركزية من ى رام اهللا قادما من األردن أول من أمس، قرار طردهواعتبر دحالن الذي وصل إل

، مؤكدا أن اللجنة لم تستطع أن تثبت شيئا ضده، وحسب »غير قانوني وغير شرعي« بأنه لحركة فتح
قوله فإن القرار يحتاج حتى يصبح نافذ المفعول، إلى تصديق ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وثلثي 

  .، وهو األمر الذي لم يتحقق حتى اآلنالمجلس الثوري
إن لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري لفتح، » الشرق األوسط«وقال دحالن في حديث لـ

.. أصدرت قرارا باإلجماع يقضي بأن قرار اللجنة المركزية غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري
ى اللجنة المركزية التي لم تعتمد ال بالشكل وال بالجوهر وكان هذا كافيا بالنسبة لي، أن يرد القرار إل«

واالدعاء كان هو بما أنني لم أحضر إلى رام اهللا ولم أمثل أمام . على إجراء أو أي تهمة أو أي إثبات
  .»لجنة التحقيق، فإن بإمكانهم أن يصدروا حكما غيابيا ضدي

  :لإلطالع على نص الحوار الرجاء الضغط على الرابط التالي
11926=issueno&632510=article&4=section?asp.details/com.aawsat.www://http  

  
  24/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  مجموعة ضغط فلسطينية لدعم المصالحة في إسطنبولتشكيل  .10

شكلت شخصيات وطنية وإسالمية ومستقلة فلسطينية في ختام لقاء لها نهاية :  محمد يونس–اسطنبول 
  .االسبوع في اسطنبول، مجموعةَ ضغط لدعم تحقيق المصالحة الفلسطينية

ودرست الشخصيات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، في ثالثة لقاءات عقدت بدعوة من 
الفنلندية، والمركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات » ماتمبادرة إدارة األز«مؤسسة 

اإلستراتيجية في كل من هلنسكي وأنقرة وإسطنبول، العقبات التي تعترض تحقيق المصالحة، وتوصلت 
، تضمنت مجموعة من التصورات القابلة »وثيقة دعم اتفاق المصالحة وتطويره«إلى وثيقة حملت عنوان 
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، )االنتخابات(شأن البرنامج السياسي المشترك، والحكومة، والتمثيل السياسي للتطبيق الفوري في 
  .واألمن، والحريات العامة وحقوق اإلنسان

وأصدرت المجموعة في ختام اجتماعها األخير بياناً دعت فيه الى الشروع الفوري في إزالة آثار 
ودعت إلى اإلسراع في تشكيل . اسيةاالنقسام، وإعادة الوحدة على أساس احترام اآلخر والشراكة السي

حكومة توافق وطني، واإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإغالق باب االعتقال السياسي، ومنع 
  .السفر، وإعادة فتح المؤسسات، واحترام حقوق اإلنسان

  24/7/2011الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"ة تحقيق السالم يبدو مستحيالً إال في حال االعتراف بيهودي: نتنياهو .11
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، إن السالم مع            :  ووكاالت 48عرب  

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية عـن       . الفلسطينيين سيتحقق في حال اعترافهم بيهودية دولة إسرائيل       
 إنه رغم أن تحقيـق الـسالم مـع          نتنياهو قوله خالل مراسم أقيمت بجبل هرتزل بمدينة القدس المحتلة         

. إسرائيل وجاراتها يبدو مستحيالً، فإن السالم سيتحقق نهاية المطاف باالعتراف بيهودية دولة إسـرائيل             
رغم أن السالم يبدو بعيد المنال وأنه سيكون هناك الكثير من العقبات على طريق تحقيقه، إال                "وقال أيضا   

  ". أن السالم بيننا وبين جيراننا سيتحقق
  22/7/2011، 48موقع عرب

  
   من سيناريو إسقاط سلطة رام اهللاإسرائيلي تحذير .12

التحول الدراماتيكي فـي    "، من أن يقود     "رونين كوهين  "سرائيليحذّر الباحث السياسي اإل   : القدس المحتلة 
 ما وصفه    ومستوى متخذي القرارات في الكيان، اختبار      إلسرائيلية، األجهزة االستخبارية ا   "العالم العربي 

وقال كوهين إن    . سبتمبر القادم  -في الساحة الفلسطينية قبيل شهر أيلول     " قوس السيناريوهات المحتملة  "بـ
الـسور  "، كما حدث أثناء عملية      "انهيار السلطة الفلسطينية  "من بين تلك السيناريوهات المحتملة سيناريو       

  .2002عام " الواقي
د إعادة إحيائها وتأهيل مؤسساتها بدعم أمريكي وأوروبي، سياسي         وأكّد كوهين أن سلطة رام اهللا أثبتت بع       

وعسكري، على أنها قادرة على المحافظة على الهدوء النسبي في الضفة الغربية وكبح جمـاح حركـة                 
، معتبرا أن دولة االحتالل وأجهزتها االستخبارية تُفاجأ من مقدرة أجهزة أمن السلطة في تعقـب                "حماس"
  .بنجاح وبسرعة، حسب وصفه" البؤر المسلحة"

  23/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "مواجهة اإلرهاب" تعرض على النرويج مساعدتها في "إسرائيل" .13
تقدمت الحكومة اإلسرائيلية إلى نظيرتها النرويجية، الليلة الماضية، باقتراح مساعدتها : الناصرة

العمليات " تتعرض لها النرويج وتكون على غرار وأجهزتها العسكرية في مواجهة االعتداءات التي قد
، في العاصمة أوسلو وأسفرت عن مقتل سبعة وثمانين )22/7(التي وقعت أمس الجمعة " اإلرهابية

وأفادت اإلذاعة العبرية، أن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك  .شخصا، وفق اإلحصائيات الرسمية
هاتفية مع عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة النرويجية، للبحث أجرى الليلة الماضية سلسلة مكالمات 

التي " االعتداءات اإلرهابية"في العرض اإلسرائيلي القاضي بتقديم المساعدة الالزمة للنرويج في مواجهة 
  .قد تتعرض لها

مثل هذه ال حاجة لبالدهم ل"من جانبهم، رد المسؤولون النرويجيون العرض اإلسرائيلي، مؤكدين أن 
  ".المساعدات في الفترة الراهنة
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 23/7/2011قدس برس، 
  

  أمام الكنيست اإلسرائيلي بسبب أزمة السكن  الى تظاهرة مليونية غداًدعوة .14
تجري اليوم في اسرائيل تظاهرة مليونية احتجاجاً على تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الشقق الـسكنية فـي                 

ن المعتصمين بالميادين الرئيسية فى المدن اإلسرائيلية، لتنظـيم         إسرائيل، حيث دعا العديد من اإلسرائيليي     
وذكرت اإلذاعة العامة اإلسـرائيلية أن اآلالف        .تظاهرة كبرى أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس المحتلة       

وكـان المتظـاهرون     .من اإلسرائيليين سيشاركون أيضا فى موجة االحتجاجات االجتماعية فى إسرائيل         
بالقدس أعلنوا أنهم سينقلون خيمهم إلى      " تساهل" المعتصمون فى خيم أقاموها فى ميدان        ضد أزمة السكن  

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو اعلـن أنـه           .حديقة الورود الواقعة قرب مقر الكنيست     
  .يناضل من أجل معالجة أزمة السكن

بيب تعتبر االعلى في العالم، حيث يبلـغ عـدد          يذكر ان اسعار المنازل في كبرى المدن االسرائيلية تل ا         
سكان المدينة الواقعة وسط اسرائيل على شواطيء البحر االبيض المتوسط اكثر من مليون نسمة أي نحو                
خمس عدد سكان اسرائيل، وقد اندلع مؤخراً سجال حاد داخل اسرائيل تناول ليس فقـط غـالء اسـعار                   

ة، بل واالسباب االقتصادية واالجتماعية التي تـدعو سـكان          منازل تل ابيب وغير ها من المدن الرئيسي       
  .اسرائيل الى السكن في المدن الكبرى ال سيما تل ابيب

   24/7/2011، المستقبل، بيروت
  

  وخشيت من النووي اإلسرائيلي... واشنطن قللت من تهديدات السادات: 1973 حرب وثائق .15
أنه كـان بمقـدور     " هآرتس" ونشرتها صحيفة    1973كشفت وثائق سرية للخارجية األميركية عن حرب        

إسرائيل في العام ذاته تصنيع كميات قليلة من السالح النووي، وفق تقديرات االستخبارات األميركية التي               
يميل لصالح الدول العربية ما قد يدفع بالدولة العبرية إلستخدام          " ميزان األسلحة التقليدية  "قدرت حينها أن    

  .رب بعد التهديد بإستخدامهالسالح النووي في الح
 وثيقة كانت مصنفة سرية وسمحت الخارجية األميركية بنـشرها          1300والوثائق التي يصل عددها إلى      

 اإلسرائيلية والعربية خالل الحرب والفترة التـي        -أمس لتكشف جانباً إضافياَ من االتصاالت األميركية        
ثائق هي الرئيس األميركـي ريتـشارد نيكـسون         إن الشخصيات البارزة في الو    " هآرتس"وقالت  . سبقتها

ومساعده ووزير الخارجية الحقاً هنري كيسنجر، ورئيسة الوزراء اإلسرائيلية غولدا مئير ووزير األمن             
ف ياسر عرفات، التي    .ت.موشيه ديان والرئيس المصري أنور السادات والملك األردني حسين وزعيم م          

رت معه اتصاالت سرية في تلك المرحلة عبر عدة قنوات منهـا            تكشف الوثائق أن االدارة األميركية أج     
  .الملك المغربي

إن الوثائق تؤكد الفشل االستخباري والسياسي والعسكري اإلسرائيلي عـشية الحـرب،            " هآرتس"وقالت  
لكنها تكشف أن اإلدارة األميركية كانت قلقة من النووي اإلسرائيلي خالفاً للتقديرات السائدة في إسرائيل               

  .مع النووي اإلسرائيلي" تتعايش"بأن الواليات المتحدة 
، أي نحو شهر من انتهاء الحرب، التقـى         1973وتبين إحدى الوثائق أنه في في السابع عشر من نوفمبر           

وسأل رئيس األغلبية الديمقراطية في     . نيكسون مع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي       
لد، إن كانت لدى إسرائيل ومصر القدرة على انتاج السالح النـووي، فـرد              مجلس الشيوخ، مايك منسفي   

الـسوفييت لـم   "، وتابع أن "لدى إسرائيل القدرة على االنتاج بكميات قليلة، ومصر ال"نيكسون بالقول إن    
، لكن إذا لوحت إسرائيل بالسالح النـووي، فـإن الـسوفييت سـيردون              )إلى مصر (يدخلوا السالح بعد    

  ".ذاته وهذا أمر خطير جداً إلسرائيلباألسلوب 
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وتبين وثيقة أخرى أن آخر أيام الحرب، الرابع عشر من أكتوبر، عممت وكالة االستخبارات فـي وزارة                 
تفيد بأن فرص إسرائيل لالنتصار علـى الـدول         " خطرة"تقديرات سرية   ) دي آي إي  (الدفاع األميركية   

حتى لو تمكنوا الخروج من الصراع الحالي بشكل جيـد،          : "العربية في الحروب المقبلة قليلة، وجاء فيها      
، لذا تدعو الوثيقـة إلـى       "فلن يكون بمقدور اإلسرائيليين ضمان انتصارات سريعة وحاسمة في المستقبل         

ضمان دولي لحدود إسرائيل، أو ضمانة أميركية       "عدم االعتماد إلى الجيش اإلسرائيلي فقط بل تدعو إلى          
". حدود، أو اعالن إسرائيلي حازم باستخدام السالح النووي لضمان سالمة أراضيها          أحادية الجانب لهذه ال   

وقدر قسم االبحاث في البنتاغون إن لدى إسرائيل أسحلة نووية أو أنها قد تحـصل عليهـا فـي الفتـرة                  
لكن وفق  القريبة، وأنها ستقوم بالتلويح والتهديد بهذه االسلحة مستقبالً لردع الدول العربية من مهاجمتها،              

التقديرات األميركية، التهديد اإلسرائيلي لن يردع الدول العربية من مهاجمتها لظنهـا أن إسـرائيل لـن                 
  .تستخدم السالح النووي، كما أن بمقدور الدول العربية مهاجمة إسرائيل بأسلحة غير تقليدية
  22/7/2011، 48موقع عرب

  
  األقصىالمسجد  لشد الرحال إلى فلسطينيةدعوة  .16

دعا الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في فلسطين أمس السبت  :قنا - دس المحتلةالق
إلى تحرك عربي وإسالمي عاجل إلنقاذ مدينة القدس من واقع بالغ الخطورة، مؤكدا أن سلطات االحتالل 

 إن سلطات تصريح لهفي وقال  .تواصل اعتداءاتها بحق القدس والمسجد األقصى المبارك وما حوله
االحتالل تواصل بتسارع مكثف مصادرة األراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتهدم المنازل بحجة 

 ممن -البناء دون ترخيص، باإلضافة إلى إلزام المواطن بهدم منزله بنفسه، داعيا الفلسطينيين 
وشدد  . رمضان الكريم إلى شد الرحال إلى األقصى المبارك في شهر-يستطيعون دخول القدس المحتلة 

إن حقنا فيها شرعي "رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في فلسطين على أن القدس مدينة فلسطينية، قائال 
  ".واضح، وهي أمانة بأعناقنا، ويتوجب علينا العمل للمحافظة عليها

  24/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

  يطان في الضفة الغربيةغنيم يطلع وفداً امريكياً على أضرار الجدار واالست الوزير .17
اطلع وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار واالستيطان ماهر غنيم أمس السبت وفدا أمريكيا على 
 .األضرار التي ألحقها جدار الفصل العنصري بالفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة

غالبيتهم من المسيحيين " الميينالموحدين الع" وهو من مجموعة ،وأوضح خالل اجتماعه مع الوفد
 الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس، خصوصا على المقدسات ،األحرار البروتستانت

اإلسالمية والمسيحية في المدينة بهدف تهويدها وتهجير سكانها لتنفيذ مخططات االحتالل ومستوطنيه 
  .العنصرية بحق المدينة المقدسة

  24/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ادارات سجون االحتالل تشن حملة غير مسبوقة لضبط األجهزة الخليوية المهربة لدى األسرى: تقرير .18
ن عنوان االنتهاكات ، إ صدر أمسها في تقرير ل،قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين: رام اهللا

األسرى من تهريبها االسرائيلية هذه األيام بحق األسرى هو مالحقة أجهزة الهواتف الخليوية التي يتمكن 
إلى السجون، والتي تحولت الى عنوان للعدوان على كافة حقوق األسرى ومبررا لسلبهم كافة حقوقهم 

 بنيامين "سرائيلإ"ن رئيس وزراء إوقال التقرير  .اإلنسانية والمعيشية واالعتداء عليهم وعلى أهاليهم
من داخل السجون ونشر صورهم بات يهدد نتنياهو بنفسه أعطى انطباعا بأن قيام األسرى باالتصاالت 

األمن اإلسرائيلي، ويظهر األسرى وكأنهم يعيشون في فنادق خمس نجوم وفي رفاهية ما دفعه الى إعالن 
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العدوان عليهم بفرض سلسلة من التشديدات والعقوبات المجحفة بحقهم، وفي محاولة إلرضاء اليمين 
 اإلسرائيلي بأنه يسعى الى خلق مساواة بين ظروف اإلسرائيلي والعنصري في حكومته وفي المجتمع

 ليست دولة متسامحة وال توفر حياة "سرائيلإ"األسرى الفلسطينيين وظروف الجندي شاليط، وأن دولة 
  .إنسانية لألسرى بما فيها السماح لهم باالتصال

امهم وأجسادهم ليل نهار الى مداهمات وتفتيشات لغرفهم وأقسوقد بين التقرير أن االسرى يتعرضون 
على يد ما يسمى قوات نحشون القمعية وذلك إللقاء القبض على األجهزة التي يمتلكها األسرى بشكل 

  .ومع كل ذلك فشلت هذه القوات حتى اآلن في وضع حد لوجود أجهزة خلوية لدى األسرى. سري
 السجن يؤدي الى إن إلقاء القبض على أي جهاز مع أسير أو داخل قسم أو غرفة في: وقال التقرير

 شهور، والحرمان من 3فرض عقوبات جماعية على األسرى كالحرمان من الزيارات مدة تصل الى 
استالم مخصصات الكنتين، والحرمان من التعليم، إضافة الى عقوبات بزج أسرى في زنازين انفرادية 

الذين يتم العثور على لمدة محددة، وقد فرضت مئات اآلالف من الشواقل كغرامات مالية على األسرى 
وتشمل هذه العقوبات أهالي األسرى وأطفالهم  .أجهزة خليوية معهم يتم اقتطاعها من حسابهم الشخصي

وزوجاتهم إذا ما اكتشفت محاولة لتهريب األجهزة عبر الزيارات، حيث يتم حرمان العائلة من الزيارة 
جهاز خليوي بحوزته وتقديمه الى إضافة الى قيام شرطة السجون باعتقال من يلقى القبض على 

  .المحاكمة
وأمام فشل المالحقة الداخلية والقدرة على وضع حد لظاهرة وجود أجهزة اتصاالت لدى األسرى، قامت 
سلطات السجون بتركيب أجهزة للتشويش على االتصاالت، وبرغم آثارها الصحية المقلقة على األسرى 

  .ألسرى من البحث عن طرق إلجراء االتصاالتإال أن هذه األجهزة لم تستطع أن تمنع ا
 مؤخرا بقيامه بتهريب أجهزة الخليوي "هداريم"وقالت الوزارة ان اعتراف أحد السجانين في سجن 

لألسرى، قاد الى حملة واسعة من التفتيشات لغرف وأقسام المعتقلين، واقتياد عدد منهم للتحقيق، وزج 
  .م القائد مروان البرغوثيعدد آخر في زنازين انفرادية وعلى رأسه

  24/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   إسرائيلية جديدة لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقيةخطط .19
 ذكرت مصادر مقدسية أن طواقم تابعة لبلدية االحتالل :عبد الرحيم حسين، عالء المشهراوي، وكاالت

االحتالل، ألصقت إعالنات على مبانٍ ة بقوة من جنود ورجال شرطة ززعاإلسرائيلي في القدس، م
وجدران منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بالقدس الشرقية عاصمة فلسطين، 

 "كول هعير"وقالت صحيفة  . دونماً من األراضي من أجل توسيع بؤر االستيطان هناك136لمصادرة 
 وحدة 97 مبانٍ تضم 7القدس الشرقية إلقامة اإلسرائيلية إن البلدية ذاتها تستعد لتنفيذ مشروعين في 

 وحدة سكنية في مستوطنة 24 مبانٍ تضم 8 و"هار حوما"سكنية ومركزا تجاريا صغيرا في مستوطنة 
  ."بسجات زئيف"

  24/7/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   في المائة من مساحة األغوار الفلسطينية95 تنتزع "إسرائيل" .20
فتحي خضيرات أمس، إن ما تبقى " أنقذوا األغوار"نسق حملة  قال م:يوسف الشايب -رام اهللا 

 آالف مستوطن يهودي على 6 في المائة، في حين يسيطر 5للفلسطينيين من مساحة االغوار ال يتجاوز 
  . في المائة من مساحتها في وجه الفلسطينيين38نصف مساحة هذه المنطقة، التي اغلق االحتالل 

 1967ألف فلسطيني كانوا يعيشون في االغوار قبل احتاللها في العام  320وبين خضيرات أن نحوا من 
  . ألفا، وذلك بفعل صنوف التنكيل والضغوطات التي تمارسها سلطات االحتالل56فيما عددهم اليوم 
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حمل خضيرات السلطة الفلسطينية جزءا كبير من المسؤولية عما حدث ويحدث في من جهة أخرى، و
ات أوسلو كانت مجحفة كثيراً بحق األغوار، والسلطة الفلسطينية قبلت بهذه اتفاق: األغوار، قائالً

  .االتفاقات
  24/7/2011الغد، عمان، 

  
   الفلسطينية شجرة زيتون معمرة من أراضي بيت إكسا100 يسرق االحتالل .21

 شجرة زيتون معمرة من أراضي 100اقتلعت قوات االحتالل، منذ الخميس الماضي، ": وفا "–القدس 
وقال مسؤول حركة  .دة بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة، ونقلتها في شاحنات إلى جهة مجهولةبل

 نبيل حبابة، إن جيش قام بتسوية األرض في المكان بعد اقتالع األشجار في حين يواصل البلدةفتح في 
صل بين مستوطنة عمليات التجريف في محيط المنطقة منذ أسابيع بحجة حفر آبار للمياه وإقامة جدار يف

ن جنود  مشيراً في هذا السياق إلى أ.وبيت إكسا بهدف إحكام الطوق المفروض على القرية" راموت"
االحتالل اعتقلوا خالل عمليتهم في القرية طالب جامعي، لدى محاولته االحتجاج على قيام جرافات 

كما اعتدى جنود  .ئيس لها شجرة زيتون تعود لعائلته وتشكل مصدر الرزق الر42االحتالل باقتالع 
االحتالل بالضرب المبرح على مواطنين تواجدوا في المكان وحاولوا منع الجرافات من مواصلة عملها 

  .في اقتالع أشجار زيتونهم
  24/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
   في الضفة الغربية مواطنين خالل تظاهرة ضد االستيطان في بيت أمر10 إصابة .22

 من المواطنين ونشطاء السالم األجانب، جراء 10دة بيت أمر شمال الخليل، أمس أصيب في بل: الخليل
جنوب البلدة، فيما " كارمي تسور"قمع قوات االحتالل تظاهرة ضد االستيطان نظمت في محيط مستوطنة 
كيين اعتقال بعد االعتداء عليهما يذكرت لجنة مقاومة االستيطان، أن اثنين من نشطاء السالم األمر

  .ضرببال
  24/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
   في الضفة الغربيةعراق بورينقرية االحتالل يغلق  .23

أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، قرية عراق بورين، جنوب غربي نابلس، منطقة :  رام اهللا
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوة من المشاة . عسكرية مغلقة، لمنع المتضامنين من دخولها

  .سرائيلية تنتشر في المناطق الشمالية والجنوبية من القرية، وتالحق كل من يحاول التسلل إليهااإل
  24/7/2011الغد، عمان، 

  
   فلسطينية تعتزم مقاطعة منتجات االحتاللبلدة .24

أشهرت بلدة حوارة قُرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة أمس سالح المقاطعة في وجه االحتالل 
  .ي إللحاق الخسارة باقتصاده وحرمانه من أرباح تسويق منتجاته في األراضي الفلسطينيةاإلسرائيل

هناك سعي دائم في " في البلدة خالد منصور، "الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية"قال منسق و
ال، وبلدة حوارة السوق الفلسطينية لمقاطعة بضائع االحتالل باعتبار ذلك شكالً من أشكال المقاومة والنض

نموذج ألنها تعاني كثيراً من وجود منتجات المستوطنات، خاصة وأن المحال هناك مفتوحة لتصليح 
يجب أال تكون هناك حياة طبيعية بين المواطن الفلسطيني والمستوطن “وأضاف  ."مركبات للمستوطنين

  ".وال يجوز الي فلسطيني التعامل بشكل طبيعي وفتح دكانه لبضاعتهم ولهم
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وأعلن منصور أنه يتم اآلن التحضير إلطالق حملة شعبية قبيل شهر رمضان المبارك تحت شعار  
  ."إفطار ليس من صنع االحتالل"

  24/7/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  رفح األنفاق تنشط مجدداً مع تهريب بضائع رمضانيةفي : تقرير .25
ضية، ونشطت في تهريب العديد من السلع عاودت األنفاق نشاطها، خالل األيام الما :كتب محمد الجمل

ويؤكد عاملون في أنفاق  .والبضائع خاصة المواد الغذائية التي عادة ما تستهلك في شهر رمضان
التهريب أن الفترة الحالية تعتبر بمثابة موسم لألنفاق تكثر فيها عمليات التهريب لسلع معينة، موضحين 

 أن الفترة  أحد العاملين في األنفاق،بينقد و .ضائع الرمضانيةأن العديد من األنفاق بدأت تركز على الب
الحالية تشهد تهريب سلع وبضائع يستهلكها المواطنون في رمضان، وبعد ذلك يبدأ تهريب حاجيات وسلع 

، ورغم ارتياحه لعودة النشاط لألنفاق إال أنه .العيد ومالبس وقرطاسية لمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
 أن استقرار األوضاع وسهولة عمليات التهريب مرتبطة بعدة أمور، أبرزها الغارات اإلسرائيلية أكدفقد 

   .والحمالت المصرية التي قد تستهدف األنفاق في الجانب اآلخر من الحدود
أكد باعة في األسواق أن األخيرة بدأت تعاني حالة تشبع بالبضائع خاصة التي تستهلك في من جهتهم 
وتوقعوا أن تشهد أسعار تلك السلع انخفاضا كبيرا في الفترة المقبلة في ظل استمرار  .لالشهر الفضي

  .أزمة الرواتب وضعف الحركة الشرائية
  24/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
  غزة تشهد طفرة في المشاريع االستهالكية والترفيهية: تقرير .26

دل إقبال أصحاب رؤوس األموال الجدد  شهدت غزة خالل اآلونة األخيرة طفرة في مع: حامد جاد-غزة 
على  االستثمار في جملة من المشاريع االستهالكية والترفيهية كالمنتجعات السياحية والمراكز التجارية 

وغيرها من المشاريع التي تتميز بالدرجة األولى بقدرتها على تحقيق إيرادات مجزية " الموالت"
  .   د غزة المحاصرألصحابها أكثر مما تحققه من نمو في اقتصا
الواقع غرب مدينة غزة الذي يعد أكبر مركز " مول األندلسية"األربعاء الماضي افتتحت الحكومة المقالة 

 متر 800تجاري في قطاع غزة والثاني الذي يقام خالل عام حيث أقيم هذا المركز التجاري على مساحة 
  .عه في غزةويضم ثالثة طوابق يتوسطها سلم كهربائي يعد االول من نو

" منتدى الرئيس"أما الشهر الماضي فافتتح منتجع الهدى الذي أقيم على أنقاض مقر الرئاسة الفلسطينية 
المطل مباشرة على شاطئ غزة حيث خصص القائمون على هذا المنتجع عضويات لموظفي الحكومة 

غزي سيما محدودي الدخل المقالة بقيمة رمزية وان كان رواد هذا المنتجع من مختلف شرائح المجتمع ال
وذلك بالمقارنة مع منتجع مجاور له " دينارين"حيث تبلغ رسوم دخول األسرة الواحدة عشرة شواقل 

يعرف بمنتجع شاليهات غزة شبه المقتصر دخوله على ميسوري الحال حيث يتقاضى القائمون عليه 
  .دينارين عن كل فرد

غزة جلها أقيم على امتداد الشاطئ وعلى األراضي مشاريع كثيرة أقيمت في مناطق مختلفة من قطاع 
المحررة، المستوطنات سابقاً التي خصصت مساحة كبيرة منها لزراعة أصناف مختلفة من الفواكه 
والخضار التي باتت إلى حد ما تغطي احتياجات أهالي غزة من هذه األصناف حيث يعد هذا المشروع 

حكومة المقالة لتشغيل العمالة وتوفير بعض المنتجات الغذائية النباتية من أبرز المشاريع التي نفذتها ال
  .   محليا فيما جل المشاريع األخرى تصنف كمشاريع استهالكية

هذا "اعتبر أن " مول األندلسية"وزير االقتصاد لدى الحكومة المقالة عالء الرفاتي الذي افتتح أخيرا 
تجارة الداخلية في غزة خاصة في ظل فصل الصيف الحالي المركز التجاري مؤشر إلى انتعاش حركة ال
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الذي شهد زيارة عدد كبير من الوافدين معربا عن دعم ومساندة وزارته لهذه المشاريع وحرصها على 
  ".تقديم المساعدة للقطاع الخاص وتوفير كل ما يحتاجه من سياسات قانونية وغيرها

فاعتبر أن " بال تريد"تجارية في مركز التجارة الفلسطيني أما محمد سليم سكيك المتابع لشؤون الحركة ال
هذه المشاريع قد تخلق أجواء من االستقرار على مستوى توفير مختلف السلع والمنتجات االستهالكية إال 

  .أن هذه المشاريع ال ترتقي إلى ما هو مطلوب تحقيقه من تنمية اقتصادية في غزة
 وجهة النظر المذكورة مؤكدا أن إعادة إنعاش اقتصاد غزة ويتفق رجل األعمال علي أبو شهال مع

يستوجب تشغيل الصناعة المحلية بمختلف تخصصاتها وتمكينها من تصدير منتجاتها إلى الخارج وإن 
تعثر هذا األمر حتى اآلن فيتوجب االعتماد على الصناعة المحلية وفقا لقدراتها المتاحة في توفير المنتج 

بدال من االعتماد فقط على تسويق السلع األجنبية وتحويل مجتمع غزة الى مجتمع المحلي ألهالي غزة 
  .استهالكي

وفي سياق متصل كشف أخيرا وزير األشغال لدى الحكومة المقالة يوسف المنسي أن وزارته شرعت في 
مجمع األجهزة " دونما على أرض السرايا 44إعداد دراسة لمشروع إقامة مول تجاري على مساحة 

وبين المنسي أن هذا المول سيكون األكبر من نوعه في قطاع غزة حيث  .وسط مدينة غزة" ألمنية سابقاا
يتم تخصيص مساحات لحدائق ومركز تجاري ضخم ومراكز ثقافية وممرات تحت األرض وعلى 

  .جانبيها، ومواقف للسيارات والعديد من المباني الداخلية
  24/7/2011الغد، عمان، 

  
   االماراتية مليون درهم تنفذه مؤسسة زايد بن سلطان33ي فلسطين بكلفة  صحي فمشروع .27

تنفذ مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية، أكبر مشروع صحي من نوعه في 
الشرق األوسط، يقوم بتطعيم األطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد أمراض الحمى 

ويقول سالم عبيد الظاهري، المدير العام للمؤسسة، إن هذا  .هابات الرئوية والسحاياالشوكية وااللت
 ألف طفل 170 مليون درهم، ويستهدف نحو 33المشروع الصحي، يكلف تسعة ماليين دوالر، أي نحو 

فلسطيني، موضحاً ان المشروع يستمر لمدة ثالث سنوات، وقد بدأت المرحلة األولى منه في شهر 
  . ويتم تنفيذه على ثالث مراحل2013 وينتهي العمل به في عام 2010ن العام الماضي سبتمبر م
ثمن الدكتور فتحي ابو مغلي، وزير الصحة الفلسطيني، هذا الدعم اإلماراتي السخي، مضيفاً ان من جهته 

» اءلقاحات االطفال االغني«اللقاحات التي تعطى ألطفال فلسطين من خالل هذا المشروع يطلق عليها 
 دوالراً من خالل إعطائه ثالثة طعومات على 120 دوالراً ويكلف الطفل 40ألن قيمة الطعم الواحد 

ثالث مراحل من عمره، مشيراً الى ان هذه التكاليف ال تستطيع األسرة الفلسطينية توفيرها ألطفالها، 
  .نظراً لضيق حالها بسبب ظروف االحتالل

  24/7/2011البيان، دبي، 
  

  ة يولد مختوناطفل في غز .28
في حالة تعد من الحاالت النادرة وضعت سيدة فلسطينية طفل مختوناً، بمركز يافا الطبي :  البيان–غزة 

 والد الطفل أن األطباء الذين أشرفوا على والدة طفله، أكدوا له أن قد ذكرو. بدير البلح وسط قطاع غزة
الت المحدودة جداً، وأوضحوا له إن حالة حالة والدة الطفل بهذه الوضعية وهو مختون حالة من الحا

المولود مستقرة تماماً وال تحتاج إلى أي تدخل جراحي، وأن طهارته كانت خلقة ربانية، مشيرا إلى أن 
  .األطباء نصحوه بتسميته إما إبراهيم أو موسى فاستجاب لهم وسماه موسى

 24/7/2011البيان، دبي، 
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  2011 -2010 الثانوية العامة للعام الدارسي نتائجصدور : الضفة الغربية وقطاع غزة .29
اعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة والضفة الغربية نتـائج الثانويـة العامـة للعـام                : رام اهللا / غزة  

، حيث تقدم للتوجيهي لهذا العـام فـي كافـة           %57، حيث كانت نسبة النجاح      2011 -2010الدارسي  
  . طالب50608 طالب، نجح منهم 87396محافظات الضفة 

وقال وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم، جهاد زكارنة إن الوزارة ال زالـت تتـابع موضـوع تقـديم                   
األسرى االمتحانات في السجون، وهناك بوادر إيجابية، وأنها ستبدأ خطة تغيير تضمن تطـوير التعلـيم                

  .للنهوض والرقي بالمستوى التعليمي في فلسطين، وستبدأ تطبيقها قريباً
لقد رفعت اصوات كثيرة ، بعضها يطالب بتغيير امتحان الثانوية العامة وبعضها ذهب بعيـدا               : وأضاف

يطالب بالغاء االمتحان او يحتج على بعض االسئلة، ولقد استمعت الوزارة بصدر رحب الى كل هذا النقد                 
ة التربية والتعليم فقط،    من منطلق ايمانها اوال بأن التعليم هو من مسؤولية الجميع وأن مصدره ليس وزار             

وانطالقاً من ذلك كله فإن الوزارة ستبدأ قريباً ببناء خطة التغيير وتحديد معالمها بما يـضمن مـصلحة                  
ابنائنا وراحتهم النفسية، وبما يكفل تطوير التعليم ليكون رافعة حقيقة للنهضة والرقي، ولن يتم ذلـك إال                 

لم والطالب وهو ما تعمل عليه الوزارة في خطتها الخمسية          بتعليم نوعي في كافة عناصره، المنهج والمع      
  .، وفي استراتيجية تأهيل المعلمين، وبناء نظام للمساءلة يسهم في صنع السياسات والقرارات

 بنسة 50608 مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 87396وأوضح أن عدد المتقدمين في كافة الفروع بلغ        
  :ع كما يليموزعين على الفرو% 57.9بلغت 

  الطلبة النظاميون
، وفي  %58.6 مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين منهم       51095بلغ عدد المتقدمين في فرع العلوم االنسانية        

، كما بلغ عدد المتقدمين فـي       %78.1 مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين منهم منهم        15452الفرع العلمي   
بلغ عدد المتقدمين في كافة الفـروع        %.60 منهم    مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين    4495الفروع المهنية   

  %.36.2 مشتركا، وبلغت نسبة الناجحين منهم 16354
 24/7/2011وكالة سما، 

  
   تطورات األوضاع في المنطقةاردوغان نظيرهالبخيت يبحث مع  .30

أجرى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مباحثات في اسطنبول بعد ظهر أمس : )بترا(-اسطنبول 
سبت مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تركزت على العالقات الثنائية وسبل تعزيز ال

  .التعاون والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا االقليمية
تعزيز عالقات التعاون بين االردن وتركيا عن واعرب البخيت في مؤتمر صحافي مشترك مع اردوغان 

ة المتينة للعالقات االردنية التركية في كافة الحقب والمراحل التاريخية مستندة بذلك على القاعدة التاريخي
االردن يقدر عاليا ما تبذله تركيا من جهود "وقال البخيت أيضا إن  .وعلى مستوى قيادة وشعبي البلدين

كبيرة على المستوى االقليمي لدعم االستقرار والذي تشكل القضية الفلسطينية جوهره باعتبارها قضية 
ركزية ترتبط بها أزمات كثيرة في الشرق االوسط مضيفا اننا نعتبر تركيا عامال رئيسيا للتوازن م

  ".واالستقرار في المنطقة
ولفت الى ان هذا الوقت الذي يشهد تحوالت في المنطقة يستدعي تكثيف التشاور واللقاءات بين 

 الراهنة، منوها الى ان المواقف المسؤولين االردنيين واالتراك للخروج برؤى موحدة تجاه القضايا
والرؤى بين البلدين تكاد تتطابق في كل القضايا خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واصرارهما على 

  .حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
لقد بحثنا "، مضيفا "كل المراحل التاريخية سندعم االخوة الفلسطينيين كما فعلنا دوما في "وقال البخيت 

  ".كافة القضايا االقليمية حيث عكست المباحثات تماثال وتطابقا في وجهات نظر البلدين تجاهها
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واشار البخيت الى انه تم الحديث حول آليات التعاون الثنائي بين البلدين استنادا الى االتفاقيات المبرمة 
توسيع آفاق التعاون في المجاالت االستثمارية والتجارية والسياحية والثقافية، بينهما والمبادرات الثنائية ل

الفتا الى انه تم توجيه دعوة لمجلس الشراكة االردني التركي المنبثق عن اتفاقية التجارة الحرة لعقد 
  .اجتماع له

نا مشتركة تجاه النزاع وقال تبادلنا وجهات النظر حيال القضايا االقليمية ومن الواضح ان اهدافنا ومواقف
الفلسطيني االسرائيلي الذي يجب ان يحل عبر اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف اضافة الى 
التطورات في الشرق االوسط وشمال افريقيا منوها بالدور المهم الذي يلعبه االردن ازاء القضية 

ان الى ان الجانبين اكدا اهمية ولفت اردوغ .الفلسطينية بشكل عام وموضوع القدس بشكل خاص 
  .المصالحة الفلسطينية واعتبراها تطورا مهما لخدمة القضية الفلسطينية

  24/7/2011الغد،عمان، 
  

   عن قطاع غزة  دون اعتذار ورفع الحصار"إسرائيل"ال تطبيع مع : أردوغان .31
 في  فراء الفلسطينيين أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لدى افتتاحه اجتماع الس          : اسطنبول

دعم تركيا للجهـد الفلـسطيني لنيـل        أسطنبول بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس،         
اننا كتركيا نؤيد بكل حزم وصرامة موقف فلسطين بالحـصول علـى            "االعتراف بالدولة الفلسطينية وقال   

  "آلن ان تقوم بذلك عضوية األمم المتحدة ونطلب من الدول التي لم تعترف بفلسطين حتى ا
كونوا على ثقة انكم لستم وحيدين في جهودكم ولن تبقوا وحدكم، ان تركيا وقفت وستقف الى                : وأضاف  
  .جانبكم

واسـتهل   .نصف قلبي مكة والنصف اآلخر المدينة، والقدس يغطي عليها بمثابة الستارة          : وقال أردوغان   
ي العيون الدامعات لألمهات الفلسطينيات واآلباء      أرحب بكم من صميم قلبي، احي     : اردوغان كلمته بالقول  

  .الفلسطينيين واحيي األطفال الفلسطينيين واقبل عيونهم فردا فردا
عندما تم نقل مـساعدات إنـسانية مـن         : واكد تمسك تركيا بشروطها إلعادة العالقات مع إسرائيل وقال        

ناف للقوانين الدولية اإلنسانية تـسبب       في المياه اإلقليمية وفي اجراء م      2010اسطنبول الى غزة في عام      
الجنود اإلسرائيليون باستشهاد تسعة من اخوتنا، إننا نتذكرهم بالرحمة ونرجو من اهللا ان يدخلهم فـسيح                

  .جناته، ان ذكريات هؤالء اإلخوة ورسالتهم واإلبادة التي تعرضوا لها لن ننساها ولم ننساها
افة القيم اإلنسانية من خالل هذه العملية غير المـشروعة واذا           إسرائيل انتهكت القيم الدولية وك    : وأضاف  

لم تعتذر بشكل رسمي وإذا لم تدفع التعويضات لإلخوة الذين فقدوا حياتهم واذا لم تقم برفع الحصار الذي                  
  .تفرضه على غزة فانه ال يمكن التفكير بأن العالقات ستعود لمجراها الطبيعي بين الدولتين

ن الذين يمارسون السياسة من خالل الظلم والذين يعتقدون ان الظلم سيدوم الى األبـد               ا: وتابع اردوغان   
فان الحقد والكراهية سيتغلب عليهم، ال يمكن ألي معتقد من المعتقدات ان يبيح قتل الناس بشكل وحشي،                 

وقف نراه فـي    ونفس الم "من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا        "فالقرآن الكريم يقول في سورة المائدة ان        
ال تقتل الناس وال تزني وال تسرق وال تدلي بشهادة كاذبة واحتـرم والـديك               : اإلنجيل ايضا حيث يقول   

ال تقتل الناس، وبالتالي فانه في هذه الحالة كيـف يـتم            : واظهر المحبة للناس، وكذلك في التوراة نقرأ        
نيران ويقتلون األبرياء من ظهورهم     توضيح الظلم الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، عندما يطلقون ال         

لقد كانت السفن مليئة باحتياجات السكان من أدوية وأغذية ومالبس فكيف توجه األسـلحة الـى سـفراء                  
  .الرحمة

ان القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل قضية كـل مـن يريـد العدالـة                 "وشدد على   
 قضية كل انسان ، وهي تعود لعشرات السنوات وحلها ليس           والحقوق والحريات ايا كانت معتقداتهم، فهي     

  ".مهما للسالم اإلقليمي فحسب بل للسالم العالمي فهي قضية حيوية وهامة للغاية
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قد تكون األنظار وجهت بشكل كبير الى ليبيا ومصر والتطورات الحاصلة في سورية، ولكن لـم                : وقال
لة ألن القضية الفلسطينية هي قضية تركيا وان كافـة       ولن نغض النظر عن قضية الشعب الفلسطيني العاد       

 عامـا علـى   60هموم اإلخوة الفلسطينيين هي همومنا وعدم حصول االخوة الفلسطينيين منذ اكثر مـن   
  .دولتهم هو أمر ال يمكن ان تتقبله اإلنسانية بتاتا

دولي ان يعطي االمتيـاز     ان الوضع القائم ال يمكن ان يستمر ، وال يمكن للمجتمع ال           "واكد اردوغان على    
لبعض الدول الرتكاب الجرائم، فال يمكن منح احد االمتياز النتهاك القوانين الدولية وال يمكن التعامل مع                

  ".دول فوق القانون، فاألمور ال يمكن ان تستمر على هذا النحو
 يبقى عائقـا امـام      ان إسرائيل هي التي تمتنع عن اتخاذ خطوات باتجاه السالم واالستقرار وهذا           : وتابع  

السالم العالمي، وبالتالي ال يمكن القبول باستمرار هذا الوضع ، انظروا الى الـشرق األوسـط وشـمال                  
افريقيا فان الشعوب اتخذت مواقف ضد األنظمة المتصلبة وازاء هذه التطورات ، واكثر جهة يجـب ان                 

ت حجة األمن ان تحـرم الـشعب        تستخلص الدروس هي الحكومة اإلسرائيلية ، وال يمكن إلسرائيل تح         
  ".الفلسطيني من إقامة دولته، فيجب ان تتوقف هذه المأساة وان يقال كفى

ان النساء واألطفال يتعرضون لمعاملة غير انسانية ويتم هضم ابسط حقوقهم والكل قلـق ازاء               "واضاف  
وحيد الذي يرغبونه هو    هذا األمر، الكل في المنطقة يريدون التعايش متسالمين جنبا الى جنب والشيء ال            

  ".السالم ورغبتهم الوحيدة هي االستقرار 
ان أحداث البحر المتوسط والتطورات الحاصلة في الشرق األوسط تهمنـا بـشكل             "واشار اردوغان الى    

مباشر دوما، وفيما يتعلق بالظروف اإلقليمية الجديدة والفرص الجديدة فانها ستأتي بتهديـدات محتملـة،               
رك ذلك ايضا، فما يجري ال يؤثر على شعوب المنطقة فحسب بـل علـى اإلنـسانية                 ولذلك يجب ان ند   

  ".جمعاء
في حل وضع القدس فانه يجب الحفاظ على اإلرث الثقافي المتعدد، فالقدس علـى مـدار                "وأشار الى انه    

الـذي  التاريخ كانت لمختلف األديان واألعراق مدينة للسالم، ولهذا السبب فانه ما لم تتخلص من االذى                
تواجهه اليوم فال يمكن تحقيق االستقرار واالمن ال في الشرق االوسط وال المناطق األخـرى، فيمـا ان                  

  ".اإلجراءات األحادية في المدينة ستزيد المشكلة المعقدة تعقيداً 
ان نشاطات المستوطنات وتوسيعها والتدخالت بالتراث العربـي واإلسـالمي وإخـراج            "وقال اردوغان   

ن من منازلهم من قبل المستوطنين وتعرضهم للعنف من قبل المـستوطنين وسـلب حقـوقهم                الفلسطينيي
وفرض القيود على تحركهم وعدم السماح للمؤسسات الفلسطينية بممارسة نشاطاتها في القدس هو امر ال               

ين ويجب  يمكن تقبله بتاتاً، فإسرائيل فيما يتعلق بالقدس الشرقية يجب ان تقبل بهذه المدينة عاصمة لفلسط              
السماح بتوفر الظروف التي تسمح للطرفين بالتعايش السلمي، ويجب احترام الحقوق ويجب تطوير حـل               

  ".مشترك لهذه المشكلة المشتركة
ان تركيا اعتبرت القضية الفلسطينية قضيتها ودافعت عنها، وفي هذا اإلطار فاننا كتركيا مـع               "واضاف  

س دولتين، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الـشرقية       اإلسرائيلي على اسا  -حل للصراع الفلسطيني  
  ".وتتمتع بالسيادة، وإننا سنقدم بكامل قوتنا دعمنا لهذا المفهوم 

يجب ان تكون هناك دولة فلسطينية وان المستوطنات هي العائق األهـم امـام              "وشدد اردوغان على انه   
العراقيل امـام ممارسـة الفلـسطينيين       عملية السالم، ويجب ان تتوقف على وجه السرعة ويجب وقف           

نشاطاتهم االقتصادية وإزالة القيود المفروضة على الحركة على وجه السرعة، ويجب رفع الحصار غير              
اإلنساني المفروض على مليون ونصف مليون فلسطيني الذين يعيشون في غزة، فما يحصل امر غيـر                 

 السرعة، ويجب السماح بإيصال االحتياجات      قانوني وغير مشروع وغير إنساني ويجب ازالته على وجه        
  ".اإلنسانية الضرورية، ويجب على المجتمع الدولي بأكمله ان يتحرك لوقف هذه التراجيديا 
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من هنا أنادي األمم المتحدة والواليات المتحدة األميركية واألوساط الدولية بالتوقف عـن غـض               "وقال  
ري، واذا ما استمر هذا التعامل غير اإلنساني فأنني أقـول           النظر عن المعاملة غير اإلنسانية تجاه ما يج       

  ".بكل صراحة انهم سيكونون أيضاً من مرتكبي هذه الجريمة
أتحدث كأخ لكم ، يجب ان تتحدوا فيما بينكم ويجب ان نحقق النجـاح              "ودعا الى الوحدة الفلسطينية وقال      

الوحدة، اذا لم يحقق الفلسطينيون السالم فيمـا  في هذا األمر، فبالتأكيد ان تحقيق الحل التاريخي يمر عبر           
بينهم وما داموا منقسمين فيما بينهم فانه بالنسبة لفلسطين وبالنسبة لتركيا التي تقدم لهم فأنهم لن يحصلوا                 
على ما يرغبون، أتعلمون ماذا يقولون لنا، يقولون ان الفلسطينيين ليسوا موحدين فيما بيـنهم، فلمـاذا ال                  

مساعي، فلنقم على وجه السرعة بحل هذه القضية، يجب تشكيل حكومة مهنية على وجـه               تبذلون هذه ال  
  ".السرعة 

  24/7/2011، األيام، رام اهللا
  

  "مضيعة للوقت"المفاوضات مع إسرائيل : نبيل العربي .32
وصف الدكتور نبيل العربي، األمين العام للجامعة العربية، المفاوضات مع الجانب اإلسـرائيلي             : القاهرة
، مؤكدا في الوقت ذاته على الدعم العربي للتوجه إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف              "مضيعة للوقت "بأنها  

  .1967بدولة فلسطينية على حدود عام 
إن هناك إصرارا على التوجه لألمم المتحدة       ": "ائتالف شباب الوحدة العربية   "وقال العربي، خالل لقاء مع      

  ".1967ة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام للحصول علي قرار دولي بإقام
  23/7/2011قدس برس، 

  
  تدين الهجوم على مخيم الشباب النرويجي الداعم لغزة" لرفع الحصار األوروبيةالحملة " .33

، ومقرها بروكسيل، الهجوم الذي "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"استنكرت : بروكسيل
، وأدى إلى سقوط العشرات من )22/7(النرويجي، أمس الجمعة " حزب العمال"بة استهدف مخيم شبي

كان يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة "القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن المخيم 
  ".ويدعم الحقوق الفلسطينية

ي هذه االعتداءات؛ فإن سفك إنه بغض النظر عن هوية الضالعين ف: "وقالت الحملة، في بيان اليوم السبت
، مشددة على عدم إمكانية تبريرها بأي ذريعة "دماء اآلمنين أو ترويعهم هو مسعى مدان بأقسى العبارات

  ".كانت، عالوة على انتهاكها المبادئ اإلنسانية وااللتزامات األخالقية
حل ضيفًا يوم الخميس "ولفتت الحملة النظر إلى أن وزير الخارجية النرويجي جوناس غارستور، 

، على المخيم الشبابي، وكان أحد المواضيع الهامة التي تم مناقشتها القضية الفلسطينية، )21/7(الماضي 
، مشيرة إلى أن العلم الفلسطيني والالفتات المنددة "وبالخصوص رفع الحصار المفروض على قطاع غزة

  .خيمبالحصار والجرائم الصهيونية كانت ترفرف في أنحاء الم
، "ستبقى تتذكر كل من وقف إلى جانب الفلسطينيين في غزة المحاصرة"وأكدت الحملة األوروبية أنها 

حري بالجميع مواجهة الموقف بالعمل "داعية المجتمع النرويجي بأطيافه المتنوعة، إلى التماسك، قائلة 
لم االجتماعي وأمان المواطنين سويا ضمن فضاء دولة القانون، وعلى تفويت الفرصة ألي عابث بالس

  ".كافّة
  23/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   ينشئون قائمة سوداء ألفراد اللوبي الصهيوني بإيطالياإيطاليون .34
أنشأ مدونون إيطاليون ينشطون على شبكة االنترنت، قائمة سوداء تضم أسماء عشرات : روما

بارزة بإيطاليا، غالبيتها من األكاديميين ورجال األعمال الشخصيات اليهودية اإليطالية الكبيرة وال
  .والقضاء المشهورين

، عبارات تهكميةً بحق عدد "اللوبي اإلسرائيلي في الجامعات اإليطالية"وتتضمن القائمة التي حملت اسم 
عاصمة ، وعمدة ال"ريكاردو باشيفيشي"من أعمدة الجالية اليهودية في روما، من ضمنهم رئيس الجالية 

  ".جياني أليمانو"
وأعلنت شرطة االتصاالت والبريد اإليطالي أنها تعكف على تقصي حقيقة هذه القائمة والمسؤول عن 

حدثٌ متكرر وقد ظهرت "إنشائها، فيما تنظر الحكومة اإليطالية بقلق بالغٍ لها، والتي أشارت إلى أنها 
  ".مرات عديدةً في السابق

  23/7/2011م، المركز الفلسطيني لإلعال
  

  لسلطة الفلسطينيةعن ايهدد بوقف المساعدات " النواب األمريكي" ": بوستجيروزاليم" .35
اإلسرائيلية، السبت  أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس " جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة : القدس المحتلة

خل عن مبادرتها في األمم النواب األمريكي ستجمد المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية إذا لم تت
  .المتحدة حول إعالن دولة فلسطينية وتعود إلى طاولة التفاوض

ديمقراطي (وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها اإللكتروني أن النائب األمريكي اليوت انجل 
عالن مرر مشروعي قانون عبر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليلة الماضية يج) من نيويورك

المساعدة األمريكية للسلطة مشروطا بوقف مبادرتها لالمم المتحدة واستئناف محادثات السالم مع إسرائيل 
  .حسبما قال بيان لمكتب انجل

إذا شرع الفلسطينيون في مسألة إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد أو الحصول على "وجاء في البيان 
وتابع أن أحد  "اليات المتحدة قطع المساعدات للسلطة الفلسطينيةاعتراف أممي بذلك فإنه سيتعين على الو

  . إلعداد شعبهم لتحقيق السالمنالفلسطينيياألسباب الرئيسية لفشل عملية أوسلو يكمن في عدم تأهب 
  24/7/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  !إلى شركة.. سرائيل من حلم الى دولةإ .36

  حسن البطل
ستنهار فلسطين بعـد    : نهارت إسرائيل غداً؟ ولدي جواب غير افتراضي      ماذا لو ا  : لدي سؤال افتراضي  

الثورة الفلسطينية أبان المنفى لم تنجح فـي        : والدليل.. هل هذا وذاك مجاز محض؟ كال، ليس مجازاً       . غد
مسار تحطـم، او    : النظام العربي، لكن السلطة الفلسطينية قد تنجح في رسم مسار جديد السرائيل           " تثوير"

  . جديدةانطالقة
لماذا؟ ألنها تقضم مكامن تفردها وقوتها على النظام العربي الفاسد، أي مؤسسات ديمقراطيتها الغريبة أو               

  .والمحكمة العليا.. الكنيست.. االحزاب.. الجيش.. تسارع في تآكل ذخائر هذه الديمقراطية
ل قد يبدو للبعض منـا      في الجيش، الذي هو أقوى جيوش المنطقة، وأحد أقوى جيوش العالم، يدور سجا            

هل هو جيش الرب، أم جيش الدولة الصهيونية؟ بماذا يذكر الجيش قتاله في حروبه؟ هل بعبارة                . هامشياً
  .67بدأ هذا منذ حرب حزيران . قتلى الحروب" يذكر الرب"أم .." يذكر شعب اسرائيل"

ار فرصة الترقي االقتـصادي     الجيش هو البوتقة والمصهر ومعلم اللغة العبرية للقادمين الجدد، وهو ص          
  ".جيش الرب"الجيش تدريجياً ليصير " تهويد"اآلن، يتم .. لكبار ضباطه وحتى جنوده
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 مقعداً في كنيست مـن      54بإحرازه  " العمل"األحزاب جميعها تحلم بما حققه، ذات دورة انتخابات، حزب          
لكنيست المـسعورة، والمحكمـة     والجيش والكيبوتس المتالشي، وا   (الحزب الذي بني الدولة     .  مقعداً 120

. بقيادة أيهود باراك نسبة الحسم لدخول الكنيست المقبلة       " المستقبل"قد ال يجتاز تحت اسم      ) العليا المترددة 
الثقة العامة باالحزاب ال    ". اسرائيل بيتنا "أو  " شاس"المنشقون عنه قد ال يحرزون مقاعد تزيد على مقاعد          

  .ال تعيش أكثر من دورة كنيست واحدة" رنبوب كو"تنفك عن التدهور، وأحزاب 
صارت ماكينة تشريع لقوانين عنـصرية وشـبه        . هذه أكثر كنيست يمينية في تاريخ اسرائيل      : الكنيست

المجتمع يميل نحو اليمين القوماني والـديني،       . عنصرية، تليق بالحكومة األكثر يمينية في تاريخ اسرائيل       
  .الياًومعه يميل الجيش واالحزاب والكنيست ت

بقيت المحكمة العليا حصناً أخيراً للتعقل الليبرالي والقانوني، وهي متهمة مـن جانـب يمـين الجـيش                  
، وتجري محاوالت ومناوشات لتغيير تركيبتهـا       "اليسار"والحكومة واالحزاب والبرلمان، بأنها تميل الى       

  .عن طريق تغيير طريقة اختبار القضاة
الليبراليـة  " هـآرتس "عامة، وصوت الجيش االسرائيلي، يكفي داللة أن        هناك الصحافة أيضاً، واالذاعة ال    

المجانيـة اليمنيـة، المقربـة مـن     " اسرائيل اليوم"من إجمالي الصحف، بينما توزع صحيفة % 6توزع  
  .من االجمالي% 36نتنياهو، حوالي 

قد بدأ هذا التطـور     و" دولة ديمقراطية "هذا تطور متسارع واعتالل متسارع لألركان التي تجعل اسرائيل          
وطفـرة  .. وتحويل الشيكل عملة قابلة للتداول الحر     " ثورة الهاي تيك  "منذ تحرير االقتصاد االسرائيلي، و    

  !االستيطان
لكن، ترافق هذا التطور مع تآكل في حجم الطبقة الوسطى، التي تزيد قليالً عن ربع المجتمـع، والتـي                   

 األكبر لصالح مساعدة المجتمع األصولي متزايد الحجـم،         تتحمل العبء األكبر في النمو وتدفع الضريبة      
المتمتع بامتيازات هو والمجتمع االستيطاني اليهودي، ومن الطبقة الوسطى تندلع هـذه األيـام حركـة                

لم تعد هناك سوى بقايـا لالشـتراكية الـصهيونية، بينمـا            . احتجاج المسكن، بعد احتجاج أسعار الجبنة     
واآلن يريدون بيتاً في تـل      " المعبراة"كان المهاجرون يقيمون في     ".  خنزيرية رأسمالية"يتحدثون اآلن عن    

  .أبيب أو المستوطنات
الذي يكتـل   " الخطر الوجودي " هذا تطور قد يكون طبيعياً في اسرائيل والعالم، لكن دولة أدمنت تهديدات           

نوويـة، وعـن أكبـر      قوى المجتمع، تبحث عنه فال تجده إال في صراخ هستيري زائد جداً عن إيران ال              
وهي جميعها مخاطر قادرة    .. وعن صواريخ حزب اهللا وحماس    " 50انعطافة  "مناورات في تاريخ الدولة     

الدوليـة بـسبب الحملـة      " نزع الـشرعية  "والخطر األكبر هو    .. اسرائيل على مواجهتها بالقوة الناجعة    
  !الفلسطينية لالعتراف الدولي

 اسرائيل، لكن الخطر سياسي هو الحل العادل بـدولتين، الـذي            الحقيقة، ال يوجد خطر أمني ساحق يهدد      
  .يهودية" دولة شريعة"غايتها تحويل الدولة .. يدفع الكنيست الى حمأة قوانين عنصرية متالحقة

العلمانيون الصهاينة لن يقبلوا بهذا، وبسلب الدولة منهم، وفي غياب خطر أمني وجودي، قد يبدأ الصدام                
  .يون، ويغادرون اسرائيل، وينهار المشروع الصهيوني لصالح األصوليةالذي سيخسره العلمان

يقولون، إنقاذ اسرائيل الصهيونية بانقاذها من االحتالل الذي صار احـتالالً يهوديـاً للدولـة، وتحويـل                 
  .الى شركة.. اسرائيل من حلم الى دولة

  !حياد، كما الحروب األهلية العربيةهل يقف الفلسطينيون على ال. إذا اندلعت الحرب األهلية االسرائيلية
  24/7/2011، األيام، رام اهللا
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  االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية تلهث وراء المواقع اإللكترونية العربية  .37
  فهمي هويدي 

  هل يستطيع اإلخوان المسلمون أن يستولوا على السلطة في مصر؟: س
إلقدام على هذه الخطوة، خصوصا أن األوضاع       هم ليسوا منظمين على نحو كاف، وليس بمقدورهم ا        : ج

االقتصادية في مصر سيئة للغاية، وقد أعلنوا أنهم لن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية حيث ال يريـدون                 
وغاية ما يطمحون إليه هو أن يحققوا إنجازا يضمن لهم ثلث المقاعد            . أن يتحملوا عبء الوضع المتدهور    

  .ةفي االنتخابات التشريعية المقبل
هذا الحوار جرى في لجنة الشؤون الخارجية واألمن بالكنيست اإلسرائيلي، والسائل هو نائب اسمه آريه               
الداد، أما المجيب فهو رئيس شعبة االستخبارات العسكرية افيف كوخافي والحوار أشار إليه كاتب بـارز               

  . يوليو الحالي8هو بن كاسبيت، ونشر يوم » معاريف«في صحيفة 
 عن ربيع الشعوب العربية كما يراه رئيس االستخبارات العسكرية الذي ركز حديثـه علـى                المقال كان 

 مدينة وأن عمليات القمع التـي       30 و 20وذكر أن االضطرابات في سوريا تشمل ما بين         . سوريا ومصر 
وال يباشرها الجيش لم توقفها، كما أن خطوات اإلصالح التي أقدم عليها الرئيس بشار األسد لم تحدث مفع                

في ذات الوقت يرى الرجل أن الجيش السوري منهك وأن الوضع االقتصادي يتدهور بسرعة مما               . يذكر
أدى إلى فقدان ثلث االحتياطي من العملة الصعبة وفي تقديره أن الرئيس األسد ال يزال قادرا علـى أن                   

  .لسنة أو سنتين» حرية الوجودية«يطيل ما سماه 
ذلـك أن الحكومـة   .  أن الوضع االقتصادي في مصر ال يختلف كثيرا      في تصور االستخبارات العسكرية   

أصبحت تستجدي شطب الديون في الواليات المتحدة، وتتطلع إلى تدفق المليارات من السعودية ودولـة               
كما أن الحكومة تعلق أملها علـى األسـرة الدوليـة، حيـث             . اإلمارات، لكن االستجابة ال تزال جزئية     

  .عاجل إلنقاذ االقتصاد المصري» لمارشا«المطلوب مشروع 
الصورة المرسومة في المقال عن سيناء قاتمة، ففي رأي االستخبارات إن الوضع يتدهور بسرعة أشـد                

 ألف بدوي ينتمون إلى أربع قبائل مـشتبكة مـع النظـام             300ويقترب من الفوضى الشاملة، وأن هناك       
ذي يعد منطقة سائبة ال سـلطان للدولـة         ال» الشرق المتوحش «المصري، وتسيطر على ما وصف بأنه       

  .المصرية عليها
حين تطرق إلى اإلخوان المسلمين وقال قولته التي سبقت اإلشارة إليها، أضـاف أن شـباب اإلخـوان                  
اختلفوا عن الصورة التقليدية المستقرة في األذهان، المتمثلة في ارتـداء الجالبيـة البيـضاء، والنعـل                 

الهم الجديدة أصبحت ترتدي الجينز والقمصان ذات األكمام القصيرة ويحمل          القديم ذلك أن أجي   ) الشبشب(
. حيثما ذهب، وهذا التغيير ليس مقصورا على اإلخوان وحـدهم         ) الب توب (الواحد منهم جهاز كمبيوتر     

كما تراه االستخبارات العسكرية حيث ارتأت أن ثمة تغيرا نوعيا في الشارع العربـي إذ أصـبح أكثـر                   
ن أصبحت األنظمة أقل جرأة، وفي تقديره أن في العالم العربي نحو مائـة مليـون شـاب                  جرأة، في حي  

 سنة، وهؤالء لديهم مشاكل كثيرة في العمل والسكن، لكنهم خالفا لألجيال            29 و 15تتراوح أعمارهم بين    
  .التي سبقتهم أكثر وعيا بحقوقهم، وعلى إدراك كاف بما يحدث في العالم حولهم

ن أجهزة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية التي تتابع بدقة ما يجري في العالم العربي             في رأي الكاتب إ   
وتلهث وراء المواقع اإللكترونية لكي تتحسس نبض الشارع فيه، تقدر أنه سيمر عقـد مـن الزمـان أو                   
عقدان لكي تتبلور لديها بوضوح صورة مستقبل العالم العربـي، إشـارة فـي هـذا الـصدد إلـى أن                     

تخبارات تدرك عمق الصراع بين التيارات اإلسالمية المحافظة والتيارات األخرى الليبرالية المتعلقة            االس
كما أنها ترصد مؤشرات حركة شباب الطبقات الوسطى ومظاهر اتساع الفجـوة بـين      . بالنموذج الغربي 

 انتقلت من تـونس     األنظمة وشعوبها، ودالئل عدوى التمرد السياسي وتراجع هيبة األنظمة الحاكمة التي          
  .إلى مصر ومنها إلى األقطار العربية األخرى
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خلص بن كاسبيت من استعراضه إلى أن هناك أكثر من تحد ينتظر االستخبارات العسكرية في تعاملهـا                 
مع العالم العربي، إذ عليها أن ترصد باستمرار الرسائل التي تبث عبر شبكات التواصل االجتماعي فـي                 

الف مصادرها، كما أن عليها أن تبحث عن اختراع برنامج يمكنها من االنخراط في              الدول المحيطة باخت  
فوضى الشبكات االجتماعية التي تعتمل في العالم العربي، ويترجمها إلى تقرير استخباري يفيد المخطـط            

  .االستراتيجي اإلسرائيلي
 24/7/2011، الشرق، الدوحة

  
  ردن الذي احتل الضفة الغربية األ .38

   طير ماهر أبو
يخرج نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيلون ليتهم االردن انه احتل الضفة الغربية، منذ عام ثمانية                

  .واربعين حتى عام سبعة وستين، وان هذه االرض الاردنية والفلسطينية
ض تصريحات ايلون ليست جديدة، اذ ان اليهود يعتبرون الضفة الغربية يهودا والسامرة، وهي ليست ار              

عربية بنظرهم، بل ان ارضهم تمتد الى االردن والعراق ومصر وشمال الجزيرة العربية، وليس غريبـاً                
  .ان يقال هذا الكالم من جانب مسؤول اسرائيلي

داني ايلون يعتقد ان االردن حاول تدمير اسرائيل خالل حرب سبعة وستين، وانـه كـان يحتـل ارض                   
 ان هذه االرض لم تكن فلسطين قبل ذلك، بمعنى عدم وجود دولة             اسرائيل منذ نهاية االربعينيات، ويقول    

فلسطينية في تلك المنطقة، وهي ليست ارضا اردنية بطبيعة الحال وبالتالي فإن الوجـود االردنـي فـي                  
  .القدس والضفة كان احتالال

 ما استغربه انا هو ردات الفعل على كل مسؤول اسرائيلي يخرج ويصرح او يلقـي محاضـرة هنـا او                   
هناك، اذ ان تصريحاً من بضعة سطور كفيل بإقامة الدنيا في عمان،هذا على الرغم مـن ان اساسـات                   
االحتالل تقول ماهو اكبر من هذه التصريحات، فاسرائيل تعتبر وجود العرب في االردن، اردنيين ومـن       

  .اي منبع اخر، احتالال اخر وتواجدا في ارض ليست لنا
راق، الن المشروع االسرائيلي اليقف عند حدود اسرائيل الحالية ويريـد           االمر يمتد الى ذات مصر والع     

كل المنطقة، والغريب اننا جميعا نعرف هذه القصة ونترك كعرب الفلسطينيين فرادى في وجه االحتالل               
االسرائيلي، هذا على الرغم من ان تصليبهم وتقويتهم يؤدي الى استقرار بقية المنطقة، ويجعـل لـديهم                 

  .لى مقاومة المشروع نيابة عن العرب الجالسين بانتظار دبابات جيش الدفاع االسرائيليالقدرة ع
نرد على هذا الكالم دوما بعنتريات التضر والتنفع من قبيل سنحرقهم اذا وصلوا الينا، وسنقلب االرض                

الل االمريكـي   فوقهم،وهو كالم قاله قبلنا من هو اقوى منا، لكنه لم يصمد امام احتالالت بشعة مثل االحت               
في العراق، وهذا اليأتي نقيصة الحد او مساسا بأحد بل تذكيرا بموازين القوى وبحجم المـؤامرة علـى                  

  .فلسطين واالردن وبقية الدول،وهي مؤامرات اليتم ردها بالنفخ والغضب اللغوي
واليريدون قيام  ماهو اهم ان نصحو من الغفلة ونتذكر انهم يريدون الضفة الغربية            .ليس مهما كالم ايلون   

كل الدول التي يعتقـدون انهـا       ,دولة فلسطينية،وانهم فوق ذلك يريدون احتالل االردن والعراق ومصر،        
جزء من اسرائيل الكبرى فإن لم يكن احتالال مباشراً كانت السيطرة غير المباشرة،بما يـؤدي الـى ذات          

لم نر من الخـراب اال       .خالقيا واقتصاديا النتائج التي اقلها تحطيم شعوب هذه الدول بنيويا واجتماعيا وا         
  .أوله

  23/7/2011، الدستور، عمان
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   تركيا وفضاء المصالح  .39
  أمجد عرار

، ”ما في مرمـرة   “رفضها االعتذار لتركيا عن قتل تسعة أتراك في مجزرة سفينة           ” إسرائيل“عندما تجدد   
 أريقت دماؤهم عقاباً لهم على حسهم       فإنها توجه رسالة صلف وتعال وغرور وتنكّر لذوي الشهداء الذين         

وزير الشؤون االستراتيجية الصهيوني موشيه يعالون كان واضحاً في سوقه أعذاراً أقبح مـن          . اإلنساني  
بذلك تتعمد عدم نفي الجريمـة، بـل        ” إسرائيل“. ذنوب لرفض االعتذار الذي رأى فيه تحمالً للمسؤولية         

يء يخطر ببالها وعلى العالم أن يسلّم بذلك، وأال يفكّـر باإلدانـة أو              تقول للعالم إنها تريد أن تفعل كل ش       
  .تحصيل حتى االعتذار، وأن يتجنّب فتح تحقيق في أي جريمة ترتكبها

، وأحدهم أيـالون الـذي      ”اإلسرائيليين“ليس ذلك استنتاجاً متخيالً، بل ربط للمواقف الصادرة عن القادة           
اً على تصريحات السفير التركي أوزدم سانبرك عضو لجنة األمم          جاءت مواقفه العنصرية والعنجهية رد    

المتحدة للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية، ذلك أن التقرير عن التحقيق الذي أجرته لجنة مكلفـة مـن                  
  . من الشهر الحالي27األمم المتحدة، سينشر في 

التركية، وقالت  ” ية ديلي نيوز  حر“المتعجرف أيضاً بعد تقرير نشرته صحيفة       ” اإلسرائيلي“يأتي الموقف   
بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء التركي يدرسان مسودة اتفاق إلنهاء         ” اإلسرائيلية“فيه إن رئيس الحكومة     

  .بين الجانبين قبل موعد نشر تقرير التحقيق” األزمة“
حادثـات مـع    لكن ما هو غير مفهوم تأجيل أردوغان زيارته المرتقبة إلى قطاع غزة وربطها بنتائج الم              

الصهيونية، بأن الحـديث يـدور عـن محاولـة          ” هآرتس“فهل األمر، كما تستنتج صحيفة      . ” إسرائيل“
والحصول على  ” إسرائيل“لتوظيف الزيارة، أو باألحرى معاناة غزة، كورقة مساومة في حل المشكلة مع             

حـدث عـن جاهزيـة      أقصى المطلوب تركياً، وهو االعتذار؟ حتى مذكرة التفاهم إلنهـاء األزمـة، تت            
 أتراك، ولـيس الفعـل      9الذي أدى إلى استشهاد     ” الخلل العمالني “لتقديم االعتذار عما سمي     ” إسرائيلية“

ورغم هـذا   . اإلجرامي الذي استهدف مبادرة إنسانية وأراق دماء أشخاص مسالمين وعزالً من السالح             
ي حين أن نتنياهو يتمنّـع ولـم يقـدم رده           العالج المشوه للمشكلة، فإن أردوغان صادق على المذكرة، ف        

  .النهائي بعد 
كنا نأمل أن تستمر القيادة التركية في إعادة صياغة سياستها بناء على استنباطها للفضاء الحيوي لتركيـا                 

ثابتاً من ثوابت العالقات الدولية التركيـة،       ” إسرائيل“ومصالحها في المنطقة، وليس وفق سياسة ترى في         
يل أكثر إلى التعبير عن طريق شقّته المؤسسة العسكرية في أنقرة أكثر ممـا يعبـر عـن                  األمر الذي يم  

  .التحول المدني للنظام التركي 
بحقها أكبر من أن يحلّه اعتذار حتى لو جاء اآلن       ” إسرائيل“ال تحتاج تركيا إلى من يقنعها بأن ما ارتكبته          
يد أن نطالب تركيا بأن تحصر موقفها في االعتبار         وال نر . سيكون متأخّراً ألكثر من أربعة عشر شهراً        

المبدئي الصرف، لكن حتى استناداً إلى االعتبارات المصلحية، فإن قراءة المشهد توجب االستنتاج الجازم              
ال تبحث عن أصدقاء بل عن داعمين من جانب واحد وبال شروط، وعن أغطية الحتاللها               ” إسرائيل“بأن  

  .مرة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب عربية وغير عربية أخرى واستيطانها وجرائمها المست
لقد كنا نغضب حين نسمع مواقف مشككة في حقيقة المبادرات السياسية واإلنسانية التركية، وال نرغـب                
في أن نرى السياسة التركية نهراً يصب في بحر التشكيك بها، ذلك أن المواقـف المـشرقة إذا انتهـت                    

  . الشمس خلف األفق بالغروب تختفي مع تواري
 23/7/2011، الخليج، الشارقة
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  "استحقاق أيلول"حق العودة وما يسمى بـ .40
  خالد بركات

ما هو موقف اللجان والمؤسسات والجمعيات والمراكز الكثيرة التي ترفع شعار حـق العـودة لالجئـين                 
 السلطة الفلسطينية في رام     الفلسطينيين هدفا رئيسيا لها ولدورها الوطني المحترم؟ ما هو موقفها من نهج           

  سبتمبر القادم؟/ اهللا هذه األيام وما يسمى استحقاق ايلول 
وهل توافق قوى المقاومة الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركتا حماس والجهـاد االسـالمي علـى                

 شأن  - جناح رام اهللا   -المسار السياسي الرسمي الذي يسلكه السيد أبو مازن وفريقه في السلطة الفلسطينية           
 في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلـول القـادم؟    - كعضو   –االعتراف بالدولة الفلسطينية    "ما يسمى   

  هل تعتبر ذلك تقدما توعيا في مسار ومواقف السلطة الفلسطينية؟
؟ نعم، صـدرت بعـض   "استحقاق سبتمبر"ولماذا ال تقول وال تفصح حركة حماس عن حقيقة موقفها من     

 الخجولة على لسان قيادييها في غزة، تقول إنها ال تثق بالنتائج، ونحن معها في ذلك، لكـن                  التصريحات
هذا ال يكفي وال يليق بحركة مقاومة لها قواعد شعبية كبيرة في الوطن والشتات، فيمـا ال تقـدم بـديلها                     

هـا تلـك التـي    السياسي والوطني، شأنها في ذلك شأن غيرها من الفصائل واألحزاب الفلسطينية، بما في        
  .ف التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني وتفاوض باسمه. ت. تشارك في إطار م

وترجمة للكرت األخضر   " برغماتية  "هل هذا الموقف الحمساوي الجديد والمتراخي ياتي في سياق سياسة           
س سئ الصيت الذي منحه السيد خالد مشعل ألبو مازن في القاهرة؟ حين قال إنه سيعطي فرصة للـرئي                 

كي يتفاوض عاما إضافيا، ويتبرع األخ مشعل بحقوق ومواقف شعبية فلسطينية ال يملك ال هو وال حركة                 
  .. ليبرمان-حماس حق التصرف فيها، خاصة وأن طريق التفاوض وصل إلى جدار نتنياهو

وإذا كانت حركة حماس تتساوق مع نهج السيد أبو مازن ومشروعه، وتحاول إجراء مواءمة صعبة بين                
وقفها التقليدي وبين سياسات فريق أوسلو، فإن األجدر بالحركة أن تصارح قواعدها وأنصارها بـذلك،               م

الحل هو الدولة المستقلة في حـدود       "وتقول لهم الحقيقة وأنها وصلت إلى تلك القناعة الفلسطينية الرسمية           
  !!من أوراق الحل بيد األخ أبو مازن % 99" و "! 67

 مواقف حماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها من قوى وطنيه محترمة، بـل             ال يقف األمر عند حدود    
 بين السلطة الفلسطينية في رام اهللا وبين قوى وأحزاب في           - بال مبرر    –وقد رأينا مؤخرا تقاربا وغزال      

قيل لنا إن هذا مرده إلى مـا جـرى مـن            . ، على رأسها حزب التجمع الوطني     48فلسطين المحتلة عام    
فهل بات قادة حزب التجمع يثقون بالـسيد أبـو مـازن            ! ين حركتي فتح وحماس في القاهرة     مصالحة ب 

ونهجه، وأنه لم يعد يعرض الحقوق الوطنيه لشعبنا إلى الخطر والتهديد؟ لماذا؟ ألنه تصالح مـع حركـة     
  حماس؟ أم ألنه سيذهب إلى األمم المتحدة في أيلول القادم؟

سطينية والعربية أن ال تلدغ من جحر أبو مازن ألف مرة، وأن تدعو             على القوى واألحزاب والفصائل الفل    
إلى بديلها الوطني الديموقراطي والشعبي، بديال لمشروع السلطة الفلسطينية المتداعي سلفا، وما يـسمى              

، هذا يعني أن تدفع هذه القوى ببرنامجها الوطني المقاوم واعتبـار            1967بالدولة المستقلة في حدود عام      
 سبتمبر، استحقاقا لالجئين الفلسطينيين، يرتفع فيه شأن حق العودة إلى الواجهة األولـى وتطالـب            /أيلول

بترجمته الفورية على األرض، ويتقدم شعار حق تقرير المصير على شعار الدولة، خاصة حين يكـون                
 .وكيلنا وممثلنا هو مهندس أوسلو شخصيا، وسلطة غير شرعية وغير منتخبة وغير مؤتمنة

 21/7/2011، 48ع عرب موق
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  :كاريكاتير .41
  

    
  

  19/7/2011االتحاد، أبوظبي، 


