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  الشعب يريد إسقاط نتنياهو:  ألف متظاهر في تل أبيب20أكثر من  .1

نتنياهو إلى  «،  »الشعب يريد العدالة االجتماعية   «،  »الشعب يريد إسقاط نتنياهو   «: نظير مجلي  - تل أبيب 
 ألف إسرائيلي في تل أبيب، في مظاهرة غيـر          20ها من الشعارات، خرج أكثر من       ، بهذه وغير  »البيت

عادية، احتجاجا على الغالء الفاحش في أسعار السكن وغيره من مساوئ السياسة االقتصادية االجتماعية              
  . لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة

اجئة، أوال للحكومة، فأضفت جوا من التوتر على        وقد بدت المشاركة الكبيرة نسبيا، في هذه المظاهرة مف        
جلستها أمس، تبادل خاللها الوزراء االتهامات التي بلغت حد االشتباك بين بعض الوزراء، فضه نتنياهو               

، داعـين   »ثورة الخيام «وقد جاءت هذه المظاهرة في إطار ما يسمى          .بالصراخ والضرب على الطاولة   
ميدان تحرير إسرائيلي يقود إلـى      «في قلب تل أبيب     » هبيما«سرح  إلى مظاهرة آالف تجعل من ميدان م      

راح المتظاهرون يهتفون ويرفعون الشعارات التي تعبر عن ضائقتهم الحقيقية           و .»إسقاط حكومة نتنياهو  
 فـي   64من ارتفاع األسعار عموما، والسكن بشكل خاص، حيث تبين أن نسبة ارتفاع األسعار بلغـت                

 راتبا شهريا ليشتري بيتـا، أصـبح        87وإذا كان العامل أو الموظف يحتاج إلى        . 2008المائة منذ سنة    
وهذا الحساب ال يـشمل الـضرائب التـي يـدفعها المـواطن وال              .  راتبا شهريا  143يحتاج اليوم إلى    

  . في المائة إلى الرواتب المذكورة30 – 25مخصصات التأمين الوطني، ما يعني أنه يجب إضافة 
وقد رأى فيها المعلقون الصحافيون والكثير من السياسيين، قفزة كبـرى            رات معبرة ولهذا، جاءت الشعا  

إن هـذه المظـاهرة     » يديعوت أحرونوت «وقال يغئال سرينا في     . إلى األمام في المعركة إلسقاط نتنياهو     
 غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل من ناحية شكلها ومضمونها ورسالتها، وإن الحكومة لن تستطيع تجاهلها              

  .أو اعتبارها مجرد حدث سينتهي مع أول موجة أمطار
  25/7/2011، الشرق األوسط، لندن
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  هنية يكرم أوائل الثانوية العامة ويعلن عن منحة كاملة للعشرة األوائل .2

أعلن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية عن منحة كاملة للعشرة األوائل على الثانوية العامة : غزة
ة والضفة في أي جامعة يريدون الدراسة بها في فلسطين أو خارجها، إضافة لمنحة على مستوى غز

جاء ذلك خالل حفل .في القطاع بالجامعات الحكومية%) 95(للحاصلين على االمتياز مع مرتبة الشرف 
وقال هنية في . لألوائل في غزة) 7-24(تكريم أوائل الثانوية العامة الذي نظمته الحكومة مساء األحد 

إن تفوق طلبة فلسطين يوجه رسالة بأن الشعب الفلسطيني يحقق اإلنجازات في شتى المجاالت "كلمته 
هذا يوم وطني ألن الفرحة ال "، مضيفًا "ويأبى االنكسار، واصفًا هذا الفوج بأنه فوج الوحدة والعودة

طيني ولكل محب للشعب تقتصر على أبنائنا وبناتنا المتفوقين وعلى أهلهم بل تمتد لكل بيت وإنسان فلس
هو يوم وطني ألن لوحة األوائل هذا العام "وتابع  ".الفلسطيني بشكل عام ومحبي غزة بشكل خاص

مزهوة بصور جميلة فهو فوج الوحدة والعودة، الوحدة التي رسمنا خطاها بالتوقيع على اتفاق 
 نتائجها بشكل موحد كانعكاس ، الفتًا إلى التوافق مع الضفة على إنجاز االمتحانات وإعالن"المصالحة

ال تفريط في القدس، .. ال تنازل عن القدس "وشدد على أنه  .للرغبة الصادقة في إنجاز اتفاق المصالحة
  ".وال يمكن أن نتخلى عن أبناء شعبنا المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس

  24/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لوصول إلى حقه المطلق في تقرير مصيرهشعبنا على وشك ا: فياض .3
ثورة يوليو حملت الكثير من المعاني « سالم فياض ان .دالفلسطيني قال رئيس الوزراء : رام اهللا

واألهداف النبيلة، ووضعت مصر في قلب الحدث من حيث القدرة على التأثير، وبما خدم مختلف قضايا 
، وهي موضع عز وفخر ليس لمصر وشعبها فقط، وإنما األمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

 ممثال عن ألقاهاجاءت أقوال فياض خالل كلمة  ."لكافة شعوب العالم العربي، وخاصة شعبنا الفلسطيني
مصر ": وقال. الرئيس محمود عباس في حفل االستقبال الذي نظمته السفارة المصرية في مدينة رام اهللا

مقراطي، وهي قادرة بتاريخها وحضارتها العريقة على انجاز هذا التحول اليوم تمر في مرحلة تحول دي
بما يحفظ ويصون الثورة التي ما تزال في مرحلة التحول وصوال إلى تحقيق ما سعى إليه الشعب 

بهذا "وأضاف . "المصري، وخاصة تكريس حقوق المواطنة األساسية في بلدهم ليعيشوا أعزاء كرماء
 شعبنا أصبح اآلن على أنوأكد . "مس والعشرين من يناير تشكل امتدادا لتلك الثورةالمعنى فإن ثورة الخا

  .وشك الوصول إلى حقه المطلق في تقرير مصيره
  25/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   ال تكون أو لالستقالل  تكون ناقالًأن إما الفلسطينية السلطة: عريقات .4

 صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .دقال  :أرناؤوطعبد الرؤوف  -اسطنبول 
 لبقاء 2011 ال تكون، وال مجال بعد أو تكون ناقال لالستقالل أنالسلطة الفلسطينية إما  "إن: الفلسطينية

 عمل من األعمال المنصوص عليها بأي، ال يقوم اإلسرائيليسلطة اسمية لمصدر سلطات اسمه االحتالل 
 حل السلطة، ولكن الوضع القائم ال يمكن إلى بذلك أدعو ال  أنا:وقال ". االحتاللمن صالحيات سلطات

 أو، وهذا حقنا ليس للصراع مع احد اآلمن مجلس إلىكما قال الرئيس نحن نتوجه : وأضاف.  يستمرأن
، 2011 لتثبيت حق، ولن يكون الوضع الفلسطيني على ما هو عليه بعد نهاية وإنماالمواجهة مع احد، 

  . شيء سوى إعادة فلسطينأي، وال نريد أيلوللبداية ستكون في ا
 انه حتى لو إلى عريقات أشاروفي كلمة مصارحة مغلقة مع سفراء فلسطين المجتمعين في اسطنبول، 

 المتحدة، فان الوضع لن يبقى على ما هو عليه األممحصلت فلسطين على مكانة دولة غير عضو في 
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هذا األمر، وتقوم بنشاطات مستمرة على مدار الساعة، ألنها تدرك تماما ما  أدركت إسرائيل: وقال. اآلن
 فلسطين دولة غير عضو لن أصبحت ما فإذا المتحدة، األمم تصبح فلسطين دولة غير عضو في أنمعنى 

  .، وبالتالي فهذه ليست قفزة في الهواءإسرائيلتكون األمور بعد ذلك كما هي عليه مع 
 25/7/2011األيام رام اهللا، 

  
   تضع اللمسات األخيرة الستحقاق أيلول مطلع آبالفلسطينيةالقيادة : عريقات .5

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية :رام اهللا
األمم  المقبل، لوضع اللمسات األخيرة للتحرك نحو أغسطس/  الرابع من آبفيستعقد اجتماعا مهما 

 تصريحات لإلذاعة الفلسطينية، أمس، انه فيوأضاف  .المتحدة لنيل االستحقاق واالعتراف بدولة فلسطين
ال علم لديه بتوقيت التقدم بالطلب الفلسطيني لألمم المتحدة، منبها إلى أنه ال يوجد سقف زمني محدد 

  .اس األمر في حينهلتقديم هذا الطلب وعند تحقيق ذلك سيعلن الرئيس الفلسطيني محمود عب
الرئيس الفلسطيني تلقى وعودا من األشقاء العرب "وعن تأثيرات األزمة المالية الحالية قال عريقات 

وفيما يتعلق بملف  . أن يسرع األشقاء في تنفيذ وعودهمفي، معربا عن أمله "لتجاوز هذه األزمة
 تركيا على هامش زيارة فيت حماس المصالحة مع حماس، قال عريقات إنه لم يتم عقد لقاءات مع قيادا
ة الفلسطينية عند الذهاب ي دعم القضفيالرئيس الفلسطيني، منبها في الوقت نفسه إلى أهمية المصالحة 

  .لألمم المتحدة لنيل االستحقاق
  25/7/2011الغد، عمان، 

  
  منتدى سفراء فلسطين يضع سلسلة توصيات لخارطة التحرك الدبلوماسي .6

لة توصيات لخارطة التحرك الدبلوماسي في الفترة القادمة، أنهى منتدى سفراء بوضعه سلس: اسطنبول
وقد أكد المنتدى على السير قدماً في قرار القيادة الفلسطينية  .فلسطين أعماله في مدينة اسطنبول التركية

 مداخلة من ىإل، أمسوكان المنتدى استمع،  . المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينيةاألمم إلىالتوجه 
 لبدة حول أبوحسن  . من وزير االقتصاد الوطني دأخرى على، ومداخلة أبوسعي .وزير الداخلي د

 لجان إلىوجرى توزيع السفراء  .الجهود المبذولة لنيل عضوية فلسطين في منظمة التجارة العالمية
لقيادة الفلسطينية بما  اإلىحسب المناطق الجغرافية، حيث بلور السفراء سلسلة من التوصيات لرفعها 

 زيادة عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، وتثبيت مواقف الدول التي اعترفت بالدولة، ومن إلىيؤدي 
  .ثم جرى مناقشة التوصيات وإقرارها

  25/7/2011األيام رام اهللا، 
  

  وجهنا دعوة رسمية إلى حماس لحضور اجتماع المجلس المركزي األربعاء: الزعنون .7
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إنه وجه الدعوة لممثلي حركة حماس في : ليلالخ

المجلس المركزي، رسمًيا، للمشاركة بانعقاد المجلس المركزي المقرر عقده يوم األربعاء القادم في رام 
ء المجلس عن ، اجتماًعا ضم أعضا)24/7(وأكد  في تصريحات خالل ترأسه في الخليل، األحد . اهللا

محافظات القدس، والخليل، وبيت لحم، أهمية عقد مثل هذه االجتماعات التي ستتكرر غدا في نابلس، 
وبعد غد في رام اهللا، إلى جانب إمكانية عقدها في لبنان ومصر على غرار االجتماعات التي عقدها 

 ستقدم إلى اجتماع أعضاء المجلس المتواجدين في األردن، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات
وشدد على أن تلك  . من الشهر الجاري في رام اهللا27المجلس المركزي الذي سينعقد بتاريخ 

تأتي ضمن خطة متكاملة وضعها المجلس الوطني، للبدء في تفعيل عمل وأداء المجلس "االجتماعات 
  ".الوطني إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد في المستقبل
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  24/7/2011قدس برس، 
   مليون دوالر140بقيمة صحية  نتطلع لتنفيذ مشاريع  .. أي طارئلمواجهةخطة جاهزة : يمنع .8

أكد وزير الصحة الدكتور باسم نعيم، أن وزارته أعدت عددا من المشاريع :  يوسف أبو وطفة- غزة
 لتطوير الكادر البشري في وزارة الصحة تضاف إلى مشاريع إنشائية ومشاريع بنى تحتية تقدر قيمتها

 مليون دوالر أمريكي، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية والهالل األحمر القطري والعديد من 17بـ
، إلى أن قيمة المنح المقدمة لمشاريع "فلسطين"وأشار نعيم في حديث لـ .المؤسسات الدولية والعربية

وزارة إلى تنفيذها تقدر  مليون دوالر أمريكي، في حين أن المشاريع التي تتطلع ال30الوزارة تقدر بـ
وحذر من أن األزمة المالية التي تمر بها الحكومة بسبب الحصار لها األثر  . مليون دوالر140بـ

 3 إلى 2.5السلبي على المشهد الصحي في القطاع؛ حيث تحتاج الوزارة لمصاريف تشغيلية شهرية من 
  .ماليين دوالر لضمان االستمرار في تقديم الخدمة

، أشار نعيم إلى أن الوزارة وضعت خطة لمواجهة أي طارئ خاصة من بعد الحرب في سياق آخر
اإلسرائيلية األخيرة، حيث كانت هناك ورشة عمل ضخمة شارك فيها عدد كبير من األطباء والممرضين 

إن الوزارة خرجت من هذه الخطة بتوصية : "والفنيين لدارسة أداء الوزارة وقت الحرب، مضيفًا
  ". الكادر البشري، وتوفير المستلزمات الطبية الضروريةبضرورة تطوير

  24/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقبلالنضمامجهود فلسطينية  .9
قال وزير االقتصاد في حكومة رام اهللا حسن أبو لبده، خالل مداخلته في مؤتمر سفراء : إسطنبول

إن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تضافر جهود : "طنبولفلسطين والذي يعقد في اس
  .، مشيًرا إلى أن التقّدم بهذا الطلب سيكون قريًبا"كافة األطراف

وأشار خالل عرضه لإلستراتيجية الفلسطينية لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية إلى أنه سيتم تقديم  طلب 
لس العام للمنظمة قريبا، حيث أن العمل ما زال جاريا على التنسيق مع االنضمام بصفة مراقب في المج

  .كافة الشركاء التجاريين والدول المؤثرة للحصول على اإلجماع لطلب انضمام فلسطين
 24/7/2011قدس برس، 

  
  أتوقع فيتو أميركياً ومأزقاً وحرجاً للجميع: األحمدعزام  .10

عزام األحمد في مقابلة أجرتها معه " فتح" المركزية لحركة قال عضو اللجنة:  جيهان الحسيني–القاهرة 
إن الفلسطينيين ذاهبون الى األمم المتحدة للحصول على عضويتها وليس لالعتراف بالدولة " الحياة"

في الوقت نفسه، أكد أنه غير راض عن . أميركياً ومأزقا وحرجاً بالغاً للجميع" فيتو"الفلسطينية، متوقعاً 
  .، مشيراً الى أنه في الخلية األولى للحركة"فتح"المركزية لحركة أداء اللجنة 

: وأوضح األحمد الذي يصل الى القاهرة اليوم في زيارة يجري خاللها محادثات مع مسؤولين مصريين
لسنا ذاهبين إلى األمم المتحدة من أجل طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية، بل للحصول على العضوية "

نتوقع أن تستخدم الواليات المتحدة األميركية الفيتو، لكن رغم ذلك نحن : "وأضاف". حدةفي األمم المت
، الفتاً إلى التهديد األميركي السابق للقيادة الفلسطينية لثنيها عن طرح قضية االستيطان في األمم "ذاهبون

". النتيجة كما توقعناعلى رغم ذلك تمسكنا بموقفنا ولم نتراجع، وكان الفيتو األميركي هو "المتحدة، و
هددنا حينئذ الرئيس باراك أوباما شخصياً، لكننا لم نتراجع وذهبنا إلى األمم المتحدة، وكان ذلك : "وتابع

  ".بمثابة لطمة لإلدارة األميركية
: األميركي، قال" الفيتو"وعن جدوى الذهاب إلى األمم المتحدة طالما أن المشروع الفلسطيني سيجابه بـ 

 استمرار استخدام األميركيين الفيتو في حق قضايا الشعب الفلسطيني ظلم كبير، لكنه يعري أوالً إن"
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السياسة األميركية ويكشفها على حقيقتها وبأنها غير نزيهة، لذلك أنا مندهش تماماً إزاء قيادتها للجنة 
 طبقاً للنظم المعمول أو لم يكن، فإنه" فيتو"وأوضح أنه سواء كان هناك ". الرباعية على رغم موقفها هذا

بها في األمم المتحدة فأن مجلس األمن سيحيل الطلب الفلسطيني على الجمعية العامة ليبرر هناك لماذا تم 
فإذا رفضوا سنفند ما يطرح أمام ... حينئذ سيفتح نقاش جديد : "رفضه أو لماذا تمت الموافقة عليه، وقال

 الذي على أساسه تم قبول عضوية إسرائيل في األمم 181الجمعية العامة وسنذكرها بقرارها الرقم 
  ".المتحدة

فلماذا إذن ال ينفذ الشق الثاني من قرار الجمعية العامة الذي سبق أن نُفذ لمصلحة : "وتساءل باستنكار
سيتسبب في مأزق للجميع ويضعهم في حرج بالغ وربما أيضاً في وضع "، متوقعاً أن ذلك "إسرائيل؟

أى أن ذلك من شأنه أن يعيد الحيوية للقضية الفلسطينية في أروقة األمم المتحدة ور". قانوني صعب
ويشجع العالم على العمل من أجل إعادة تصحيح المسار لهذه المؤسسة الدولية والقضاء على الهيمنة 

، "من الجمعية العامة على عضوية مراقب) فلسطين(قد يؤدي ذلك إلى حصول : "األميركية فيها، وقال
فتاً إلى الفارق الكبير بين وضع فلسطين حالياً في األمم المتحدة كعضو مراقب من دون تعريف محدد ال

واعتبر أنه عندما تناقش األمم المتحدة والمجتمع . ، وبين دولة فلسطين عضواً مراقباً)فلسطين(لكلمة 
، يختلف عن مناقشتها 242الدولي قضية أراض محتلة غير معروفة طبيعتها، كما جاء وفق القرار الرقم 

هناك فارق كبير بين دولة محتلة وبين أراض متنازع : "وأوضح. باعتبارها أراضي للدولة الفلسطينية
  ".عليها، كما يرى البعض

لماذا ال نسعى الى الحصول على قرار من الجمعية العامة بحدود : هناك اجتهاداً يقول"ولفت إلى أن 
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ". ؟1967عام ) يونيو(ع من حزيران الدولة الفلسطينية على حدود الراب

تمكنت من الحصول على حشد ودعم دولي قوي، مشيراً إلى أن وزير خارجية الصين أخبره أخيراً 
أن الصين ستقف مع الفلسطينيين بقوة أينما ذهبوا، "عندما التقاه في بكين منتصف الشهر الجاري بـ 

واعتبر أن ذلك يدلل على المكاسب السياسية التي بدأت القيادة ".  الجمعية العامةسواء في مجلس األمن أو
، "إن العالم كله أصبح يناقش هذا األمر: "الفلسطينية في جنيها، على رغم أن األمر ما زال فكرة، وقال

براً أن قرار ولفت إلى أن ذلك أثار قلقاً لدى األميركيين، معت. في إشارة إلى التوجه إلى األمم المتحدة
الكونغرس األخير وتصويته المسبق على قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في حال الذهاب إلى 
األمم المتحدة أو إنجاز المصالحة، يدلل على ذلك ويعري الموقف األميركي الذي يقف ضد الشعب 

 الخير لألمة العربية األميركيون ال يريدون: "وقال. الفلسطيني وال يمكن أن يكون مع الديموقراطية
ليكن ما يكن، ليقطعوا المساعدات عنا فنحن لن نبيع كرامتنا : "وتابع". برمتها وليس فقط للفلسطينيين

  ".وحقوقنا الوطنية بالمال
، "األميركيون يستخدمون المصالحة كسالح: "وربط األحمد بين ملف المصالحة والمسار السياسي، وقال

: وأضاف.  هناك تسوية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين في ظل االنقسامموضحاً أنه ال يمكن أن تكون
، متهماً األميركيين بأنهم ال يريدون دولة "باختصار من المستحيل إقامة دولة فلسطينية طالما هناك انقسام"

ال نريد طرفاً : ألنهم ال يستطيعون أن يفصحوا عن هذا علناً فهم، عوضاً عن ذلك، يقولون"فلسطينية 
واستنكر سياسة الكيل بمكيالين ". حماس"، في إشارة إلى حركة "ساسياً من مكونات الشعب الفلسطينيأ

التي ينتهجها الجانب األميركي الذي ال يجد غضاضة في رفض وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور 
و، بينما غير باتفاقات أوسل" ليكود"ليبرمان االعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك عدم اعتراف حزب 

  .مسموح للشعب الفلسطيني التعبير عن خياراته بحرية
يروجون لدولة فلسطينية غير موجودة، فليست هناك معابر وال سماء وال "واتهم األحمد األميركيين بأنهم 

عن حل للدولة الفلسطينية ذات الحدود " خريطة الطريق"، مشيراً إلى ما تناولته خطة "سيادة الى آخره
هل نستسلم للرغبة األميركية وهم يقفون بل يعملون ضد قيام الدولة : "وتساءل مستنكراً. الموقتة
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الطريق إلى الدولة الفلسطينية مليء باألشواك وهناك صعوبات، لكن ذلك ال "، مؤكداً أن "الفلسطينية؟
مته واستقالله ال أعتقد أن الشعب الفلسطيني يقبل أن يقايض على كرا: "وقال". يعني الرضوخ لالبتزازات

 .، محذراً من أن االعتماد على العامل الخارجي ينذر بإنهاء الحالة الوطنية الفلسطينية"وأرضه بالمال
هذه : "وانتقد بشدة هؤالء الذين يرّوجون لهذه الثقافة، مشيراً إلى ربط المصير والوطن بالمال، وقال

العجز : "، مضيفاً"أ النضال من أجل الحريةهذه ثقافة جديدة وغريبة عن مبد... الثقافة يجب أن تحارب
هذا الدعم "ولفت إلى أن ". المادي موجود، لكن لو تم تنفيذ قرارات القمم العربية لما كان هناك عجز

المالي من الدول العربية واجب وليس منَّة منهم، فنحن الفلسطينيين ندافع في الخندق األول عن األمة 
  ".العربية كلها

إصرار القيادة الفلسطينية على المضي قدماً في كل من المصالحة وخيار التوجه إلى األمم وعما إذا كان 
المتحدة على رغم الرفض األميركي قد يعرض السلطة النهيار بسبب العقوبات المتوقعة تنفيذاً لما جاء 

فهل نحن ... ة؟ لماذا تستمر السلط: "وتابع متسائالً". لتنهر السلطة: "في توصيات قرار الكونغرس، أجاب
، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن تنفيذ "نريد أن نبقى سلطة تحت االحتالل إلى األبد؟

سنظل نتواصل مع األخوة في حماس والقوى الفلسطينية كافة من أجل الخروج من : "المصالحة، وقال
، "كيل حكومة فلسطينية بالتوافقالمأزق الذي وضعنا فيه، وسنجد حالً ألنه ال يوجد خيار آخر سوى تش

  .الفتاً في الوقت ذاته إلى عدم وجود قوالب جاهزة للحل
عن رفضه للنضال المسلح نتاج ) أبو مازن(وسئل األحمد عما إذا كان موقف الرئيس محمود عباس 
أبو مازن ليس ضد المقاومة وال ينفي حق : "الضغوط األميركية وليتسق مع الموقف الدولي، فأجاب

أبو (هو : "وزاد". لشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة، لكن وفقاً للتوقيت والظرف المناسبينا
يرى أن خيار السالم استراتيجي في هذه المرحلة ويجب أن تكون له األولوية، خصوصاً بسبب ) مازن

ار االتحاد السوفياتي، الوضع الفلسطيني الداخلي والظروف العربية واإلقليمية والدولية وكذلك بعد انهي
لم تسقط " فتح"، مشدداً على أن "لذلك الرئيس عباس يرى أن العمل السياسي هو األمثل في هذه المرحلة

  .يشجع المقاومة الشعبية" أبو مازن"خيار المقاومة إطالقاً كما أن 
ئيلي بغض وعما يتردد عن نية الرئيس الفلسطيني االنخراط في مفاوضات مباشرة مع الجانب اإلسرا

إن المفاوضات اآلن غير مطروحة وليست هناك إمكانية الستئنافها : "النظر عن استمرار االستيطان، قال
طالما لم تتم االستجابة للموقف الفلسطيني الذي يتلخص بالتأكيد على أن تكون مرجعية أي مفاوضات هي 

متمسك " أبو مازن"، الفتاً إلى أن "ان والتجميد الكلي لالستيط1967عام ) يونيو(حدود الرابع من حزيران 
وأوضح أن هناك أصواتاً فلسطينية لها . بهذا الموقف الذي أكده في اجتماعات القيادة الفلسطينية األخيرة

وجهة نظر مختلفة وأبدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات وهي التي تجاوبت مع خطاب الرئيس أوباما 
، 1967عام ) يونيو(اوضات وتحدث فيه عن حدود الرابع من حزيران األخير الذي دعا إلى استئناف المف

  .لكنه تجاهل االستيطان تماماً
على رغم أن هذه الخطوة ... التوجه إلى األمم المتحدة يدلل على عدم وجود مفاوضات "وقال األحمد إن 

شيراً إلى فشل ورأى أن المفاوضات غير مطروحة حالياً، م". ال تتعارض مع االنخراط في المفاوضات
هذا أفضل : "اجتماع اللجنة الرباعية األخيرة في التوصل إلى موقف محدد إزاء المسار السياسي، وقال

ألن أطراف الرباعية اختلفت مع الموقف األميركي ورفضت االنسياق خلفه، وهذا األمر ... السيء 
  ".نعتبره لمصلحتنا

إن فتح لم تتطور كمؤسسات بعد مؤتمرها : "راً، قالوالتراجع الذي أصاب الحركة أخي" فتح"وعلى صعيد 
: ، مضيفاً"في بيت لحم، سواء على صعيد المؤسسة األولى، أي اللجنة المركزية، أو المنظمات األخرى

أنا في الخلية األولى للحركة وغير راض عن أداء اللجنة المركزية ألنه حتى اآلن لم يتحقق إنجاز "
كنت من معارضي عقد مؤتمر الحركة في الداخل، وأرى أن عدم : "وأضاف". يذكر، بل العكس صحيح
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باختصار فتح ما : "، وزاد"نجاحنا في استثمار النتائج في شكل إيجابي يعود إلى عقد المؤتمر في بيت لحم
والفوضى ... بعد مؤتمر بيت لحم لم تتمكن من بناء المؤسسة التنظيمية سواء في الداخل أو الخارج 

  ".نزاعات الفوضوية داخلها ال تزال قائمة في غزة والضفةالتنظيمية وال
إن القضاء على الحركة يعني القضاء على الحركة الوطنية : "مستهدفة، أجاب" فتح"وعما إذا كانت 

، الفتاً إلى اإلنجاز االستراتيجي الذي حققته وهو "الفلسطينية، وشطب فتح يعني شطب منظمة التحرير
، مشيراً )"فتح(يبدو أن هناك مؤامرة للقضاء عليها : "لفلسطينية التكوين، وقالإعادة الشخصية الوطنية ا

ولفت إلى أن هناك أخطاء وفساداً في الحركة . إلى اإلشاعات التي تروج حولها من أجل هز الثقة بها
  ".فنحن بشر ولسنا مالئكة، لكن علينا أن نتصدى لها ونعالجها"مثلها مثل أي تنظيم آخر 

  25/7/2011دن، الحياة، لن
  

  أمريكي-المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة المخطط االستعماري الصهيو: أسامة حمدان .11
في مؤتمر ته  مشاركخاللأسامة حمدان ” حماس“قال القيادي في حركة   : محمد سليم سالم-القاهرة

يوأمريكي، مثمناً عالمي بالقاهرة إن خيار المقاومة هو الحل الوحيد لمواجهة المخطط االستعماري الصه
دور مصر في وحدة الفصائل الفلسطينية، متمنياً أن يعقد المؤتمر المقبل للتكتل في القدس بعد تحريرها 

  .من العدو الصهيوني
  25/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   يبتعدا لينجح تشكيل حكومةأنفياض وهنية عنوانا أزمة عليهما  :عبد الرحيم ملوح .12

سالم فيـاض    .لعام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح ان د           قال االمين ا   :رام اهللا 
واسماعيل هنية احد أسباب االزمة السياسية الراهنة ولذلك ينبغي عليهما أن يتنحيا جانبا لتتمكن القـوى                

تمكن مـن   من تشكيل حكومة واجتياز االزمة، وانه طالما بقيا هكذا ستبقى االزمة تراوح في مكانها وال ن               
  .تشكيل الحكومة

للزميل ناصر اللحام في مكتبه برام اهللا، وفي هذه         " زووم إن "جاء ذلك خالل حلقة جرى تسجيلها لبرنامج        
الحلقة اعتبر ملوح ان النظام المالي للسلطة يعاني من خلل ولذلك من الطبيعي ان ينتج عن هذا النظـام                   

  . دفع الرواتبأزمات متتالية كل فترة وان ال تتمكن السلطة من
، وانتقـد   "هل نحن مجرد طراطير؟   "ان البعض صار يتساءل     : وفي حديث مطول عن المنظمة قال ملّوح      

بشّدة طريقة اتخاذ القرارات في اللجنة التنفيذية وان هناك ضغوط على الجبهة وغيرها احيانا لتحـصيل                
بل انه استخدم   !! الية لفترة موقف سياسي وانه حين انتقدت الجبهة بعض القرارت جرى وقف حصتها الم           

  ".نحن نذبح ماليا حين نعلن مواقفنا السياسية"عبارة 
  25/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  في أوساط فتح" نعرات مناطقية"محاكمة دحالن تثير  .13

لم تثر قضية فصل القيادي البارز في فتح، محمد دحالن، من عضوية مركزية :  كفاح زبون- رام اهللا
داخل " نعرات مناطقية" كبيرا داخل فتح وحسب، لكنها باتت تشكل محركا رئيسيا إلثارة الحركة، جدال

  .بارزا وممثال لقطاع غزة داخل فتح" عنوانا"الحركة نفسها باعتبار دحالن يشكل 
وتجلى دعم فتحاويي غزة لدحالن بعد فصله، إذ رفض معظم كادر فتح في قطاع غزة القرار، بينما 

  .اله لالعتقال في الضفةتعرض آخرون من رج
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إنه يمثل فتح غزة من دون .. هذا محمد دحالن": "الشرق األوسط"وقال مصدر في الحركة في غزة لـ
واإلهمال الذي تمارسه قيادة الحركة في الضفة، ) التطنيش(الحرب عليه جزء من : "وأضاف". شك

  ".ونعاني منه في القطاع منذ انقالب حماس
. المتواصلة" معركته" في فتح في القطاع، وقوفهم إلى جانب دحالن في ولم يخف قياديون بارزون
، وقال إن فصله من اللجنة المركزية "استهداف للقطاع"دحالن بأنه " استهداف"ووصف صالح أبو ختلة 

بينما قال القيادي المعروف، سمير المشهرواي، إن قرار فصل دحالن باطل وغير . يمثل وصمة عار
هذا الشعور باستهداف فتحاويي غزة، زاد كثيرا، بعد اعتقال .  ألم وحسرة أهل القطاعقانوني، ويزيد من

األجهزة األمنية الفلسطينية قبل ساعات من وصول دحالن إلى رام اهللا يوم الجمعة الماضي، عددا من 
  .أفراد األجهزة األمنية الذين يعتقد أنهم مقربون من دحالن، وأصولهم من غزة

، إن األجهزة األمنية اعتقلت نضال أبو سلطان، المرافق "فيس بوك"حالن على مواقع وقال مناصرون لد
  .الشخصي لدحالن، وحققت معه بقسوة، كما اعتقلت آخرين عسكريين انتقلوا معه من غزة إلى الضفة

، الناطق باسم األجهزة األمنية، اللواء عدنان الضميري، عن أسباب اعتقال "الشرق األوسط"وسألت 
إن أي أحد لم يعتقل لهذا السبب، وإنما تم اعتقال بعض العسكريين ألسباب : "رين لدحالن، فقالمناص
  ".األمر بيد جهاز االستخبارات: "وأضاف". قانونية

وحضر دحالن، أمس، جلسة عقدتها المحكمة الحركية في فتح برئاسة المحامي علي مهنا، للنظر في 
  . في الموضوع، ورفعت الجلسة إلى اليومطعن دحالن بقرار فصله، لكن دون أن تبت

  25/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  نائب عن فتح يطالب بمقاضاة المسؤولين عن اعتقال أنصار دحالن في الضفة .14
دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن دائرة غزة سفيان أبو زايدة الرئيس  : وليد عوض-رام اهللا 

م لحركة فتح إلى إصدار أوامره لجهاز االستخبارات العسكرية الفلسطيني محمود عباس القائد العا
  ."دون أي مبرر" الماضية األيامباإلفراج الفوري عن أبناء فتح الذين تم اعتقالهم في 

ومن جهته اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن اعتقال 
  ."انتهاك خطير للقانون"ع غزة في رام اهللا، ضباط وعناصر األمن من أبناء قطا

 واصفين ما يقوم به "نضال أبو دخان"وهاجم بيان لفتحاويي غزة مسؤول جهاز االستخبارات في الضفة 
وشن البيان هجوما على أبو دخان واصفا إياه   ."بفيلم العار"ضد زمالئهم الهاربين في الضفة الغربية 

لية المرافق وانه لم يستطع أن يخرج من إطار عمله ليصبح يتعامل بالمريض نفسيا وبأنه يتعامل بعق
  .كمسؤول جهاز

  25/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

  جبهة النضال الشعبي في غزة تطالب حماس بالسماح للجنة االنتخابات المركزية بالعمل .15
 المفروضـة   طالب قيادي في جبهة النضال الشعبي في غزة حركة حماس برفع القيود            :كتب حسن جبر  

على عمل لجنة االنتخابات المركزية لتواصل عملها في اإلعداد إلمكانية إجراء انتخابات تشريعية وبلدية              
ـ        .حال تم تطبيق اتفاق المصالحة     إن المطلوب  " األيام"وقال محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة ل

 في قطاع غزة بالعمل الفـوري فـي         من حماس اآلن ودون تأخير أن تسمح للجنة االنتخابات المركزية         
وأكد أن جبهة النضال الشعبي تنوي طرح هذه القضية المهمة على كافـة              .إعداد وتحديث سجل الناخبين   

القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية من أجل حثها التخاذ موقف واضح ومعلن من قضية عدم الـسماح                
  .بعمل لجنة االنتخابات المركزية

 25/7/2011 األيام، رام اهللا،
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  حماس ملتزمة بالعمل على تحرير كافة األسرى بكل الوسائل: بركةعلي  .16
ملتزمة بالعمل على اإلفراج عـن      "أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة على أن حركته            : بيروت

  ".كافة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، باستخدام كافة الوسائل المتاحة
إن حركـة حمـاس     "الرسمي على اإلنترنت،    " حماس"كة في تصريحٍ له نُشر على موقع حركة         وقال بر 

، "تعتبر قضية األسرى واإلفراج عنهم من سجون االحتالل اإلسرائيلي قضيتها المركزية، ومن أولوياتها            
ة وجناحهـا   ليست إالَّ تأكيًدا على أن الحرك     ) جلعاد شاليط (عملية أسر الجندي الصهيوني     "مشيًرا إلى أن    

ولفت القيادي في    ".العسكري كتائب القسام تعمالن بكل الوسائل من األجل اإلفراج عن األسرى البواسل           
بلبنان النظر إلى أن حركته قامت بتحّركـات شـعبية تـضامنًا مـع األسـرى، عبـر                  " حماس"حركة  

 المخيمات، وكذلك زيـارة     أو عبر إقامة لقاءات تضامنية في     " الصليب األحمر "االعتصامات أمام مقرات    
بعض المسؤولين والمؤسسات لشرح معاناة األسرى، وخاصة ما يتعرضون له من ممارسات مـن قبـل                

  .السجان الصهيوني
  24/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

    
  حماس تمتلك صواريخ وعبوات وقذائف متطورة جداً ":هآرتس" .17

ألشهر األخيرة الماضية، اكتسبت حماس صواريخ محسنة       كشفت صحيفة هآرتس انه في ا     : القدس المحتلة 
وعبوات ناسفة جاهزة والقذائف المضادة للدبابات وربما صواريخ مضادة للطائرات والتي يمكن أن تؤثر              

  .على حرية الطائرات والمروحيات اإلسرائيلية فوق سماء غزة
 ازديادا ملحوظا في عدد عمليات      ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن األشهر األخيرة شهدت         

تهريب األسلحة إلى قطاع غزة خاصة في أعقاب فقدان قوات األمن المصرية سيطرتها على شبه جزيرة                
وزعمت الصحيفة انه تم تهريب قذائف صاروخية مطورة وعبوات ناسفة وصـواريخ مـضادة               .سيناء

  .للدروع وربما أيضا صواريخ مضادة للطائرات
ألمنية إلى أن حصول حركة حماس على صواريخ مضادة للطائرات قد يؤثر علـى              وأشارت المصادر ا  

  .الطلعات التي تنفذها مقاتالت ومروحيات إسرائيلية في أجواء قطاع غزة
وأوضحت الصحيفة بأنه لسنوات، كانت القوات الجوية اإلسرائيلية تفترض أن نشطاء في غزة قد يكـون                

  .ن هناك أي دليل على أنه تم إطالق هذه األسلحةلديهم مثل هذه الصواريخ، ولكن لم يك
وحسب الصحيفة فانه في السنوات األخيرة تم تهريب الكثير من األسلحة إلى غزة من إيران، وارتفـاع                 

ولقد عمل اإليرانيون علـى اثنـين مـن         . 2005حاد ظهر بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع في عام          
لبحر، من الخليج العربي الى السودان ومن هناك إلى مصر في           كان واحدا عن طريق ا    . الطرق الرئيسية 

والطريقة األخرى عن طريق الجو، من طهران الى دمشق عن طريق تركيا، ومن ثم              . قوافل الى القطاع  
  .الى ميناء الالذقية السوري، ثم إلى اإلسكندرية ومنها إلى غزة
دة لمهربين األسلحة، بعدما فقـد الجـيش        وترى الصحيفة بأن الحرب األهلية في ليبيا فتحت فرصة جدي         

أدى ذلك الى اتصال تجار األسلحة المحليين       . الليبي السيطرة على مخازن أسلحة واسعة في شرق البالد        
مع المهربين من غزة، وأسلحة جديدة بدأت في التدفق من طريق أقصر بكثير وأسهل من تلك التي تنشأ                  

  .في إيران
إن سيناء تحولت الى  منطقـة فوضـى وتهريـب           . "في ديختر لهآرتس  وقال رئيس الشين بيت السابق آ     

  ."األسلحة إلى كل المنطقة من خاللها وال يجرؤ مسؤول أمني مصري على مواجهة البدو بعد اآلن
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وأضاف ديختر ان بناء الجدار الصلب على حدود رفح قد توقف، والتي بدأ بنائه في مصر فـي العـام                    
  . بالفعل أجزاء منه تم تفكيكها من قبل البدواألخير من حكم حسني مبارك، و

وقال ان ايران وحماس تريدان أن تركزا مخازن كبيرة من األسلحة في غزة، وعندما تـسنح الفرصـة،                  
  .إليصالها إلى الضفة الغربية

  24/7/2011وكالة قدس نت، 
  

  نتائج الثانوية العامة دليٌل ساطع على قوة إرادة شعبنا: حماس .18
 حماس، على أن نتائج الثانوية العامة تحمل داللةً على أصالة هـذا الـشعب وسـعيه                 أكدت حركة : غزة

الدؤوب في تحصيل العلم رغم األوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب ممارسات االحتالل اإلجرامية مـن               
  .حصار تهويد للمقدسات والعدوان المستمر على الشعب

إن هـذه النتـائج     ): "7-24(نسخة عنه، األحـد     " مالمركز الفلسطيني لإلعال  "وقالت في بيان لها وصل      
الباهرة ستساهم في رفد شعبنا وقضيتنا بثلة من المتفوقين والمتفوقات من أبناء شعبنا الفلسطيني المثـابر                

  ."والمعطاء، الذين واصلوا الليل بالنهار كي يجتازوا هذه المرحلة بنجاح وتقدير عاٍل
 24/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وفد حركة فتح يختتم زيارة لتونس بعد أجراء سلسلة من اللقاءات مع األحزاب التونسية .19

زيارتـه  " فتح" اختتم وفد من مفوضية العالقات العربية والصين الشعبية لحركة           :نجيب فراج  -رام اهللا   
ألحزاب التونسية  لتونس بعد أن أجرى العديد من اللقاءات مع األمناء العامين وأعضاء المكاتب السياسية ل             

والنقابات المهنية واالتحادات المختلفة ويأتي ذلك بهدف تعزيز وتمتين العالقة بين األحـزاب والنقابـات               
  ".فتح"واالتحادات مع حركة 

واألحزاب التونسية بمـا يعـزز      " فتح"وتهدف اللقاءات إلى توطيد العالقات الثنائية بين الشعبين وحركة          
  .عند األحزاب التونسيةمكانة القضية الفلسطينية 

  25/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

   من مسؤولية أزمة السكنالتملصنتنياهو يحاول  .20
بنيامين نتنياهو أمس األحد الـتملص مـن مـسؤولية          ” اإلسرائيلي“حاول رئيس الوزراء    : )آي.بي  .يو  (

دة ومواجهـات بـين     حكومته عن أزمة السكن في الكيان وارتفاع أسعار البيوت في أعقاب مظاهرة حاش            
محتجين وقوات الشرطة في تل أبيب أول أمس السبت، وقال إنه يجب كسر احتكار الحكومة مـن أجـل            

يوجد احتكار حكومي   “وأشار نتنياهو، لدى افتتاحه اجتماع حكومته األسبوعي، إلى أنه          . حل هذه األزمة  
فعندما يتم التخطيط لبنـاء     من األراضي وال يحررها بسبب إجراءات تخطيط معقدة،         % 90يسيطر على   

األرض ببطء وبأسعار خيالية ويجب كـسر االحتكـار الحكـومي           ” إسرائيل“شقة تحرر دائرة أراضي     
  .”وسوف ننهي هذا األسبوع هذه العملية وهذه هي الحلول الحقيقية لألزمة

  25/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   وباراك يرفض االعتذار لتركيا"ائيلإسر" اعتذرت إذا الحاكم االئتالفلن أنسحب من ": ليبرمان .21
انه لـن ينـسحب مـن الحكومـة         " :األحد ليبرمان يوم    ورأفيجدوزير الخارجية اإلسرائيلي    قال   :القدس

االئتالفية اذا قررت االعتذار لتركيا عن قتل تسعة اتراك كانوا علـى مـتن سـفينة نـشطاء مؤيـدين                    
ى حليف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنا تلبية        ويرفض ليبرمان وهو اقو    .للفلسطينيين العام الماضي  
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لكن بعدما قال مسؤولون إسرائيليون ان نتنياهو ربما يعتذر نفى          لتركيا،  مطلب انقرة بأن تعتذر إسرائيل      
  .ليبرمان ان تكون لديه اي خطة لالنسحاب احتجاجا على هذه الخطوة

  25/7/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  عدم االعتذار لتركيا" إسرائيل"الواجب على : باراك .22

الواجب األعلى إلسرائيل هو المحافظة على كرامة       «أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمس، أن         
وجوب عدم تقديم اعتذار لتركيا حتى في فرض الحصار، وإيقاف          ودولة إسرائيل وعلى فهم عدالة موقفها       

فلدينا مصلحة عليا   . النصياع لتعليمات الذهاب لميناء أسدود    القافلة، واستخدام القوة عندما رفضت السفن ا      
وعبر هذا الواقع علينا    . في حماية الضباط والقادة والمقاتلين من احتماالت تعرضهم لدعاوى في الخارج          

  .»دراسة خطواتنا
  25/7/2011، السفير، بيروت

 
   سبتمبر/أيلول إلى تجنب مواجهة في استحقاق "إسرائيل"باراك يدعو  .23

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك لإلذاعة اإلسرائيلية إنه         :  عالء المشهراوي  - د الرحيم حسين  عب
يجب على إسرائيل دراسة جميع السبل الكفيلة بمنع حدوث مواجهة بينها والسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                

  . في األمم المتحدة” استحقاق سبتمبر“خالل 
  25/7/2011، ظبيأبو االتحاد، 

  
   خطة عمل إلطاحة أولمرت عن الحكمتكشفوثيقة شاملة ": هآرتس" .24

اإلسرائيلية الصادرة امس وثيقة قالت إنها تضمنت خطة عمل شـاملة إلطاحـة             " هآرتس"كشفت صحيفة   
 أولمرت، فيما اعتبر األخير أن الحملة اإلسرائيلية الداخلية ضـده أقنعـت             إيهودرئيس الوزراء السابق    

مفصلة "وقالت الصحيفة إن الوثيقة تضمنت خطة عمل        . ا خسرت حرب لبنان الثانية     بأنه "إسرائيل"أعداء  
، وكان له تـأثير كبيـر       "لجنة فينوغراد "لحملة عامة إعالمية وسياسية على خلفية صدور تقرير         " ومهنية

  . على تدني شعبية أولمرت الذي اضطر لالستقالة بعد تقديم الئحة اتهام في قضايا فساد
. ة إنه شارك في الحملة ضد أولمرت قوى سياسية يمينية ويسارية ومجلس المـستوطنات             وقالت الصحيف 

لنـشاط مركـز بواسـطة      )  الف دوالر  68نحو  ( ألف شيكل    230ووفقا للوثيقة، فإنه تم تخصيص مبلغ       
 ألف شـيكل منهـا تـم        90وأن  " محاكمة شعبية "اإلعالنات والنشر في مواقع االنترنت ونشاط ميداني و       

 ألف شيكل تحـت     50التي أسسها ويرأسها ديان نفسه، كما أنه تم وضع          " مبات حاييم "ن جمعية   تمويلها م 
 الحقا نائب رئيس الطـاقم االنتخـابي        أصبحتصرف رئيس جمعية جنود االحتياط يسرائيل ييغال، الذي         

كان تحـت   وجاء في الوثيقة أيضا أنه      . لحزب الليكود الذي شكل الحكومة بعد االنتخابات العامة األخيرة        
 الف شيكل لتمويل أنشطة بعد صدور تقريـر         300تصرف منظمي الحملة ضد أولمرت مبلغ آخر بقيمة         

  ". لجنة فينوغراد"
دليل قاطع على كل ما قدرت أنه حدث لكني لم أعرف بـشكل             "وعقب أولمرت على الوثيقة بالقول إنها       

ف اجتمعت عـدة جهـات لـديها      مؤكد أنه حدث، والحديث يدور عن وثيقة يصعب استيعابها وتصف كي          
مصالح سياسية من اليمين المتطرف واليسار بتمويل مجلس المستوطنات والليكود واستغلوا ألم العائالت             

حـرب   (2006عام ) يوليو( تموز 12 إسرائيل في هالثكلى وانطلقوا في حملة لتقويض الرد الذي قامت ب     
الف من سكان شمال البالد وهو هدوء ال يـزال  ونتائج الحرب التي أحضرت الهدوء إلى مئات اآل  ) لبنان

  ".مستمرا منذ خمس سنوات
  25/7/2011، المستقبل، بيروت
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   والمصلى المرواني"األقصى" يقتحم اإلسرائيليةالمستشار القضائي للحكومة  .25
اقتحم المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يهودا فينشطاين برفقـة جنـود االحـتالل             : القدس المحتلة 

صباح امس المسجد األقصى من خالل بوابة المغاربة وقـام          » سلطة اآلثار اإلسرائيلية  «أفراد ما يسمى    و
بجولة وعدد من مساعديه، مشبوهة في أنحاء متفرقة من المسجد االقصى، خاصة في منطقـة مـسطح                 

 جـولتهم   المصلى المرواني، ثم قاموا بإقتحام المصلى المرواني نفسه، ومسجد قبة الصخرة، واستغرقت           
  .ساعة وربع الساعة

شوقا دورفمن وعدد من مساعديه باقتحام المـسجد      “ سلطة اآلثار اإلسرائيلية    “كما قام مدير ما يسمى بـ       
االقصى وقاموا بجولة مشبوهة في انحاء متفرقة من المسجد االقصى، ثم عاودوا على نفس المشهد بعـد                 

  .”يهودا فينشطاين“يلية ظهر امس برفقة المستشار القضائي للحكومة اإلسرائ
أن هذا اإلقتحام المتزامن مع إقتحامات اخرى مـشابهة لقـوات اإلحـتالل             ” مؤسسة األقصى “واعتبرت  

أذرعه في األيام األخيرة، يثير أكثر من عالمة تساؤل، ويدلل الى أّن اإلحتالل اإلسرائيلي يخبىء شـيئاً                 
  .ضد المسجد األقصى

 25/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   لن تنتصر على حزب اهللا إذا لم يتم استهداف البنى التحتية للبنان وجيشه"إسرائيل": آيالند .26
 قال رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق، الجنرال في االحتياط غيورا آيالنـد،              :القدس المحتلة 

 البنـى التحتيـة اللبنانيـة       إّن إسرائيل لن تنتصر على حزب اهللا في الحرب القادمة إذا لم يتم استهداف             
والجيش اللبناني، وعزا الهدوء على الجبهة الشمالية إلى التطورات اللبنانية والسورية الداخليـة ولـيس               

، بما في ذلك اتهام عناصر من حزب اهللا باغتيال رئـيس الـوزراء              2006لحرب لبنان الثانية في العام      
العبرّية إنّه لم يغّيـر رأيـه       ' هآرتس' حديث مع صحيفة     وقال آيالند في   .اللبنانّي األسبق، رفيق الحريري   

 كانت فاشلة على صعيد تحديد األهداف، إضافة إلى         2006بأّن الحرب الثانّية على لبنان في صيف العام         
واسـتطرد قـائالً     .الخلل في أداء الجيش والمستوى السياسي الذي حدد أهدافاً غير واقعية، حسب تعبيره            

ّن استمرار المعركة لفترة تتجاوز األسبوعين، ستتسبب بأضرار غيـر محتلمـة فـي              للصحيفة العبرّية إ  
الجبهة الداخلية، وذلك يعني الخسارة إلسرائيل، لذا فإن الحل البديل هو مهاجمة لبنـان بـصورة تـدفع                  

  .المجتمع الدولي إلى المطالبة بوقف إطالق النار خالل يومين
  25/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   الرفاه عن عائالت مدانين بأنشطة ضدهامخصصات تقرر منع "إسرائيل"ة حكوم .27

قررت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون سن القوانين تأييد مشروع قانون يقضي           :  يو بي آي   -تل ابيب   
بمنع دفع مخصصات الرفاه لمدانين بارتكاب أنشطة ضد إسرائيل وأمنها كما يـنص علـى منـع دفـع                   

  . عائالتهم باستثناء مخصصات األوالدالمخصصات ألفراد
اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغـدور       ' إسرائيل بيتنا 'وبادر إلى مشروع القانون هذا حزب       

  .العنصرية التي طرحها مؤخرا' الوالء والمواطنة'ليبرمان ضمن سلسلة قوانين 
ائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية     يشار إلى أن مشروع القانون هذا يستهدف باألساس العرب في إسر          

  .الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء اإلسرائيلية
  25/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   عن الجاسوس اإلسرائيلي بالقاهرةلإلفراج" صفقة تبادل"تل أبيب تبلور  .28
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عتقلـين  عرضت الحكومة اإلسرائيلية على نظيرتها المصرية، إطالق سـراح عـدد مـن الم             : الناصرة
المصريين لديها، مقابل اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين المعتقل في القاهرة منذ أحد عشر               

وشّدد نائب وزير تطوير النقب والجليل في الحكومة اإلسرائيلية، أيـوب قـرا، علـى ضـرورة                 . عاماً
ى األراضي الفلسطينية المحتلة،    استغالل واقعة اعتقال عدد من المواطنين المصريين المتهمين بالتسلّل إل         

يتم بموجبها  " صفقة تبادل "خالل األسبوع الماضي، بما فيهم ثالثة أطفال، ليصار إلى اإلفراج عنهم ضمن             
إطالق سراح الجاسوس اإلسرائيلي المدان بتهمة التخـابر والتجـسس لـصالح أجهـزة االسـتخبارات                

  .اإلسرائيلية
يـوم   الحاكم،" ليكود"خالل زيارة قام بها قرا، وهم من حزب         جاء ذلك، بحسب مصادر إعالمية عبرية،       

  .، لبلدة تل السبع في صحراء النقب)24/7(األحد 
  24/7/2011، قدس برس

  
  "إسرائيل" مع باألسلحةفرنسا ترفع حظر االتجار  .29

 من  األوساط اإلسرائيلية أمس األحد، بارتياح قرار الحكومة الفرنسية        استقبلت:  برهوم جرايسي  -الناصرة
األسبوع الماضي، بشراء طائرات من دون طيار، من الصناعات الحربية اإلسرائيلية، ليضع القرار حدا              
لحظر االتجار باألسلحة مع إسرائيل، الذي وضعه الرئيس الفرنسي األسبق شارل ديغول، فـي أعقـاب                

ية، إن اللجنـة    وقالت مصادر في الصناعات الحربيـة اإلسـرائيل        .1967العام  ) يونيو(عدوان حزيران   
الوزارية في الحكومة الفرنسية وافقت على إرساء مناقصة على عرض الصناعات الحربية اإلسـرائيلية،             
لتزويد الجيش الفرنسي بطائرات من دون طيار، حديثة، لم تبع منها إسرائيل حتـى اآلن ألي مـن دول                   

ا الحتياجـات الجـيش الفرنـسي،       العالم، وتعتبر من أكبر الطائرات من هذا النوع، ولكن سيتم مالءمته          
  .بالتعاون مع شركة فرنسية

 25/7/2011، الغد، عمان
  

   وحدة استيطانية جديدة في القدس120قرر إقامة ت الحكومة اإلسرائيلية .30
 وحدة استيطانية جديدة في القدس 120قررت الحكومة اإلسرائيلية أمس إقامة : نادية سعد الدين –عمان 

وتقام غالبية  .ة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجيالمحتلة، وفق مدير دائر
بالقدس المحتلة، الستكمال بناء سدها " جبل أبو غنيم"الوحدات االستيطانية الجديدة في مستعمرة 

  .االستيطاني الفاصل بين قرى القدس المحتلة عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة
 وحدة 100المشروع االستيطاني يتضمن إقامة حوالي "من القدس المحتلة أن " الغد"وبين التفكجي لـ 

  ".جبل أبو غنيم"استيطانية ومركزاً تجارياً صغيراً وحديقة عامة في مستوطنة 
 ألف وحدة 17مخطط استيطاني إلقامة "ويشكل المشروع االستيطاني الجديد في جبل أبو غنيم، جزءاً من 

ة النهائية، بينما تمضي سلطات االحتالل قدماً في تنفيذ المرحلة األولى منه بإقامة استيطانية في المرحل
  ". وحدة استيطانية6500

  25/7/2011، الغد، عمان
  

  تحقيق دولي في انتهاكات االحتالل لحقوق اإلنسان .31
م المتحدة الفلسطيني شهادة موثقة إلى لجنة األم” مركز الميزان لحقوق اإلنسان“قدم :  د ب أ- االتحاد

للتحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة، خالل اجتماعها في غزة 
واستعرض مندوب المركز سمير زقوت أمام أعضاء اللجنة حصيلة رصد وتوثيق المركز . أمس

داد الشهداء والجرحى النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني، متضمنة أع
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والمعتقلين الفلسطينيين والمنازل والورش الصناعية والتجارية المدمرة واألراضي الزراعية المجرفة، 
وأوضح، أن تدهور حالة حقوق اإلنسان . والعقوبات الجائرة على األسرى في السجون اإلسرائيلية

 2009 ومطلع عام 2008يه أواخر عام واألوضاع اإلنسانية في قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي عل
مما زال مستمراً حتى اآلن، في ظل حرمان المهجرين قسرياً من إعادة بناء مساكنهم، واستمرار 

كما استعرض القصف المنظم للمنازل . 2006الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 
ين القطاع واألراضي الفلسطينية المحتلة منذ والسكان في المناطق المحاذية للحزام األمني اإلسرائيلي ب

  .  وحرمان صيادي األسماك الفلسطينيين من مزاولة عملهم في بحر غزة1948عام 
وشرح زقوت بالتفصيل معاناة المرضى المحولين من القطاع إلى مستشفيات الضفة الغربية المحتلة 

ول إلى المستشفيات واعتقال بعضهم ، مركزاً على حرمان المئات منهم من الوص"إسرائيل"واألردن و
  .وابتزاز آخر في محاولة لتجنيدهم كعمالء ألجهزة األمن واالستخبارات اإلسرائيلية

وفي نهاية شهادته، سلم زقوت اللجنة مجموعة من الوثائق والتقارير، بينها تقرير حول ممارسة إسرائيل 
  . رامة اإلنسانيةللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة من الك

  25/7/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  "هداريم "تصعيد إسرائيلي ضد األسرى الفلسطينيين في سجنقراقع يحذر من  .32
حذر وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع أمس من : االتحاد

اسرائيلي بتهريب هواتف محمولة استخدام ادعاء إدارة مصلحة السجون االسرائيلية اعتراف ضابط 
هداريم، قُرب تل أبيب، كذريعة لتصعيد جرائمها ضد األسرى الفلسطينيين في “لألسرى في سجن 

وذكر قراقع، في تصريح صحفي في رام اهللا، أن األسرى أبلغوا محامية . السجون اإلسرائيلية كافة
بأن هناك ” هداريم“ زارت سجن وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية شيرين ناصر عندما

عمليات دهم وتفتيش غير مسبوقة ألقسام السجن على مدى بضعة أيام، كما تماستدعاء عدد من األسرى 
وأضاف أن إدارة السجن هددت، بناء على نتائج . للتحقيق معهم واقتياد آخرين إلى أمامن مجهولة

  . مالتحقيق، بعزل عدد آخر منهم وإنزال أقصى العقوبات عليه
  25/7/2011، االتحاد، ابوظبي

  
   تتعمد تعرية األسيرات العربيات المحتجزات في سجونها"إسرائيل": فدوى البرغوثي .33

أكدت المحامية الفلسطينية فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي المعتقل في : هاني زايد- القاهرة
  .يات المحتجزات في السجون اإلسرائيليةإسرائيل، أن السلطات اإلسرائيلية تتعمد تعرية األسيرات العرب

إنهم يحاولون تعريتهن، ألنهم يشعرون أننا مجتمع عربي "وقالت فدوى، فى حديث لها في القاهرة 
وأشارت فدوى إلى أنه على الرغم من أن قوات  ".محافظ، وأن الشيء الصعب علينا هو تعرية المرأة

 ألف فلسطيني، إال أن قضية األسرى 750 اليوم نحو  وحتى1967االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ عام 
 األخيرة خاصة بعد 10بدأت تفرض نفسها على الساحة الدولية والعربية والمحلية فى السنوات الـ

  .اختطاف مروان البرغوثي وعدد من القيادات الفلسطينية والنواب
  25/7/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   اإلسرائيليةملف األسرى الطبي في السجون بفتح  يطالبمركز األسرى للدراسات .34

استشهد اسير فلسطيني االحد بعد شهور من اطالق سراحه من سجون االحتالل :  وليد عوض-رام اهللا 
وأكد مركز األسرى للدراسات استشهاد األسير المحرر وليد شعث  . عاما18االسرائيلي التي قضى فيها 
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عنه بسبعة شهور فقط اثر جلطة أصيب بها صباح األحد، وكان قد من خانيونس بعد اإلفراج ) عاما45(
  .أصيب بجلطة مماثلة وهو في داخل السجون قبل اإلفراج عنه

وطالب األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى 
ار وفاة المرضى بأمراض الوطنية واإلسالمية بفتح ملف األسرى الطبي في السجون وخاصة بعد تكر

بعد ' العملة وغنيمات والولي وشعث وآخرين'مزمنة النقاذ حياتهم في أعقاب استشهاد األسرى المحررين 
وحذر حمدونة من سياسة االستهتار الطبي بحياة األسرى المرضى في السجون  .فترة وجيزة من التحرر

 اإلهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم والتي يدفع ثمنها األسرى مباشرة بعد التحرر، مضيفاً أن
  .العالج وإجراء العمليات الجراحية هي أحد أهم أسباب استشهاد أولئك بعد االفراج عنهم

  25/7/2011، القدس العربي، لندن
  

   في السجون اإلسرائيلية مضى على اعتقالهم اكثر من ربع قرنسيراًأ 44: فروانة .35
ر دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحررين الفلسطينيين عبد قال مدي : وليد عوض-رام اهللا 

جنراالت 'الناصر فروانة، إن عدد األسرى الذين مضى على اعتقالهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
  . أسيرا بعد أن انضم إليهم أسيران من سلفيت44بشكل متواصل ارتفع إلى 'أكثر من ربع قرن ' الصبر

عبد اللطيف إسماعيل : ان صحافي األحد ان األسيرين اللذين انضما للقائمة هماوأوضح فرنوانة في بي
متزوج )  عاما47(، متزوج وله ثالثة أوالد وابنتان، والعفو مصباح نوفل شقير ) عاما52(إبراهيم شقير 

، 1986من عام ) يوليو( تموز 23وله ابنتان وولدان، وهما من قرية الزاوية في سلفيت، ومعتقالن منذ 
  .ويقضيان حكما بالسجن المؤبد، بتهمة االنتماء لحركة فتح

 أقدمهم األسير سامي 48 أسرى من فلسطينيي الـ9وأوضح فروانة أن قائمة جنراالت الصبر تضم 
 أسرى من القدس وأقدمهم األسير فؤاد الرازم المعتقل منذ عام 6، و1983يونس المعتقل منذ العام 

 أسيرا، وأقدم 21، و1983قدمهم األسير سليم الكيال المعتقل منذ  أسرى من قطاع غزة أ7، و1981
، فيما تضم القائمة أسير عربي واحد من 1978األسرى عموما األسير نائل البرغوثي المعتقل منذ العام 

  .1985الجوالن المحتل وهو األسير صدقي المقت المعتقل منذ العام 
  25/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  ي يفقد القدرة على الكالم داخل السجنأسير فلسطين .36

قال مركز متخصص بقضايا وشؤون األسرى الفلسطينيين، أمس األحد إن أسيراً من  : رائد الفي- غزة
أن األسير ” أحرار ولدنا“وأوضح مركز . مدينة الخليل فقد قدرته على الكالم داخل سجون االحتالل

 بآالم في األوتار الصوتية أدت إلى إصابته بحالة من أصيب قبل أسابيع)  عاما38ً(محمود حمدي شبانة 
االختناق وفقدان الصوت، ثم نقل أخيراً من سجن النقب الذي يوجد فيه إلى مستشفى سوروكا اإلسرائيلي 

عندما تم فحصه في المستشفى تبين أن هناك تمزقاً أو ما يسمى بحبيبات “: وقال المركز. كحالة طارئة
اتجة عن بذله الجهد الزائد، خصوصاً كونه يعمل ممثالً لألسرى أمام اإلدارة في على األوتار الصوتية ن

  .”سجن النقب، حيث يحتاج ذلك منه لجهد كبير وحوارات طويلة مع اإلدارة وبشكل يومي
  25/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   أسير تضرروا من قرار حظر التعليم في سجون االحتالل200: تقرير .37

دي األسير الفلسطيني بأن أكثر من مائتي أسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي، تضرروا أفاد نا: رام اهللا
  .بشكل مباشر من قرار سلطات االحتالل القاضي بحرمان األسرى من إكمال تعليمهم األكاديمي
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لة  تشن حماإلسرائيليةوأوضح مدير الدائرة القانونية في النادي، المحامي جواد بولص، أّن إدارة السجون 
  ". تستهدف سحب إنجازات األسرى، وأبرزها حرمان أكثر من مئتي أسير من حقهم بالتعليم"

  24/7/2011قدس برس، 
  
  
  
  

  مدينة بيت لحم يؤكد عمق العالقات بين المدن األردنية والفلسطينيةلعضو مجلس بلدي  .38
لعالقات بين المدن أكد عضو مجلس بلدي مدينة بيت لحم نبيل الهريني عمق ا:  احمد الحراوي-مادبا 

 وأثرها 1998األردنية والفلسطينية، الفتا التفاقية التوأمة بين بلديتي مادبا وبيت لحم التي وقعت في عام 
  .على تجسيد األخوة بين المدينتين وأوجه التشابه في األهمية السياحية بينهما

  25/7/2011، الدستور، عمان
  

  قبة ومتابعة ألداء األونرواالالجئون الفلسطينيون يطالبون بهيئة مرا .39
طالبت فاعليات شعبية ووجهاء الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات : الدين  نادية سعد–عمان 

متابعة وتقييم أداء األونروا، في "وأكدوا ضرورة  .وكالة األونروا" هيئة مراقبة ومتابعة ألداء"بتشكيل 
ها وإلغاء حق العودة، تزامناً مع إجراءات تخفيض ظل المساعي األمريكية اإلسرائيلية إلنهاء دور

  ".الخدمات الصحية والتعليمية واإلغاثة االجتماعية المقدمة لالجئين
أخيراً من ضجة خطيرة بسبب تغيير اسمها ) األونروا(عن ما أثارته " هيئة الرقابة"ولم تبتعد دعوة 

، قبيل تراجعها عن ذلك " لالجئين الفلسطينيينوكالة األمم المتحدة" إلى 1949المعتمد منذ تأسيسها العام 
  .اإلجراء وسط تشكيك الالجئين في جديته

  25/7/2011، الغد، عمان
  

  طالبان فلسطينيان يبتكران طريقة لدفع رسوم االنتظار بالمحمول .40
ابتكر طالبان بجامعة بوليتكنيك الفلسطينية في الخليل نظاما لدفع رسوم انتظار السيارات : الخليل

  .ستخدام الهاتف المحمولبا
الطالبان محمود جنيدي وشادي عرفة ذكرا أن االبتكار هو مشروع تخرجهما من الجامعة والهدف منه 

  .هو استخدام التطبيقات العلمية في التيسير على الناس
ويأمل الطالبان أن  .وأوضح جنيدي أن النظام يعمل على شبكات الهاتف المحمول الفلسطينية المختلفة

  .م النظام الجديد لدفع رسوم االنتظار على نطاق واسع في شتى أنحاء المناطق الفلسطينيةيعم
  24/7/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   بالضفة تحمل عباس المسؤولية عن حياة العاروريالسياسيينلجنة أهالي المعتقلين  .41

رئيس السلطة الفلسطينية محمود حّملت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، : رام اهللا
، نتيجة تدهور وضعه الصّحي في ) عاما24ً(عباس المسؤولية الكاملة عن حياة األسير محمد العاروري 

نسخة عنه اليوم " قدس برس"وأوضحت اللجنة، في بيان وصل  ".بشكل خطير للغاية"سجون السلطة 
ن الشهر الجاري في إضراب مفتوح عن ، أن األسير العاروري قد شرع يوم التاسع م)24/7(األحد 

الطعام للمّرة الثالثة على التوالي، احتجاجاً على مواصلة اعتقاله في سجون السلطة على الرغم من إنهاء 
  . الماضي) إبريل(مّدة محكوميته البالغة ستة أشهر، منتصف شهر نيسان 
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بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على وناشد البيان، المنظمات الحقوقية واإلنسانية في الداخل والخارج 
أجهزة األمن الفلسطينية وحملها على إطالق سراح العاروري، المعتقل لديها منذ شهر تشرين أول 

وأفاد ذوو المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، أن األجهزة األمنية الفلسطينية  .العام الماضي) أكتوبر(
اطنين الفلسطينيين مّمن أنهوا مّدة محكومياتهم القضائية، في في الضفة تواصل اعتقال العشرات من المو

  .لكافة القوانين واالتفاقات والقرارات القانونية القاضية باإلفراج عنهم" تجاوز خطير"
  24/7/2011قدس برس، 

  
  بنك القدس يصرف سلفة بقيمة راتب شهر كامل لموظفي السلطة من عمالئه .42

  31/7/2011بأنها ستقوم قبل بداية شهر رمضان المبارك بتاريخ أعلنت إدارة بنك القدس : رام اهللا
المحولة رواتبهم إلى فروع ) القطاع العام(بصرف  سلفة بقيمة راتب شهر كامل لموظفي السلطة الوطنية 

وقال بنك القدس في بيان له أن هذه الخطوة تأتي قبل بداية شهر رمضان الكريم والعودة إلى  .بنك القدس
عالن نتائج الثانوية العامة وما يترتب على هذه المناسبات من التزامات مالية تثقل كاهل المدارس وإ

 .الموظفين، ومن منطلق اإلحساس بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية
 24/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الضفة بوقف جميع المشاريع ب برام اهللا  ينذر الحكومةاالتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين .43

أمس، الحكومة الفلسطينية برام اهللا وقف ” االتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين“أنذر : عبد الرحيم حسين
جميع المشاريع الممولة منها أو عبرها في الضفة الغربية المحتلة، مالم تسدد الديون المترتبة عليها لقطاع 

وقال نائب رئيس االتحاد، في تصريح  . أغسطس المقبل15اه المقاوالت واإلنشاءات في موعد أقص
إن الهيئة العامة لالتحاد قررت اتخاذ إجراءات قاسية بحق الحكومة بعد تقاعسها عن تسديد نحو “صحفي 

ودعا المقاولين كافة إلى مقاطعة عطاءات  .”لقطاع المقاوالت واإلنشاءات) إسرائيلي( مليون شيكل 150
وحذر من إفالس عدد من شركات . ة من وزارة المالية الفلسطينية في الضفة الغربيةالمشاريع الممول

المقاوالت بسبب عدم تمكنها من تسلم بدل مشاريع وعقارات كبيرة نفذتها لصالح الحكومة منذ العام 
  .الماضي، موضحاً أن هناك شركات لم تعد لديها القدرة على االستمرار في العمل

 الحكومة للمقاولين بتسديد كامل الضرائب المستحقة عليهم شهرياً ونقدا، من دون أن وانتقد كحيل مطالبة
  .تبادر بدفع مع عليها من ديون متأخرة السداد

من الطبيعي أن تطلب الحكومة وقف العمل في المشاريع، وليس التهديد بفرض غرامات مالية في “وقال 
  .”اولين وعلى قطاع اإلنشاءات عامةحال تأخرت المشاريع، وفي هذا ظلم كبير على المق

  25/7/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  إصدار كتاب حول تاريخ الكرة الفلسطينية .44
جوزيف بالتر، برسالة إلى رئيس االتحاد الفلسطيني ' فيفا'توجه رئيس اتحاد كرة القدم الدولي الـ : البيرة

لرجوب، يشكره فيها على مبادرته إلصدار لكرة القدم رئيس اللجنة االولمبية الفلسطينية اللواء جبريل ا
لمشروع إصدار الكتاب الذي ' فيفا'وأكد بالتر على دعم الـ  .كتاب حول تاريخ كرة القدم الفلسطينية

سيقوم بتأليفه الباحث الفلسطيني في الشؤون الرياضية عصام الخالدي، معربا عن تمنياته في ذات الوقت 
  .نية الذي يتبناه االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بنجاح مشروع تأريخ الرياضة الفلسطي

يشار إلى ان إصدار الكتاب حول تاريخ الكرة الفلسطينية يأتي في إطار المساعي التي يبذلها االتحاد 
  .  الفلسطيني لكرة القدم لحماية اإلرث الرياضي الفلسطيني

  24/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "إسرائيل"لم تلتزم بتعهدات عدم االستيراد من أردنية شركة محلية ": المهندسين الزراعييننقابة " .45

لم تلتزم بتعهداتها بعدم "أكدت اللجنة الوطنية في نقابة المهندسين الزراعيين أن شركة لحوم محلية : عمان
خطورة "النقابة من وحذرت  ".استيراد األعالف من الكيان الصهيوني، ومن بينها مادة الذرة الصفراء

  ".هذه األنشطة التطبيعية، حرصا منها على مصلحة الوطن، التي تقدمها على كل مصلحة
  

حماية القطاع الزراعي، من مشاريع التطبيع، كونها تتقدم على أي أولوية " األولوية هي أنوشددت على 
  ".الخفاءأخرى ال سيما وان هذا الكيان الغاصب لم يتوان عن تهديد الوطن بالعلن و

25/7/2011، الغد، عمان  
  

   تسير ثاني قوافل حملة رمضان للشعب الفلسطيني " األردنيةالخيرية الهاشمية" .46
 القافلة الثانية من حملة قوافل شهر األحد، أمس ، الهاشميةاألردنيةسيرت الهيئة الخيرية :  بترا–عمان 

 . شاحنة50بية وقطاع غزة ومجموعها  الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغرإلىرمضان المبارك 
 20 إلطعام شاحنة محملة بالطرود الغذائية 12 القافلة تتكون من إن عام الهيئة احمد العميان أمينوقال 
 كرسيا للمقعدين وأدوية 50و) نظام برل( مصحف للمكفوفين 200 قطعة مالبس وألف 22 وأسرةألف 

 األيتام ليتم توزيعها على مراكز لألطفال ماء وحلويات متنوعة الحتياجات المستشفيات ومراوح ومبردات
  .هناك

25/7/2011، الدستور، عمان  
  

  "خطأ كبير" اإلسرائيلي باالعتذارربط زيارتي لغزة : أردوغان .47
 قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي عقده عقب اجتماعه :أنقرة

إنه لخطأ "ذي يزور أنقرة حالياً، ونشرته وسائل إعالم تركية اليوم بنظيره األردني معروف البخيت ال
" أسطول الحرية"اإلسرائيلي عن العدوان العسكري على [كبير أن نربط زيارة غزة بطلب االعتذار 

، وال عالقة هذا األمر بذاك من ودفع التعويضات ورفع الحصار، فهذا أمر غير صحيح إطالقاً] األول
أشار إلى أن وزارة الخارجية التركية تعكف هذه الفترة على  و.، حسب تصريحاته"قريب أو من بعيد

بحث الترتيبات الالزمة لزيارته إلى غزة، مشّدداً على أنه إذا ما تمخّضت أعمال ومباحثات الوزارة عن 
ال تفكر "وأكّد أردوغان أن حكومته  .؛ فإنه سيقوم بالتفكير جدياً في القيام بهذه الزيارة"تطور إيجابي"

  ".مطلقاً في أن تفسح المجال لخلق أي نوع من التوتر مع إسرائيل
  24/7/2011قدس برس، 

  
  بالدنا هي بالدكم وندعم مساعيكم في األمم المتحدة: أوغلو للسفراء الفلسطينيين .48

، إّن بإمكان السفراء )24/7( قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، يوم األحد :إسطنبول
االعتراف بدولة فلسطين "الفلسطينيين عقد مؤتمرهم بشكل دورّي في إسطنبول، إلى حين إحراز 

ونقل التلفزيون الرسمي التركي عن أوغلو، قوله للسفراء ". المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية
بالدنا هي بالدكم، ويمكنكم : "سطنبولالفلسطينيين الذين يعقدون هذه األيام، اجتماعهم السنوي الثاني في إ

أوغلو التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كان و ".عقد مؤتمر السفراء في اسطنبول دائماً
عشاء عمل بإسطنبول، وجّدد له دعم بالده لمساعي السلطة  للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية 

  .بتمبر القادم س/كاملة العضوية في األمم المتحدة في أيلول
  24/7/2011قدس برس، 
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  "إسرائيل"ـ بالدولة الفلسطينية اعتراف ضمني بالسوريالنظام  اعتراف: البيانوني .49

 المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني لإلخوانرأى المراقب العام السابق :  ريتا فرج-بيروت 
وحول موقفه .  عن تغيير النظام"ئيلإسرا" تحكمه عوامل عدة من بينها تحفظ األميركيأن الموقف 

من : "، قال البيانوني في حوار مع الرايللخطوة التي قام بها النظام السوري باعترافه بالدولة الفلسطينية
الواضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق توظيف القضية الفلسطينية في خدمة موقف النظام من األزمة 

لفلسطينية وبالمقاومة والممانعة العناوين التي يخفي وراءها النظام لقد ظلت المتاجرة بالقضية ا. الداخلية
وهذه . السوري سياساته االستبدادية على المستوى الداخلي وسياساته المراوغة على المستوى الخارجي

الخطوة تعني ضمنا االعتراف الرسمي بالدولة العبرية، واإلقرار بحقها في بقية األراضي المحتلة، وتأتي 
 أيام أولفي سياق تصريحات رامي مخلوف ابن خال بشار األسد لصحيفة نيويورك تايمز في كذلك 

كل ذلك يمثل .  قال إن ال استقرار في إسرائيل ما لم يكن هناك استقرار في سوريةإذاالنتفاضة السورية، 
بدأ يهتّز تحت رسائل إيجابية إلسرائيل من جانب النظام، بهدف االستمرار في دعم بقائه في الحكم الذي 

  ."وطأة تنامي الثورة الشعبية في سورية
  24/7/2011الراي، الكويت، 

  
   إلى التمسك بخيار المقاومة لتحرير فلسطينيدعومؤتمر عالمي في القاهرة  .50

أكد مشاركون في مؤتمر عالمي بالقاهرة أهمية خيار المقاومة كحل وحيد  : محمد سليم سالم- القاهرة
. عماري الصهيوأمريكي، مثمنين دور مصر في توحيد الفصائل الفلسطينيةلمواجهة المخطط االست

وطالبوا في انطالق المؤتمر التأسيسي األول للتجّمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة في نقابة 
الصحافيين المصريين بالقاهرة، أمس، الدول العربية بالتمسك بدعم المقاومة والدفاع عن خيارها 

  .د حقيقي على مثلث االحتالل واالستبداد والتخلف ومقدمة ضرورية لتحرير فلسطينوسالحها كر
وأكد رئيس الهيئة التأسيسية للتجمع يحيى غدار أهمية التمسك بدعم خيار المقاومة والدفاع عنها كرد 
ن حقيقي على مثلث االحتالل واالستبداد والتخلف، وكمقدمة ضرورية للتحرير واجتراح برنامج متحرر م

والمساهمة في إيجاد نهج وطني قومي وإسالمي “الدونية والتبعية لكل ما هو إمبريالي متآمر مهيمن، 
قوامه التغيير، وصوالً إلى بناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة في حمى الثورات الشعبية التي تشكل 

  .” مصر في رحابها أم التغيير وحاملة األثقال على طريق استنهاض األمة
 جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للتجمع صالح الدين الدسوقي فأكد أنه ال خيار للعرب سوى من

  ".وليسقط خيار السالم واالستسالم"المقاومة، 
  25/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   أمريكي لخزينة السلطةدوالر مليون 30السعودية تحول  .51

أنه أبلغ رسمياً بقيام المملكة العربية " السعودية،  أعلن جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني في:رام اهللا
  ." مليون دوالر إلى خزينة السلطة الفلسطينية30السعودية بتحويل 

  25/7/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
  

   باغتيال عالم نووي"إسرائيل"إيران تتهم أميركا و .52
وش رضائي، السبت في بعد إعالن طهران اغتيال العالم النووي اإليراني، داري:  لندن-طهران 

 والواليات المتحدة "إسرائيل" من اتهمت إيران، األحد، كالً. العاصمة طهران برصاص مجهولين
بالوقوف وراء اغتيال داريوش رضائي نجاد، العالم اإليراني الذي يعمل على مشاريع لوزارة الدفاع، 
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مادون، خالل تشييع رضائي واعتبر حاكم طهران، مرتضى تا .السبت، في طهران، وشيع فيها األحد
 إسرائيلي ضد النخب العلمية؛ لثني إيران عن إكمال -مشروع أميركي "نجاد أن اغتياله يندرج في سياق 

  هذا العمل األميركي "واعتبر رئيس مجلس الشورى، علي الريجاني، من جانبه أن  ."درب التقدم
  

كما وقع  . ضد إيران"ة الواليات المتحدةالصهيوني ضد عالم في البالد، مؤشر جديد على درجة عدواني
  ."األعمال الجبانة ألميركا والصهاينة ضد الجمهورية اإلسالمية"مائتا برلماني نصا يدين 

  25/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

   انتهاكاً لحقوقهم النفطية"إسرائيل" قبرص اليونانية واتفاقالقبارصة األتراك يعتبرون  .53
الجانب القبرصي الشمالي "طق باسم جمهورية قبرص الشمالية عثمان إرتوغ بأن ل النااق: مارلين خليفة

ال يرى أنه من حقّ القبارصة اليونانيين ومعهم اإلسرائيليين توقيع اتفاق آحادي الستثمار الثروات 
 شعب قبرص بأكمله سواء في الجنوب أو في الشمال، إلىالموجودة في المياه اإلقليمية، ألنها تعود 

  . " نشوء وضع حساس جداًإلى األحاديةتالي تؤدي مبادرتهم وبال
من جهته، قال ممثل قبرص الشمالية في المفاوضات الدولية مع الجانب القبرصي الجنوبي واألستاذ 

توقعاتي أنه إذا أصّر الطرفان : "المتخصص في قانون الملكية العاّمة قودريت أوزرساي للسفير
 ما تقوله االعتبار على تطبيق االتفاقية الموقعة بينهما من دون األخذ في اإلسرائيلي والقبرصي اليوناني

 إلى أشهر 4تركيا في هذا الشأن، فمن المؤكد أن إجراءات جدية ستتخذ من قبل أنقرة التي عمدت منذ 
 المنطقة المتنازع عليها وأوقفت بعض األبحاث التي كانت تحصل في البحر، إلىإرسال سفن حربية 

 إن هذا النوع من ردود الفعل التي تبرز القوة قد يتكرر في المستقبل، أما الطريقة األخرى وبالتالي
  ."فتكون باستخدام التأثير السياسي التركي على الحكومة اللبنانية من اجل تجنب أي نوع من التوترات

  25/7/2011السفير، بيروت، 
  

  48و وضد فلسطينيي ومناصر لنتنياهأوسلو مؤيد للصهيونية  مجزرةمنفذ : مقتطفات من رسالته .54
ترك سفاح أوسلو اندرس بيرينغ برييفيك خلفـه بيانـا مـن ألـف              : )، أ ف ب، رويترز، أ ب      "السفير("

وفيما لم يخف   ". إعالن أوروبي لالستقالل  : 2083"وخمسمئة صفحة تشرح رؤيته للعالم والحياة، بعنوان        
 نشر على موقعه على األنترنت بوضوح تقديره إلسرائيل         أبدا عداءه لإلسالم إال أنه في يوم تنفيذ جريمته        

  .وتأييده الكامل لها وإعجابه بزعمائها وخصوصا بنيامين نتنياهو
وتضمن نصه ذكـر    . وكتب برييفيك بيان الكراهية للعرب والمسلمين والمحبة إلسرائيل باللغة اإلنكليزية         

ويـشيد مـرارا بمؤسـس      . للـصهيونية " مؤيد متحمس " مرة، ويصف برييفيك نفسه بأنه       300إسرائيل  
الصهيونية بنيامين زئيف هرتسل ويدين المؤسسات السياسية األوروبية التي تتعاطف مع العرب وتتحالف             

ويثني على عدم منح إسرائيل حقوقا مدنية كاملة للمواطنين العـرب القـاطنين             . معهم ضد دولة إسرائيل   
  .ضبه منها لمنحها المهاجرين حقوقا مواطنية كاملةفيها خالفا لموقف الدول األوروبية التي يبدي غ

ويشير سفاح أوسلو في بيانه إلى معرفته بدقائق الحياة السياسية في إسرائيل حيث يمتدح تـآلف بنيـامين    
خالفا لرغبة الرئيس األميركي باراك أوباما الذي كان يريد له          " شاس"و" إسرائيل بيتنا "نتنياهو مع حزبي    

وتضمن . وحيا تلك الرغبة لدى نتنياهو في إنشاء ائتالف مفرط في يمينيته          ". كديما"أن يتحالف مع حزب     
بيانه اقتباسات عن مواقف وآراء إسرائيليين بينهم البروفسور إيتمار رابينوفيتش وإلياكيم هعتسني وشبكة             

حـان  "نـه   وجاء في بيانـه أ    ". هآرتس"وكذلك صحيفة   " القناة السابعة "إذاعة المستوطنين المعروفة باسم     
  ".والشروع بتأييد أبناء عمومتنا المتحضرين، إسرائيل... الوقت للكف عن التأييد األحمق للفلسطينيين
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، رافـضا النظـرات     " مـسيحية  -اوروبا يهودية   "من أجل   " النضال"وكتب برييفيك أنه من الضروري      
 داعما إلسرائيل، في تحالف     اليمين االوروبي الجديد يتطور سريعا ليصبح     "، ومؤكدا أن    "المعادية لليهود "

الماركسيين الثقافيين الذين يرون اسرائيل كدولـة       "كما يعتبر أن اسرائيل ضحية      ". ضد الجهاد اإلسالمي  
إن التعددية  : "، قائال "يميني مسيحي متطرف  "ويكتب إرهابي اوسلو الذي وصفته السلطات بأنه         ".عنصرية

االسالمي المتواصل ألوروبا عبـر الحـرب        االستيطان  الثقافية، هي أصل أسلمة اوروبا التي أدت إلى         
من أجل اختراق وسائل اإلعالم الماركسية والتعددية الثقافية، علينـا اسـتخدام            "، وأضاف   "الديموغرافية

من أجل أن يكون للهجمات تأثير كبير، علينـا أن نتبنـى نهـج              . أساليب أكثر عنفا ستسفر عن ضحايا     
  ".دمار الشاملاالغتياالت واستخدام أسلحة ال

". تضحيات مرتبطة بنشر الكتاب، عملية تسويق حقيقيـة       "وفي بيانه يشير برييفيك إلى جريمته على أنها         
 أطنـان مـن     6كما يصف استعداداته للهجمات، بما تضمن انشاء شركة زراعية وهمية لالستحواذ على             

 أعوام في إعداد كتابه، الـذي       9ويؤكد أنه امضى    . السماد الكيميائي استخدمها على األرجح في التفجير      
أعظم مدافع عن المحافظة الثقافية فـي       "، و "للمسيحية"، ومنقذ   "بطل اوروبي حقيقي  "يصف نفسه فيه بأنه     

  ".1950اوروبا منذ العام 
اليوم امام محكمة في اوسلو بعد ان اعترف للشرطة بارتكابـه           )  عاما 32(ومن المقرر ان يمثل برييفيك      

وأكد برييفيك انه تصرف بمفرده لدى تنفيذ المجزرة التـي اودت           . ار الجمعة الماضي  التفجير وإطالق الن  
 آخرين في اوسلو وجزيرة قريبة منها، في عمل قال انـه            100 شخصا وأدت الى اصابة نحو       93بحياة  

  .فيما شارك اآلالف في قداس على ارواح الضحايا" ضروري"لكنه " وحشي"
 86فجار سيارة مفخخة امام مقر الحكومة في اوسلو، وبعد ذلك قتل            وقتل سبعة اشخاص على االقل في ان      

شخصا رميا بالرصاص في جزيرة يوتويا على مشارف اوسلو حيث كان يجري تجمع لـشبيبة الحـزب                 
وأثارت الهجمات حالة من الغضب في النروج وسط دعوات على االنترنت العادة العمل             . العمالي الحاكم 

  . عاما21لعقوبة القصوى التي يواجهها منفذ الهجمات هي السجن لمدة بعقوبة االعدام، حيث ان ا
  25/7/2011، السفير، بيروت

  
   يؤثر على االستقرار في الشرق األوسطلألونرواقلة الدعم : األونروا .55

 مليون  35نتيجة العجز في ميزانية الطوارئ البالغ       : قال الناطق بلسان األونروا كريس غينيس     : بيت لحم 
فقد تم إعادة جدولة برنـامج      . ررت األونروا إلى القيام بتقليصات كبيرة في برامج الطوارئ        دوالر اضط 

 مليون دوالر نتيجة عدم اسـتجابة الجهـات المانحـة،           150 مليون دوالر إلى     300الطوارئ أصال من    
  . مليون35ورغم هذا لدينا عجز قيمته 

 10,000تفيدين من برنامج التوظيف من      ابتداًء من شهر تموز اضطررنا إلى تقليص عدد المس        وأضاف  
 شيكل المقدمة للطلبة بمناسبة السنة الدراسية       100 شهريا، كما اضطررنا إلى إلغاء منحة ال         6,500إلى  

  . طالب في مدارس األونروا في غزة200,000الجديدة عن أكثر من 
 ولكننـا نخـشى أن      األونروا تبذل قصارى جهدها لحشد الدعم من الجهـات المانحـة،           أن   غينيسوأكد  

إياكم وارتكـاب أي    . استمرار الوضع الحالي سيجبرنا على مزيد التقليص في خدمات الطوارئ في غزة           
خطأ فنقص الدعم المقدم من الجهات المانحة لألونروا أخذ يؤثر حاليا على االستقرار في الشرق األوسط                

األونروا على أعتاب إسرائيل في الوقت      برمته إذ أن االحتجاجات ضد األمم المتحدة تهدد بإغالق مكاتب           
  .الذي تسود المنطقة حالة من عدم االستقرار أصال

  25/7/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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   حول مجزرة سفينة مرمرة إثر طلب إسرائيلي الدوليالتقريرتأجيل نشر ": هآرتس" .56
ة أخرى موعد نشر تقريرها     مر" مرمرة"الدولية للتحقيق في مالبسات مجزرة سفينة       " بالمر"أرجأت لجنة   

إلى أن إرجـاء نـشر      " هآرتس"وأشارت صحيفة    .النهائي إلفساح المجال لمصالحة بين إسرائيل وتركيا      
وهي المرة الثالثة التي     . آب المقبل  20تقرير اللجنة جاء إثر طلب إسرائيلي بمنح مهلة ثالثة أسابيع حتى            

تجدر اإلشارة إلى أن خبـراء القـانون فـي           . اضيينيتم فيها تأجيل نشر تقرير اللجنة في الشهرين الم        
، وإن رأى حق إسرائيل في فرض الحصار على غزة، إال أنـه             "بالمر"إسرائيل أوضحوا أن تقرير لجنة      

أدان إفراطها في استخدام القوة ضد النشطاء، ما يشكل أرضية لتقديم دعاوى ضد القادة والجنود الـذين                 
  .شاركوا في المجزرة

  25/7/2011، وتالسفير، بير
  

    وفد برلماني أوروبي يزور غزة  .57
وقال . وصل وفد برلماني أوروبي أمس األحد إلى قطاع غزة، في زيارة تضامنية تستمر أياماً عدة               :رفح

 نائباً، ويضم أطيافاً مختلفة من التجمعات السياسية في أوروبـا،           17مصدر فلسطيني إن الوفد مكّون من       
يأمـل  “وذكر رئيس الوفد البرلماني توني لويد أن الوفد          .”الخضر“من حزب   من ليبراليين واشتراكيين و   

أن يقدم للفلسطينيين في غزة أمالً بحياة ومستقبل أفضل، وأن يسهم في أن تعود حياتهم إلى طبيعتها مـن            
زيادة الوعي األوروبي باألزمة اإلنسانية التي يعيـشها        “وأضاف أن الغرض من هذه الزيارة هو        . ”جديد
  .المتواصل” اإلسرائيلي“اع غزة على إثر الحصار قط

  25/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   العدالة الفلسطيني البريطاني تصل معبر رفح في طريقها لغزة مركزمساعدات طبية من  .58
 البريطاني فـي    -وصلت إلى معبر رفح أمس مساعدات طبية قادمة من مركز العدالة الفلسطيني             : رفح

 العام لمحافظة شمال سيناء، رئيس جمعية الهالل األحمر المصري          األمينوقال  . ةطريقها إلى قطاع غز   
 35 طناً من األدوية والمساعدات الطبية، بينها        30 شاحنات تحمل    4إن  : "في العريش اللواء جابر العربي    

ركز األدوية قادمة من م   : "وتابع". سريراً طبياً وأجهزة قلب وحافلتا ركوب، وصلت الى معبر رفح أمس          
يرافـق  : "وأضـاف ".  البريطاني لدعم المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة        -العدالة الفلسطيني   

المساعدات البريطانية مندوب من الهالل األحمر المصري لتسليمها إلى نظيره الفلسطيني عند نقطة تسليم              
  ".اعالمساعدات في المعبر الحدودي ليتولى األخير توزيعها على مستشفيات القط

  25/7/2011، الحياة، لندن
  

  ديسمبر/ ل كانون األو27إلى غزة في  "6شريان الحياة : "االويج .59
قافلـة  "كشف النائب السابق في البرلمان البريطاني جورج غاالوي، أمس، عـن            : حاورته كارمن جابر  

اً اعتـراف    كانون األول المقبل، مستبعد    27، التي من المفترض أن تصل إلى غزة في          "6شريان الحياة   
رّوعت إسرائيل، التـي تـرى      "األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، رغم انه شدد على أن الثورات العربية            

التغيير في موازين القوى، إلى جانب تغيير صورتها بالنسبة للغرب باعتبارهـا الدولـة الديموقراطيـة                
  ".الوحيدة في الشرق األوسط

جامعة األميركية في بيروت وللسنة الثانية على التـوالي لقـاء           وافتتح غاالوي، في مؤتمر صحافي في ال      
الهادف إلى دعم القضية الفلسطينية وأهلها، مـن خـالل مناقـشة األفكـار              ) تحيا فلسطين " (فيفا بلستينا "

ويتخلل اللقاء، الذي يستمر لمدة أسبوع، محاضرات عـدة         . المقترحة من أجل هذه القضية وكيفية تطبيقها      
  .ن قدموا من مختلف أنحاء العالميلقيها محاضرو
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ويتمحور اللقاء، بحسب غاالوي، حول حق العودة الفلسطينية، إلى جانب شرح آلية المشاركة في قافلـة                
 كانون األول، فـي ذكـرى المجـزرة         27، التي من المفترض أن تصل إلى غزة في          "6شريان الحياة   "

  .2009اإلسرائيلية ضد القطاع المحاصر في العام 
 كانون األول، على أمل     17غاالوي الطريق الذي ستسلكه القافلة، حيث ستنطلق من إسطنبول في           وشرح  

أن تسمح لها السلطات المصرية والتركية باإلبحار إلى اإلسكندرية التي من المفترض أن تصلها القافلـة                
مساعدات الغذائية   كانون األول، لتنطلق منها برا إلى العريش ومن بعدها إلى غزة، حاملة معها ال              20في  

إلى أهل القطاع وحتى ألعاباً لألطفال، كانت السلطات المصرية، في عهـد الـرئيس المخلـوع حـسني                  
  . مبارك، قد منعت إيصالها ألطفال فلسطين

  25/7/2011، السفير، بيروت
  

       الحصار عن غزة مستمرة فك حمالت :ناشط اليوناني .60
ي فاغيليس بيسياس الذي كان ضمن طاقم سـفينة الكرامـة أن            أكد الناشط اليونان  : شادي األيوبي  -أثينا  

خطط فك الحصار عن قطاع غزة لن تتوقف، منتقدا موقف الحكومة اليونانية التي اتهمها بالتـآمر مـع                  
واعتبر أن سياسة الحكومة الفرنسية الراغبة في دور ما فـي الـشرق             . إسرائيل برضا الواليات المتحدة   

  .نشطاء من بطش إسرائيلاألوسط أسهمت في حماية ال
  24/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  غير قادرين على بناء مستقبلهماألطفال .. أوضاع الفلسطينيينحسنوا:  بلبناننماركاسفير الد .61

أّن ، في حوار مـع جريـدة األخبـار،           السفير الدنماركي في لبنان يان كريستانسن      أكد: قاسم. قاسم س 
يعيشون في مناطق خاصة بهم أو في غيتوهات، فهم مندمجون في المجتمع            " ال   الفلسطينيين في الدنمارك  

فـي الـدنمارك، ينـال      ". الدنماركي إلى حد كبير، ومنتشرون في كوبنهاغن وفي كل ارجـاء الـبالد            
الفلسطينيون، أسوةً بجميع الجاليات األجنبية هناك، جميع حقوقهم المدنية واالجتماعية من دون أي تمييز              

فتجد مثالً فلسطينيين يعملون في قطاعات مختلفة، وهم يحتلون مواقـع           "بين المواطن الدنماركي،    بينهم و 
  ".هناك أيضاً أطباء وصحافيون فلسطينيون"ويضيف . ، يقول كريستانسن"في المجلس النيابي والبلديات

ي المجتمـع    ألف فلسطيني ف   25يبدو السفير مزهواً بإنجازات بالده وخصوصاً حين يتحدث عن اندماج           
  ".تربطني بأحد جيراني الفلسطيني عالقة وطيدة جداً: "ثم يستطرد قائالً. الدنماركي

الحكومـة الدنماركيـة    "لكن ما هو سر تزايد اللجوء الفلسطيني إلى الدنمارك تحديداً؟ يجيب كريستانسن             
ل كانت وال تـزال مـن   استقبلت الفلسطينيين خالل الحرب األهلية اللبنانية، ولم تضع الحواجز أمامهم، ب        

  ".أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية
وبشأن ما يدور في أزقة المخيمات عن االستعداد الكبير لدى الدنمارك الستقبال الفلسطينيين فـي حـال                 

عضو في األسرة الدولية ومن الداعمين األساسيين للقضية        "حصول التوطين، يؤكد كريستانسن أّن دولته       
 وهي ستلتزم خيارات المجتمع الدولي عندما يحصل السالم، ولو أوجب ذلك استقبال             والسلطة الفلسطينية، 

وينـدرج   ".أعداد إضافية من الالجئين، عندها لن يكون لدينا أي مانع اذا كان ذلك سيسّهل تحقيق السالم               
ـ       سفير الواقع االجتماعي للفلسطينيين في المخيمات اللبنانية ضمن سلم األولويات التـي يعمـل عليهـا ال

بأنّه يطالب السياسيين اللبنانيين خالل لقاءاتـه معهـم بتحـسين           " األخبار"يسر إلى    .الدنماركي في لبنان  
 .الوضع الفلسطيني، والسماح لهم بالتحرك الحر والعمل، ما يخفف من اإلشكاالت التي تقع في المخيمات              

 التي ينالها الفلـسطيني فـي بـالد         هكذا، يبدو االندماج بين مختلف شرائح المجتمع الدنماركي والحقوق        
وأكثر ما يستغربه السفير الدنماركي هو الوضع الذي يعيشه األطفـال فـي         . كريستانسن مفقوداً في لبنان   

كنت في زيـارة    : "ويضيف. ، كما يقول  "فهؤالء غير قادرين على بناء مستقبلهم بنحو طبيعي       "المخيمات،  
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طينيين يرقصون ويلعبون مثل باقي االطفال، لكن أستطيع        لمؤسسة آني كنفاني حيث شاهدت األطفال الفلس      
  ".أن أجزم أّن هؤالء لن يكونوا قادرين على تطوير أنفسهم إذا لم يخرجوا من محيط المخيمات

ال يزال كريستانسن الذي يجول كثيراً في المخيمات الفلسطينية يذكر مشهد مخيم نهر البارد بعد انتهـاء                 
كنت على متن طوافة عسكرية، فوق مخيم نهر البـارد مباشـرة،            : "ائالًيروي مشاهداته ق  . 2007حرب  

  ".وكان مشهد الدمار مرعباً، كان أشبه بنقطة صفر بعد دمار برجي التجارة العالمي
وعلى مدى أعوام كثيرة، دعمت الدنمارك، بحسب كريستانسن، وكالة األونروا وكانت من بـين الـدول                

ويوضح الـسفير   . ية في الميزانية العامة والمشاريع التي تقدمها الوكالة       العشر األوائل في مساهمتها المال    
أّن دولته لم تتخّل، بعد أزمة البارد، عن مساعدتها للفلسطينيين، فدفعت أمواالً إلعادة إعمار المخيم عبر                

 بطيئة، فقد   لم نكن نتوقع أن تكون عملية إعادة اإلعمار       : "يقول .االونروا والمنظمات التابعة لألمم المتحدة    
  ".واجه المشروع عراقيل عدة ال سيما عندما أثيرت قضية اآلثار التي أخّرت االنطالقة

غياب العالم العربي عن تقديم المساعدات المالية إلعادة اعمار المخـيم، علمـاً بـأّن               "ينتقد كريستانسن   
مل أعباءه وحدها، لـذا     المشروع من أضخم المشاريع التي تقوم بها وكالة األونروا ومن الصعب أن تتح            

وعما إذا كانت الدنمارك ستؤيد االعتراف بالسلطة الفلسطينية فـي مجلـس             ".بمساعدتها فالجميع مطالب 
لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، لكـن يجـب ان           : "األمن في أيلول المقبل، يجيب كريستانسن بدبلوماسية      

فاوض حول شكل الدولة المقبلة، وإذا لـم        يكون هناك حل للقضية الفلسطينية، كما يجب أن يكون هناك ت          
  ".تنجح هذه المفاوضات فستقرر وزارة الخارجية الدنماركية على ماذا التصويت

  25/7/2011، ، بيروتاألخبار
  

  جنوب السودان مخطط أمريكي صهيوني انفصال: سفير إريتريا بالقاهرة .62
بالقاهرة أن فصل جنوب السودان عـن        سفير إريتريا     , أكد عثمان محمد عمر     : جيهان عبد السالم عوض   

 جوبـا   هشمالة جاء وفق مخطط أمريكي صهيوني لتكوين مثلث موال لسياستهما فـي أفريقيـا أضـالع               
  . وأوغندا وكينيا

  25/7/2011، األهرام، القاهرة
  

   ينتقل إلى صفوف الجيش الذي يعيش تطرفاً دينياً"إسرائيل"الصراع الداخلي في  .63
وم نسمع جنراال في الجيش اإلسرائيلي يطالب بوقف التطرف الـديني فـي             ليس في كل ي   : حلمي موسى 

. ونادرا ما يسمع مثل هذا الكالم على ألسنة ساسة بل حتى على ألسنة يساريين صهاينة              . صفوف الجيش 
وهذا تعبير عما اصطلح كل من يقرأون جيـدا الـساحة           . فإسرائيل تغدو أشد تدينا والمتدين أكثر حريدية      

والواقع أن الصهيونية اتسمت ظاهريا بانقسامها بين       . »الجنوح الدائم نحو اليمين   « على تسميته    اإلسرائيلية
ويـصعب  . يمين ويسار وعلماني وديني لكنها كانت على الدوام تركب جوهريا في قطار اليمين والـدين              

هذه المنطلقـات   فهم الصهيونية خارج هذا السياق حتى عند الحديث عن منطلقاتها القومية العلمانية ألن              
  .»الوعد اإللهي«ارتكزت جوهريا على الفكرة الدينية، على 

وفي كل حال وإذا كان هذا التوصيف محقا فمن الجلي أن إسرائيل تقترب من التماثل مع حقيتها بحيث ال                   
فالمشروع الصهيوني يتجه وبشكل متسارع نحو الدولة الدينيـة حتـى لـو             . تترك مجاال لزيف أو خداع    

وال أدل على ذلك من التغييرات التي       . مر تغليف ذلك لمرحلة ما برداء ليبرالي أو حتى علماني         تطلب األ 
فطوال سني حكم التيارات العمالية كانت طليعة الوجـه اليـساري           . طرأت على الجيش اإلسرائيلي ذاته    

ى في المجتمع   للصهيوني، الحركة الكيبوتسية، تشكل القدوة في العمل والقاطرة لمنظومة العالقات األخر          
إلى تبنـي   » هبوعيل همزراحي «بل ان هذا التوجه دفع في حينه حتى فئات دينية مثل            . والحلبة السياسية 

  .االشتراكية وإنشاء كيبوتسات دينية
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لكن عهد الكيبوتس ولى وانتهى ويكاد ال يترك حاليا أي أثر سوى تحوله إلى صاحب امتيازات أراضـي                
فـالنموذج انتقـل إلـى      . قاري أكثر مما هو قوة انتاج أو حتـى قـدوة          تجعل منه نوعا من السمسار الع     

المستوطنات خاصة العقائدية منها التي بنيت في إطار فكرة غوش إيمونيم بأن كل األرض لليهود ويجب                
والحقيقة أن غرق المجتمع اإلسرائيلي وحلبته السياسية في مستنقع هذه الفكرة دلـل             . استيطانها بكل ثمن  

كلة مجتمعية وأن التيار الديني القومي أو ما يعرف بالصهيونية الدينية صارت أقرب إلـى               على أن المش  
  .الريادة من أي وقت مضى

وما قوة هذا التيار داخل األحزاب الصهيونية، بمن فيها تلك التي تعرف نفسها كوسط، إال دليـل علـى                   
يونيتك من دون تناقضات شكلية فال      فإذا كنت صهيونيا وأردت التمسك بصه     . نجاح الفكرة في إثبات ذاتها    

وهـو تيـار ال     . هو التيار الذي ال يجد تناقضا بين أفكاره وسلوكه        . ملجأ لك سوى التيار الديني القومي     
يخفي عنصريته وال يتستر خلف إهاب الديموقراطية ويرفض السالم مع العرب إال إذا قام على أسـاس                 

ـ   يتطلع لكسب ود اآلخرين ويعتقد أن جانبا من عوامل القوة           واألهم أنه ال  . »الحقوق اليهودية «اعترافهم ب
  .األساسية في إسرائيل هي وقوف اإلرادة اإللهية إلى جانبهم مما يجعل التحالفات أمرا نافال

غير أن محاولة اليمين إظهار غلبته لم يقتصر فقط على الحلبة السياسية بل تخطاه إلـى بقيـة جوانـب                    
 الجميع حاليا محاوالت سن القوانين التي تؤكد يهودية الدولة ودونية حقـوق             ويشهد. المجتمع اإلسرائيلي 

. العرب فيها وتهديد كل من يشكك بذلك وسن قوانين ذات طبيعة عنصرية فـي الميـدان الـديموغرافي                 
وكذلك هناك محاوالت إلحدالث تغيير شامل في الجهاز القضائي وخصوصا في نظام المحكمـة العليـا                

وتشهد إسرائيل مؤخرا انطالق    . ستورية وإخضاعها للكنيست وبالتالي لهم بأشكال مختلفة      وصالحياتها الد 
التي تشكل مساهمة من جانـب      » إسرائيل اليوم «وسائل إعالمية ذات طبيعة يمينية واضحة مثل صحيفة         
  .ملياردير أميركي لصالح مجهود اليمين في بسط سيطرته

فالجيش كان وال يـزال فـي   .  إحداثه في الجيش شيء آخر   غير أن ذلك كله شيء والتغيير الذي يريدون       
نظر المشروع الصهيوني بوتقة االنصهار وعنوان القوة ليس فقط في مواجهة الخارج وإنما في الـداخل                

. وليس صدفة أن كثرة من السياسيين اإلسرائيليين ال يتمتعون بأي ميزة سوى خدمتهم العـسكرية              . أيضا
بل ان  . أسقف معينة في الرتب باتت كل مراتب الضباط والقيادة مفتوحة أمامه          وبعد أن كان اليمين مقيدا ب     

كمـا أن هيئـة     . ألوية مشهورة، مثل لواء جوالني، صارت نوعا من الحصن المنيع لقوى اليمين الديني            
األركان العامة التي خلت لعقود من أي متدين صارت في العقد األخير تزخر بالعديـد مـن معتمـري                   

ومن . ينية التي كاد أحدهم مؤخرا يتولى رئاسة األركان للمرة األولى في تاريخ الدولة العبرية             القبعات الد 
المؤكد أن هذا يشجع هذا التيار على االعتقاد بأن الوقت حان ليس فقط لالقتراب مـن المنـصب وإنمـا                 

  .الحتالله فعليا في أقرب وقت
. البشرية السابق آفي زامير من التطرف الـديني       وهكذا يمكن فهم التحذير الذي أطلقه رئيس شعبة القوى          

التي بلورها رئيس الحكومة األول دافيـد بـن         » الوضع القائم «ففي الجيش، كما المجتمع، انتهت صيغة       
وفي الجيش يلحـظ الجميـع تزايـد        . غوريون والتي عبرت عن علمانية الدولة مع احترام طقوس الدين         

ويشير الـبعض   . ب دور أجهزة التربية الليبرالية في الجيش      وظائف ودور الحاخامية العسكرية على حسا     
إلى أن غلبة الجانب الديني في الجيش ستقود إلى تعميق مظاهر التمرد والشرذمة خصوصا أن االنقـسام                 

  .ليس فقط بين علمانيين ومتدينين وإنما هناك انقسامات حادة حتى بين المتدينيين أنفسهم
ما يتعلق بالجيش حيث انه الضامن الوحيد لوجود الدولة والمجتمـع           وتختلف إسرائيل عن سواها في كل       

وربما لهذا السبب رأى الجنرال     . فضال عن كونه بوتقة االنصهار التي تم تعريفها على أنه جيش الشعب           
الليبرالية الجديدة من جهة والتطرف الـديني       : سياقات تشكل تحديا لنموذج جيش الشعب     «زامير أنه تنشأ    
مالحظة أخرى هي أن االصطدام قادم بشدة في الجيش بين االنفتاح التحرري النسوي             . »من جهة أخرى  

  .من جهة والتشدد الديني من جهة أخرى
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  25/7/2011السفير، بيروت، 
  
  
  

  ومأزق األهداف المتعارضة" إسرائيل"تركيا و" .64
  إدريسمحمد السعيد 

يس الحكومة التركية في احتفال شعبي لم تمر العبارات الدافئة التي تحدث بها رجب طيب أردوغان رئ
عقب فوز الحزب في االنتخابات التشريعية التركية األخيرة مرور " العدالة والتنمية"أمام مقر حزبه 

الكرام، بل إنها حركت العديد من التساؤالت بقدر ما حركت من مشاعر حول كيفية التنسيق التركية بين 
عارضة لتركيا بين األطراف المتصارعة في بيئة الجوار ما يبدو من مأزق األهداف والمصالح المت

فقد اعتبر . اإلقليمي الساخنة وعلى األخص منذ تفجر ثورات التغيير التي تجتاح العديد من دول المنطقة 
أردوغان أن انتصار حزبه انتصار للحرية والديمقراطية والعدالة والسالم، لكن  األهم أنه اعتبر هذا 

 والضفة الغربية والقدس  لبيروت وبغداد والشام وديار بكر واسطنبول ورام اهللا ونابلساالنتصار انتصاراً
  .والبوسنة

االنحياز التركي واضح وضوح الشمس نحو ما تحمله تلك المناطق التي تعمد أن يخصها باالهتمام من 
يا وفلسطين، أي هو يتحدث عن لبنان والعراق وسور: معانٍ رمزية بالنسبة إلى إدارة السياسة التركية

والبوسنة، وهنا تبدو تركيا التي " اسطنبول"مناطق الغليان والتوتر، لكن األهم أنه يربط بيتها وبين تركيا 
 التبعية وليس تركيا يعنيها أردوغان هي تركيا العثمانية بمفهوم حضاري قائم على الشراكة وليس

  .األتاتوركية
" المراجعات" ظل ما تَكَشف من ما يمكن وصفه ب هنا يبدو المأزق واضحاً وصريحاً خصوصاً في

فاألسابيع القليلة الماضية شهدت حدوث تطوات مهمة في " . إسرائيل"التركية لتوتر العالقات مع 
، أرجعها البعض إلى ضغوط داخلية تركية تطالب الحكومة بتحقيق توازن "اإلسرائيلية"العالقات التركية 

بسبب انجيازات تركية ألطراف عربية خاصة " إسرائيل"التوتر مع في عالقاتها اإلقليمية واحتواء 
الفلسطينيين والسوريين، وبسبب العالقات المتنامية بين تركيا وإيران وانعكاسات هذه العالقات سلبياً على 

، والبعض أرجعها إلى األزمة المتصاعدة بين تركيا وسوريا، واهتمام "إسرائيل"العالقة بين تركيا و
، والواليات المتحدة بهذه األزمة، حيث بدأ الحديث عن فرص مواتية الستعادة تركيا مجدداً، "إسرائيل"

وتفعيل أدوار جديدة تقوم بها تركيا في حالة سقوط نظام األسد، أدوار تعطي لتركيا مميزات إقليمية على 
ن مع سوريا، حساب إيران ضمن إعادة ترسيم منظومة العالقات اإلقليمية على حساب تحالفات إيرا

  .ونفوذ إيران اإلقليمي الذي سيتداعى حتماً في حال سقوط النظام السوري
وتركيا وتفاهمات حول إمكانية أو " إسرائيل"وعلى المستوى نفسه ظهرت فرص لتحسين العالقات بين 

الذي كان مقرراً أن يتجه نحو " 2 -أسطول الحرية "احتمال تخلي تركيا عن المشاركة مجدداً في 
وبالفعل تراجعت تركيا عن المشاركة في هذا األسطول، .  الشهر الجارياطئ قطاع غزة في أوائلشو

ولم يكن هذا التراجع مفاجئاً للمراقبين على ضوء سلسلة من االتصاالت المباشرة وغير المباشرة بين 
عي الطرفين وجاءت تصريحات بنيامين نتنياهو حول جدية مسا. الطرفين التي تزامنت مع هذا التراجع 

فقد أجاب نتنياهو . لتدعم هذا االعتقاد ) 2011تموز / يوليو6(لتحسين العالقات أثناء زيارته لرومانيا 
ي نسعى إلى القيام بخطوات ملموسة وخصوصاً أن تركيا لم تشارك ف: "عن سؤال بهذا الخصوص بقوله

ث، على األقل، عن محاوالت هناك اشارات أخرى تتيح لنا الحدي. "أسطول الحرية"األسطول األخير 
" إسرائيل"قد صرح بأن " اإلسرائيلية"، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية "تقارب ونأمل بأن ننجح

وتركيا تسعيان إلى احتواء خالفاتهما قبل أن يصدر تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة حول 
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 الذي 2010أيار / مايو31في المياه الدولية يوم " مرةمافي مر"على السفينة التركية " اإلسرائيلي"الهجوم 
  ." ناشطين أتراك كانوا على متنها9أسفر عن مقتل 

عن االعتداء على " اإلسرائيلي"هذا التفاؤل يواجه بتحديات متعددة أولها الشرط التركي الخاص باالعتذار 
لو وزير الخارجية التركي، وهو السفينة التركية وتعويض الضحايا حسب ما يؤكد دائماً أحمد داود أوغ

بين قادة الجيش الذين يقبلون باالعتذار لطي ملف " اإلسرائيلية"الشرط الذي أحدث انقساماً في األوساط 
الذين شاركوا في جريمة االعتداء على السفينة التركية، وبين " اإلسرائيليين"مالحقات قد تحدث للضباط 

وفي مقدمة هؤالء يقف " الكرامة الوطنية"دد ما يسمونه ب السياسيين الذين يتحدثون عن مخاطر تته
  ."إسرائيل"ضد " تعنتاً"ط التركي  وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي يرى في هذا الشر

بالشرط التركي فإن التطورات السورية الجديدة وخاصة االدراك التركي " اإلسرائيليون"وإذا فرض وقبل 
 لألزمة السورية بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الجديد لفرض التسوية السلمية

مؤخراً لكل من الرياض وطهران ودمشق، وهو اإلدراك القائم على تراجع فرص إسقاط نظام الرئيس 
  .راء اإلصالحات السياسية المطلوبةبشار األسد وأولوية الدفع باتجاه الحوار والمصالحة الوطنية وإج

 اإليرانية قد تسقط -نحياز إلى خيار المصالحة والحوار في سوريا، والتفاهمات التركية عودة تركيا لال
لكن . ساب عالقات تركيا مع دمشق وطهرانحول فرص التقارب مع تركيا على ح" إسرائيلية"رهانات 

التحدي األهم يجيء من مصر وفلسطين، فالزيارة التي سوف يقوم بها رئيس الحكومة التركية رجب 
 أردوغان إلى القاهرة وإعالن عزمه على زيارة قطاع غزة عبر معبر رفح من مصر وقبول مصر طيب

. مع تركيا" إسرائيل"ابية لطموحات يحمل مؤشرات غير إيج" اإلسرائيلية"لهذا المطلب رغم االعتراضات 
ل عن أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ينوي الوصو" تل أبيب"فقد كشفت مصادر في 
تسعى بكل " إسرائيل"وقالت هذه المصادر إن .  زيارته الرسمية المقبلة إلى مصرإلى قطاع غزة خالل

قوتها إلى إفشال هذه الزيارة، وإنها توجهت إلى القاهرة طالبة عدم السماح ألردوغان بالقيام بها، لكن 
  .ا على طلب أردوغان أخرى كشفت بعد يوم واحد أن المسؤولين المصريين وافقو" إسرائيلية"مصادر 

قبول مصر طلب أردوغان مؤشر مهم على حرص مصري ليس فقط على تحسين وتطوير العالقات 
المصرية مع تركيا لكنه أيضاً حرص على تنسيق مصري مع تركيا بخصوص الملف الفلسطيني على 

شعب  عكس الحكم المصري السابق الذي تعامل بسلبية شديدة مع مبادرات أردوغان الداعمة لل
  .يالفلسطين

أسوأ المؤشرات التي يمكن " إسرائيل"ودخول مصر على خط التنسيق مع تركيا في هذا الملف قد يحمل ل
أن تُهدد فرص تقاربها مع تركيا خصوصاً في ظل تعقد هذا الملف واقتراب موعد التوجه الفلسطيني نحو 

" إسرائيل"هو التوجه الذي ترفضه األمم المتحدة إلعالن االعتراف الدولي بقيام دولة فلسطين، و
مقبلة على " إسرائيل"والواليات المتحدة بشدة، وتؤيده تركيا ومصر ومعظم دول العالم، ما يعني أن 

  .بينها تركيا على عكس كل التوقعاتأزمات حقيقية في إدارة عالقاتها اإلقليمية ومن 
  25/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   الشجرةالنزول عن.. "إسرائيل"تركيا و .65

  اليكس فيشمان
فاليوم هو آخر يوم بقي لها لتقرر ماذا سيكون الرد اإلسـرائيلي            . لم تعد حكومة إسرائيل تستطيع التهرب     

وهـذه  . الذي حقق من قبل األمم المتحدة في أحداث القافلة البحرية التركيـة           ) بالمر(على تقرير القاضي    
 مجموعة أذهـان المجلـس الـوزاري المـصغر          فرصة أخرى للجمهور في إسرائيل ليعلم ماذا تستطيع       

هل سنرى أمامنا كومة من األقزام ما يهمهم هو أن يقضي بعـضهم علـى          . والسباعية والحكومية إنتاجه  
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بعض من جهة سياسية تحت غطاء المصالح القومية، أم سنتبين مجموعة قـادرة علـى الحـديث بلغـة             
  .السياسة واإلستراتيجية العليا

. لندي عمله قبل أسابيع كثيرة، ونقل مسودتي التقرير إلى إسرائيل وتركيا لتنظرا فيهما            أتم القاضي النيوزي  
ـ   يقضي بأن إلسرائيل الحق في الدفاع عن سيادتها وفي فرض حصار بحري            ) بالمر(المسودة معروفة ف

ـ               . وتطبيقه . رةهذا من جهة إسرائيل هو اإلنجاز المركزي الذي أفضى إلى تالشي القافلة البحريـة األخي
وعرض األتراك في المقابل على القاضي سلسلة صور فيديو وتحليالت تقارير طبية تبرهن في ظـاهر                

  .األمر على أنه استعملت قوة غير معقولة لوقف القافلة البحرية
يجب على الطرفين أن يجيبا القاضي أنهما توصال إلـى صـيغة مـشتركة              . غداً ينقضي األجل المسمى   

  . أو ال–وأحرزا مصالحة 
كان المبعـوث المركـزي     . بعد القافلة بأسابيع معدودة   " مرمرة"بدأ الطرفان يجريان مفاوضة بشأن قتلى       

الذي تنقل في ذلك الوقت بين أنقرة والقدس هو روبرت فاكسلر، وهو سناتور أميركـي سـابق، لكـن                   
ء صندوق دولـي    واقترحت إسرائيل إنشا  . األتراك لم يريدوا السماع عن أية مصالحة أو عن المال أيضاً          

  .ليهود أثرياء يعوضون عائالت القتلى؛ لكن األتراك أرادوا شيئاً واحداً فقط هو االعتذار الرسمي
وظلت عالقات الدولتين تتدهور بصورة غيـر تناسـبية، إلـى أن            . فشل فاكسلر ومبعوثون آخرون بعده    

ون الدولي، وصرفوا تأييدهم    ، آنذاك فقط أدرك األتراك أنهم في مشكلة مع القان         )بالمر(صدرت مسودات   
وتركيا اآلن مستعدة إلعادة تطبيع العالقات وسحب       . للقافلة البحرية الجديدة وعادوا للحديث عن مصالحة      

جميع الدعاوى القضائية ضد جنود الجيش اإلسرائيلي بشرط أن تعبر إسـرائيل فـي التقريـر النهـائي                  
  .االعتذارللقاضي بالمر، بصيغة لم يتفق عليها بعد عن نوع من 

وما يهم إسرائيل أال يفهم أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عن          . إن ما يهم األتراك هو أن تظهر كلمة اعتذار        
، وأال تنشر تركيا الصور الفظيعة وأال تتوجه إلى         "مرمرة"الحادثة وتعترف بعدالة طريقة المشاغبين فوق       

فقدت إسرائيل حتى اآلن االعتـذار      . رائيليالمحكمة الدولية وأال تصدر أوامر اعتقال لضباط الجيش اإلس        
كي ال تمس بأحقية محاربي الجيش اإلسرائيلي، واليوم أتى هذا الشكل من االعتذار ليحميهم من الدعاوى                

  .القضائية
لن تعود العالقـات كمـا كانـت، ألن         . إن تركيا تريد بعد كل شيء، مثل إسرائيل أن تنزل عن الشجرة           

هي حركة أخت لحزبه، لكن تركيا هي وريثة مصر باعتبارهـا           " حماس" بأن   أردوغان يؤمن إيماناً كامالً   
لم نلعق العسل مع مصر أيضاً لكن كان ثّمة عنوان للحوار فـي حـاالت األزمـات                 . قائدة العالم السني  

  .وكانت مصالح مشتركة
ال محتاجة إلـى  وتركيا ال تز. للدولتين غير قليل من المصالح اإلستراتيجية المشتركة في الشرق األوسط        

إن عالقاتها بإسرائيل تجعلها جسراً بيننـا وبـين العـالم           . إسرائيل باعتبارها باباً إلى اإلدارة األميركية     
وإسرائيل من جهتها ال تستطيع أن تلغي عالقاتها بأهم دولة مسلمة           . العربي وتقوي هيمنتها على المنطقة    

  .صر واألردنفي المنطقة في الوقت الذي تتزعزع فيه مرساتها في م
فقد كان رئـيس    .  أجرى اتصاالت باألتراك   - الذي يعارض كل اعتذار      -ليس الوزير يعلون وحده من      

عاموس جلعاد، أيضاً، في تركيـا فـي اآلونـة          ) احتياط(القسم السياسي األمني في وزارة الدفاع اللواء        
أتريـد أن   : ن أن تقـرر   فيجب على الحكومة اآل   . وقد عاد مع توصيات تعاكس توصيات يعلون      . األخيرة

تكون على حق طوال الطريق إلى العزلة اإلقليمية والدولية أم تريد أن تكون حكيمة وأن تقفز فوق هاوية                  
  .أخرى في حربنا من أجل البقاء

  "يديعوت أحرونوت"
  25/7/2011، رام اهللا، األيام
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  حلول لم تقدم بعد أجوبتها .66
  بالل الحسن

 يجري حولنا بعيون مفتوحة، فثمة أشياء أساسية تجري وال بد من نحتاج، وبشدة، إلى أن نراقب ما
  .وصفها بدقة

الحدث األكبر في عرف المراقبين والدارسين، أقبل علينا كما تقبل الصاعقة، تجمعت .. »الربيع العربي«
تغيرت وقائع وخرائط، وتغيرت شخصيات . غيومها، واحتشدت رياحها، ثم انفجرت، وحدث تغير كبير

  .، كما يتغير منزل يتم تجهيزه للرحيل، ولكن أحدا لم يعد ترتيب البيت كما يأملوأحزاب
في تونس حيث كانت البداية، ذهب الرئيس، وتغيرت الحكومة، وها نحن نشهد صراعا متجددا بين القوى 

يصح القول إنه تم كشف الغطاء عن المشكلة، ولكن . نفسها، بل ونشهد صداما بين الطرفين في الشارع
هل سنشاهد هذه الثورة؟ . وهناك حاجة لثورة من أجل إنجاح الثورة. لمشكلة ال تزال ماثلة أمام األعينا

أم سنشاهد قمعا وفرضا من نوع جديد؟ ال يمكن الجزم إال من خالل مراقبة اآلتي، ونحن اآلن في مرحلة 
  .المراقبة
وتشكلت الوزارة الثانية . استهذهب الرئيس، ولكن لم تذهب سي. يبدو األمر أخطر وأصعب.. في مصر

رجل كفء . ، وتم تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية»ميدان التحرير«بضغط من شباب 
وماذا تعني سياسة . »سياسة السوق«إن مصر لن تغادر اقتصاديا : وقدير، ولكنه أعلن رسميا خطته وقال

قادة المحافظين األميركيين الجدد من أجل السيطرة السوق؟ تعني كل أشكال التبعية االقتصادية لما رسمه 
على االقتصاد العالمي، وتعني االجتهاد في تنفيذ كل ما رسمه وخطط له البنك الدولي، تعني 
الخصخصة، وأسواق البورصة، وحرية شراء األجنبي ألسهم الشركات الوطنية، ومن دون أي حديث 

ألغنياء والفقراء، سياسة تقديم خدمات الضمان االجتماعي عن السياسة االجتماعية، سياسة العالقة بين ا
. من كل هذه القضايا» سياسة السوق«للفقراء، أي سياسة تأمين الطعام والتعليم والصحة، حيث تتبرأ 

وكل هذا الذي نذكر عناوينه كان جزءا مما عانت منه مصر في العهد السابق، حيث تم صنع جنة 
أما بعد أن هدأت .  جهنم للفقراء، إلى أن انفجرت الصاعقة، وكان ما كانلألغنياء، وتم إلى جانبها صنع

  .الصاعقة فإن منظر الفوضى القائمة ال يسر أي ناظر
أكثر ما يلفت النظر في أحداث مصر أن عددا كبيرا من قادة النظام السابق هم اآلن أمام المحاكم، ولكن 

ة الجمل، متهمون بالتفريط بالمال العام، ومتهمون بماذا هم متهمون؟ متهمون بالفساد، ومتهمون بموقع
وهذه أمور هامة وخطيرة وتستحق المحاكمة والعقاب، ولكن الغريب أننا . بإصدار أوامر قتل للمتظاهرين

لم نسمع حتى اآلن، ولو لمرة واحدة، أن هناك محاكمة سياسية ألي شخص، فهل كانت السياسة الداخلية، 
لسياسة الدولية سليمة مائة في المائة حتى أن أحدا ال يحاكم بسببها؟ وهل إذا أو السياسة العربية، أو ا

تمت محاكمة الفاسدين وأصحاب أوامر القتل ستبقى السياسة المصرية على حالها؟ وماذا عن موضوع 
التبعية ألميركا؟ وماذا عن موضوع التحالف مع إسرائيل؟ وماذا عن المشاركة في حصار غزة؟ وماذا 

تخفاف بالتضامن العربي؟ وماذا عن نسيان أمن مصر القومي؟ سواء كان ذلك في موضوع مياه عن االس
النيل، أو في موضوع تقسيم السودان، أو في موضع دارفور؟ هل ستبقى السياسة بعد الثورة والتغيير 

با، أو ، وإذا استمر الجواب غائ»ميدان التحرير«على حالها؟ سؤال أساسي وخطير ال بد أن يجيب عليه 
  .تم إطالق الرصاص عليه، فإننا نستطيع القول إن التغيير لم يبدأ بعد

فلسطين أصبحت غائبة عن السياسة العربية، غائبة في العلن وغائبة في . ومن مصر إلى فلسطين
والمضحك المبكي أن من يتباهون بأنهم ثوريون هم . وأصبحنا نواجه جرأة في التنصل منها. المستور

نحن مسؤولون عن : ا أصحاب مواقف التنصل هذه، وهم يمارسون تنصلهم بجرأة، يقولونالذين أصبحو
وهنا تبادر أميركا، أميركا العظمى، . تحرير ما يمس بلدنا، وما يمس فلسطين هو مسؤولية الفلسطينيين

 تتطلع لتعلن رفضها لهذا المنطق، ولتعلن بالتحديد أن أمن إسرائيل مبدأ أساسي تدافع عنه أميركا، فهي
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إلى ما وراء حدودها، وتمد يدها إلسرائيل، وال بد أن نسأل لماذا؟ أليس ألن إسرائيل أداة أميركا في 
السيطرة على المنطقة العربية؟ أال تشكل إسرائيل تهديدا للبنان وسوريا واألردن وفلسطين؟ أال تشكل 

ألم تعلن إسرائيل على لسان قادتها إسرائيل خطرا على ثروة الخليج وتطرح علنا تطلعها للمشاركة فيها؟ 
أن استراتيجيتها تمتد إلى إيران وأفغانستان وباكستان؟ أال تزودها أميركا بالطائرات المتطورة التي 
تمكنها من تنفيذ هذه االستراتيجية؟ أال تزودها ألمانيا بالغواصات النووية التي تمكنها من تهديد كل مدينة 

، وكيف لمن ال يهتم بفلسطين )أصبح لديها اآلن ست غواصات نووية(عربية تقع على ساحل بحر ما؟ 
  وإسرائيل أن يواجه تهديدات إسرائيل لبلده؟

ويبرز في هذا السياق الرئيس محمود عباس ومشروعه بالذهاب إلى األمم المتحدة النتزاع قرار تعترف 
ي السعي وراء سراب السالم فيه األمم المتحدة بدولة فلسطين، بعد أن ذهبت سدى جهود عشرين عاما ف

إن جهود الرئيس الفلسطيني هي من حيث المبدأ . مع المشروع الصهيوني ومع الدور المرسوم إلسرائيل
  :جهود طيبة، ولكن الرئيس الفلسطيني مقل في الكالم والشرح، ولذلك ال بد من بضعة أسئلة

 أو إلى الجمعية العامة لألمم ما هي صيغة مشروع القرار الذي سيتقدم به إلى مجلس األمن: أوال
المتحدة؟ هل يمكن حشد التأييد الفلسطيني والعربي والدولي حول مشروع قرار مجهول الهوية حتى 

  اآلن؟
من المؤكد أن مشروع القرار إن كان معبرا عن المصلحة الفلسطينية، ونقيضا للمصلحة : ثانيا

في مجلس األمن، ولن يكون ممكنا ) الفيتو(النقض اإلسرائيلية، فإن اإلدارة األميركية ستستخدم ضده حق 
بعد ذلك طرح موضوع االعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة، أي اعتراف قابل 

  فماذا ستكون خطة العمل في هذه الحالة؟. للتنفيذ
قرار . ولة فلسطينال بد أن نذكر، وأن نتذكر، أن لدى الجمعية العامة قرارين أساسيين حول د: ثالثا

، الذي يعترف بفلسطين دولة واحدة بحدودها االنتدابية الكاملة، )كلها(على فلسطين ) البريطاني(االنتداب 
لدولة % 55لدولة فلسطين و% 45 (1947ثم قرار التقسيم الصادر عام . وتخص الشعب الفلسطيني كله

جديد؟ من األرجح أنه سينطلق من حدود ، فمن أي قرار سينطلق مشروع القرار الفلسطيني ال)إسرائيل
فهل هذا هو الهدف الذي نسعى إليه؟ وهل سيشكل هذا الهدف ) من حدود فلسطين% 18 (1967عام 

ويمكن أن نسميه بند الكارثة » تبادل األراضي«مكسبا إذا تم التوصل إليه؟ وبخاصة أن هناك بندا اسمه 
ف باالستيطان الصهيوني، وهو استيطان يحاصر مدينة األكبر، إذ يبادر فيه طرف فلسطيني إلى االعترا

  القدس ويهدد مستقبلها؟
  .أسئلة كثيرة ال بد من التفكير فيها

  25/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  السيطرة على القبعة الدينية .67
  عاموس هارئيل

ـ                  الل مرت الشهور األربعة األولى في والية الجنرال بني غينتس كرئيس لألركان حتـى اآلن تحـت ظ
وما زالت الصواريخ ال تسقط هنا والفلسطينيون ال يرسـلون          . العالقات المشحونة بين الجيش والمجتمع    

مـن اضـطرابات    : مخربين انتحاريين، فإن المجتمع اإلسرائيلي متفرغ لالنشغال بالغرز الحساسة فيـه          
وفي النقطـة   . ال العام الجبنة، احتجاجات الخيام وإضراب األطباء، وصوال إلى التأثير الديني على المج          

األخيرة، فإن الجيش اإلسرائيلي هو خط الجبهة المفضل، األمامي، بسبب التعاطف األساسي الذي تشعر              
وعلـى مـا يبـدو فـإن        .  القومي -به أغلبية اإلسرائيليين وبسبب المجد الذي ينسبه له الجمهور الديني           

طق التجارية وإلغاء مباريات كرة القدم أيـام        الحاخامات لن يستأنفوا قريبا الصراع من أجل إغالق المنا        
دعـاء  "إن قـضية    . في الجيش اإلسـرائيلي   " دعاء التذكر "لكن يهمهم التأثير على صيغة صالة       . السبت
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وقبل شهر ترك   . المتداولة حاليا في لجنة برئاسة الجنرال يشاي بار، كانت مجرد السنونوة األولى           " التذكر
إذ . رف، الجنرال آفي زامير، قنبلة موقوتة على طاولة رئيس األركان         رئيس شعبة القوى البشرية المنص    

قبل أيام، مع كل القضايا التي تجنب أسالف غينتس         " هآرتس"تعاملت وثيقة زامير الوداعية، التي كشفتها       
الحاجة للعودة إلى تفضيل المقاربة الرسمية علـى الخنـوع لمجموعـات ضـغط، معركـة                : معالجتها

حاخامية العسكرية وسالح التربية، إبعاد النساء عن مواقع مركزية خـشية تفـسيرات             الصالحيات بين ال  
متشددة لقواعد الحشمة التي يفرضها حاخامات وقادة، مكانة الضابطات والجنديات في المراسم العسكرية             

جيش وكانت خالصة وثيقة زامير الدعوة لكبح التطرف الديني في ال         ). من النشيد وحتى الجنازة   (الرسمية  
لقد كان على رئيس األركـان شـاؤول موفـاز          . اإلسرائيلي خشية المساس الشديد بنموذج جيش الشعب      

أما موشي يعلون فعالج بنجاح إرهاب االنتحـاريين،        . معالجة أمر االنسحاب من لبنان واالنتفاضة الثانية      
. نشغل بترميم الجيش  وغابي أشكنازي ا  . كما أن دان حالوتس تعامل مع خطة الفصل وحرب لبنان الثانية          

فقـد  . وال يعني ذلك أن ضباطه يتجنبون االنشغال بـذلك        . أما غينتس، فيواجه حتى اآلن الحرب الثقافية      
سبق وثيقة زامير بحث أجراه الدكتور نيري هوروفيتش لصالح مستشارة رئيس األركان لشئون النـساء،           

، التي تبلورت في الجـيش فـي        "المناسبالدمج  "وحذر البحث من أن أوامر      .  أمير -العميد غيال خليفي    
 بهدف تقليص االحتكاك بين المقاتلين المتدينيين والمجندات، تحد عمليا من عمل النساء فـي               2003العام  
أمير أن التفسير المتشدد لهذه التعليمات يبعد النـساء ويجعـل مـن             -ويقرر هوروفيتش وخليفي  . الجيش

إن زامير، الذي منع طوال     ".فرض تطرف ديني  "حيال، عبر   خدمتهن العسكرية في حاالت كثيرة أمرا مست      
وطـوال  . في الجيش، تبنى عمليا معظم استنتاجاته) الخاضعة إلمرته(أمير  -عدة شهور نشر بحث خليفي    

فقد كان مقربا من الحاخامات، وبعضهم كان يـشارك         . واليته تبنى زامير خطا حذرا في قضايا حساسة       
ة القوى البشرية، بذل جهدا في محاولة التغلب علـى أزمـة الحـافز              وكرئيس لشعب . في أفراحه الخاصة  

ويبدو حاليا، مع إنهاء    . 2006للخدمة القتالية، وهي األزمة التي أثارت القلق في هيئة األركان بعد حرب             
وحتـى  . خدمته، أنه اختار أن يسجل على اسمه تحذيرا في الطابو بشأن التطرف الديني فـي الجـيش                

فوثيقتها سوف تنشر بتوسع في صفوف الجيش وهي ال         . أمير ال تهادن  -مير، فإن خليفي  بالمقارنة مع زا  
ويقدر زمالؤها في الجيش أنها تخطط لدخول الحياة العامة بعد          . تتردد في الدفاع علنا وبشدة عن مواقفها      

الواليـة  فبعد  . اما كبير الحاخامات العسكريين، العميد رافي بيرتس، فيشن الحرب        . تسريحها من الخدمة  
لكـن  . النشطة والمثيرة للخالف لسلفه ، العميد أفيحاي رونتسكي، اعتبر بيرتس كمن جاء لتهدئة األمور             

إنه يدير حاليا معركة مواجهـة مـع   .  أمير يثبت أن بيرتس أيضا له خطوط حمراء      -السجال مع خليفي    
وقـد نـشرت المجلـة      . نيينالجيش بحاجة لمقاتلين متـدي    . الوثيقتين، بدعم من حاخامات مدنيين بارزين     

العام الفائت دراسة أشارت فيها إلى ارتفاع عدد خريجي دورات الضباط في سالح             " معراخوت"العسكرية  
. 2007 فـي المئـة العـام        31 إلـى    1990 في المئة العام     2.5المشاة ممن يعتمرون القبعة الدينية من       

 ارتفعت نسبة الـضباط متخرجـي       2009 وحتى العام    1994من العام   : ويعرض زامير معطيات أخرى   
تراجعـت نـسبة    ( في المئة    20 في المئة إلى     6.9التعليم الديني في رتبة رائد في الوحدات المقاتلة من          

فاالعتمـاد المتزايـد علـى      ).  في المئة  30 في المئة إلى     50الضباط من أبناء المدن في هذه الرتبة من         
 في قطاعات معينة، ألزم الجيش لحلـول وسـط،          المتدينين، خصوصا في ضوء انخفاض الحافز للخدمة      

والخالصة في الوثيقتين هي أن الجيش اإلسـرائيلي        . بهدف تقليص التوترات وضمان استمرار تجنيدهم     
فكلما أبعد الجـيش    . ومعنى ذلك أن هناك مشكلة أخرى     . ذهب بعيدا جدا في استجابته لمطالب الحاخامات      

ت الحشمة المتشددة، نشأ توتر مع جماعات شـعبية تعـارض           النساء عن مركز اهتماماته، بسبب متطلبا     
ذريعة أخرى للتهرب من الخدمة العسكرية، من قبيل        " دولة تل أبيب  "سيجد شباب   : وبكلمات أخرى . ذلك

بل ان الوضع يـزداد تعقيـدا عنـد         )". حي الحريديم في القدس   (لم نأت للخدمة في ميئا شعاريم       "صيغة  
نات، خالفا للشبان المتدينيين، معفيات من الخدمة اإللزاميـة فـإن الخـزان             وألن الفتيات المتدي  . النساء
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". الدمج المناسب "األساسي التجنيد هو الفتيات العلمانيات، اللواتي تبعدهن عن الخدمة تفسيرات متشددة ل           
ضابطة اتصال  . حاخام مرافق والوثائق، كما الحوارات مع ضباط الجيش، تطفح باألمثلة، ومعظمها مقلق           

، لكن طلبها رفـض ألن      )هي امتياز للمتفوقين  (أنهت بتفوق دورة تكميلية وأرادت االلتحاق بكتيبة معينة         
. كما أن ضابطات من القوى البشرية واجهن مـشكالت مماثلـة          . قائد الكتيبة ال يريد ضابطة في طاقمه      

لعديـد مـن    وفـي ا  . وعدد وظائف التوجيه للفتيات يتقلص، خصوصا بسبب شكاوى من جنود متدينين          
وتطرح اقتراحات إلعادة النظر في حجـم تـشغيل         . الوحدات، رفض مقاتلون قبول مدربات إطالق نار      

وفي مدرسة االسـتخبارت طلـب المتـدربون أن ال تقـف            . مدربات في سالحي المدرعات والمدفعية    
. ي كتـائبهم  كما أن جنودا من المدراس الدينية احتجوا على وجود إداريات ف          . المدرسات إال خلف طاولة   

إذ أصر قائد كتيبة مدفعيـة علـى        . وتعرض وثيقة زامير نماذج معاكسة، لحماسة مفرطة من جانب قادة         
وقد حضر الجنود لكنهك جلسوا يـديرون  . إجبار جنود متدينين على المشاركة في يوم استراحة في بركة   

وفـي مركـز    . مشكلة دائمة كما أن قضية مشاركة النساء في اإلنشاد في المراسم بقيت           . ظهرهم للبركة 
األغرار األول، تم إبعاد أغرار ألنهم رفضوا سماع صوت مؤدية في حفل إحياء ذكرى اسحق رابـين،                 

. الطالب الضباط الداخلين والخارجين أثناء ظهور المغنيـة       " قطار"وتكررت الظاهرة قبل عدة شهور مع       
وقد أحبطوا في شعبة    . واقم ترفيه مختلطة  وفي أحد ألوية المشاة طلب قائد قاعدة التدريب تجنب إرسال ط          

القوى البشرية مبادرة من الحاخامية العسكرية لتجديد قواعد المراسم بحيث يقيد حضور النساء كحامالت              
كما أن الحاخامية قادت تغييرا في تعريف غايتها بحيـث تحـدد            . ألكاليل الورود في الجنازات العسكرية    

وقد أبطلـت شـعبة القـوى       ". قيميا لعموم جنود الجيش اإلسرائيلي    أن تغدو مصدرا روحانيا و    "وظيفتها  
وتلقى سالح التربية شكاوى مـن ضـباط        . البشرية هذه الخطوة التي كانت قد أقرت في مستويات أدنى         

ال ينبغي للجـيش    "وقيل بأنه   . متدينين عن تعليم أشار أيضا إلى اإلسالم والمسيحية في جوالت في القدس           
ولدى ضابط كان حتى وقت قريب في مناصب رفيعـة فـي            ". ن األديان األخرى  اليهودي أن يتحدث ع   

كانت المقاربـة فـي   . مسألة الهوية اليهودية في الجيش تمر بتغيير حاد"شعبة القوى البشرية انطباع بأن     
. الماضي أنه في الثكنة تحافظ على القواعد األرثوذكسية للدين ولكن الجندي في بيته يسكون كمـا يريـد             

وسالح التربية ضعيف جدا    . قومي- الجيش هذه األيام بات يحدد لك أي يهودي تكون، يهودي ديني           ولكن
وأكثر من ذلك يحدث جراء     ". هناك تقويض دائم في المواقف األصلية للجيش      . مقابل الحاخامية العسكرية  

لجيش، وهم  فدمج حاخامات شبان في صفوف ا     . الحماس والقوة اللذان ميزا الحاخامية في عهد رونتسكي       
وقبل . من خريجي الوحدات المحاربة المدعومين ماليا من الحاخامية، جعل الحاخامية في موضع متفوق            

قائـد  "وهـي أن    " بمحانيه"بضعة أسابيع أثارت االنتباه جملة من حاخام قيادة الجبهة الشمالية قالها لمجلة             
وعنـدما يكـون المنـافس    ". م الكتيبة في جوالني ال يتحرك في أي اتجاه من دون رفقة حاخا          51الكتيبة  

الـدمج  "وفـي حالـة   . للحاخام جندية من سالح التعليم في التاسعة عشر من عمرها فإن النتيجة واضحة      
فالقادة ال يفهمـون    . ، التعليمات ليست مصاغة بوضوح والغموض يشكل مرتعا لمطالب متشددة         "المناسب

والكثيرون منهم يفضلون أخذ هامش أمان، من أجـل         . أين تنتهي رؤيتهم الخاصة وأين تبدأ رؤية الجيش       
مجندة منعت إجازتها ألنهـا ألقـت       : والتفسير المتشدد يخلق حالة سخيفة    . أن ال يتورطوا مع الحاخامات    

شيئا على زميلتها، وأخرى أبقيت في القاعدة يوم السبت ألنها عانقت زميلة لها كانت في ضائقة، وجندية                 
في كل هذه الحاالت لم يكن هنـاك        . ودعت رفيقة لها في الوحدة بمعانقتها     عوقبت بكتابة موضوع ألنها     

جندي تضررت مشاعره من ذلك، ألنه في األصل لم يكن هناك جنود، كما أن بعض من عـوقبن هـن                    
وبالوسع االدعاء أن هذا فولكلور، لكن الحقيقة هي أن كثيرا من الجنود الشبان يؤمنـون               . متدينات أصال 

.  سنتمترا بين الجنسين   40" مسافة"جود أوامر في الجيش اإلسرائيلي تلزم بالمحافظة على         بأساطير تفيد بو  
هناك حاخامات معتدلون يخشون من اصطدام الجـيش        . وهذا واقع جديد نشأ خالل أقل من عشر سنوات        

أداة لعب فـي سلـسلة      . مستقبال برفض تناول الطعام من مطبخ عسكري يعمل به طباخ عسكري درزي           
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أشار عالم االجتماع الباحث العسكري البروفيسور يجيـل ليفـي أن           " هآرتس"نشرت مؤخرا في    مقاالت  
للجنود المتدينين في الوحدات الميدانية وفي المستويات القيادية قادت إلى نشوء مطالبات            " الكتلة الحرجة "

رسمية في الوحدات   ، إلى جانب نشوء ترتيبات غير       "وكان معلما مقدسا  "ببلورة الثقافة في الجيش بروحية      
ويلحظ ليفي شلال لدى القيادة العليا التي تخشى من االهتمام بالقضايا المتفجـرة مـن               . التي جسدت ذلك  

. ناحية دينية، وتسليم رئيس األركان بتوسع وظائف الحاخامية نحو مجال التعليم الديني للجنود العلمانيين             
هر الرفض الغامض والتمرد في صفوف الجنـود        تزايد في مظا  : وحسب رأيه فإن المرحلة المقبلة بدأت     

وهو يصف أورنا باربيباي، التي حلت مكان       . على خلفية سياسية، مقابل خشية الجيش من المجابهة معهم        
: ينبغي القول بوضوح  "وطتب أنه   ". جنرالة من دون جنديات   "زامير في رئاسة شعبة القوى البشرية بأنه        

وتوسيع نظام الدمج المناسب، وسريانه فعليا علـى  . سنوات األخيرةمكانة النساء في الجيش تتراجع في ال     
الخدمة المشتركة للرجال والنساء عموما وليس فقط على الرجال المتدينيين والفرض المتشدد له قاد إلـى                

ورغـم أن   ". وفي السجال الناشئ تعرض النساء كخطر حشمة ينبغـي تقلـيص أضـراره            . إبعاد النساء 
 كما كان متوقعا، بترحيب حماسي من جانب اليسار، فإنها اصطدمت بانتقـادات             تحذيرات زامير حظيت،  
فأين كان  . الوثيقة هذه كتبت من موقع المراقب     "أن  " هآرتس"وقال ضباط كبار ل   . في هيئة األركان العامة   

قسم و. زامير نفسه في السنوات األربع األخيرة؟ إنه ليس المراقب العام وإنما رئيس شعبة القوى البشرية              
لماذا لم يتحرك؟ ليس من الحكمة      . كبير مما عرضه زامير في الوثيقة يقع ضمن نطاق مسئوليته المباشرة          

بهذه الوتيرة سيكتب قادة ألوية أشعارا بدال مـن أن يـصلحوا     . وضع وثيقة كهذه لحظة مغادرته إلى بيته      
ملعب تتواجه فيه جهـات     ويؤمن ضباط آخرون بأن الجيش تحول، رغما عنه، إلى          ". الوضع في ألويتهم  

ما ال يفهمه العلمانيون هو أن الـصهيونية        "وقال أحد الضباط أن     . خارجية وتلعب فيه مجموعات ضغط    
فقسم منهم يستخدم مسألة الحشمة في الجـيش        . الدينية ليست صنفا واحدا، وإنما مزيج من الملل والنحل        

 حاخامـات يـضخمونها ألغراضـهم       .وقسم من المشاكل موهومـة    . كأداة لعب مقابل حاخامات آخرين    
وعندما تسأل الجندي المتدين في الميدان، تجد أن هناك أمورا أخرى تزعجه وليس على              . والجيش يذعر 

يقول ضابط احتياط اهـتم     ". القصة في بدايتها  . األمر يتطلب حكمة رئيس األركان    . رأسها حشمة البنات  
إنه جدال سياسي، مع محاضرات     . كون جوهريا الجدال كف من زمن عن أن ي      "بهذه المواضيع سابقا أن     

نحن نتحدث هنـا عـن وحـدة        : وفي النهاية ينبغي أن يقال    . نسويات من جهة وحاخامات من جهة ثانية      
هدوء موقت في ضوء الضجة، يبدو أن ميـل غينـتس           " هل بوسع هذا الربط أن ينجح أم ال؟       . عملياتية

ورؤساء األركان ال يحبون القفز بالرأس      .  أمامه سيكون اإلسراع في حسم ما وضعه زامير والحاخامات       
إذ على جدول أعمال غينتس انشغاالت أخرى كاالستعداد لمواجهة اضطرابات فلسطينية في            . إلى البركة 

وبين هذا وذاك أنهى هذا األسبوع معالجة أمر        . محيط أيلول وبلورة خطة التسلح متعددة السنوات للجيش       
  .أسطول التضامن مع غزة

  22/7/2011هآرتس 
  25/7/2011السفير، بيروت، 

  
  أوروبا وتنامي اليمين المتطرف.. تفجيرات أوسلو .68

  علي بدوان
 آخرين في العاصمة النرويجية 90 قتيالً وأصابا نحو 90شكّل االعتداءان الداميان اللذان أوقعا أكثر من 

ة أوتويا القريبة منها حيث يوجد رئيس الوزراء ينس شتولتنبرغ، وفي جزير) في حي الوزارات(أوسلو 
حيث يوجد شبان مشاركون في المخيم الصيفي لشبيبة الحزب العمالي الحاكم، صاعقة كبيرة على رأس 

  .القادة في دول االتحاد األوروبي
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وقد هال القادة عمق الضربة اإلجرامية التي أصابت النرويج، البلد المعروف باستتباب األمن فيه وغياب 
 حيث لم تقع حوادث دموية منذ الحرب العالمية الثانية بهذا الحجم، على الرغم من أعمال التطرف داخله،

وجود جاليات كثيرة، متعددة المنابت واإلثنيات والقوميات من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
  .ووسطها إلى بلدان آسيا

النرويج، العضو في الحلف فهذه هي المرة األولى التي يصيب فيها اعتداء إرهابي بهذا الحجم مملكة 
  . فرد بين جندي وضابط صف وضابط500األطلسي والمشاركة بقوات عسكرية في أفغانستان قوامها 

فما الذي عدا عما بدا، وهل هناك من مقدمات دفعت باتجاه والدة هذا الشكّل المروع من أعمال التطرف 
يع اتفاق التسوية المرحلي األول بين والقتل واإلبادة في النرويج وعاصمتها أوسلو التي شهدت توق

  ؟1991الفلسطينيين واإلسرائيليين والمعروف باتفاق أوسلو األول في الربع األخير من العام 
  نزعات اليمين المسيحي المتطرف

في البداية، تشير كل المعطيات المتوفرة حتى اآلن، وهي معلومات رسمية نرويجية إلى أن المشتبه فيه 
في الثانية والثالثين من عمره، اسمه أندرس برينج بريفيك " منبت واألصول تمامانرويجي ال"شاب 

وينتمي إلى جماعات مسيحية متطرفة، وهو يحمل آراء معادية لإلسالم، وقد وصفته الشرطة النرويجية 
  .، وقالت إنه يقف وراء العمل اإلرهابي الذي روع النرويج بأسرها"األصولي المسيحي"بـ

معطيات األولية التي توفرت بشأن المدرسة السياسية والفكرية التي ينتمي إليها هذا الشاب وفي قراءة ال
النرويجي، فإن المعلومات القاطعة تؤكد أن استهداف مقر حكومي ومعسكر صيفي لشبيبة حزب العمال 

سبب الحاكم يدل على أن وراء الهجومين بصمات سياسية واضحة، في رسالة إلى حزب العمال الحاكم ب
جملة من المواقف التي اتخذها هذا الحزب الذي بدت صفوفه تتسع يوميا أمام المتجنسين الجدد القادمين 

  .من بلدان الجنوب، وبالتالي في سياساته من مسألة األجانب وسياسات الهجرة
ات وعليه، فالترجيحات والمؤشرات المتوفرة تشي بتورط جهة سياسية يمينية متشددة ومحسوبة على تيار

اليمين المسيحي المتطرف التي بدأت تغزو أوروبا بشكل كبير خالل العقدين الماضيين، وقد وجدت لها 
متسعاً وفضاء وتربة خصبة فوق األرض النرويجية التي تصلها من حين آلخر موجات من طالبي 

  .اللجوء من دول الجنوب ومنها بعض بلداننا العربية
لية بحث موضوعية، وبتجرد كبير، نجد أن هناك طفرة ملحوظة في وفي حقيقة األمر، وعند القيام بعم

انتشار المنظمات المسيحية المتطرفة في العالم وخصوصاً في القارة األوروبية والواليات المتحدة، حيث 
باتت أكثر عدداً وحضوراً وفاعلية وتأثيراً من التنظيمات اإلسالمية المتطرفة الموجودة في أماكن مختلفة 

  .الممن الع
صراخا من بعبع تلك المنظمات " أقامت كل من الواليات المتحدة وأوروبا الدنيا ولم تقعدها"وقد 

والتجمعات اإلسالمية المتطرفة دون أن تنبس ببنت شفة بشأن وجود تيارات ومجموعات من االتجاهات 
لقرآن الكريم كما دعا ا" حرق"اليمينية المسيحية االستئصالية المتطرفة ومجاهرتها بمعاداة المسلمين و

  .القس المتطرف جونز قبل فترة قصيرة في الواليات المتحدة
حتى بان " المحافظين الجدد"ففي الواليات المتحدة نجد أن تأثيرات تلك المجموعات بادية على قرارات 

  .للبعض بأن تلك المجموعات جزء من مطبخ القرار السياسي اإلستراتيجي للواليات المتحدة
القارة األوروبية، وتحديدا في الغرب منها، فهنالك العشرات من تلك المنظمات والتجمعات أما في 

اليمينية المسيحية الموغلة في تزمتها ودعواتها الستئصال اآلخر، وفي معاداة المهاجرين انطالقاً من مما 
ة في روايات خلطة من األفكار المغلقة والمغرق"مبنية على " لوثات أيديولوجية"نسميه اصطالحاً 

التي يطلق عليها هؤالء " الكتب"المأخوذة بشكل انتقائي وانفرادي من بعض " وخرافات الميثولوجيا
  ".الكتب المقدسة"المتطرفين صفة 
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يضاف إلى تلك الخلطة وجود نزعات عنصرية تقوم على نظريات ميتة طواها العلم والزمن، وعنوانها 
، إلى جانب اعتبار أن األجانب القادمين من دول الجنوب "لعنصريالتفوق ا"و" النقاء الجيني البيولوجي"

وشرق آسيا من أسباب تفاقم أزمات المجتمعات األوروبية كالبطالة وتدني مستويات الرخاء عن سنوات 
  .سبقتها

وهذا ما التقطته أحزاب اليمين المتطرف والمتشددة األوروبية في برامجها االنتخابية وفي الشعارات التي 
عتها تلك األحزاب لكسب أصوات الناخبين لصالحها، ودغدغة شعور الناس بخطاب شعبوي، لكنه في رف

  .جوهره تحريضي وعنصري يزرع بذور التطرف داخل قطاعات الشباب على وجه الخصوص
فكم من حادث مماثل وقع في الواليات المتحدة وبعض دول غرب أوروبا وكان أبطاله شبانا متطرفين 

  .سالح الناري في قتل اآلخرين نتيجة تلك األفكار واللوثات المتطرفةاستخدموا ال
  اللوبي الصهيوني والدور الخفي

وفي هذا السياق، ومن دون كيل االتهامات كما قد يعتقد بعض المتسرعين، فإن اللوبي اليهودي 
 وفي الدفع الصهيوني لعب ويلعب في هذا المضمار دوراً كبيراً في التحريض على المسلمين من جهة،

باتجاه تنامي حضور مجموعات اليمين المسيحي المتطرفة، ومجموعات العنصرية الجديدة التي بدأت منذ 
سنوات تغزو أوروبا وخصوصاً منها بعض البلدان كألمانيا والدانمارك وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا 

  .وهولندا وغيرها من بلدان أوروبا الغربية
لنمو وحضور تلك المجموعات ينطلق من إيقاظ النعرات العنصرية عند فالدفع والتشجيع الصهيوني 

تنامي الحضور اإلسالمي والعربي داخل " بعبع"الشباب األوروبي، ومن استحضار عامل التخويف من 
المجتمعات األوروبية، في استغالل واضح لسلوك تنظيم القاعدة، واعتباره معبراً عن قيم وتوجهات 

  ".رغبة في السيطرة على اآلخرين"وثقافة " ثقافة عنف" وثقافتها باعتبارها المجتمعات اإلسالمية
وفي حقيقة ومكنون األمر، فإن اليهود الصهاينة في أوروبا يشعرون في السنوات األخيرة بشيء من 
 القلق إزاء تنامي عدد المسلمين في القارة األوروبية، وزيادة نفوذهم وتأثيرهم في الحياة العامة من جهة،

مما جعل اليهود الصهاينة يشنون , وصعود مواقفهم السياسية ضد الكيان الصهيوني واليهود من جهة ثانية
التي هي في جوهرها , "اإلسالموفوبيا"حمالت مغرضة للتخويف من اإلسالم في العالم وإثارة فزاعة 

شعارات مجموعات وصناعة صهيونية محضة مائة بالمائة تواءمت وتوافقت مع ) بروبغندا(وحيثياتها 
  .اليمين المسيحي المتطرف

وحتى نسوق الدليل على ذلك، نقول إن مظاهرات عدة شهدتها ألمانيا على سبيل المثال، التحم فيها اليهود 
واختلطت فيها أعالم تلك المجموعات مع , الصهاينة بمجموعات اليمين المسيحي المتطرف االستئصالية

 ورفعت فيها الفتات تحرض على المسلمين وعلى بناء المساجد وعلى ,أعالم الدولة العبرية الصهيونية
  .بناء المراكز اإلسالمية وغيرها

بل وذهب بعض رموز تلك التيارات اليمينية المتطرفة والمعروفة بمعاداتها لإلسالم والمسلمين، كالنائب 
هودية واإلنسانية، ثقافتنا تقوم على المسيحية والي"الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، للقول إن 

  ".سقطت القدس فستليها أمستردام ونيويورك"وإذا " واإلسرائيليون يحاربون في معركتنا
وال ننسى في هذا المقام القس األميركي جونز الذي دعا ضمن تنسيق بين المنظمات المسيحية المتطرفة 

القرآن " لحرق"إلى يوم عالمي التابعة للمحافظين الجدد، والتي تبلورت بفكرة شيطانية، تمثلت بالدعوة 
  .سبتمبر/العظيم، واختاروا له يوم الحادي عشر من أيلول

  العنصرية المتنامية في أوروبا
بناًء على الوارد أعاله، علينا أن نقر بأن موجات صعود المجموعات اليمينية المتطرفة يجتاح أوروبا 

  .الغربية والواليات المتحدة
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وبية ووسطها تكتسح األحزاب اليمينية االنتخابات وتفوز بتشكيل ففي جنوب وشمال القارة األور
الحكومات بشكل مؤثر وحدها، أو بالتحالف مع أحزاب ثانية، حيث تتالقى تلك األحزاب اليمينية على 

أوالً توجيه سهام االتهام للمهاجرين من دول الجنوب وشرق آسيا : مساحات تقاطع، عنوانها أمران
ركيا باعتبارهم عبئاً اقتصادياً وعبئاً ديمغرافياً وعامل إخالل على المدى الطويل، والبلدان العربية وت

وثانياً اتخاذ موقع عدائي وبشكل مسبق من اإلسالم والمسلمين مدعية أنهم ال يستطيعون االندماج في 
  .النموذج الثقافي األوروبي

يني المتطرف جان ماري لوبان في وعليه، كان فوز الجبهة الوطنية العنصرية في فرنسا برئاسة اليم
من أصوات الناخبين، عامالً دافقا ساعد على % 17بعض المدن في االنتخابات البلدية وحصوله على 

تأجيج العنصرية وروح الكراهية داخل فرنسا على سبيل المثال، وانتقاالً إلى المجتمعات األوروبية التي 
  .األرض حتى لو كان وجودها بحدود معينةتعج بوجود منظمات يمينية مسيحية متطرفة تحت 

تسمم مناخ الحياة الفرنسية، خصوصاً بعد أن عقدت المنظمة " نبتة عنصرية"فقد باتت تلك المجموعات 
حلفًا سياسًيا مع حزب الجبهة " إخاء القديس بطرس"ومنظمة " اإلخاء المسيحي"المتطرفة المعروفة باسم 

  ".الوطنيين الكاثوليك"الحلف المضاد للمهاجرين اسم الوطنية العنصرية، وأطلقوا على هذا 
من هنا، حقق العديد من أحزاب ومجموعات اليمين األوروبية المتطرفة والمعادية للمهاجرين نجاحات 

، وفي إيطاليا )حزب ديمقراطيي السويد(انتخابية ملموسة، في عدد من دول أوروبا الغربية مثل السويد 
مما أثار تساؤالت حول .. في الدانمارك والنمسا وسلوفاكيا والتفيا وبلغارياكذلك ) حزب رابطة الشمال(

مدى قوة اليمين المتطرف وتأثيره المتوقع على الساحة األوروبية، وتأثيره على قطاعات الشباب ونمو 
  .حاالت التطرف التي كان منها هذا الشاب النرويجي الذي أقدم على فعلته

يج من تفجير مروع في قلب العاصمة أوسلو، ومن عملية قتل للشبيبة في أخيراً، إن ما حدث في النرو
جزيرة أوتويا، يؤشر بالدليل القاطع على نمو واستشراء تيارات ومجموعات اليمين المسيحية المتطرفة 
واالستئصالية، وعلى صعود موجات جديدة من تلك التيارات في عموم القارة األوروبية وفي بعض 

  .ى وجه التحديدالبلدان منها عل
ومع ذلك، وعلى األرجح أن ما وقع ستكون له تأثيرات بعيدة األمد على النرويج، ولكن لن ينجم عنه أي 

  .تغيير محوري في سياستها أو مواقفها
فالنرويج من البلدان التي خرجت مبكرة من الحرب الكونية الثانية، وقد زجت داخل معمعان تلك الحرب 

بالدرجة األولى، وكانت أسرع الدول األوروبية تخلصاً من كوابيس تلك الحرب بسبب موقعها الجغرافي 
  .الفظيعة

وقد شقت لنفسها طريق الحياد اإليجابي بشكل عام، وطريق الشفافية في السياسات الخارجية على 
  .المستوى األوروبي والدولي بشكل عام

  24/7/2011نت، .موقع الجزيرة
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