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   ومكتب نتنياهو ينفي.. تدرس إلغاء اتفاق أوسلو وسط تحذير من التبعات"إسرائيل": "هآرتس" .1

عادت لتلـوح   " إسرائيل"، أن    أسعد تلحمي  عن مراسلها الناصرة   من   26/7/2011 الحياة، لندن،    نشرت
وقعة مع الفلسطينيين والتي تشكل اإلطار القانوني للعالقات بين الجـانبين فـي             بإلغاء اتفاقات أوسلو الم   

على توجه السلطة إلى األمم     » رد فعل «المجاالت األمنية واالقتصادية والبنى التحتية وغيرها، وذلك كـ         
  .المتحدة لنيل عضويتها واعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة

الحكومة بنيامين نتانياهو طلب من مستشاره لـشؤون األمـن   أمس أن رئيس    » هآرتس«وكشفت صحيفة   
. القومي يعقوب عميدرور درس البدائل المختلفة المتاحة أمام إسرائيل للرد على اعتراف دولي بفلسطين             

 -) سـبتمبر (مجلس األمن القومي يدرس البدائل المختلفة تمهيداً أليلـول         «وقال مكتب نتانياهو معقباً إن      
  .» ليطرحها بعد بلورتها على المستوى السياسي للبت فيها-ة العمومية لألمم المتحدة موعد عقد الجمعي

ويدعو وزراء ونواب من اليمين المتشدد الحكومة إلى الرد على اعتراف دولي بفلسطين بـضم الكتـل                 
   منمصدر قريب  لكن .االستيطانية الكبرى في محيط القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تخوم إسرائيل
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 يعارض فكرة ضم المستوطنات، إال أنه في موازاة مواصلة النشاط الديبلوماسي            إن نتنياهو ،   قال نتانياهو
اإلسرائيلي في الساحة الدولية لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت ضد االعتراف بفلسطين دولـة                

ممثلـي الـوزارات المختلفـة      مستقلة، كلّف قبل ثالثة أسابيع مستشاره لألمن القومي برئاسة فريق يضم            
المناسب على الخطوات التـي سـيقدم عليهـا         » رد الفعل «لبلورة توصيات للمستوى السياسي في شأن       

لالعتراف، مثل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي لمحاكمـة           » اليوم التالي «الفلسطينيون في   
مل على إلغاء االتفاقات االقتصادية واألمنيـة       ضباط وسياسيين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، أو الع       

وتابعت الصحيفة أن بين الخيارات التي يدرسها عميدرور، المعروف بمواقفه المتشددة من            . بين الطرفين 
، ولن يكون   »لكن هذا الخيار ليس في مقدم الخيارات      «الفلسطينيين، إعالن تل أبيب إلغاء اتفاقات أوسلو،        

  .»رد فعل« إنما خطوة تبادر إليها إسرائيل
وتقوم التقديرات اإلسرائيلية على أن الفلسطينيين سيتوجهون في نهاية المطاف إلى األمم المتحدة بطلـب               

 كما  .أميركي متوقع » فيتو«االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لكنهم لن يتوجهوا إلى مجلس األمن لتفادي            
ل استمرار التعاون األمني بين إسرائيل وأجهزة األمن        أن إلغاء هذه االتفاقات يلزم بإعادة دراسة قضايا مث        

  .الفلسطينية ونظام الجمارك ومسائل أخرى تتعلق بمصادر المياه والتزود بالكهرباء وغيرها
مصادر في ديوان نتنيـاهو نفـت مـا ذكرتـه           ، أن   وكاالت من   26/7/2011،  48 موقع عرب  وأضاف
و لمستشاره لشؤون األمن القومي بدراسة إمكانية إلغاء        اليوم اإلثنين بشأن تكليف نتنياه    " هآرتس"صحيفة  

اتفاقيات أوسلو إذا ما نجحت السلطة الفلسطينية في استصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من األمـم                
  .المتحدة

  
  "الحرب النفسية" التلويح اإلسرائيلي بإلغاء أوسلو وتعده من رالسلطة الفلسطينية تستنك .2

 رياض .دوزير الشؤون الخارجية الفلسطيني من رام اهللا، أن  25/7/2011 القدس، القدس،نشرت 
 المتحدة لنيل األمم إلى في حال توجه القيادة الفلسطينية أوسلو اتفاق بإلغاءالمالكي دان التلويح اإلسرائيلي 

ا جزء من هذ: "وقال . المقبلسبتمبر/  الدولية في شهر أيلولاألمميةعضوية فلسطين الكاملة في المنظمة 
 األمم المتحدة لنيل إلىالحرب النفسية الموجهة ضد الفلسطينيين لردعهم عن االستمرار بالتوجه 

 أخرى قرارات أية أو مثل هذا القرار اتخاذاعتقد انه في حال ": وأضاف" بالدولة الفلسطينية االعتراف
لقد شهد " وتابع ".أيضادوليا  وإنما فان رد الفعل لن يكون فلسطينيا فقط اإلسرائيليمن قبل الجانب 

 يقف في وجه أن وقد التزم بها، وبالتالي فان على المجتمع الدولي أوسلوالمجتمع الدولي على اتفاقيات 
  ". من هذا النوعإسرائيلي إجراء أيهكذا قرارات وان يكون له موقف من 

، أن المالكي مال جمال ج،القدس المحتلة نقال عن مراسلها من 26/7/2011الدستور، عمان، وجاء في 
نه لم يعد ممكن الصمت على ما تقوم به إسرائيل في ظل الصمت الدولي والعجز أ": الدستور"أوضح لـ
 عن إلزام حكومة نتنياهو بما عليها من التزامات خاصة بعد النهج الواضح والصريح الذي األمريكي

ف االستيطان ويصر على رفض  عملية السالم في المنطقة ويرفض وقأسسيتبعه نتنياهو لتغيير 
وبعد أن داست .  ويعمق االحتالل ويهود القدس1967مرجعيات عملية السالم وحل الدولتين وحدود 

  .أوسلو اتفاقيات االحتاللجرافات 
، ومن الناصرة، برهوم جرايسي نقال عن مراسليها من رام اهللا، 26/7/2011الغد، عمان، وذكرت 

لتنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات قال إن إسرائيل لم تلتزم عضو اللجنة ايوسف الشايب، أن 
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وأوضح ، أن إسرائيل تخلت عن  .باتفاقيات أوسلو منذ البداية وتخلت عن كل االلتزامات المترتبة عليها
التزاماتها السياسية واألمنية بناء على اتفاقية أوسلو، مشيرا إلى أنه لو كانت إسرائيل التزمت بهذه 

  .1999قيات لكانت الدولة الفلسطينية المستقلة قامت العام االتفا
إسرائيل عمليا تنصلت من كافة من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن 

االتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية ومن كل التزاماتها، وأي إجراءات تتخذها في هذا اإلطار سيترتب 
وأكد أن الرد الفلسطيني على هذه  .ب الفلسطيني أيضا في حل من كل هذه االلتزاماتعلى ذلك أن الجان

واإلجراءات اإلسرائيلية هو الصمود، ومواجهة كل هذه الممارسات، والمضي قدما في التوجه " التفاهات"
إلى مؤسسات األمم المتحدة لنيل االعتراف بعضوية فلسطين، والحصول على قرارات تدين إسرائيل 

  .تجبرها على الوفاء بالتزاماتهاو
عضو اللجنة التنفيذية من رام اهللا، أن  25/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية ت دوأور

ما "إن ": صفا"ـلمنظمة التحرير ووزير العمل في حكومة رام اهللا أحمد مجدالني قال في تصريح ل
أوسلو شكل من أشكال الضغط واالبتزاز أوردته صحيفة هآرتس حول دراسة إسرائيل إللغاء اتفاقية 

أضاف أن هذه الخطوة تهدف لثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة التحرك  و".السياسي للقيادة الفلسطينية
السياسي والدبلوماسي من أجل التوجه لألمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحميله مسؤوليته تجاه الشعب 

تحاول إعاقة أي محاولة إلقرار بالحقوق " إسرائيل"شار إلى أن وأ .الفلسطيني وحقه في تقرير المصير
  .الوطنية الفلسطينية طبقا للشرعية الدولية والقانون الدولي

دراسة إلغاء اتفاق أوسلو ال يخيف الجانب الفلسطيني وال يعتبر مصدر تهديد له ألن الهدف "إن : قالو
 اللعبة السياسية الجارية منذ توقيع اتفاق أوسلو الرئيسي من التحرك الفلسطيني أساسا هو تغيير قواعد

  ".وحتى اآلن
  

  ر غزةهنية يدعو برلمانات أوروبا للعمل على رفع حصا .3
دعا رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية برلمانات الدول األوروبية : حامد جاد -غزة 

زة نتيجة الحصار اإلسرائيلي المفروض وأن لالضطالع بدورها في رفع المعاناة التي يعيشها أهالي غ
وأكد خالل لقائه مساء أول من أمس في مقر مجلس  .تعمل وسائر برلمانات العالم باتجاه فك الحصار

وزراء حكومته وفدا برلمانيا أوروبيا رفيع المستوى ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف ممارسات 
يرتكبه االحتالل من اعتداءات وانتهاكات بحق الشعب االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، الفتا إلى ما 

وحمل هنية الوفد رسالة إلى برلمانات األوروبية وبرلمانات العالم شدد  .الفلسطيني األعزل في غزة
خاللها على ضرورة تحرك مختلف دول العالم باتجاه رفع الحصار عن غزة، معربا عن أمله في أن 

  . تسهم زيارة الوفد في كسر الحصار
  26/7/2011الغد، عمان، 

  
  عقبة في طريق المصالحةولسنا  .. مليون دوالر300نحن بحاجة لـ: فياض .4

الحكومة بالضفة سالم  من القاهرة أن رئيس 25/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 
لى مستوى فياض، توجه االثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة ع
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المندوبين لبحث األزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، بناء على طلب من الرئيس 
  .محمود عباس

إن الهدف من االجتماع هو وضع : وفي مقابلة مع تلفزيون فلسطين، ضمن برنامج خط أحمر، قال فياض
أشقاءنا العرب لطالما "لسلطة ، مضيفا أن األشقاء العرب في صورة الوضع المالي الخطير الذي تواجهه ا
وأضاف أن السلطة الفلسطينية بحاجة  ".وقفوا معنا، وخاصة المملكة العربية السعودية، في كافة المجاالت

  . مليون دوالر كحد أدنى وبصورة عاجلة حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها300إلى مبلغ 
 تتمكن فيه من التعامل مع االستحقاق األساسي، عندما تصل أي حكومة أو سلطة إلى وضع ال: "وقال

، مشيرا إلى أن األزمة المالية التي "األجر والمعاش، فبكل تأكيد هذه السلطة تواجه أزمة مالية خطيرة
وأضاف أن األزمة  .تعاني منها السلطة الفلسطينية هي نتيجة تراكمات على مدار السنوات الماضية

سببها خارجي، ونقص في التمويل بالقياس مع ما هو مقرر وما هو ملتزم المالية التي تواجهها السلطة 
  .به

وحول احتمالية فرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية نتيجة لتوجهها إلى األمم المتحدة في أيلول 
  ".إن إرادة القيادة الفلسطينية لن تحددها إطالقا الحاجة إلى المساعدات"المقبل، قال 

إن القول إنني عقبة في طريق : "ت أنه عقبة في طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية، قالوحول االتهاما
المصالحة يجافي الحقيقة والصواب، ولم أكن يوما وال يمكن أن أكون، وال يمكن أن أقبل أن أكون عقبة 

 أحد، لست سببا لهذا االنقسام، ولم نفرض أنفسنا على: "وأضاف ".في طريق تحقيق المصالحة الوطنية
، داعيا إلى التريث قبل إطالق األحكام، مشددا "وال يمكن أن أضع نفسي في موقع المفروض على أحد

 إن 1967ال يمكن أن تقوم لنا دولة مستقلة على أراضي عام : "وقال .على أهمية تنفيذ اتفاق المصالحة
  ".لم تشمل قطاع غزة

 خالل كلمة له في افتتاح  بقوةياض دحض من رام اهللا أن ف26/7/2011الدستور، عمان، وجاء في 
 محاوالت استخدام األزمة المالية للتشكيك بالجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، ووصف منتزه بلدية بيتوبنا،

إن موازنة السلطة الوطنية على مسار تحقيق «المشككين باالنهزاميين والذين يسلمون بالمر الواقع وقال 
ت والقدرات الذاتية، وهذا مثبت، ولكن ما حصل هو نقص في المساعدات المزيد من االعتماد على الذا

الخارجية المستمر والمتصل من شهر إلى الشهر الذي يليه، وهناك قدرة على احتمال مثل هذا النقص، 
  . "وعندما يستمر ال بد أن تتعرض الدولة إلى هزه مالية أو أزمة مالية

  
  ودعما دوليا متعاظماالقضية الفلسطينية تعيش زخما : عريقات .5

ن القضية الفلسطينية إ" قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، :أريحا
وشدد على أن تحقيق المصالحة الفلسطينية ستقوي  ."تعيش زخما ودعما دوليا متعاظما لم تشهده من قبل

رف بفلسطين، مؤكدا عزم القيادة على مواصلة موقفنا ومساعينا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعت
لسنا هواة معارك سياسية مع أميركا، وال شعارات وال تنازالت، وإن ": وقال .وتحقيق المصالحة الوطنية

خطوتنا ال تتعارض مع أحد أو مع خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما، ولسنا بصدد نزع الشرعية 
 واحتالل القدس الشريف 1967حدود الرابع من حزيران لعام عن أحد، بل نهدف لنزع االحتالل عن 

  ."واالستيطان، وحل عادل وفق الشرعية الدولية
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في سياق اخر وعد عريقات، بالعمل الجدي والحثيث لتوفير منح دراسية ومقاعد دراسية جامعية لطلبة 
  .نوية العامةفي الثا% 90محافظة أريحا واألغوار المتفوقين الذين حصلوا على معدالت فوق 

  26/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  مؤتمر سفراء فلسطين في إسطنبول يختتم أعماله بالتأكيد على الذهاب لألمم المتحدة .6
 إلىاختتم منتدى لقاء سفراء فلسطين أعماله أمس في اسطنبول باالتفاق على خطة عمل تهدف : رام اهللا

/  األمم المتحدة في أيلولإلىم بدولة فلسطين قبيل التوجه حشد اعتراف أكبر عدد ممكن من دول العال
  .سبتمبر المقبل

 الدول إلى سفراء فلسطين سيعودون إن "الحياة" رياض المالكي لـ.دوقال وزير الخارجية الفلسطيني 
: وأضاف. التي يعملون فيها للعمل على حشد اعتراف ودعم تلك الدول لطلب فلسطين في األمم المتحدة

 أقصى إلى دولة تعترف بفلسطين، وسنعمل في الفترة القليلة المتبقية على رفع هذا العدد 117 اآلن لدينا"
  ."ما يمكن

في أفضل الحاالت ":  المتحدة، قالاألمم إلىوعن المكاسب التي سيحصل عليها الفلسطينيون من التوجه 
دولة (على دولة غير عضو  المتحدة، وفي أسوأ الحاالت سنحصل األممسنحصل على عضوية كاملة في 

 األمممنظمة ( منظمات األمم المتحدة ووكاالتها المختلفة، مثل إلى، واألخيرة ستمكننا من الدخول )مراقبة
  ."يونيسكو ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها) المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  26/7/2011الحياة، لندن، 
  

   بحاجة إلى إيضاح"المجلس الوطني"دعوة الزعنون لحضور اجتماعات : دويك .7
 عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، استالم دعوة من رئيس المجلس .دأكد : رام اهللا

الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لحضور اجتماع المجلس الوطني، التي ستعقد يوم األربعاء المقبل 
هناك "، لكن "على الدعوة وأدرسها بجديةاطلعت : "صحفيوقال دويك في تصريحٍ  .بالضفة الغربية

العديد من النقاط واالستيضاحات، خاصة التي تتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية وتفعيل المجلس 
ال أعلم كيف يمكن أن يفهم الرد على الرسالة من الجهة الداعية، لكن : "وأضاف ".التشريعي وغيرها

يتعلق بأمور في غاية األهمية، السيما فيما يتعلق األمر يحتاج لتوضيح أكثر، خاصة أن الموضوع 
  ". بموضوع تنفيذ المصالحة

  25/7/2011قدس برس، 
  

   موظفًا بحكومة فياض129نائب من فتح يكشف عن فساد ": المركز الفلسطيني لإلعالم" .8
قالت النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح في تصريحات إعالمية، :  نابلس
 موظفًا في وزارة الشؤون االجتماعية بحكومة فياض يتلقون مساعدات ماليةً تحت بند 129حد إن األ

المساعدات للمحتاجين، وإنها تحتفظ في أسمائهم جميعا ولن تنشرها حفاظًا على خصوصيات الموظفين، 
   .مشيرة أن مكتبها مفتوح لمن يريد االطالع على هذه الحقائق

  26/7/2011الم، المركز الفلسطيني لإلع
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  رمضان  شهر  سجينا بمناسبة 63 تفرج عن غزةحكومة  .9
 سجينا من مراكز توقيف في قطاع غزة بمناسبة 63أفرجت حكومة حماس أمس عن :  ا ف ب-غزة 

 سجن غزة أماموقال يمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في مؤتمر صحافي . اقتراب شهر رمضان
 محكوما 63 عن اإلفراجليمات وزير الداخلية تعلن الشرطة الفلسطينية بناء على تع" واإلصالح للتأهيل

  ."ممن قضوا ثلثي المدة القانونية مع تمتعهم بحسن السير والسلوك
  26/7/2011الدستور، عمان، 

  
  غزة في حتالل لال عميلينإعدام  .10

 اإلعدام بحق نسخة عنه إنه تم تنفيذ حكم) صفا(قالت وزارة الداخلية في غزة في بيان وصل : غزة
وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار  ،"ق.أ.ر"و  "ق.أ.م"العميلين 

  .يقضي بتنفيذ أحكام اإلعدام بحق العمالء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي
  25/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   قررت إبقاء اسمها"األونروا" تؤكد أن "منظمة التحرير" .11

 زكريا األغا رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير أنه تلقى رسالة .دأعلن :  أشرف الهور-غزة 
 فليبو جراندي أخبره خاللها بأن الوكالة الدولية قررت اإلبقاء على "األونروا"من المفوض العام لوكالة 

وقال األغا أن جراندي أبلغه خالل  .اثة وتشغيل الالجئين الفلسطينييناسمها كوكالة لألمم المتحدة إلغ
 قررت أن يكون هذا االسم هو الوحيد الذي سيظهر على مطبوعاتها وعلى موقعها "األونروا" إنالرسالة 

  .اإللكتروني
  26/7/2011القدس العربي، لندن، 

  
  السعودية على الدعم الماليالسلطة الفلسطينية تشكر  .12

تقدمت السلطة الفلسطينية بالشكر للمملكة العربية السعودية بعد : عبد الرؤوف أرناؤوط : إسطنبول
 ألف دوالر إلى السلطة ما سيساهم في التخفيف من األزمة المالية الحادة 800 مليونا و30قرارها تحويل 

لمملكة، جمال وقال السفير الفلسطيني لدى ا .التي تمر بها مما منعها من دفع رواتب موظفيها كاملة
إن السعودية هي الدولة العربية األولى في اإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة وهي توفي "الشوبكي، 

  .بالتزاماتها في مواعيدها، والدولة العربية األولى المتبرعة للشعب الفلسطيني
  26/7/2011الوطن أون الين، السعودية، 

  
  مناقشة قضية نواب القدس ووزيرها المهددين باإلبعادتلتئم غداً ل" العليا اإلسرائيلية" .13

، جلسة خاصة لمناقشة قضية )25/7(من المقرر أن تعقد المحكمة اإلسرائيلية العليا، الثالثاء : الناصرة
من جانبهم، ناشد النواب المعتصمون في مقر  .النواب القدس ووزيرها المهددين باإلبعاد عن مدينتهم

  الدولية في حي الشيخ جراح بشرقي القدس المحتلة منذ ما يزيد على عام كامل، " رالصليب األحم"بعثة 
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كافة المحامين والهيئات الحقوقية واإلنسانية إلى جانب وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية في مدينة القدس، 
  .جلسةالحضور 

  25/7/2011قدس برس، 
  

  تطلع لتستعيد مصر دورها القياديكل عربي ي: مشعل في احتفال السفارة المصرية بدمشق .14
خالد مشعل في احتفال سفارة مصر " حماس"شارك رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

  .، وذلك ألول مرة1952 يوليو 23 عاما على ثورة 59بالعاصمة السورية دمشق في ذكرى مرور 
ع اليوم إلى مصر لتستعيد دورها إن كل عربي يتطل): "7-24(وقال مشعل في كلمة له أمس األحد 

  ".القيادي جنبا إلى جنب مع كلِّ الدول والشعوب العربية
نحتفل اليوم مع إخواننا المصريين : "الرسمي على االنترنت عن مشعل قوله" حماس"ونقل موقع حركة 

ة يوليو ، مشيرا إلى أن االحتفال بذكرى ثور"بمناسبة سعيدة على قلبي وقلب كّل فلسطيني وكل عربي
  . يناير الشعبية25يتعانق اليوم مع ثورة 

مزيدا من الديمقراطية والرخاء وقوة الجبهة "وأعرب مشعل عن أمله في أن تحقّق ثورة يناير لمصر 
  ".الداخلية، وبالتالي مقدمة إلى مزيد من المواقف السياسية والدور العربي واإلقليمي والدولي

 25/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  في قاموسنا السياسي والمقاومة طريقنا الستعادة حقوقنا" إسرائيل"ال وجود لـ:أسامة حمدان .15
أن فلسطين " حماس"أكد أسامة حمدان، مسؤول العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

ضد االحتالل حتَّى اليوم في معركة ضروس مع العدو على جبهتين؛ الجبهة األولى استمرار المقاومة 
إنهائه، والثانية الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في إطار برنامج التحرير والعودة الذي ال يتحقَّق إالّ 

  .بالمقاومة، وهي الطريق الوحيد الذي يستعيد الحقوق
 مؤمنة إيمانًا راسخًا بأن المقاومة هي التي تذل       "وأوضح حمدان في تصريح صحفي له أن حركة حماس          

: ، مشددا على رفض حركته االعتراف بالكيان الـصهيوني قـائال  "هذا الكيان الصهيوني وتحرر األرض   
قلنا بوضوح إننا لن نعترف باالحتالل، واليوم أقول أكثر من ذلك أنَّه ال وجود إلسرائيل فـي قاموسـنا       ""

  ".السياسي
 وجـود المـستعمرات الـصهيونية       تواجه التهويد وترفض االستسالم للعدو، رغم     "وأشار إلى أن القدس     

وعزلها بالجدار لتقطيع أوصالها وتمزيق وحدتها، وعزل شعبنا عن بعضه، وهو بذلك يقيم الحجة علـى                
  ".دعاة التسوية ليسقط حلمهم في دولة مسخ

أسوأ ما في هذا العدوان هو استخدام ذوي القربى للنيل من المقاومة ومن الشعب الفلـسطيني،                : "وأضاف
زة مستمر تغالبه إرادة الحياة ورعب االحتالل من محاولة فك الحـصار؛ ألن إسـرائيل قـد                 وحصار غ 

انحسرت يوم بدأت المقاومة، وأما األسرى فلهم شأن آخر ال يمكن أن ننساهم أو نسلم بشأنهم وال مخرج                  
مة مستمرة إن شاء اهللا حتّـى  إالَّ بالتبادل حتَّى لو أدى األمر إلى أسر جنود آخرين، وإنني أؤكّد أن المقاو 

  ".تتحرر أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها
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التأكيد على تمسك حركته بالمصالحة الفلسطينية، مشيرا إلـى أن المـصالحة            " حماس"وجدد القيادي في    
كانت من أجل استعادة مشروع الوطن الفلسطيني، وهو مشروع التحرير والعودة على قاعدة المقاومـة               "

  ".عربي واإلسالمي وليس شيًئا آخروبعمقه ال
القضية ليست رئاسة الحكومة وال الحصول على وزارة، بل إن القضية قـضية وطـن وأمـة                 "وأضاف  

وشعب البد أن يتحرر، وقدس البد أن تستعاد، ونحن قلنا وما زلنا مقتنعين أن الخيار هو خيار المقاومة،                  
  ".ولو حاول البعض رسم صورة غير ذلك

  25/7/2011لفلسطيني لإلعالم، المركز ا
  

   خلط لألوراق وهروب من الحقيقية بشأن هنية وفياضوحتصريحات ملّ: حماس .16
تصريحات نائب األمين العام للجبهة الـشعبية لتحريـر         ) حماس(عدت حركة المقاومة اإلسالمية      :غزة

  .فلسطين عبد الرحيم ملوح األخيرة بأنها خلط لألوراق وهروب من الحقيقة
نسخة عنه االثنـين تـصريحات      " صفا"لقيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريح تلقت         ورفض ا 

  .ملوح التي ساوى فيها بين إسماعيل هنية وسالم فياض
هنية أبدى استعداده للتخلي عن رئاسة الحكومة إلنجاح اتفاق المصالحة، ولكن فيـاض ارتـبط               " وقال إن 

سطيني بالمديونية، وال يزال الرئيس محمود عباس يصر على         اسمه بالتنسيق األمني وأغرق االقتصاد الفل     
  ".توليه رئاسة الحكومة مهددا اتفاق المصالحة بالتعطيل

 25/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  حماس تدعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي لحماية المقدسات .17
معة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى ضـرورة         جا" حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية     

التحرك العاجل لحماية المقدسات اإلسالمية ووقف عربدة االحتالل في هدم المساجد ومصادرة األراضي             
  . الفلسطينية

، تعقيبا على قرار االحتالل بهدم مسجد علي بن أبـي           2011-7-25وقالت الحركة في بيان لها االثنين       
لدة بروقين بمحافظة سلفيت شمال الضفة المحتلة إنها ترفض وتدين بشدة قرار الهدم الجرائر              طالب في ب  

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذه القرارات         . الذي يستهدف بيتا من بيوت اهللا عز وجل       
عـن  بمزيد من الصمود والمقاومة والتكاتف صفا واحدا خلف برنامج وطني يحمـي الثوابـت ويـدافع                 

  . الحقوق
  25/7/2011فلسطين اون الين، 

  
   ويمتدح نتنياهو وليبرمان"اسرائيل"مرتكب مذبحة النرويج يمجد  .18

اظهرت صفحات التعريف والبيان التي خطها منفذ مذبحة النرويج تأييده الحماسـي السـرائيل              : رام اهللا 
العبرية في عددها الصادر    » ماسرائيل اليو «وقالت صحيفة   . وعداءه المفرط للمسلمين والثقافات األخرى    

 صفحة مجد فيهـا     1500 مرة في صفحات القاتل البالغ عددها        300أمس ان اسم اسرائيل ورد أكثر من        
اسرائيل واثنى عليها مشيرة الى ان الصفحات اظهرت القاتل أندرس بريفيك كصهيوني متحمس يمـدح               

  .ويمجد حلم بنيامين زئيف هيرتسل اقامة دولة اليهود
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زي مع المديح والثناء الذي خص به اسرائيل وحلم هيرتسل هـاجم القاتـل المؤسـسة الـسياسية          وبالتوا
االوروبية وعلى رأسها االتحاد االوروبي بصفتها مؤسسة ال تعطف على اسرائيل التي امتـدحها لعـدم                

تـي  منحها المسلمين الذين يعيشون فيها على مدى السنين الماضية حقوق المواطنة خالفـا ألوروبـا ال               
  .شرعت أبوابها أمام المسلمين ومنحتهم المواطنة وحقوقا زائدة

وأظهر القاتل وفقا لما جاء في صفحاته اطالعا واسعا على السياسة الحزبية االسرائيلية الداخلية ممتـدحا                
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شكل ائتالفا يمينيا وحليفه افيغدور ليبرمان رغم ادراك نتنيـاهو ان                

  .ئتالفا من هذا النوع سيغضب الرئيس االميركي ويمس بالعالقات بين الدولتيينا
بالدعم الغبي للفلسطينيين والشروع بدعم أبناء العمومة الحضاريين فـي          «ودعا القاتل الى وقف ما سماه       

  .منتقدا قرار النرويج منح الرئيس الراحل ياسر عرفات جائزة نوبل للسالم» اسرائيل
 26/7/2011، ة، رام اهللالحياة الجديد

 
   إلى الضفة الغربية عبر البحر الميت"ينقل أسلحة" تضبط زورقاً "اسرائيل" .19

اعلن جيش االحتالل االسرائيلي االثنين عن احباط : زهير اندراوس - وليد عوض - رام اهللا ـ الناصرة 
طينية، فيمـا عبـر     محاولة فلسطينية لتهريب زورق محمل باالسلحة عبر البحر الميت لالراضي الفلـس           

مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون عن تخوفهم من احتمال حصول حركة حماس بقطاع غزة على              
أسلحة بينها منظومات مضادة للطائرات متطورة عقب فقدان العقيد الليبي معمر القذافي سـيطرته علـى                

  . مخازن األسلحة التابعة لجيشه
نيين اثناء محاوالتهما اجتياز البحر الميـت بواسـطة القـارب           واكد جيش االحتالل اعتقال شابين فلسطي     

  .الصغير المحمل باالسلحة، والذي يعتقد بانه قادم من االردن
وادعى مسؤولون امنيون اسرائيليون ان الثورات في العالم العربي وفقـدان قـوات االمـن المـصرية                 

وادعـت مـصادر    . لى قطاع غزة  سيطرتها على شبه جزيرة سيناء ساهم في مضاعفة تهريب االسلحة ا          
  . اسرائيلية تزايد تهريب السالح لقطاع غزة في ظل تواصل الثورات العربية

واشارت المصادر االمنية الى ان حصول حركة حماس على صواريخ مضادة للطائرات قد يؤثر علـى                
  .الطلعات التي تنفذها مقاتالت ومروحيات اسرائيلية في اجواء قطاع غزة

 26/7/2011،  لندنالقدس العربي،
 

  "إسرائيل"احتجاجات أزمة السكن في بسبب نتنياهو يلغي زيارته لبولندا  .20
قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلغاء زيارته لبولندا بسبب االحتجاجات الـشعبية ضـد               

  ). إسرائيل(سياسته االقتصادية وأزمة السكن في 
عد غد األربعاء، بزيارة رسمية لبولندا في محاولة إلقنـاع الحكومـة            وكان من المقرر أن يقوم نتنياهو، ب      

  . البولندية بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة
وأعلن ناطق باسم الحكومة البولندية أن نتنياهو ألغى الزيارة دون اإلفصاح عن السبب، لكن وعلى مـا                  

أن االحتجاجـات  ، حيـث  اتساع االحتجاج على أزمة السكن    بسبب  ) إسرائيل(يبدو فإنه قرر عدم مغادرة      
  . الشعبية ضد سياسة نتنياهو آخذة في االزدياد، فباإلضافة إلى إقامة خيام االحتجاج في بلدات رئيسية



  

  

 
 

  

            13 ص                                    2217:         العدد       26/7/2011 الثالثاء :التاريخ

نتنياهو ال يدري ما الذي يفعله، فقد الـسيطرة علـى           : "وقال أحد وزراء الليكود لموقع يديعوت أحرنوت      
ـ       وزرائه الذين ال يساع    الليكـود  "، مـضيفا أن     "إسـرائيل "دونه على الخروج من األزمة التي تعصف ب

  ".سيخسر السلطة بسبب سياسة نتنياهو االقتصادية وانعكاسها على المجتمع اإلسرائيلي
 26/7/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  الكنيست يناقش أربع اقتراحات لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو .21

ر الشقق السكنية في إسرائيل يومها الحادي عشر، تقدم عـدد مـن أحـزاب               مع دخول أزمة غالء أسعا    
المعارضة في الكنيست اإلسرائيلي اليوم االثنين، بأربع اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة اإلسـرائيلية              

بسبب األزمة االقتـصادية التـي تمـر بهـا          " بنيامين نتنياهو "الحالية برئاسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي      
  .مة اإلسرائيليةالحكو

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن حزب كاديما وحزب العمل باإلضافة إلى حركة ميرس وعدد من               
األحزاب العربية داخل الكنيست تقدموا اليوم بأربع اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة، وذلـك بـسبب                

ائيلية فشلت حتـى اآلن فـي       سياسة الحكومة اإلسرائيلية في المجال االقتصادي، حيث أن الحكومة اإلسر         
حل العديد من األزمات االقتصادية التي مرت على إسرائيل منذ توليها الحكم، ومن بين هـذه المـشاكل                  

  .مشكلة إضراب األطباء، ومشكله غالء أسعار الشقق السكنية في إسرائيل
 26/7/2011، موقع عكا االخباري

 
  او االقامة لفلسطينيينالكنيست يصادق على تمديد مفعول عدم منح الجنسية  .22

 صادق الكنيست مساء امس على طلب الحكومة تمديد مفعول الحكم المؤقت الذي يقضي بعـدم                :تل ابيب 
منح الجنسية االسرائيلية او حق االقامة لفلسطينيين او مواطنين سوريين ولبنانيين وعراقيين تزوجوا من              

  جانبها ايدت كتلة كاديما المعارضة تمديد الحكموتم تمديد مفعول الحكم بسنة ومن . مواطنين اسرائيليين
انه يؤيد هذا الحكم ما لم يتم سن قانون يعتني بـشؤون الهجـرة              " كاديما"وقال النائب مئير شطريت من      

اما رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء دافيد روتيم اكد ان تلقي الجنسية االسـرائيلية لـيس                . باسرها
  .بحق مفروغ منه

انه ال يمكن تجاهل ضلوع بعض اولئك الذين تلقوا الجنـسية           " شاس"ل النائب نيسيم زئيف من      وبدوره قا 
محكمـة االسـرائيلية     حيث أن    ".ارهابية"االسرائيلية بعد تزوجهم من مواطنين اسرائيليين في اعتداءات         

  . 2003العليا قد انتقدت هذا الحكم المؤقت الذي صدر اوائل عام 
 26/7/2011، القدس، القدس

 
  "مرمرة"  سفينةقرير األمم المتحدة عنت بان كي مون طلب تأجيل نشر :مسؤول اسرائيلي .23

 اعلن مسؤول اسرائيلي امس انه تم مجدداً إرجاء نشر تقرير االمم المتحـدة              - أ ف ب     -القدس المحتلة   
ائيلية علـى   الذي كان مقرراً اواخر االسبوع عن الهجوم الدامي الذي قام به كومندوس من القوات االسر              

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ييغال بالمور لوكالـة          .اسطول كان متوجهاً الى قطاع غزة     
. »طلب تأجيل نشر هذا التقريـر مجـدداً   ) بان كي مون  (االمين العام لالمم المتحدة     «ان  » فرانس برس «

ت هذا التأجيل لتتمكن في هذه االثناء       لكنه رفض تأكيد معلومات صحافية مفادها ان اسرائيل هي التي طلب          
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االمين العام قـرر    «وأضاف بالمور ان    . من مواصلة الجهود من اجل تقارب بين تركيا والدولة العبرية         
  .»هذا التأجيل وقرر ايضاً مشاورة الطرفين قبل اتخاذ قراره

كن تقرر تأجيـل نـشره      ، ل )يوليو(وكان من المقرر اصالً نشر تقرير االمم المتحدة في الثامن من تموز             
للمرة االولى لكي يكون هناك متسع من الوقت امام اسرائيل وتركيا للتفاهم على الشروط التي تسمح لهما                 

  .بطي الصفحة
 26/7/2011، الحياة، لندن

 
 "أزمة السكن"برلمانية إسرائيلية تدعو إلى زيادة االستيطان بحجة التخفيف من  .24

اإلسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى      ) البرلمان" (لكنيستا"دعت نائب في     :)فلسطين(الناصرة  
، "أزمة الـسكن "حلول لما عرف بـ  زيادة االستيطان في القدس والضفة الغربية، بحجة السعي إلى إيجاد        

  .التي تواجهها السلطات اإلسرائيلية، والتي نجمت عن ارتفاع أسعار المنازل والشقق
اإلخبارية؛ قالت النائب من حزب الليكود في الكنيست اإلسرائيلي         / نال نيوز إسرائيل ناشو /وبحسب شبكة   
إن الحكومة اإلسرائيلية يمكنها أن تقطع شوطاً طويالً في حل أزمة السكن التي تواجهها              : تسيبي حوتوفلي 

، فيما دعت إلى زيادة االسـتيطان       48عن طريق تشجيع األفراد على التوجه للسكن في أطراف فلسطين           
  . الضفة الغربية والقدس للغرض ذاتهفي

  25/7/2011، قدس برس
  

  مع تركيا لضمان المصالح اإلسرائيلية" عالقات سليمة"فلنائي يدعو إلقامة  .25
اإلسرائيلي، متان فلنائي، حكومته على بـذل الجهـود         " الجبهة الداخلية "حثّ وزير   ): فلسطين(الناصرة  

  . تركيا وتحسين مستوى العالقات الثنائية معهاالالزمة لضمان تجاوز األزمة الدبلوماسية مع
سـبل الحمايـة مـن      "، أمام المؤتمر الـدولي حـول        )25/7(وأكّد فلنائي، في كلمة ألقاها اليوم اإلثنين        

لمحاورة الجانب التركي، مشيراً إلـى      " حاجة ملحة "، والمنعقد حالياً في تل أبيب، على وجود         "الصواريخ
  .نقرة تصب في مصلحة تل أبيب، حسب تأكيدهأن إقامة عالقات سليمة مع أ

وفي السياق ذاته، انتقد فلنائي موقف وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرافض العتذار تـل               
أثنـاء توجهـه    " 1أسطول الحرية   "أبيب للحكومة التركية عن أحداث الهجوم العسكري اإلسرائيلي على          

إن ليبرمان ولألسف ال يتفهم أهمية هذه       "قطاع غزة، وأضاف    منتصف العام الماضي لكسر الحصار عن       
  .، حسب تقديره"العالقات

  25/7/2011، قدس برس
 

  هفي صفوفالعسكرية ارتفاع نسبة التهرب من الخدمة من جيش االحتالل يخشى  .26
أبدت أوساط داخل جيش االحتالل اإلسرائيلي مخاوفها من ارتفاع نسبة التهرب من الخدمة في صـفوف                

  . 1993يش، وذلك مع افتتاح معسكر التجنيد لدورة شهر أغسطس، حيث سيلتحق بالجيش مواليد عام الج
إال أن هذه المرة لم يكـن األمـر         , ويشار إلى أن تجنيد شهر أغسطس هو األكثر طيلة أشهر السنة كلها           

ح منظومـات   بالرغم من أن الجيش يعاني من مشكلة في القوى البشرية األمر الذي سيعيق افتتـا              , كذلك
  . جديدة في الجيش هذا العام وعلى رأسها منظومة القبة الحديدية
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فقـط  % 50ويفيد الموقع اإللكتروني للقناة التلفزيونية الثانية أنه سيتقدم إلى االلتحاق بالجيش اإلسرائيلي             
ـ    جـيش  وسيكون الوضع في غاية الخطورة والسيما أن تقـديرات ال         ,  سنة لهذا العام   18من أبناء جيل ال

  . فقط% 46 ليلتحق بالجيش نحو 2020تشير إلى أن النسبة ستنخفض في عام 
إن هناك عالقة وثيقة بين التجنيد ونـسبة        "وقال أحد الضباط في الجيش برتبة عميد خالل حديثه للموقع           

حيث كانت نسبة االلتحاق بصفوف الجيش مرتفعة جدا في سنوات التسعينات           , المهاجرين الجدد إلى البالد   
مؤكداً أن األسباب األساسية لتدني نسبة التجنيـد هـو ظـاهرة            , "بسبب قدوم آالف من االتحاد السوفيتي     

  . على حد قوله, التدين
نحن نرى حالة جيدة من اإلقبال على االلتحاق بالجيش ولكن إذا استمر الحال على ما هـو                 : "وتابع قائالً 

لعديد من المجاالت الستيفاء مهماتنا العسكرية علـى        عليه فإننا حتما سنعاني مستقبالً من نقص حاد في ا         
  ".أكمل وجه

 26/7/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  "سخنين"مظاهرات أزمة السكن في تل أبيب تستحق انتفاضة في : زحالقة .27
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ضائقة السكن  لدى المـواطنين العـرب              . وصف النائب د  
  . ألف وحدة سكنية، وال حلول في األفق40، بأنها حالة اختناق، حيث هناك نقص بحوالي داخل إسرائيل

ضـائقة الـسكن لـدى    "جاءت اقوال زحالقة خالل تقديمه اقتراح حجب ثقة عن الحكومة في موضـوع       
  ".المواطنين العرب

ادية فحسب، بل هي    وقال زحالقة إن أزمة السكن في القرى والمدن العربية ليست نتاجاً للسياسات االقتص            
نابعة من أسباب سياسية وأيديولوجية، حيث أن الهدف اإلسرائيلي منذ النكبة هو تقليص رقعـة األرض                

  .التي يعيش فيها العرب ومحاصرة الوجود العربي الفلسطيني
استعرض زحالقة األسباب التي أدت إلى أزمة السكن لدى المواطنين العرب، وأولها مصادرة األراضي              و

من أراضي الجماهير العربية في الداخل، وهكذا تقلصت مساحة         % 75وصلت إلى سلب ما يقارب      التي  
األرض إلى الربع بينما ارتفع عدد السكان حوالي ثمانية أضعاف، مما يعني أن مساحة األرض التي يقف                 

ض، وأشار زحالقة بأن الحكومة لم تكتـف بمـصادرة األر         . ! مرة 32عليها العربي تقلصت بما يقارب      
% 3.4وقامت بتضييق مساحة مناطق نفوذ القرى والمدن العربية، حيث وصلت مساحة مناطق النفـوذ               

  %. 17من مساحة البالد في حين أن نسبة العرب من السكان هي 
  :  دعا زحالقة الى اعتماد خطة شاملة لحل ضائقة السكن في البلدات العربية وتشمل الخطةو
  توسيع مناطق النفوذ  .1
 .ئط هيكلية وخرائط تفصيلية مالئمة للتطور المستقبلي للبلدات العربيةإعداد خرا .2
 4.  تخصيص موارد وميزانيات للسلطات المحلية إلعداد الخرائط والمخططات الالزمة .3
 . تسويق أراض للبناء بأسعار متواضعة .4
وقف مصادرة األراضي وهدم البيوت والشروع بالتفاوض لحل قـضية مـا يـسمى البنـاء غيـر                   .5

 . خصالمر
 . االعتراف بالقرى واألحياء غير المعترف بها .6
 . تطوير البنى التحتية الالزمة للسكن ولبناء أحياء جديدة .7
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 .حل ضائقة السكن في المدن المختلطة .8
 .  توفير دعم مالي مالئم لألوضاع الخاصة في البلدات العربية .9
  .بناء مدينة عربية جديدة وتوسيع مسطحات البلدات القائمة .10

ة كلمته قال النائب زحالقة إن أزمة السكن في البلدات العربية هي أصعب بكثيـر مـن الوسـط                   في نهاي 
  .اليهودي، وإذا كانت هذه األزمة تواجه بمظاهرات في تل أبيب، فهي بحاجة إلى انتفاضة في سخنين

 26/7/2011، 48موقع عرب
 

  المضادة للصواريخ" 3حيتس "االحتالل يعمل على تطوير منظومة  .28
أعلن مسؤول صهيوني أن الجيش الصهيوني يعكف في هذه اآلونة علـى تطـوير منظوماتـه     : رةالناص

العتـراض الـصواريخ    " 3حيـتس   "الحربية المضادة للصواريخ، ال سيما الصاروخ الحربي من طراز          
  .طويلة المدى

الدولي لشؤون  المؤتمر  "وقال نائب مدير الصناعات الجوية الصهيونية يائير هرماتي، خالل مشاركته في            
، إن الجيش الصهيوني سيتمكّن بحلول  )7-25(المنعقد في تل الربيع اليوم اإلثنين       " الحماية من الصواريخ  

المعـدل، المـضاد للـصواريخ    " 3حيتس " المقبل، من إطالق أول صاروخ من طراز 2012مطلع عام   
  ".غير تقليدية"طويلة المدى، بما فيها تلك المزودة برؤوس حربية 

ستمنح االحتالل الحماية ضد    " 3حيتس  "قل عن وزارة الحرب في بيانات سابقة، ما مفاده أن صواريخ            ونُ
" أسلحة الـدمار الـشامل    "بعيدة المدى، كما تعطيها القدرة على اعتراض        " الباليستية"تهديدات الصواريخ   

  . خارج الغالف الجوي المحيط بالكرة األرضية، حسب قولها
  26/7/2011، وحةموقع الجزيرة نت، الد

 
  "DAP"الجيش اإلسرائيلي يتجهز بالمزيد من نظم الجيش الرقمي  .29

 يوم االثنـين  Elbit Systemsذكر بيان صادر عن شركة الصناعات الدفاعية اإلسرائيلية : محمد نجيب
 نسخة منه، أن الشركة حصلت على عطاء من         SDAيوليو تلقى موقع األمن والدفاع العربي       /  تموز 25

 40 بقيمـة    DAP" برنامج الجيش الرقمي  "لدفاع اإلسرائيلية لمتابعة تزويد الجيش اإلسرائيلي ب      وزارة ا 
 مليون دوالر حيث ستلحق عدة      300مليون دوالر أميركي، فيما تبلغ قيمة الصفقة الكلية للبرنامج حوالي           

  .Elbit Systemsطلبات بصفقة برنامج الجيش الرقمي حسبما ذكر بيان 
البرنامج سنوات عدة، حيث سيكون من الممكن للجيش اإلسرائيلي التنسيق على مختلف            وسيستغرق تنفيذ   

المستويات واإلطالع على أحدث الصور التي تصل غرفة العمليات من ساحة المعركة، وتحسين القدرات              
العملياتية ألداء مختلف وحدات الجيش، بما في ذلك حمايـة أرواح الجنـود، والدقـة فـي التـصويب،                   

خدام األكثر كفاءة وفاعلية لمختلف المصادر سواء على المستوى الشخصي أو من قبـل وحـدات                واالست
  .الجيش ككل

 26/7/2011، موقع االمن والدفاع العربي
 

   تحاول توثيق عالقاتها العسكرية بالصين وسط ممانعة أميركية"إسرائيل" .30
ن عالقة التعاون العسكري مع الصين      تصطدم المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة األخيرة لتحسي     : محمد نجيب 

بهدف إبعادها عن طهران، بعراقيل أميركية قديمة تحظر على إسرائيل بيع تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية              
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للصين، األمر الذي يغضب المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين الذين يرون فيـه خـشية مـن منافـسة                 
ركية، أكثر منه حرصا من واشنطن على عـدم حـصول           الصناعات العسكرية اإلسرائيلية لنظيرتها األمي    

تقول إسرائيل إنهـا تبنـت فـي         .الصين على تكنولوجيا متقدمة قد تقع في أيدي حلفائها كإيران وغيرها          
السنوات األخيرة سياسة بيع تكنولوجيا دفاعية لبعض الدول، بهدف اقتناعها في المقابل بإلغـاء صـفقات            

  .أسلحتها مع إيران
ار، يبدي المحلل العسكري اإلسرائيلي أيال عليما، إمتعاضه، في تصريح خاص بموقع األمن             في هذا اإلط  

مشروع القبة الحديدية مشروع إسرائيلي بحت؛ لكن إذا أرادت الصين ابتياعه، فعلـى             "والدفاع العربي،   
  ".إسرائيل أن تطلب إذنا من واشنطن وهذا أمر غير معقول على اإلطالق

كات الصناعات الدفاعية اإلسرائيلية، وأوساط الجيش ووزارة الدفاع، قناعة بأن          يوجد لدى شر  : "ويضيف
الهدف من قيام الواليات المتحدة بمنع إسرائيل من تصدير التكنولوجيا الدفاعيـة إلـى الـصين هـدف                  
اقتصادي، حيث تعتبر الواليات المتحدة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية منافس قوي لشركات األسـلحة             

  .يركيةاألم
 26/7/2011،  موقع االمن والدفاع العربي

 
  غزةقطاع  األلمانية من دخول "رفت"قوات االحتالل تمنع وفد مؤسسة  .31

األلمانية من الدخول إلـى     "رفت  "منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي وفد مؤسسة       :  ماجدة البلبيسي  - غزة
صالح وحل النزاعات لمناقشة أوضاع ذوي      قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بغرض االلتقاء بلجنة اإل         

ويضم الوفد نشطاء ألمانيين وأعضاء كنيست       .اإلعاقة ومشكالتهم وتقديم مساعدات إنسانية لألسر الفقيرة      
ويأتي منع االحتالل الوفد بالدخول إلى غزة في إطار حججه الواهية المتعارف عليها وهي أن كل                 .عرب

  .ارمن يدخل القطاع يريد أن يكسر الحص
 26/7/2011، القدس، القدس

 
   الماضيإبريل/خالل شهر نيسان نجاح القبة الحديدية منع شن هجوم واسع على قطاع غزة .32

أن النجاح الذي سـجلته منظومـة       " شاحر شوحط "قال قائد فرع الدفاع الجوي اإلسرائيلي السابق العقيد         
 قصيرة المدى خالل التصعيد الـذي      المتخصصة باعتراض وإسقاط الصواريخ   " القبة الحديدية "الصواريخ  

 منح القيادة السياسية اإلسرائيلية حرية أوسع في اتخـاذ  "إسرائيل"شهده شهر نيسان الماضي بين حماس و  
  .القرارات وبالتالي نفى الحاجة لتنفيذ عملية هجومية جوية واسعة ضد القطاع لوقف اطالق الصواريخ

( المجلـس الـوزاري المـصغر       " المـسئول القـول إن       عن" هآرتس"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة     
كان قد عقد اجتماعات مكثفة في ابريل الماضي خالل التصعيد الذي سقطت فيـه الـصواريخ      ) الكابينيت

على بئر السبع وعسقالن، ولكن القبة الحديدية التي نجحت في إسقاط أغلبية الصواريخ، هي وحدها مـن          
  ".ن شبه حتمي بشن الحربمنعت الكابينيت من اتخاذ قرار كا

 26/7/2011، موقع عكا االخباري
  

  !!يقطين بطعم صواريخ القسام.. "إسرائيل"في  .33
جنوبي إسرائيل صباح اليوم اإلثنـين، ليجـدوا أن         " كفار ميمون "استيقظ عدد من المزارعين في منطقة       

  .طينيين من قطاع غزةمزارعهم ممتلئة بيقطين بحجم ضخم يشابه جداً صاروخ القسام الذي يطلقه الفلس
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وذكر عدد من المزارعين في المنطقة أنهم تفاجئوا بحجم اليقطين الكبير مع أنهـم يـستخدمون الطـرق                  
 إلى أن سـحر خـاص منبعـث مـن           -على سبيل السخرية  –البدائية في زراعته، ولكنهم أرجعوا األمر       

 إلى نموا اليقطـين بهـذا       صواريخ القسام التي سقطت على نفس المزرعة أكثر من مرة، وبحسبهم أدت           
  . باوند140أن وزن اليقطين يبلغ  حيث .الحجم الهائل

 26/7/2011، موقع عكا االخباري
 

   ألف مواطن يتلقون مساعدات من الوزارة450:  الفلسطينيةالشؤون االجتماعية .34
 عدد المستفيدين قال المدير العام في وزارة الشؤون االجتماعية أكرم الحافي، اليوم اإلثنين، إن: رام اهللا

  .الفقر  ألف مواطن يعيشون تحت خط450من إعانات الوزارة بلغ حتى النصف الثاني من العام الجاري 
وأكد أن الوزارة ماضية في برامجها التطويرية والخدمية للمواطنين، مشيرا إلى أن توسعا كبيرا شهده 

ن، بحيث تضاعف عدد األسر المستفيدة البرنامج الوطني للمساعدات في الوزارة خالل العامين الماضيي
من برامج المساعدات النقدية ثالثة أضعاف مما كانت عليه قبل عامين، وأن اتفاقية جديدة تم إبرامها 

 ألف أسرة 12 مليون دوالر سيستفيد منها حوالي 60مؤخرا لمساعدة األسر الفقيرة المحرومة بقيمة 
 أسرة سنويا سيتم منحها قروضا إلنشاء 3000بواقع فقيرة مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية 

  .مشاريع صغيرة مدرة للدخل خاصة فيها
 ألف أسرة 45إن ' :وعن المساعدات الغذائية وخدمة التأمين الصحي التي تقدمها الوزارة، قال الحافي

 تأمينا صحيا  ألف أسرة تتلقى70 دوالر للسلة الواحدة، وإن 100تتلقى كل ثالثة أشهر سلة غذائية بقيمة 
  . شيقال شهريا50بقيمة 

 معاق، وأن اتفاقية جديدة تم التوقيع 300وأوضح الحافي أن الوزارة قدمت قروضا شخصية ألكثر من 
 مليون دوالر لمنح تلك الفئة قروضا سيجرى تنفيذها خالل األعوام الثالثة القادمة، 5.8عليها بقيمة 

الجهاز المركزي لإلحصاء في تنفيذ أول مسح متخصص مشيرا إلى أن الوزارة نجحت وبالتعاون مع 
على مستوى المنطقة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة سيستخدم في تصميم وتنفيذ مشروع بطاقة المعاق 

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة
وأضاف أن الوزارة نجحت في تخصيص خمسة دونمات في مدينة نابلس لبناء أول مركز متخصص 

ر السن، إضافة إلى افتتاح مركز الشيخة فاطمة للمعاقين ومركز تأهيل الشبيبة في لشديدي اإلعاقة من كبا
  .الخليل

  26/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   أسيراً في سجن عسقالن من التعليم62حرمان : نادي األسير الفلسطيني .35
ى سجن عسقالن أنه ذكر نادي األسير الفلسطيني، أمس، وخالل زيارة قام بها محامي النادي إل: رام اهللا

 أسيرا في سجن عسقالن من 62وبعد قرار الحكومة اإلسرائيلية بمنع األسرى من التعليم، تم حرمان 
  .التقدم للتعليم والتسجيل

واعتبر األسرى أن هذه السياسية تأتي في إطار العقاب الجماعي الذي تتبعه إسرائيل، فيما يتابع نادي 
رى من التعليم عن طريق االلتماس الذي قام بتقديمه حول األسير وبشكل حثيث قضية منع األس

وأشار نادي األسير إلى .  الموضوع، مؤكدا أن هذا اإلجراء ظالم ومناف لكل األعرف والقوانين الدولية
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أن قضية منع التعليم تأتي ضمن مجموعة من اإلجراءات التصعيدية التي تتبعها إسرائيل من أجل 
ا أنه لن يسمح بأن يكون أسرانا وسيلة من أجل تحقيق أي مآرب سياسية التضييق على أسرانا، مضيف

  .إسرائيلية
  26/7/2011الغد، عمان، 

  
  تقرر هدم مسجد علي بن أبي طالب في بلدة بروقين" إسرائيل" .36

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قرارا ثان بهدم مسجد علي بن أبي طالب في بلدة بروقين 
  .  البناء بدون ترخيصبمحافظة سلفيت بحجه

واستهجن عكرمة سمارة رئيس بلدية بروقين اصدار مثل هذ القرار للمرة الثانية، حيث تلقت بلدية 
  . 2011 / 6 / 12بروقين قرارا سابق بهدم المسجد بتاريخ 

ورفض سمارة حجة البناء بدون ترخيص كمبرر لهدم المسجد الذي يقع وسط عشرات المنازل شمال 
 التوسعة الطبيعية للمخطط الهيكلي المقترح للبلدة من قبل الجانب اإلسرائيلي، مشيرا الى البلدة وضمن

  . مماطلة سلطات االحتالل المصادقة على هذا المخطط
ودعا سمارة المؤسسات والهيئات الدولية واإلنسانية العاملة في األرض الفلسطينية الى الضغط على 

خطط المقترح الجديد إلنقاذ عشرات المنازل وحمايتها من قرارات الجانب اإلسرائيلي للمصادقة على الم
  . الهدم

  25/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  اعتقال شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالخليل .37
بمدينة ' كريات أربع 'اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، شقيقين من منزليهما الكائن بجوار مستوطنة 

  .  اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب المبرحالخليل، بعد
اعتدوا على " كريات أربع"وأفاد أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي بأن مستوطني 

  . بالضرب المبرح ورشقوا منزلهما بالحجارة)  عاما20(ومحمود سعدي جابر)  عاما14( الشقيقين عمار 
مت منزل المواطن سعدي جابر، بعد االعتداء، واعتقلت الشقيقين وذكر الشيوخي أن قوات االحتالل داه

  . ونقلتهما إلى جهة مجهولة
  25/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  سلطات االحتالل تفتح معبر كرم أبو سالم جزئًيا .38

، معبر كرم أبو سالم التجاري )25/7(فتحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم االثنين :  غزة
  .ل جزئي، إلدخال دفعة محدودة من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر للسنة الخامسة على التواليبشك

وأوضح رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع، أن الجانب االسرائيلي أبلغهم بأنه يعتزم 
اري والزراعي  شاحنة عبر المعبر، محملة بالبضائع للقطاعين التج260 -250اليوم إدخال ما بين 

 شاحنة محملة بالحصمة لصالح 45 مركبة حديثة و20وقطاع المواصالت، مبينًا أن من ضمن الشاحنات 
، وأشار إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة "األونروا"مشاريع وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
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ا على قطاع غزة منذ نحو وتواصل سلطات االحتالل فرض حصاره .من غاز الطهي عبر المعبر نفسه
  .خمس سنوات، وتتحكم في كميات البضائع والسلع المدخلة إليه، وتمنع إدخال مواد الخام والبناء

  25/7/2011قدس برس، 
  

  األونروا تعد بعدم تقليص الخدمات لالجئين الفلسطينيين: غزة .39
 مقر وكالة غوث وتشغيل أوقفت اللجان الشعبية لالجئين في قطاع عزة أمس، االعتصام أمام: االتحاد

في غزة، احتجاجاً على قرار تقليص خدماتها، بعدما ” أونروا“الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
وقال مسؤول لجان الالجئين معين مديرس، في تصريح صحفي في غزة، إن هناك . وعدت بالتراجع عنه

لخدمات المقدمة لالجئين، واستئناف بعض االتفاقات بين الجانبين تضمنت العدول عن قرار تقليص ا
ستعمل على إعادة النظر في أسماء تلك ” أونروا“وأضاف أن . صرف مخصصات العائالت المحتاجة
  . وأوضح أنه تم إهمال الوكالة مدة أسبوع لتنفيذ وعدها. العائالت التي قطعت عنها المساعدات

  26/7/2011االتحاد، ابوظبي، 
  

  لبديلفلسطينيون يتداوون بالطب ا .40
وسيلة في الطب الحديث إال واتبعها )  سنة46(لم يترك الفلسطيني سعيد انجاص :  أ ف ب-رام اهللا 

لمعالجة ألم في فقرات العمود الفقري، لكنه لم يجد ضالته إال لدى مركز في رام اهللا متخصص في الطب 
  .البديل، مع أن هذا النوع من الطب لم تصرح به السلطة الفلسطينية

 الطب البديل على عالج حاالت مرضية من دون استخدام عقاقير أو عمليات جراحية، وتشكل ويقوم
  .أساساً لهذا النوع من الطب، إضافة إلى الوخز باإلبر الصينية) أكواب الهواء(الحجامة 

ويعتمد المركز الصحي الذي لجأ اليه انجاص، على الحجامة واإلبر الصينية والتدليك بواسطة كرسي 
ورفض ممتهِنون للطب البديل الحديثَ عن عملهم، مكتفين بالقول إن وزارة الصحة الفلسطينية . ئيكهربا

  .ال تصرح به ألن ال قانون ينظمه
  26/7/2011الحياة، لندن، 

  
      " وطن للبيع.. فلسطين"صدور النسخة العربية من كتاب  .41

" وطن للبيع.. فلسطين"من كتاب صدرت في رام اهللا مؤخرا النسخة العربية :  ميرفت صادق-رام اهللا
ويتصدى اإلصدار لمقولة التنمية في فلسطين والتي تتوالها الدول والمؤسسات . للكاتب خليل نخلة

  .المانحة منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل
لتي تواجهها السلطة الفلسطينية  ورغم تأكيد الكاتب التزامن العفوي بين إصدار الكتاب واألزمة المالية ا

بفعل تراجع الدعم األجنبي لخزينتها، فإن الكتاب يتناول تداعيات التدفق المالي األجنبي المحمل بأجندات 
التي يحتاجها شعب ما زال " التنمية التحررية"سياسية على القضية الفلسطينية عامة وتناقضه مع مفهوم 

 - أيلول القادم/الذي ستصدر نسخته اإلنجليزية في سبتمبر-ب ويتصدر غالف الكتا .محكوما لالحتالل
مؤتمر بيت لحم "صورة للوحة ذات داللة تعبر عن مضمونه، حيث الفتة للترحيب بالمشاركين في 

  .التي نصبت على حاجز إسرائيلي" لالستثمار
  26/7/2011 موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
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  "إقامة فنية"مسرح الدمى في بيروت يجمع شتات فلسطين في  .42

المؤسسة العربية لمسرح «، التي تنظمها وتدعمها سنويا »اإلقامة الفنية«تقام فعاليات : زينة برجاوي
  .»التعاون«، في لبنان، بالتعاون مع مؤسسة »الدمى والعرائس

ويشارك في اإلقامة الفنية، التي انطلقت فعالياتها في العاشر من تموز الحالي، وتختتم في الحادي 
لعشرين منه بعرض فني يقام على مسرح المدينة، ثالثة عشر الجئا من كل من لبنان وسوريا وا

ويخضع هؤالء إلى دورة مكثفة حول تصنيع وتحريك الدمى، لمدة واحد وعشرين . وفلسطين واألردن
  .»زيكو هاوس«، و»بيت الصنائع«وتٌعطى دروس الدورة في كل من . يوما، على يد مدربين محترفين

، سيعود إلى فلسطين ليعد عمال يهديه إلى أخته »اإلقامة الفنية«د مهنّد أنه بعد انتهائه من مشروع يؤكّ
  .األسيرة في أحد السجون اإلسرائيلية

  26/7/2011السفير، بيروت، 
  

  "الفرص الضائعة في الصراع العربي اإلسرائيلي"عرض كتاب  .43
ر الحياة واألحداث السياسية طيلة الستين عاما كان الصراع العربي اإلسرائيلي هو محو: مصطفى فؤاد

  .السابقة، وأصبح محور األحداث في المنطقة العربية والشرق األوسط
وكانت مصر العبا رئيسيا في هذا الصراع، وتحملت كثيرا من نتائجه التي أثرت على الحياة االجتماعية 

ى الجرحى والمعاقين، بجانب اإلنهاك واالقتصادية والسياسية فيها، فمن سقوط اآلالف من الشهداء إل
  .االقتصادي الذي أثر على االقتصاد المصري وعلى البنية التحتية بمصر بالسلب

  الفرص الضائعة في الصراع العربي اإلسرائيلي:  الكتاب-
  لواء دكتور محمد فريد حجاج:  تأليف-

صرية عاصر هذا الصراع شابا وهذا الكتاب يعد وثيقة هامة خطها ضابط من ضباط القوات المسلحة الم
م 1973م وحرب االستنزاف وحرب أكتوبر 1967م وحرب 1962ورجال، فقد اشترك في حرب اليمن 

جنديا في خدمة الوطن، وقد الحظت وحفظت ذاكرته كل األحداث التي مرت في هذا الصراع ليوثقها في 
  .هذا الكتاب

  26/7/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  م مسؤولين فلسطينيين في االحتفاظ بجنسيته"أحقية"دالً حول األردن يشهد ج .44
عاد تجديد جواز السفر االردني الذي يحمله القيادي الفلسطيني المقيم في دمشق فـاروق قـدومي    :نعما

  .المسؤولين الفلسطينين باالحتفاظ بجنسياتهم االردنية» أحقية«صالونات عمان السياسية للخوض في 
مرار بتجديد جوازات سفر القيادات الفلسطينية تشجيعا للتفكير بالوطن البديل، فيما           ورأى البعض في االست   
عن تعهدات وزير الداخلية السابق بعدم تجديد جوازات سفر العـاملين           » تراجعا«اعتبر البعض الخطوة    

  .في السلطة الوطنية الفلسطينية والذين يحملون جواز السفر الفلسطيني
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 .ن يرد عليه، فالمعروف عن القدومي انه ال يعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية            لكن هذا االعتقاد لقي م    
ولم يدخل الى مناطق السلطة الوطنية وال يحمل بطاقات جسور، ما يحول دون تطبيـق تعليمـات فـك                   

  .االرتباط
26/7/2011، الراي، الكويت  

  
  طورة  على صواريخ بحرية إيرانية مت"حزب اهللا"من حصول تخشى  "إسرائيل" .45

على صواريخ بحرية إيرانية متطورة السيما      » حزب اهللا «تخشى دوائر مخابراتية إسرائيلية من حصول       
 طوربيد فـي العـالم ال يرصـده         أسرع«، اختبارا لما أسمته     2006 كانت قد أجرت في نيسان       إيرانأن  

 وبارجات بفضل    وال يتأثر بأجهزة تشويش لغواصات     األعداءالرادار ويمكنه تدمير غواصات وبارجات      
 مـا بـين     االحتكـاك ، بحيث تقلل هذه التقنية من       »)تفرد العلماء اإليرانيون بالتوصل إليها    (تقنية حديثة   

 أضعاف سرعة تلك الموجـودة عنـد بعـض الـدول          4الطوربيد والماء فتبلغ بالنتيجة سرعة الطوربيد       
ـ   سرعة ه «المتقدمة، وأعلن أحد قادة الحرس الثوري خالل المناورة ان           ) الحوت(ذا الصاروخ المسمى ب

نفس » الحوت«وتبلغ سرعة   . » متر في الثانية بحيث ال يمكن ألي سفينة او بارجة اإلفالت منه            100تبلغ  
  . ، والذي يعتبر األسرع في العالم1995الذي طورته روسيا عام » 111في آي «سرعة الصاروخ 

26/7/2011، السفير، بيروت  
  

  "سرائيلإ"ال سالم مع : مفتي لبنان .46
ال سالم مع العدو اإلسرائيلي المحتـل ألرض        «شدد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على أنه          

فلسطين العربية، ألن السالم يعني ضمنا التخلي عن جزء من فلسطين، وألن السالم يكون بين دولتـين                 
جب علينا تحريرهـا مـن      لكل منهما أرضها وسيادتها، وإسرائيل محتلة ألرضنا العربية في فلسطين وي          

  .»احتاللها لها ال السالم معها والتسليم باحتاللها
لـم يعـد   «، أنـه  »وأكد قباني في مداخلة له في المؤتمر الدولي في مكة المكرمة عن القضية الفلسطينية             

جائزا االستسالم لألمر الواقع مهما بلغت قوة هذا العدو وقدراته، والمواجهة الحاسمة مـع هـذا العـدو                  
  .»حقق بالتعاون بين العالمين العربي واإلسالمي، إلجبار حلفائه على رؤية الحق العربيتت

26/7/2011، السفير، بيروت  
  

  طريق جديدة بين مخيم الرشيدية وصور على اعتراض جمعيات أهلية : لبنان .47
فيذ أمـس،   دخلت عملية فتح طريق جديدة إلى مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين، حيز التن           : حسين سعد 

وتربط الطريق الواقعـة بمحـاذاة      . بعد الموافقة الرسمية للسلطات اللبنانية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني        
أكـدت مـصادر علـى أن       و. ، الرشيدية بمدينة صور من ناحية الخيم البحرية       »محمية صور الطبيعية  «
 الفلسطينية محمود عباس مع     الطريق ستفتح بناء لتوجيهات رسمية، بعدما أثار الموضوع رئيس السلطة         «

  .»رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إثر زيارته األخيرة إلى لبنان
رفض المساس بأراضـي    «وأكدت مجموعة من الجمعيات األهلية والثقافية في صور في بيان لها، على             

إحـسان  » لجنـوب اللجان الشعبية الفلسطينية فـي ا     «، في المقابل، استهجن امين سر       »المحمية الطبيعية 
كنا نتمنى من المعترضين مؤازرتنـا، والعمـل        «: ، وقال »المواقف المعترضة على فتح الطريق    «الجمل  
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على تخفيف معاناة أبناء المخيم، الذي يعيش فيه حوالى خمسة وعشرين ألف الجئ، ليس امامهم سـوى                 
  .»طريق وحيدة للدخول والخروج من المخيم

  26/7/2011، السفير، بيروت
  

   يدعو إلقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين في مخيمات لبنان عرينيالب .48
 في كلمة له خالل احتفال      ،النائب السابق وجيه البعريني   » التجمع الشعبي العكاري  «لفت رئيس   : وكاالت

فلسطين تعيش هذه األيام أقصى درجات التحدي حيث يعمـل العـدو            « إلى أن    ،أقيم في مخيم نهر البارد    
ته العنصرية علناً لتحقيق شعار يهودية الدولة وذلك بتهجير جديـد لألهـل فـي األرض                الغاصب وقياد 
لتوحيـد  «، داعياً الفصائل الفلـسطينية      »ومع هذا يزيد من ممارسته التهويدية للقدس      , 1948المحتلة عام   

 باإلسراع في إتمام بناء مخيم نهر البارد تمهيـداً لعـودة            طالب البعريني و .الجهود والصفوف الفلسطينية  
  .»الحقوق المدنية للفلسطينيين في مخيمات لبنان«سكانه، كما طالب الحكومة بإقرار 

26/7/2011، موقع الجئ نت  
  

  ته وقدراته التكنولوجية تهدد بعزل الدولة العبريةا ورادار"حزب اهللا"صواريخ  .49
يض المتوسط متنزها للبحرية اإلسرائيلية تسرح وتمرح فيه، كمـا درجـت            لم يعد البحر األب   : علي دربج 

» حانيـت «أضحى محظورا علـى     . وأخواتها» 5ساعر  «أو البارجة اإلسرائيلية    » حانيت«عادة السفينة   
وأخواتهما دخول المياه اإلقليمية اللبنانية، ذلك أن مشهد انفجار السفينة اإلسـرائيلية قبالـة              » 5ساعر  «و

  .، ال يزال ماثال في األذهان2006وت، في تموز شاطئ بير
، سيرصد في المرة المقبلة أشياء كثيـرة، أمـا          »رصد شيئا قبل إصابتها ولم يقّدره     «رادار البارجة الذي    

أفراد البارجة الذين لم تراودهم فكرة أن ثمة صاروخا قد يتجه نحوهم، وتصوروا أن ما يشاهدونه ظاهرة               
ليهم التنبه مستقبال للظواهر االلكترونية التي ستظهر على شاشاتهم، أو حتـى            الكترونية عادية، سيكون ع   

انهم قد ال ينالون الوقت الكافي الكتشاف ما يدور حولهم، ألنهم سيتحولون إلى طعـم مفـضل لمئـات                   
ـ   ، من دون استبعاد المفاجآت التي قد يخبئهـا الحـزب فـي المجـال               »حزب اهللا «الصواريخ البحرية ل

  .البحري
وفشل سالح الطيران فـي شـن       » حرب لبنان الثانية  « لي الذراع البرية للجيش اإلسرائيلي في نهاية         بعد
تحسم الحرب في أيامها األولى من دون التورط بريا، جاء دور الذراع البحريـة التـي                » حرب نظيفة «

ـ             السيد حـسن   » زب اهللا ح«يتفاخر قادتها بأنها طويلة، ذلك أن المعادلة البحرية التي أطلقها األمين العام ل
نصر اهللا باستهداف كافة القطع البحرية اإلسرائيلية أينما تواجدت، في حالـة الحـرب، كفيلـة بجعـل                  

  .اإلسرائيليين يحسبون ألف حساب لما سيكون عليه رد المقاومة وما يمكن أن تخبئه من مفاجآت بحرية
تمثل بثروة النفط والغـاز، حيـث يقـدر         يزيد من قيمة الحرب البحرية، العنصر االستراتيجي الجديد الم        

الخبراء أنه في حال نجاح لبنان في السنوات المقبلة، باستخراج هذه الثروة مـن منطقتـه االقتـصادية                  
الخالصة في البحر المتوسط، فان ذلك سيكون كفيال ليس بإطفاء الجزء األكبر من ديونـه، بـل دخولـه                   

  .مرحلة من البحبوحة االقتصادية
أن المسالك المائية في البحرين المتوسط واألحمر المتصلين ببعضهما البعض عبر قنـاة             ومن المعروف   

السويس، تشكل الطرق الرئيسية التي تعتمد إسرائيل عليها في نشاطها التجاري مع القارات الثالث، آسيا               
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 للحياة  العصب الحيوي الرئيسي  ) البترول(وأوروبا أفريقيا، وخصوصا في مجال استيراد مصادر الطاقة         
مـن الـنفط    % 60إذ إن السوق اإلسرائيلية تستهلك  نحـو         . والصناعات المدنية العسكرية في إسرائيل    

» تامار«المستورد عبر البحر في وقت ال تمتلك فيه النفط، في انتظار ما ستحمله األيام على صعيد حقلي                  
  .»ولفيتان

ئيل بحريا اذا نفذت أي حرب على لبنـان،         ال تخلو معادلة السيد حسن نصر اهللا بالتلويح بمحاصرة اسرا         
من رسائل وإشارات عسكرية تحمل في طياتها أبعادا استراتيجية فائقة األهمية والخطورة في آن علـى                

امتـداد البحـر    (فتحذيره  من ضرب أي هدف بحري تجاري  أو مدني أو عسكري على               . أمن إسرائيل 
  :مستوى التكتيكي اآلتيوالوصول إلى البحر األحمر  يعني على ال) المتوسط

أوال، أن كافة المسارات وطرق المالحة البحرية التي تسلكها الـسفن التجاريـة والمدنيـة والعـسكرية                 
اإلسرائيلية واألجنبية باتت تحت مرمى الصواريخ البحرية للمقاومة، وتخضع لمراقبتها الدقيقة والصارمة            

  .والمتواصلة
هة إلى الموانئ اإلسـرائيلية، وتمييزهـا عـن  الـسفن األخـرى،              ثانيا، إن تهديد السفن التجارية المتج     

وخصوصا أن البحر المتوسط يعج بالسفن والبواخر التجارية وناقالت النفط والتي لها وجهـات أخـرى                
غير إسرائيل، يفهم منه أن المقاومة لديها وسائل التكرو ـ بصرية، تمكنها من الحصول على معلومـات   

 عسكري أو مدني في البحر المتوسط وتحديد هويته ووجهته، والدليل معرفتها            استخباراتية عن أي تحرك   
في الحـصار البحـري اإلسـرائيلي        ) كمركز قيادة (كانت تُستخدم   )  5ساعر  (بأن الفرقاطة اإلسرائيلية    

كما أن المقاومة تملك تقنيات قادرة على تحديـد طبيعـة           . 2006المفروض على لبنان في حرب تموز       
  .ن سواء أكانت مدنية أو عسكريةحمولة السف
  المقاومة تمتلك صواريخ ورادارات متطورة: قهوجي

للمعادلة البحرية، من تجربـة حـرب       » تحليله«وينطلق الخبير االستراتيجي الدكتور رياض قهوجي في        
، التي أثبتت أن حزب اهللا يمتلك صواريخ مضادة للسفن، ولم يتم حتـى اآلن تحديـد نـوع           2006تموز  
الفرقاطة «انه في حين ادعت إسرائيل أن الصاروخ الذي أصاب          «ويشير إلى   . خ على حد تعبيره   الصارو
، والذي تنتجه  إيران بترخيص من الصين تحـت اسـم            C-802كان صيني الصنع من  طراز       » حانيت

، وهو صاروخ مضاد للسفن يطلق      »كوسر«، نفت بكين األمر وقالت ان الصاروخ كان من طراز           »نور«
  .»ت بريةمن منصا

ويضيف قهوجي ان غالبية الخبراء يعتقدون أن حجم االنفجار المحدود الذي ألحقه الصاروخ بالفرقاطـة               
ويشدد قهوجي على أن    ). 2006تموز  (، ودشن للمرة األولى في لبنان       »كوسر«يثبت أنه كان من طراز      

 C-802»  نـور « صواريخ   امتالك نماذج متقدمة من   » حزب اهللا «تهديد الموانئ اإلسرائيلية يتطلب من      
  .باإلضافة إلى رادارات بحرية متطورة تكشف حركة دخول السفن إلى الموانئ اإلسرائيلية

أما بالنسبة للموانئ اإلسرائيلية على البحر الحمر ال سيما مرفأ ايالت، فيرى قهوجي أن الوسيلة الوحيدة                
انت تقارير غربية تحدثت عن حـصول       لحزب اهللا لتهديدها وضربها تكون إما عبر صواريخ باليستية وك         
 كلم، واما باالستعانة بقوارب سريعة 300حزب اهللا على صواريخ باليستية من طراز سكود يتعدى مداها          

لضرب سفن على تخوم المياه الدولية اإلسرائيلية، غير انه يحتاج           » نور«أو  » كوسر«مزودة بصواريخ   
كما يمكنه اسـتخدام  صـواريخ       . ونة في عرض البحر   أيضا إلى رادارات بحرية قد تأتي من سفن متعا        
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لضرب منشآت الموانئ البحرية في حيفا وعكا وغيرهما، ما يعيق حركة المالحـة             » غراد«و» كاتيوشا«
  .ويؤدي إلغالق هذه الموانئ أيضا

بدوره، يقر الخبير الياس حنا بصعوبة التنبؤ بشكل الحرب البحرية المقبلة، مشيرا إلى أن ذلـك يتوقـف                  
على وعد السيد نصر اهللا، غير انه يرى أن حزب اهللا اصبحت لديه خبـرات تراكميـة فـي الحـرب                     
االلكترونية، كالقدرة على التجسس والتنصت، وهو قد حقق نجاحات واختراقات كبيرة في هـذا المجـال         

  . وبعده2000قبل العام 
  »802سي «تقارير اسرائيلية حول امتالك 

  نشر حزب اهللا على الـساحل        2008باراتي اإلسرائيلي عن أنه في تموز       االستخ» ديبكا«ويتحدث موقع   
 120يبلـغ مـداها     » 802-سـي «اللبناني خطا كثيفا من ألف صاروخ إيراني مضاد للسفن من طراز            

كيلومترا، ويشير الى أن عملية نشر الصواريخ الساحلية تعززت بمحطات رادار جديدة وطائرات تجسس              
لحربية التي تمخر في مواجهة الساحل اللبناني، مـشيراً إلـى أن اآلالف مـن               خفيفة للكشف عن السفن ا    

  .»مقاتلي حزب اهللا دربوا في إيران وسوريا على ذلك
 مشابه للصاروخ الفرنسي الشهير المضاد لـسفن  C - 802وتشير معلومات عسكرية الى أن صاروخ  

ثابتة على الشواطئ ومن الطائرات     ، يمكن إطالقه من منصات عدة، برية متحركة و        »اكسوسيت«السطح  
  .والسفن إضافة إلى نسخة معدلة عن طريق الغواصات

 ومسار طيرانه المنخفض جدا c - 802على المستوى التقني ونظرا للمقطع الراداري الصغير لصاروخ 
 أمتار فضال عن  القدرات المضادة للتشويش، فإن الـسفن المـستهدفة تقـل               5 إلى   7بحيث  ال يتجاوز     

  % .98اتها بشكل كبير على اعتراض الصاروخ، وبذلك تبلغ إمكانية إصابته للهدف قدر
 كلغ من المتفجرات الخارقة للدروع والمضادة لألفـراد  165ويحمل الصاروخ المذكور رأسا حربيا يزن  

  . الختراق سطح السفينة لينفجر داخلهاKINETIC ENERGYويعتمد على الطاقة الحركية 
صاروخا روسيا يـدعى    » حزب اهللا «، عن امتالك    2007اسرائيلي تحدث في آب     وكان تقرير صحافي    

 كيلـومتر   300  يمكن إطالقه من البر وإصابة أهداف بحرية تقع علـى بعـد               SSN-X-26» ياخونت«
 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ويحلق على ارتفاع متر ونصف المتر           200ويحمل رأساً حربياً تبلغ قوته      

  .ا يجعل من إمكانية اعتراضه أمراً بالغ الصعوبةفوق سطح البحر م
توما «عن مصادر عسكرية أن الصاروخ الروسي شبيه بصاروخي         » جيروزاليم بوست «ونقلت صحيفة   

وهو يالحق هدفه من خالل نظام رادار متطور، ويعتقد أنـه مـصمم             «األميركيين،  » هاربون«و» هوك
تكتيكي يمكن استخدامه ضد مدمرة     » ياخونت«روخ  ، وأكدت الصحيفة أن صا    »بطريقة مضادة للتشويش  

يشكّل خطـراً   «متوسطة الحجم أو حاملة طائرات، واستناداً لمسؤولين في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، فإنه             
  .»كبيراً على سفن البحرية اإلسرائيلية

ف نقلت عن مصدر رفيع المستوى فـي اإلدارة األميركيـة قولـه، إن الهـد              » هآرتس«وكانت صحيفة   
األساسي من المهمة التي أوكلت مؤخرا للمبعوث فريديرك هوف هو منع تحويل الحدود البحريـة بـين                 

من تنفيذ عمليات ضد مواقع التنقيب عن       » حزب اهللا «إسرائيل ولبنان إلى بؤرة توتر بين الدولتين، ومنع         
اقتصادية بهذه المنطقة على    الغاز الذي تنفذه إسرائيل، إضافة إلى ذلك فإنه لدى الواليات المتحدة مصلحة             

  .»ضوء وجود شركات أميركية تشارك بالتنقيب، ولذلك فإنها تريد منع أي توتر أمني بالمنطقة
26/7/2011، السفير، بيروت  
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  من الواجب قيام الدولة الفلسطينية: األمين العام لجامعة الدول العربية .50
 العربي على أنه من الواجب قيام الدولة الفلسطينية  شدد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل:القاهرة

وقال العربي في تصريحات صحافية الليلة الماضية إن  . وعاصمتها القدس الشريف1967على حدود 
المشاورات ال زالت مستمرة بين الدول العربية حول الخطوات المقبلة حول التوجه للجمعية العامة لألمم 

وأضاف أن التوجه لألمم المتحدة سيكون بمثابة إعالن أن الوقت قد حان  .يالمتحدة أم مجلس األمن الدول
هذه خطوة في سبيل تحقيق السالم "وتابع  ".إسرائيل" أن هذا التوجه ليس ضد إلنهاء هذا النزاع، مؤكداً

العادل والشامل وغير صحيح أنها خطوة أحادية من الدول العربية ألن السالم لن يتحقق إال بجلوس 
  ".فين على مائدة واحدة إلنهاء النزاع، وبالتالي يجب أن تقام دولة للفلسطينيينالطر

  26/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  

  اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث األزمة المالية الفلسطينية .51
لدول طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، من األمين العام لجامعة ا:  كفاح زبون- رام اهللا

العربية، نبيل العربي، عقد جلسة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين؛ لبحث األزمة 
واتفق أبو مازن مع العربي على عقد الجلسة اليوم، بحضور  .المالية الحادة التي تواجهها السلطة الوطنية

ي للسلطة، فيما كلف أمين رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، الذي سيشرح للمجتمعين الوضع المال
  .عام الجامعة نائبه، أحمد بن حلي، برئاسة االجتماع، لتعذر مشاركته بسبب وجوده خارج مصر

  عربياًوأقر السفير بن حلي بأن الضائقة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية، تستدعي تدخالً
وقال بن حلي للصحافيين عقب تلقيه  .وده، يسهم في التخفيف عن الشعب الفلسطيني وتعزيز صمجاداً

مجلس ": طلب فلسطين لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لبحث مسألة الدعم المالي للسلطة الوطنية
الجامعة العربية سيبحث على مستوى المندوبين الدائمين، األزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية 

نحن نقول من الضروري أن تفي الدول األعضاء ": وأضاف ."اءالثالث) اليوم(الفلسطينية قبل ظهر غد 
دعم السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني أمر مهم جدا .. في الجامعة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني

  ."في هذه المرحلة بالذات
  26/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   سبتمبر/ أيلولالدعم الستحقاقالدوحة تستضيف اجتماعاً عربياً مطلع الشهر المقبل لحشد  .52

أغسطس المقبل / آب 3 بالدوحة يوم عربي عقد اجتماع إلىدعت دولة قطر  :فتحيمراد  - القاهرة
 الحالي،يوليو / تموز 14 عقد بالدوحة يوم الذيلمتابعة قرار اللجنة الوزارية للجنة مبادرة السالم العربية 

لدعم الدولي المطلوب لالعتراف بدولة فلسطين على واتخاذ ما يلزم من مشاورات واتصاالت لحشد ا
 . وعاصمتها القدس الشرقية والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين باألمم المتحدة1967حدود 

 العامة لجامعة الدول العربية األمانة إلىوأفادت مذكرة أرسلتها المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة 
 باللجنة سيحضره كل األعضاء يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول الذيجتماع  االثنين بأن االأمس
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 العام لجامعة الدول العربية واألمين والمغرب واألردن ومصر وفلسطين والسعودية من دولة قطر رئيساً
  .األخرىومن يرغب من الدول العربية 

  26/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

  سي في تل أبيب إذا لم تتلق اعتذاراً خالل يومينتركيا تعتزم خفض تمثيلها الدبلوما .53
التي صرح رئيس الحكومة رجب " الخطة البديلة" كشفت مصادر صحفية تركية، النقاب عن ماهية :أنقرة

طيب أردوغان مؤخراً باحتمال لجوئه إليها، في حال إصرار تل أبيب على عدم االعتذار عن أحداث 
التركية، على موقعها  وبينت صحيفة حرييت ".سطول الحريةأ"العدوان اإلسرائيلي العسكري على 

، أن خطة أردوغان ستشتمل على تدابير وإجراءات عديدة من شأنها التأثير 25/7اإللكتروني يوم اإلثنين 
وقالت الصحيفة نقالً عن  .سلباً وبشكل قوي على العالقات الدبلوماسية المجمدة حالياً بين تل أبيب وأنقرة

وماسية تركية، إن أنقرة ال زالت تترقب االعتذار اإلسرائيلي المقرر اإلعالن عنه رسمياً قبل مصادر دبل
وأكدت الصحيفة أنه في حال عدم قبول الحكومة اإلسرائيلية بالشروط التركية إلنهاء  .27/7يوم األربعاء 

ل الدبلوماسي التركي في زمة، والتي أهمها االعتذار رسمياً عن مقتل أتراك، فسيصار إلى خفض التمثياأل
، وهو ما من شأنه إثارة مخاوف الحكومة "السكرتير الثاني"إلى " القائم باألعمال"تل أبيب من مستوى 

  .اإلسرائيلية من احتمال عدم تمكّنها من تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفاً لغابي ليفي
  25/7/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ـلحرية قد يشكل صفعة قوية لحول الهجوم على أسطول ا" بالمر"تقرير  .54

ذكرت مصادر إعالمية تركية أن صورة تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة حول الهجوم الدموي 
 مشيرة إلى أن التقرير سيسلم األسبوع المقبل ، فشيئاًعلى أسطول الحرية قبل نحو عام بدأت تتضح شيئاً

ها في مأزق حقيقي ومن الممكن أن يجعلها تتلقى صفعة سياسية قوية  تشعر بأن"إسرائيل"األمر الذي جعل 
يت التركية إلى أن المناقشات الدائرة بين كبار المسئولين يرحوأشارت صحيفة  .أكثر مما كان متوقع

 بل  متورطة فعالً"إسرائيل"اإلسرائيليين في اآلونة األخيرة حول قضية االعتذار من عدمه تدلل على أن 
 والسيما أن التقرير يشير إلى أن الجنود اإلسرائيليين صعدوا على السفينة ،صعوبات كبيرةغارقة في 

  .بهدف القتل المتعمد حيث قاموا بإطالق النار مباشرة في أماكن تواجد المتضامنين
  24/7/2011، عكا أون الينموقع 

  
  تركيا تدين بناء وحدات استيطانية بالضفة .55

رجية التركية أمس االثنين المناقصات التي أطلقتها الحكومة اإلسرائيلية دانت وزارة الخا: ).آي.بي.يو(
ونقلت وكالة أنباء األناضول التركية  .مؤخراً لبناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية

، "لةاألنشطة غير الشرعية إلسرائيل على األراضي التي احتلتها غير مقبو"عن بيان للخارجية قولها إن 
أضافت أن المناقصات الهادفة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية تثير الشبهات حول 

وأشارت إلى أن تركيا ال تعترف بمثل هذه الخطوات  . بشأن التقدم في عملية السالم"إسرائيل"مصداقية 
  . متجاهلة مبادئ القانون الدولي"إسرائيل"غير الشرعية التي تتخذها 

  26/7/2011ج، الشارقة، الخلي
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   فلسطينياً شرطيا973ًدربنا : تركيا  .56

، 1996 اإلثنين أن تركيا دربت منذ يومقال وزير الداخلية التركي إدريس نعيم شاهين  :.)أي.بي.يو(
وذكرت وكالة أنباء األناضول أن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد .  عنصراً من الشرطة الفلسطينية973

في أنقرة نظيره التركي الذي قال قبل اللقاء أن المحادثات ستتناول التعاون بين السلطة أبو علي التقى 
  .الفلسطينية وتركيا في المجال األمني السيما تدريب خبراء أتراك للكوادر األمنية الفلسطينية

  26/7/2011الشرق، الدوحة، 
  

  "رائيلإس"ال خيار أمامنا إال محو : مسؤول في الحرس الثوري اإليراني .57
قائد قوات الباسيج اإليرانية، التعبئة الثورية التابعة للحرس  قال العميد محمد رضا نقدي،:  لندن-طهران 

 ، رداً"إزالة الكيان الصهيوني من الوجود"إنه ال خيار أمام الجمهورية اإلسالمية سوى  الثوري اإليراني،
وزعم نقدي، أن  ،يرانية في طهران، مؤخراً العلمية اإل"النخب"على اغتيال داريوش رضائي نجاد، أحد 

وبموافقة ) إسرائيل(عملية اغتيال الشهيد داريوش رضائي نجاد تمت بواسطة عمالء الكيان الصهيوني "
ال توجد أي محكمة في العالم تحاكم أميركا والكيان الصهيوني على "، وأضاف أنه "الواليات المتحدة

أمامنا إال إزالة الكيان الصهيوني من الوجود؛ كي يستطيع العلماء جرائمهما، ومن هذا المنطلق ال خيار 
  .، حسبما أوردته وكالة مهر اإليرانية"في إيران أن يواصلوا جهودهم العلمية

  26/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ال تغيير على شعار الوكالة وطبيعة مهمتها  ": االونروا" .58
انه لن يكون هنـاك     " االونروا"غيل الالجئين الفلسطينيين    أكدت وكالة غوث وتش   :  زيد ابوخروب  - عمان

وجاء تأكيد االونروا بعـد الـرفض        .أي تغيير على شعار الوكالة وطبيعة مهمتها التي وجدت من أجلها          
المطلق من قبل اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئيين الفلسطينيين ألية محاوالت لتغييـر شـعار                 

 عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخـذتها،              او إنهاء " االونروا"
  .أو نقل صالحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها ألي جهة كانت

وقالت الوكالة في بيان امس انها الحظت بقلق على مدار األسابيع الماضية، ردود الفعـل القويـة مـن                   
، "وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلـسطينيين     "ة وآخرين حيال شعار     مجتمعات الالجئين والسلطات المضيف   

مبينة انه تم إدخال هذا الشعار ضمن واحدة من المبادرات العديدة التي تهدف إليجـاد منبـر إلشـراك                   
مانحين محتملين جدد وإشراك عامة الناس في البلدان المانحة والذين ليسوا على دراية كافية بـاألونروا                

  .انه ليس هناك أي تغيير سواء في اسم األونروا أو في طبيعة مهمتهاوبعملها و
وأوضحت الوكالة انه بعد التشاور مع الشركاء، والحصول على النصيحة من البلـدان المـضيفة ومـن                 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين        "الشركاء اآلخرين، تم اتخاذ القرار بأن عبارة        
ستكون هي العبارة الوحيدة التي ستظهر في شعار األونروا، مشيرة الى أن هذا القرار              "  األدنى في الشرق 

  .سيظهر على موقع األونروا االلكتروني حالما يمكن للفنيين االنتهاء من عملية إعادة التصميم وفقا لذلك
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على خـدمتهم، وسـتولي     أنها ستبقى منفتحة حيال آراء ومخاوف الالجئين الذين تقوم          " االونروا"وأكدت  
األهمية القصوى للمشاورات مع السلطات المضيفة وخدمة الالجئين الى حين الوصول الى حـل عـادل                

  .ودائم لمحنة الالجئين الفلسطينيين
  26/7/2011، الدستور، عمان

  
  االعتراف بالدولة الفلسطينية محسوم: السفير الصيني في لبنان .59

اعتراف الصين بالدولة الفلسطينية في االمم المتحدة أمر        "ن، الى أن     وو جيشا   في لبنان  أشار سفير الصين  
  ".محسوم بالنسبة لنا، وقد عينت سفيرا لها لدى السلطة الفلسطينية

أننا بحثنـا   : "وقال بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في مقر وزارة الخارجية أمس            
أننا تطرقنا  "، الفتا الى    "ان والصين في موضوع البنى التحتية     مع الوزير منصور في سبل التعاون بين لبن       

الى موضوع الصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني، وكررت تأكيد الصين مـساندتها للقـضية الفلـسطينية،     
وموقفها الداعم لكل جهود الدول العربية والشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن السيادة والبحـث عـن                 

  ".السالم
  26/7/2011، روتالمستقبل، بي

  
  اليابان تدعو لوقف االستيطان االسرائيلي   .60

دعت الحكومة اليابانية اسرائيل إلى وقف بناء الوحدات السكنية الجديدة في مـستوطنات             :  بترا –طوكيو  
الضفة الغربية، مؤكدة عدم اعترافها بأي عمل ال يقر الوضع النهائي ألراضي حـدود مـا قبـل العـام                    

تـشعر بـالقلق    " رسمي صادر عن وزارة الخارجية في طوكيو أمس، أن اليابان            وجاء في بيان  . 1967
الشديد حيال إعالن حكومة إسرائيل عن مناقصة لبناء وحدات سكنية جديدة فـي مـستوطنات الـضفة                 
الغربية، ألن هذا يتعارض مع جهود المجمتع الدولي الستئناف المفاوضات ويخلق عقبات أمـام عمليـة                

لبيان عن االمل باستئناف محادثات السالم في القريب العاجـل للتوصـل إلـى حـل                وأعرب ا ". السالم
  .الدولتين

  26/7/2011، الدستور، عمان
  

  من الفلسطينيين يؤيدون ميثاق حماس بالقضاء على اليهود% 73: دراسة أميركية .61
ذرعتها الصهيونية  بدأت إسرائيل وكل أ   : فكرية أحمد، جمال جوهر، هاني زايد     : الهاي، القاهرة، رام اهللا   

في أميركا وأوروبا ماراثونا سياسيا ولوبيا مؤسساتيا، بجانب إطالق التقـارير واألبحـاث والدراسـات               
المشبوهة، من أجل إجهاض حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك قبل أسابيع قالئل مـن لجـوء الـرئيس                  

  .اف الدولي بهامحمود عباس إلى األمم المتحدة لطلب إعالن دولة فلسطين واالعتر
ومن أخطر الدراسات التي يروج لها اليهود في أوروبا وعلى رأسهم منظمة الليكود الهولنديـة التابعـة                 
لحزب الليكود اإلسرائيلي، هي دراسة األميركي ستانلي جرينبرج التي أعدها بمساعدة منظمة المـشروع         

، )فيين في الشرق األوسـط وأوروبـا      منظمة غير ربحية توفر المعلومات للسياسيين والصح      (اإلسرائيلي  
التي زعم جرينبرج من خاللها إجراءه استطالعات آلراء آالف من الفلسطينيين البالغين في قطاع غـزة                

من الفلسطينيين يوافقون على ما يسمى بميثـاق حركـة          % 73والضفة الغربية، وجاء في محصلتها أن       
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فقط من الفلسطينيين يعتقدون بأن وجود      % 34ن  حماس الداعي إلى قتل جميع اليهود والتخلص منهم، وأ        
  .دولتين لشعبين هو الحل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

من الفلسطينيين رفضوا مبادرة الرئيس األميركي باراك أوباما بإقامة دولتين مع العودة لحدود             % 61وأن  
سطينيين عامة، يعتقـدون  من الفل% 66على هذه المبادرة، بينما أكدت نسبة %34، ووافقت فقط نسبة   67

بأن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون بداية الطريق لبقاء دولة واحـدة علـى األراضـي الفلـسطينية                   
مـن  % 92وفقا لمـا زعمتـه الدراسـة أن    % 92مستقبال، مع إزالة دولة اليهود تماما، كما قالت نسبة      

قط رأت أنها ستكون عاصمة إلسرائيل،      ف% 1الفلسطينيين تمسكوا بالقدس كاملة عاصمة لفلسطين، بينما        
أن يتم إعـالن القـدس كاملـة        % 4أنها ستكون عاصمة للدولتين، واقترحت نسبة       % 3بينما قالت نسبة    

  .عاصمة دولية حيادية ال تتبع إسرائيل وال فلسطين
ـ     " وفقا لما تروجه الدراسة المشبوهة    "من الفلسطينين   % 72كما نفت نسبة     ع وجود أي تاريخ يهودي يرج

إعالن قيام دولة إسرائيل من جانب واحد وضرورة تأييـد األمـم            % 64آلالف السنين في القدس، وأيد      
  .المتحدة لها

إن األولوية لخلق فرص أمام الرئيس عباس للسعي لتحقيق االعتراف بدولة فلسطين،            % 83وقالت نسبة   
 السالم مع إسـرائيل بهـدف       فقط من الفلسطينيين األولوية الستمرار مباحثات     % 2ولم تعط سوى نسبة     

  .التوصل إلى اتفاق ثنائي إلعالن دولة فلسطين
  26/7/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   2000منذ العام و  مليون يور600 لغزة قدمنا مساعدات: "إيكو "بيةوالمفوضية األور .62

بة الدعم الذي تقدمه    زيادة نس ) ايكو(بية للمساعدات اإلنسانية    وأكدت المفوضية األور  :  علي يوسف  - غزة
العام الحالي من إجمالي مساعدات المفوضية المقدمة للفلسطينيين في         % 60العام الماضي إلى    % 52من  

  .قطاع غزة
وقالت المتحدثة اإلعالمية باسم مكتب المفوضية للمساعدات اإلنسانية بالقدس فدوى بارود فـي سـؤال               

 11 قـدمنا    2011في عام   : "المفومبيك بغزة االثنين  على هامش لقاء مع الصحفيين بفندق       ) صفا(لوكالة  
مليون يورو لألونروا بغزة تقدم لالجئين كمساعدات إنسانية، وضمن برنامج الغذاء مقابل المـال، ويـتم                

  ".صرفها خالل تسعة أشهر
قد دعت في زيارة سابقة لقطاع غزة إلى رفـع          " كريستال جوجيفا "وذكرت بارود أن المفوضة األوروبية      

  .   ار، وفتح المعابر، ووقف هدم المنازل للوصول إلى سالم عادل بالمنطقةالحص
 ومـا   2006نحن نعمل على أساس الحاجة أينما وجدت فعندما جرت االنتخابات عـام             "وأضافت بارود   

تمخضت عنه من نتائج، تم تخفيف المساعدات الخارجية والدعم؛ إال أن اإليكو ضـاعفت مـن دعمهـا                  
  ". مليون بناء على زيادة االحتياجات نظرا للحصار واإلغالق64ن يورو إلى  مليو32للقطاع من 

وأوضحت أن المفوضية ال تعمل على الميدان مباشرة وإنما تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسات التابعة             
 ونوهت بـارود   .لألمم المتحدة األونروا والصليب والهالل األحمر والمؤسسات غير الحكومية األوروبية         

من األوروبيين يؤمنون بدفع المساعدات اإلنسانية، وأن األمـوال التـي تحـصل عليهـا               % 91إلى أن   
  .المفوضية هي جزء من الضرائب التي يدفعها األوروبيين، إضافة إلى األموال التي تجمع كمساعدات

  25/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   تسيطر على فرنسا"إسرائيل": الن دوماكتاب لوزير الخارجية الفرنسي السابق رو .63

كتاب جريء بشكل عام ومنصف للعرب على وجه الخصوص، وكاشف عن اسرار كثيرة             : سامي كليب 
هذا باختصار االنطباع الذي يفرض نفسه بعد االنتهـاء مـن           . بينها التدخل اإلسرائيلي في شؤون فرنسا     

بق روالن دوما، الذي يختمه بالقول إن الثـورات          الوثيقة لوزير الخارجية الفرنسي السا     -قراءة الكتاب   
العربية هي الحدث األبرز عالميا بعد نهاية االستعمار وسقوط جدار برلين، وان انعكاساتها على إسرائيل               

  .ستكون كبيرة
، "كيفما يحلو لهم   ) DST(اإلسرائيليون يفعلون ما يشاؤون في فرنسا، ويحركون االستخبارات الفرنسية          "

صراحة يتحدث روالن دوما عن إسرائيل وتأثيرها على ساحة بالده، وذلك في سياق روايته عـن                بهذه ال 
بداية العالقة الطويلة التي جمعته أوال بالرئيس السوري الراحل حافظ األسد، ومن ثم بـالرئيس الحـالي                 

  .بشار األسد
لو أنه يرفض التوقيع على     اإلسرائيليين يخطئون في عدم التفاوض مع بشار األسد، حتى          "يقول دوما إن    
وبشار رجل ساحر يمتلك فكرا     . وأنا أقمت عالقات مميزة معه كتلك التي أقمتها مع والده         . اتفاق بأي ثمن  

  ".ذهنه متقد وال يرفض المسائل المحرجة... أكثر انفتاحا من والده
  26/7/2011، السفير، بيروت

  
  فرنسا تنوي شراء طائرات إسرائيلية بدون طيار .64

اليوم، األحد، أن مرحلة تاريخية في العالقات األمنيـة بـين إسـرائيل             " هآرتس" كتبت   -ن الين   عكا أو 
 عاما، منذ أن فرض الرئيس الفرنـسي شـارل          42مشيرة إلى أنه بعد     . وفرنسا انتهت األسبوع الماضي   

الجـو  ديغول المقاطعة على بيع األسلحة إلسرائيل، وألغى صفقة لبيع طائرات قتالية متطـورة لـسالح                
 .اإلسرائيلي، قررت وزارة الدفاع الفرنسية شراء طائرات بدون طيار إسرائيلية لسالح الجـو الفرنـسي              

هي الصفقة األولـى    " إيتان"وجاء أن مصادقة اللجنة الوزارية الفرنسية لشؤون االستثمار لشراء طائرات           
  .ي يتم إنتاجها في إسرائيللدولة أجنبية لبيع طائرة بدون طيار تعتبر األكبر واألكثر تطورا، والت

  24/7/2011، موقع عكا االخباري
  

  لزوم ما ال يلزم.. معركة األمم المتحدة .65
  نبيل عمرو

 اإلسرائيلية، يتفهمون لجـوء القيـادة       -الذين ينظرون إلى الواقع السياسي من زاوية التسوية الفلسطينية          
صبح مع الزمن وراء األحداث والتطـورات       الفلسطينية إلى األمم المتحدة كي ال يأكل الركود قضيتها وت         

  .المتسارعة
 اإلسرائيلي، كانت األمم المتحدة هي الساحة       -قبل اتفاقات أوسلو والتوغل في مشروع السالم الفلسطيني         

السياسية األهم بالنسبة للفلسطينيين والعرب عموما، وباستثناء مجلس األمن حيث الفيتو األميركي المصمم             
ئيل، كانت جميع مؤسسات المنظمة الدولية ودون استثناء مرتعـا خـصبا للعمـل              خصيصا لحماية إسرا  

الفلسطيني، ولم يحدث أن تقدم الفلسطينيون بطلب من أي نـوع دون أن يلبـى بأغلبيـة كاسـحة مـن                     
األصوات، بما في ذلك اعتبار الصهيونية شكال من أشكال العنصرية، والتصويت لمصلحة حق الـشعب               
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ة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وال أحد ينـسى             الفلسطيني في العود  
اإليقاع المدوي حتى اآلن لخطاب الرئيس عرفات التاريخي أمام الجمعية العامة لألمـم المتحـدة، ذلـك                 
الخطاب الذي أدخل القضية الفلسطينية إلى أماكن لم تكن قد وصلتها من قبل، ناهيك عن خاتمتـه التـي                   

  .»ال تسقطوا الغصن األخضر من يدي«تحولت إلى أحد أهم شعارات العصر وأعني بها 
غير أن استعمال األمم المتحدة في ذلك الزمان، يختلف كثيرا عن استعمالها اآلن، كان االحتشاد الـدولي                 

لألمـر  وراء الحق الفلسطيني مضمونا وسهال ودائما في متناول اليد وأخاله كذلك حتى اآلن إذا ما نظر                 
من زاوية إحصائية رقمية، أما إذا نظر لألمر من زاوية عملية وفي زمـن العالقـات المباشـرة بـين                    
الفلسطينيين واإلسرائيليين واألميركيين، أي الزمن الذي تحكم فيه السياسة باتفاقات وحسابات واعتبارات            

  .األثمان الباهظةفإن ما كان يبدو نزهة في الزمان الغابر، أضحى رحلة محفوفة بالمخاطر و
لقد ربط الفلسطينيون مشروعهم السياسي منذ أوسلو ربطا محكمـا بـاألميركيين واألوروبيـين، لـيس                
المشروع السياسي فحسب وإنما كذلك الجزء األكبر من مقومات حياتهم وإمكانـات تحقيـق تطلعـاتهم،                

ل منها، وإن جرت مقدمات     وبالتالي فإن هذا الربط تحول على أرض الواقع إلى التزامات يصعب التنص           
ولو من قبيل الضغط والمناورة من أجل التنصل، فإن سلسلة من العقوبات تشهر في وجههم على نحـو                  
صريح وفظ، وبالتالي أصبح لكل سلوك فلسطيني ثمن باهظ مهما كان هذا الـسلوك منطقيـا ومبـررا                  

  .وعادال
لسالم، والمسؤولية اإلسرائيلية الكاملـة عـن   لقد حاور الفلسطينيون األميركيين طويال حول تعثر عملية ا       

هذا التعثر، وكان األميركيون وفي حاالت كثيرة يوافقون الفلسطينيين الرأي، ويتخذون مواقف تبدو فـي               
غاية الوضوح ضد إسرائيل وممارساتها ومواقفها المتشنجة والبعيدة كل البعد عن ثقافة السالم والمساعدة              

ميركية ضد إسرائيل كان الرئيس أوباما وكبار المـسؤولين فـي إدارتـه             وبعد كل هبة أ   .. على إنجازه 
يتراجعون دون تقديم بدائل تغطي التراجع أو تبرره، كان التفسير األميركي للتراجع واضحا وصـريحا               

  .»لقد أخطأنا التقدير وسامحونا ولن نعيدها ثانية«وجريئا إلى حد بعيد، 
 من سخط وتذمر، إال أنهم في نهاية المطاف، كانوا مضطرين           كان الفلسطينيون يظهرون أقصى ما لديهم     

لتفهم الموقف األميركي والتجاوب مع مبادراته، مع علمهم بأن المبادرات الجديدة مثل القديمة قـد تمـأل                 
  .الفراغ لبعض الوقت، إال أنها ستكون عرضة للتراجع وتبديل المواقف كل الوقت

األمم المتحدة، ليس ليقين منهم بأن المنظمة الدولية ستوفر لهم حال       ولقد اجتهد الفلسطينيون في رفع شعار       
معقوال يمكن أن يطبق، بل نوع من استصراخ األميركيين واألوروبيـين ودول العـالم األخـرى بـأن                  

، وألن األميركيين وحلفاءهم، أدرى الناس بالطريقة الفلسطينية في العمل، فقـد            »الحقونا قبل أن تفقدونا   «
 الطريقة المحفوظة عن ظهر قلب في التمادي، إلى حد مشاركة اإلسرائيليين في الضغط من               شجعتهم هذه 

أجل إحباط فكرة الذهاب إلى األمم المتحدة رغم أنهما يعرفان أنها عملية رمزية إن لـم تخـضع لفيتـو                    
تقـدم  مجلس األمن فهي خاضعة ال محالة لفيتو إسرائيل على األرض، وفي كلتا الحالتين ال أمل بـأن ي                 

  !!الفلسطينيون نحو دولة حقيقية، حتى لو أخذوا إجماع العالم على دولة رمزية
إن الفلسطينيين الذين ذهبوا بالمناورة حد تصديقها وصلوا إلى مرحلة فـي غايـة الخطـورة، أي أنهـم           
سيدفعون ثمنا باهظا لإلنجاز الرمزي على حساب ما بقي من أرصدة فعلية، فهم مثال بعد انتهاء عـرس                  

سيعودون مرة أخرى إلى الدوامة إياها، حيث العقوبات المتدرجة لـن ترفـع والـشرط               ) أيلول(سبتمبر  
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األميركي اإلسرائيلي بالعودة إلى المفاوضات دون قيد أو شرط لن يتغير، فإن ذهب الفلسطينيون بعيـدا                
  .دفعوا ثمنا باهظا وإن تراجعوا فسيدفعون ذات الثمن

 مثنى وثالث ورباع إلى دول اعترفت بهم قبل عقود تحت عنـوان تأكيـد               لقد سافرت وفود الفلسطينيين   
االعتراف، وإلى دول لم تعترف إال أنها لـن تعتـرف إال إذا ضـمنت تجنـب غـضب اإلسـرائيليين                     

إن دولة مثل كندا على سبيل المثال ال الحصر، لن تحدد موقفهـا بعـد زيـارة مبعـوثين                   . واألميركيين
ألمر كذلك لكان بحوزتنا عشر دول فلسطينية بدل دولة واحدة، فما أيسر تذاكر             فلسطينيين لها، فلو كان ا    

السفر، وما أسهل تحديد مواعيد مع المسؤولين في الدول للحوار، والنتيجة أن كندا مثال لن تقول للدكتورة           
ي حنان عشراوي غير ما قالت للرئيس محمود عباس، تماما مثلما سيكون موقف أستراليا وحتى تركيا ه               

  .ذات المواقف المعلنة ولن تغيرها مرافعاتنا البليغة
خالصة القول أن جهدا كبيرا يبذل في الفضاء، جهدا فعليا لتحقيق نتائج رمزية، غير أن ما يخيف حقـا،                   
هو أننا ونحن نطارد الظل في القارات الخمس، نجد من يصنع الحقيقة على األرض، إنهم اإلسـرائيليون                 

از برنامجهم التوسعي واإللحاقي على األرض، وهذا ما ال عالج له في كنـدا أو               الذين يوشكون على إنج   
أستراليا أو حتى في الصين، وبالمناسبة لنا في الصين التي نسعى لتجديد اعترافها، أقدم سفارة على وجه                 
المعمورة فالجماعة معترفون قبل زيارة األحمد والصالحي بخمسين سنة علـى األقـل، أي منـذ عهـد                  

  .يري، طيب اهللا ثراهالشق
  26/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  الدعم المالي للسلطة بشروط .66

  فايز أبو شمالة. د
كل الشعب الفلسطيني مع دعم السلطة مالياً، ووقوفها على قدميها، ومواجهة تهديدات مجلـس الـشيوخ                

موعدها، ولكن للشعب   كل الشعب الفلسطيني مع تسلم موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم في           . األمريكي
يجب أن تمثل السلطة الفلسطينية مصالح كل الفلـسطينيين، ال أن تمثـل             : الفلسطيني شرطاً بديهياً يقول   

ويجب أن يعلم المواطن العربي الذي ستصب حكومته ماالً في جيـب لـسلطة، أن               !. إرادة حزب واحد  
 يستحق، وستمنح غيـره مـن ال        بعض هذا المال ستوظفه السلطة في شراء الذمم، وستحرم منه موظفاً          

يستحق، ولكي تكون السلطة في موضع ثقة، عليها أوالً أن تعيد كل رواتب الموظفين المقطوعة تعـسفاً،                 
مع االعتذار ألصحابها عن الجريمة التي اقترفت بحقهم، ألن المخابرات اإلسرائيلية المجرمة، لـم تقـم                 

  .بعد ثبات تهمة المقاومة عليه، وتقديمه للمحاكمةبفصل أي موظف فلسطيني شارك في المقاومة، إال 
يعرف شعبنا الفلسطيني أن الدعم المالي الذي تسلمته السلطة الفلسطينية من الدول المانحة وأمريكا كـان                
مشروطاً بمحاربة المقاومة، وعليه فقد تم قطع رواتب كل من هتف لسالح المقاومة، وتم قطع راتب كل                 

خضوعاً، وتم قطع رواتب كل من ظل رافضاً لخط التفاوض الذي أورد قضيتنا             من لم ينحن للسيد عباس      
لما سبق؛ فإن األموال العربية المقدمة للسلطة الفلسطينية يجب أن تكـون مـشروطة بتـصحيح                . التهلكة

الذي وقع  " سيف جدعون "الخطأ، وعودة رواتب أالف الموظفين المفصولين بال سند قانوني سوى قانون            
  .في يد فياض

إن آالف الموظفين المقطوعة رواتبهم ليطالبون حركة حماس في قطاع غزة، أن تعلي صوتها في هـذا                 
الشأن، وأن تبرق برسائل واضحة المعاني إلى أمين عام جامعه الدول العربية، وإلى نائبه بن حلي، وأن                 
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لعربيـة، ويناشـد    تطالب رسمياً بإدراج موضوع الموظفين المفصولين على جدول أعمال جامعة الدول ا           
الموظفون المقطوعة رواتبهم باقي التنظيمات الفلسطينية التي اكتوت بنار قطع رواتب أبنائها، أن تـضم               

  .صوتها إلى صوت حركة حماس
أقترح في هذا المقام على األخ الفاضل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن يرسل إلى أمين عـام جامعـة                   

فين التابعين للحكومة الفلسطينية، والعاملين في المرافق الخدميـة فـي           الدول العربية كشفاً بأسماء الموظ    
قطاع غزة، وال يتسلمون رواتبهم من رام اهللا، بما في ذلك موظفي بلديات القطاع الذين ضاق بهم الحال،                  
وترفض حكومة فياض أن تصرف لهم أي مبالغ مالية من مستحقات الضرائب، مثلما ترفض أن تصرف                

والمدرس والممرض وعامل النظافة الذي يؤدي واجه الوظيفي واإلنساني والوطني فـي            رواتب الطبيب   
  .قطاع غزة المحاصر

وأقترح على جميع الموظفين العاملين في كل قطاعات الخدمات العامة في قطـاع غـزة أن يخرجـوا                  
الـدعم المـالي    فإما أن تقر جامعة الدول العربية       . فلسطين لجميع الفلسطينيين  : بمظاهرات رافعين شعار  

لكل الموظفين دون تمييز، ودون تفريق بين غزة المحاصرة وبين شقيقتها الضفة الغربية، وبين إخوانهم               
في الشتات، وإما فال نزل القّطْر.  

إن من يعاني الحصار، وقطع الراتب لن يكون من أولئك النقاد الذين أعابوا على الشاعر العاشق الفارس                 
  :ني حين قال األسير أبي فراس الحمدا

فال نزَل القَطْر إذا متُّ ظمآن      معلّلتي بالوصِل والموتُ دونه  
  26/7/2011، وكالة قدس نت

  
  "إسرائيل"بين عسكرة الساسة وتسييس العسكر في  .67

  عدنان أبو عامر
المتمثـل باقتحـام جملـة مـن        " االنقالب العسكري "حذرت أوساط سياسية إسرائيلية مما أسمته بظاهرة        

االت الجيش في صفوف االحتياط، لساحة العمل السياسي والحزبي، في ضوء الضجة األخيرة التـي               جنر
، وهاجم خاللهـا الحكومـة الحاليـة لمواقفهـا          "مائير داغان "أثارتها تصريحات رئيس الموساد السابق      

  .السياسية
ـ     جنراالت سابقين، في حياتها    ، لم تتنبه إلى ظهور      "الحرب الوجودية اليومية  "وبينما كانت الدولة منشغلة ب

السياسية، ودون أن تشعر، حصل انقالب عسكري فيها، وأصبح فعالً حقيقة قائمة، ويمكن أن يضم إلـى                 
" إسـرائيل "رجال الجيش السابقين، أولئك المسرحين من أجهزة الشاباك والموساد أيضاً، بحيث أوجـدت              

رحلة إضافية في مسار التدرج العـسكري، حيـث         نموذجاً جديداً في العالم، يشكل فيه وزير الحكومة، م        
  .، الجتياح المجال السياسي"الهالة فوق رؤوسهم"استغل رجال الجيش السابقون تأثير 

كما أن الشواهد على هذا االنقالب العسكري تؤكده رغبة أحزاب الليكود والعمل وكاديما لوضع خريجي               
قوائمها االنتخابية، كما يظهر تحقيق واقعي، وبـشكل  الوحدات العسكرية واألجهزة األمنية وملحقيهم، في      

  .اندلعت حين كان يترأس حكوماتها شخصيات سياسية غير عسكرية" إسرائيل"مفاجئ، أن كّل حروب 
، باعتبـار أن    "إسرائيل"وبعد هذا االستعراض، يجدر التعرض لمسألة العالقات بين المجتمع والجيش في            

راعاً للسلطة التنفيذية، وتخضع لقرارات المستوى السياسي، فالجيش        المؤسسة العسكرية يجب أن تكون ذ     
وأجهزة األمن تنفذ سياسة يرسمها ويقرها الساسة، ومراقبة الجيش وقوات األمن، كالـشرطة وأجهـزة               
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المخابرات، مسألة مركبة شائكة بشكل خاص، ألن الجيش يتمتع بمكانة خاصة، تنبثق عن أهمية قـضية                
  .األمن
تنبع المشكلة من المكانة الرفيعة التي تحتلها المؤسسة العسكرية، وهـي نتـاج النظريـة               " لإسرائي"وفي  

الدولة التي تعـيش فـي حالـة حـرب          "، ووصفها بأنها    "الدولة تواجه تهديداً وجودياً   "األمنية القائلة بأن    
 في صيرورتها، ومـن     ، ما يجعل لمسألة األمن دوراً مركزياً      "الدولة القلعة "، و "الدولة الحامية "، و "مستمرة

  .هنا يغدو الخبراء في الشؤون األمنية متنفذين فيها
إلى جانب ذلك، فقد تمثلت إحدى التجليات البارزة لتفوق المؤسسة العـسكرية، بإشـراك رئـيس هيئـة                  
األركان العامة في جلسات الحكومة واللجنة الوزارية لشؤون األمن، على قـدم المـساواة مـع سـائر                  

خاضعاً لهم، ونبع األمر بسبب عدم الوضوح في توزيع الصالحيات بـين المـستويين              أعضائها، وليس   
السياسي والعسكري، وبين رئيس الحكومة ووزير الحرب ورئيس هيئة األركان، وبناء عليه كان لألخير              

  .تأثير بالغ على قرارات الحكومة
االت هيئة األركان علـى وزيـر       وهناك تقليد إسرائيلي متبع يتمثل بعقد جلسة أسبوعية يعرض فيها جنر          

تستدعي مصادقته، وجزء من القائمة يحتاج لمـصادقة رئـيس          " العمليات والهجمات "الحرب سلسلة من    
الوزراء، ويجري النظر في األمور من زاوية نظر شاملة ومسئولة، رغم أن العديد من الخبراء يرون أن                 

  .هي المهيمنة" إسرائيل"المؤسسة العسكرية في 
ية العملية، يشكل، وبشكل رئيسي الجيش، والموساد، والشاباك، العمود الفقري لمؤسسة األمـن             من الناح 

القومي، بالرغم من نقاط ضعفها المتعددة، التي تقلل من قدرتها على توفير دعم فاعل لرئيس الوزراء في               
  :صياغة سياسات األمن القومي، ومن أهمها

ية، ومن وجهة نظرها، بحيث تتحول اقتراحـات الجـيش فـي         انتهاجها لمنطق إبراز التهديدات األمن    . 1
  .بعض األحيان إلى سياسات بطريقة تلقائية

التعدي التنظيمي، حيث يتمتع الجيش بوفرة الموارد البشرية والمالية التـي تـساعده علـى وضـع                 . 2
بتوزيعها، وتقسيم  السياسات والتخطيط لتنفيذها، وإيجاد الحقائق، وجمع المعلومات االستخبارية، والتحكم          

األجهزة األخرى، التي لها مدخالت على عالقة بصناعة القرار، إلى فئات مستقلة، وبالتالي، غالباً مـا ال       
تحصل األجهزة األخرى على فرص عادلة لإلسهام في التخطيط لألمن القومي، رغم حقيقة أن مدخالتها               

  . ة الدفاعيةبنّاءة، وعلى صلة بصناعة القرار على غرار مدخالت المؤسس
التعليم والخبرات في الجيش ال يرتبطان دائماً باألمن القومي، حيث تتم ترقية غالبية الضباط الكبـار                . 3

بناء على خدماتهم المتميزة في القيادة الميدانية للوحدات العمالنية، وتعليمهم، وتدريبهم، وخبرتهم يركـز              
  .ة في األوقات التي تُخاض فيها المعاركعلى فهم العدو، وتطوير القدرات العسكرية، والقياد

أن القوة المتنامية للجيش اإلسرائيلي نابعة بالدرجة األولـى مـن الـضعف الـذي يحـيط          : نختم بالقول 
يحظى بإعجاب جارف في الدولة،     " جهاز"بالمستوى السياسي، الذي يشعر حقيقة بأن ال أمل له بمواجهة           

انة السامية التي يتمتع بها، لكن التجربة أثبتـت أنـه فـي             وفي حاالت أخرى، يفضل االختفاء خلف المك      
  .الوقت الذي يتّخذ فيه الساسة قراراً، فإن العسكر ليس عليهم إال أن ينفذوا

  25/7/2011، موقع فلسطين أون الين
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68. إلى األممِ المتَّحدة ةُ والتَّوجهنقيضان ال يلتقيان؟: المفاوضاتُ الثُّنائي  
  هاني المصري

تبدو القيادة الفلسطينية عاقدة العزم على التوجه إلى األمم المتحدة؛ ألن جميع الجهود السـتئناف               أخيرا،  
  .المفاوضات بما فيها اجتماع اللجنة الرباعية الدولية قد فشلت بإيجاد صيغة قادرة على استئنافها

الكاملـة للدولـة    جاء ذلك بعد تردد القيادة الفلسطينية بين التوجه إلى طلب الحصول علـى العـضوية                
الفلسطينية عبر مجلس األمن، وذلك تخوفًا من الفيتو األميركي المشهر في وجه مثل هذا الطلب؛ وبـين                 
المرور أوال بالجمعية العامة والحصول على صفة عضو مراقب للدولة الفلسطينية؛ وبين تقديم مـشروع               

سالم كشرط الستئناف المفاوضات،    لمجلس األمن والجمعية العامة يتضمن تحديد أسس مرجعية عملية ال         
حتى يكون ضمن مرجعية واضحة وملزمة تستند إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحـدة، وقـادرة                

  .على تحقيق التسوية التي طال تحقيقها دون طائل
ة ليس مهما كيف تبدأ وبأي خطوة، ولكن المهم أن يكون التوجه إلى األمم المتحدة ضمن إستراتيجية جديد                

بديلة عن إستراتيجية المفاوضات الثنائية التي دفعنا ثمنها باهظًا دون أن تحقق األهداف المرجوة منهـا،                
وإذا كانت كذلك يمكن دراسة بأي خطوة سنبدأ بناء على حسابات النجاح والفشل واألربـاح والخـسائر                 

قـت علـى فـشل      والتوقيت المناسب، شرط أن يكون التوجه سياسة دائمة وليس مجـرد رد فعـل مؤ              
  .المفاوضات

بالتوجه إلى  : ال يجب التقليل من أهمية خطوة التوجه إلى األمم المتحدة مهما كانت رمزيتها، سواء ستبدأ              
مجلس األمن، أو إلى الجمعية العامة لطلب الحصول على العضوية الكاملة أو عضو مراقـب، أو إلـى                  

 في إستراتيجية فلسطينية جديدة بديلة متعـددة        تحديد مرجعية عملية السالم، شريطة أن تكون فصال أوال        
  .الفصول والحلقات والمستويات لمواجهة مرحلة ما بعد انتهاء وسقوط عملية السالم

إن موعد الفلسطينيين مع األمم المتحدة في أيلول أمر مهم، إذا كان يعني بدايـة االنفكـاك عـن خيـار                     
وسلو حتى اآلن، ولم يجلب لنا سوى الكوارث، وضياع         المفاوضات الثنائية الذي اعتمد منذ توقيع اتفاق أ       

األرض والقدس والقضية، وتقسيم الشعب والوطن، وتراجع مكانـة القـضية الفلـسطينية علـى كـل                 
المستويات، وكما الحظنا من خالل النجاح اإلسرائيلي بمنع أسطول الحرية، والتواطؤ الدولي معها فـي               

ب من الوصول جوا بمناسبة الذكرى السابعة لـصدور الفتـوى           هذا األمر، وفي منع المتضامنين األجان     
القانونية لمحكمة الهاي، وعجز اللجنة الرباعية عن إصدار بيان يحدد أسس ومرجعية عمليـة الـسالم،                
ورفض العديد من دول أوروبا الهامة إضافة إلى الواليـات المتحـدة األمريكيـة االعتـراف بالدولـة                  

  .الفلسطينية
 اللجوء إلى األمم المتحدة تكمن في أن يشكل طالقا نهائيا مع خيار المفاوضات الثنائية،               إذن، أهمية قرار  

واستعدادا العتماد إستراتيجية أخرى قادرة على تحقيق األهداف التي عجزت عن تحقيقهـا إسـتراتيجية               
ال تحـل إال    المفاوضات مهما كانت نتائج التوجه إلى األمم المتحدة، بحجة أن القضايا المختلف عليهـا               
فلمـاذا إذن   . بالمفاوضات، وأنه مهما تكون نتيجة التوجه إلى األمم المتحدة ستتم العودة إلى المفاوضات            

ألننا سنعود إلى   : إضاعة الوقت وعدم الذهاب مباشرة إلى المفاوضات؟ الجواب الذي نسمعه وال نقتنع به            
  .اةالمفاوضات ونحن أقوى، ونحن دولة، أي سنكون على قدم المساو

  :هنا يبدأ الخطأ والوقوع في األوهام مجدًدا؛ ألن
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أقصى ما يمكن تحقيقه حاليا من اللجوء إلى األمم المتحدة هو الحصول على صفة عضو مراقـب                 : أولًا
لدولة فلسطين، وهذا أمر مهم ، لكنه رمزي وسيسمح تلقائيا بالحصول على عضوية كاملـة فـي كـل                   

منظمة الصحة العالمية، واليونيسكو، واليونيسيف، كمـا       :  المتحدة، مثل  الوكاالت والمنظمات التابعة لألمم   
يمكن أن تصبح دولة فلسطين طرفا في كل المعاهدات والشرعيات واالتفاقيات وكل الحقوق والواجبـات               

  .المترتبة على ذلك، ولكنّه ال يغير واقع االحتالل الماثل على األرض
دان الضراع اعتمادا على القـوة بمعناهـا الـشامل، أي بتـوفر         إن الدول تقام على األرض في مي      : ثانيا

فلم تقم إسرائيل في أروقة األمم المتحدة وفق الخطأ الشائع لدينا، بل قامـت              . موازين قوى تفرض إقامتها   
ولم تقم جنوب الـسودان     . 1948بعد انتصار الحركة الصهيونية بدعم من االنتداب البريطاني في حرب           

  .لمتحدة كذلك، وإنما قامت بعد أن سيطرت حركة أبناء جتوب السودان على أراضيهفي أورقة األمم ا
هل سنتخذ سياسة جديـة ال      : إن مدى النجاح في األمم المتحدة يعتمد على عدة عوامل تتطور على ضوء            

رجعة فيها، إستراتيجية وليست تكتيكية؟ يمكن أن تبدأ بهذه الخطوة أو تلك ولكنها ال يمكـن أن تتراجـع                   
وتتخلى عن اللجوء إلى األمم المتحدة، وال يمكن أن تعود إلى المفاوضات الثنائية العقيمة مثلمـا كانـت                  
عليه، ألن صفة الدولة ذات العضوية الكاملة أو المراقبة ال يجعلها على قدم المساواة مع دولة إسـرائيل                  

ألن األمم المتحـدة أصـدرت      حتى نتفاوض معها دولة لدولة، فلن تتراجع إسرائيل عن تعنتها وتطرفها            
قرارا باالعتراف بدولة فلسطين، فجوارير ورفوف األمم المتحدة مليئة بعشرات القرارات التي تنتـصر              

  .لفلسطين وتحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية
زيز إن أهمية التوجه إلى األمم المتحدة تكمن في أن يكون جزءا من إستراتيجية شاملة تعطي األولوية لتع                

عوامل الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضه وللمقاومة الشاملة ومقاطعة إسرائيل ومالحقتها دوليـا،             
وتسعى لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وليست شكلية على أساس الشراكة والديمقراطية وإعـادة االعتبـار               

  .ريد حتى اآلنللبرنامج الوطني الذي تآكل كثيرا طوال المسيرة الماضية منذ ما قبل مؤتمر مد
إذا كانت القيادة الفلسطينية تتحدث على لسان الرئيس بأننا سنعود إلى المفاوضات مهمـا كانـت نتيجـة                  
التوجه إلى تدويل القضية دون تحديد على أي أساس وبأي مرجعية ودون اشتراط إطار دولـي كامـل                  

نت القيادة ال تسعى إلى المجابهـة       الصالحيات يستند إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وإذا كا         
مع إسرائيل وال إلى عزلها ونزع الشرعية عنها، فلماذا ستوافق إسرائيل على االستجابة إلـى الحقـوق                 
واألهداف الفلسطينية، وهذا يحول السياسة الجديدة إلى مجرد تهديد فارغ يمكن أن يدخلنا في ملهاة جديدة                

  ".القضيةتدويل "لعشرين سنة ُأخريات تحت عنوان 
القضية الجوهرية ليست اآلن، ولم تكن سابقا، أننا لم نحصل على اعتراف دولي أو قرارات دولية، إنمـا                  
تكمن في أن إسرائيل معادية للتسوية وتريد استمرار الوضع االحتاللي الذي يتيح لهـا، تحـت غطـاء                  

تها، تعميق االحتالل واالسـتيطان     االنقسام والمفاوضات واالستعداد الستئنافها واالنفراد األميركي برعاي      
وتقطيع األوصال والجدار والحصار، أو قبول الفلسطينيين إلحدى صيغ الحل اإلسرائيلي التـي تـصفي               

  .جوهريا، وإن بأشكال متفاوتة، القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها
فا، وستجعل الـذهاب إلـى      إن الجمع بين المفاوضات الثنائية والتوجه إلى األمم المتحدة محاولة فاشلة سل           

  .األمم المتحدة ال معنى له أصال
إن الفشل الذريع الذي حصدته المفاوضات الثنائية ووصوله إلى الكارثة الوطنية هو من يدفع الفلسطينيين               
إلى تدويل القضية، ما يجعلهم بحاجة ماسة إلى مسار سياسي ودبلوماسي وقانوني ونضالي جديد يستهدف               
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ين القوى المختلة لصالح إسرائيل، وإيجاد موازين جديدة تسمح بفرض تسوية متوازنة            أساسا تغيير مواز  
تفرض على إسرائيل قبولها؛ ألن رفضها سيجعلها تخسر أكثر مما تـربح مـن االسـتمرار باحتاللهـا                  

  .1967ألراضي 
ل إلى  صحيح إن الصراعات الجذرية تحل في نهاية األمر على طاولة المفاوضات، لكن ال يمكن أن نص               

فالتـسوية تحـدث    . طاولة المفاوضات ما لم نحقق على األرض ما يمكن تحقيقه على طاولة المفاوضات            
  .عندما يتوفر االستعداد إلنجازها لدى كل األطراف وليس الطرف الضعيف فقط

فالمفاوضات انعكاس لما يدور على أرض الصراع والعوامل المحركة فيه والمؤثرة عليه، بالتـالي لـن                
ا قرار جديد من األمم المتحدة على أهميته من تحقيق ما عجزنا عن تحقيقه ونحن نملـك قـرارات                   يمكنّ

  .181دولية، بعضها أهم من القرارات التي يمكن أن نحصل عليها مثل قرار 
هل نجرؤ على فتح مسار إستراتيجي جديد ينطلـق مـن وحـدة             : السؤال الملح اآلن لإلجابة عنه بجرأة     

ضية، وجمع أوراق القوة والضغط، ويزرع على األرض كي تستطيع المفاوضـات            الشعب واألرض والق  
  .وجميع أشكال التحرك السياسي األخرى أن تحصد

  26/7/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

  !اليوم التالي لالعتراف بالدولة ؟ .69
  عريب الرنتاوي

وسنفترض أن الجمعية العامـة     ...القادم» قاق سبتمبر استح«سنأخذ بأكثر السيناريوهات تفاؤالً فيما خص       
لألمم المتحدة قد أقرت بغالبية ثلثي أعضائها أو أزيد قليالً، االعتراف بفلسطين، دولة مستقلة فوق الضفة                

مـا الـذي سـيحدث صـبيحة اليـوم          ...1967والقدس والقطاع، وفقاً لخطوط الرابع مـن حزيـران          
لى المشروع الوطني الفلسطيني، مشروع العودة وتقريـر المـصير          كيف سيؤثر هذا التطور ع    ...التالي؟

  !.وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، على األرض وليس على الورق ؟
من الناحية السياسية والمعنوية، وحتى القانونية، سوف تأخذ المطالـب الوطنيـة المـشروعة للـشعب                

، وستوصف المنـاطق المحتلـة   »دولة أخرى« أرض الفلسطيني دفعة إضافية، وسيقال أن إسرائيل تحتل  
لكن الصحيح كـذلك أن  ...كل هذا صحيح...باسمها الحقيقي، كمناطق محتلة وليس كأراضٍ متنازع عليها     
، هي األردن، ومع ذلك لم يكن       »دولة أخرى «إسرائيل عندما احتلت الضفة الغربية، كانت تحتل أراضي         

وإسرائيل تحتـل اليـوم أراضـي       ...زع الشرعية عن الكيان المحتل    ذلك سبباً كافياً لرحيل اإلحتالل أو ن      
» الال أخالقـي  «ومع ذلك لم يفض هذا الواقع       ) الجوالن السورية ومزارع شبعا اللبنانية    (دولتين أخريين   

إلى أي تغيير يذكر على األرض، فلماذا االعتقاد إذن، بأن الوضع في فلسطين، سـيكون               » الال قانوني »و
  .مغايراً؟

هي إلى جانب فلسطين، كل من مصر       (أن احتالالت إسرائيل إلراضي خمس دول عربية        : يقول قائل قد  
، لم يتسبب في تعطيل شعوب هذه الدول أو منعها عن ممارسة حقها في تقرير               )ولبنان وسوريا واألردن  

جيـر  خاصة بها، باستناء الفلسطينيين، حيـث االحـتالل والته        » مستقلة«مصيرها، والعيش في كيانات     
واالستيطان والحصار، تجثم جميعها على صدور الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، في الـوطن والـشتات،              
وتمنع عن الفلسطينين حقهم في العيش كسائر شعوب الدنيا، األمر الذي يجعل من االعتراف الدولي أداة                

  .فهل هذا ما سيحصل فعالً؟...»إلخراجه«توطئة » االحتالل«لتسريع عملية إحراج 
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في ظني أن صبيحة اليوم التالي لالعتراف بدولة فلسطين، لن تكون متميزة تماماً عن صبيحة اليوم الذي                 
، من دون أن يفلح ذلك      »الدبلوماسية الفلسطينية «كل ما في األمر، أن تطوراً سيطرأ على مكانة          ...سبقها

جئ واحد، أو إدخال شـاحنة      في تفكيك حاجز عسكري إسرائيلي، أو تعطيل جرافة إستيطانية أو إعادة ال           
في ظني أن الفلـسطينيين علـى األرض، لـن          ...إضافية من مواد البناء إلى القطاع المحاصر والمجوع       

  .يقطفوا ثمار هذا االعتراف المعلّق في سماء الدبلوماسية الدولية وأروقتها
لدولـة فلـسطين    لقد سبق وأن صدرت عن األمم المتحدة ومجلس األمن، قرارات عديدة، بعضها منشئ              

) 1515(، وبعضها مؤكد على الحق في إنشاء هذه الدولة على مساحة أضـيق       )181(على مساحة أوسع    
وبعضها يعطي الالجئين الحق فـي      ...وبعضها يحظر االستيطان ويسحب الشرعية عنه ويدينه ويندد به        

درت عـن أرفـع     كما ص ...، وبعضها يؤكد الحاجة لرفع الحصار عن القطاع       )194(العودة والتعويض   
المراجع القضائية والحقوقية الدولية قرارات وازنة، بشأن كل هذه األمور معاً، ومع ذلك، ظلت العربـدة                
اإلسرائيلية هي سيدة الموقف، محميةً تماماً باالنحياز األمريكي لدولة االحتالل واالسـتيطان والتهجيـر              

  .والحصار
 معركة يتأكد فيها الحق الفلسطيني، هي معركة مباركة،         لسنا هنا لنقلل من شأن الخطوة الفلسطينية، فكل       

، نـدعم كـل جهـد       »المتذمرين بـالفطرة  «ونحن بخالف بعض    ...ويجب خوضها حتى نهاية المطاف    
دبلوماسي فلسطيني على هذا الطريق، ونطالب العرب وأصدقاء الشعب الفلسطيني باالستنفار ما أمكـن              

التوجه لألمـم   «ذلك، نرى أن القيادة الفلسطينية قد جعلت من         لكننا مع   ...من أجل دعم الجهد الفلسطيني    
نـرى  ...مبتدأ الجملة الفلسطينية وخبرها، لكأن العالم سيتغير من تلقاء ذاته صبيحة اليوم التالي            » المتحدة

 نرى القيادة الفلسطينية  ...القيادة الفلسطينية تتخذ من هذا التوجه، وسيلة الستعادة مسار المفاوضات العبثية          
فهل المشكلة التي تواجه شعب فلسطين      ...»المفاوضات حياة «تعيد ترويج البضاعة الفاسدة إياها، بضاعة       

اليوم تتمثل في كون مفاوضيه ينطقون باسم سلطة أو منظمة، وأنهم غداً سيتحدثون باسـم دولـة تحـت                   
بير المفاوضين، وقد   التي سيجلس خلفها ك   » اليافطة«هل سترتعد فرائص اإلسرائيليين من      !...االحتالل ؟ 
  .ال شيء جوهرياً سيتغير...في ظني أن ال شيء من هذا سيحدث!...؟» وفد دولة فلسطين«كُتب عليها 

نحن نريد الذهاب إلى األمم المتحدة، وندعم الجهد الدبلوماسي الفلسطيني، بوصفه حلقةً في سلـسلة مـن                 
 يتعين على الشعب الفلسطيني أن يخوضها في        المعارك السياسية والحقوقية والدبلوماسية واإلعالمية التي     

نحـن  ...نحن ندعم هذه المسعى، إن هو أتى في سياق بديل لسياق المفاوضات العبثيـة             ...مواجهة أعدائه 
ندعم هذا المسعى إن هو إندرج في سياق استراتيجية وطنية بديلة، تضع في المقدمة من أهدافها إشـعال                  

نحن نفهم هذا المسعى في سياق عمـل        ...كلفته إلى أعلى الحدود   األرض من تحت أقدام االحتالل، ورفع       
نحن نفهم هذا المـسعى فـي سـياق         ...»الوحدة الوطنية »وطني موحد ومنسق، تحت مظلة المصالحة و      

  .االنسحاب من عملية أوسلو التي ماتت وشبعت موتاً، وقد آن أوان مواراتها الثرى
سـيمفونية  «فـالعزف المنفـرد    ...ينية تفكر على هذا النحو    ليس ثمة في األفق، ما يشي أن القيادة الفلسط        

الذي استمعنا إليه من اسطنبول، لم يطربنا أبـداً، ولـم يـشنف             » المفاوضات وال بديل عن المفاوضات    
واألهم، أو باألحرى، األخطر من كل هذا وذاك، هو ذلك اإلصرار على التمسك بخيـار العبـث                 ...آذاننا

لفكرة االنتفاضة الشعبية السلمية الثالثـة،      » قاومة العقائدية الصلبة والعنيدة   الم«التفاوضي، اإلصرار على    
طاقـة المقاومـة    «، واالحتماالت الهائلة التي تنطوي عليها       »ربيع العرب «لكأن القوم لم تأتهم بعد، أنباء       
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بـه  والتي تكفلت باإلطاحة بعروش الفساد واالستبداد، وسـط ارتيـاح العـالم وإعجا            » السلمية للشعوب 
  أليست هذه الطاقة بالذات، كفيلة بدورها بدك حصون االحتالل واالستيطان والحصار؟...واحترامه

قد قرروا الخـروج مـن النفـق المظلـم، كـل األداء، كـل المواقـف                 » جماعتنا«ال شييء يشي بأن     
 هـذا » ذروة سـنام  «والتصريحات، كل الخطط والتحالفات واالئتالفات، تشي بأن نيويورك سوف تكون           

  .التحرك، أما سؤال ماذا بعد، أو ماذا لو، فال يقلق أحداً على ما يبدو، وإن غداً لناظره قريب
  26/7/2011، الدستور، عمان 
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  ماجد كيالي
تركيز الجهود من أجل جلب االعتـراف       ، المتعلّق ب  »استحقاق أيلول «منذ أكثر من عامين، بات ما يسمى        

، بمثابة الشغل   )1967ضمن حدود ما قبل حرب      (الدولي الكامل بعضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة         
  .الشاغل للقيادة الفلسطينية، أو حجر الزاوية في أنشطتها السياسية

في غيره، بخاصـة أن تلـك       طبعاً، ثمة أهمية كبيرة لالشتغال على هذا االعتراف في هذا التوقيت، كما             
القيادة تأخّرت كثيراً حتى حسمت أمرها في هذا االتجاه، بصرف النظر عن مفاعيل مثل هذه الخطوة أو                 

ومعلوم أن اتفاقات أوسـلو     ). السلطة(تأثيرها على المكانتين السياسية والقانونية للكيان الفلسطيني الناشئ         
إال أن الـضغوط    ) 1999مايو  / انتهت في أيار  (وام فقط   كانت نصت على مرحلة انتقالية مدتها خمسة أع       

الدولية وقتها أدت إلى إحجام القيادة الفلسطينية عن طرح هذا الخيار في حينه، مثلما أدت إلى استدراجها                 
، قبل تنفيذ استحقاقات الحـل      )2000في كامب ديفيد في العام      (إلى مفاوضات حول قضايا الحل النهائي       

  .االنتقالي
ومع تأكيدنا على أهمية تحصيل هذا االعتراف، فإن الجهود المبذولة في هذا االتجاه تثير مالحظات               لكن،  

أساسية عديدة، منها أن القيادة الفلسطينية انشغلت بهذا الخيار أكثر من غيره من الخيارات واالنـشغاالت                
ر غير صحيح، بل وتنبثق عنه      والتحديات، وكأنه لم يبقَ لديها، أو ليس عندها ما تفعله غير ذلك، وهو أم             

وأيضاً، لم توضح هذه القيادة تماماً كيف يمكن لها أن تحول هـذا االعتـراف فـي                 . استنتاجات خطيرة 
المنظمة الدولية إلى واقع على األرض، ال سيما في ظل تشبث إسرائيل باحتاللها للضفة وبإمالءاتها فـي              

  .ميركيةعملية التسوية، مدعومة في كل ذلك من اإلدارة األ
فوق هذا وذاك، فإن القيادة الفلسطينية لم توضح ما الذي لديها وال ما الذي يمكن لها أن تفعله، وال ما هي                

  الخطة التالية، أو البديلة، وال ما الذي ستقوله لشعبها، في حال لم تنجح مساعيها في هذا االتجاه؟
لى هذا الخيار، فما الذي يمكن أن يضيفه        وعدا عن ذلك كله، ثمة مشروعية أيضاً للتحفظات المطروحة ع         

هذا االعتراف فعلياً إلى اعتراف دول العالم بمنظمة التحرير؟ وإذا كان مجلس األمن الدولي قد أصـدر                 
 القاضي باالعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولـة        1397قراره رقم   ) 2002(قبل عقد من الزمن تقريباً      

، فما الذي سيعنيه أي قرار جديد بهـذا    )وفق مبدأ تبادل األراضي    و 1967والقصد في حدود    (مستقلة لهم   
الشأن، طالما ظل االحتالل باقياً، وطالما أنه ليست ثمة في األفق إرادة دولية لحمل إسرائيل على إنهـاء                  

  احتاللها؟
ـ                 ى البقـاء   ما الذي يمكن استنتاجه من كل ذلك؟ يمكن االستنتاج مما تقدم أن القيادة الفلسطينية مصرة عل

التي حكمتها منذ ما يقارب عقدين من الزمن، أي         ) الدولية واإلقليمية والعربية  (رهينة المعطيات السياسية    
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وهذا يعني أن هذه القيادة مصرة على االرتهان لخيـارات محـددة،            ). 1993(منذ توقيعها اتفاق أوسلو     
بحث عن أي خيـارات أو معـادالت        وضمنها البقاء في مربع المفاوضات المجحفة والمهينة، من دون ال         

  .سياسية أخرى، على الرغم من انسداد خياراتها التفاوضية
أيضاً، هذا يعني أن القيادة الفلسطينية مصرة على التمسك بذات المنهجية النمطية التي أوصـلت قـضية                 

 التركيز على   فلسطين وشعبها وحركته الوطنية إلى ما وصلت إليه، والتي قوامها االهتمام بالشكليات بدل            
األساسيات، مثل االستعاضة عن إنهاء االحتالل بإقامة دولة تحت االحتالل، واستبدال االستقالل النـاجز              

ويندرج في إطار ذلك أيضاً،     . بسلطة حكم ذاتي، وقبول السيادة على الشعب من دون سيادة على األرض           
مـن  » رائيل في الوجود بسالم وأمن    حق دولة إس  «واقع تغييب المنظمة لصالح السلطة، واالعتراف بـ        

  !دون اعتراف هذه بأي من حقوق الفلسطينيين
ما المطلوب؟ المطلوب إزاء كل ما تقدم أن تقف القيادة الفلسطينية وقفـة متأنيـة ومتبـصرة لمراجعـة                   

، سياساتها وخياراتها وحساباتها، وال سيما على ضوء المتغيرات الحاصلة في البيئة اإلقليميـة العربيـة              
والمحمولة على رياح الثورات الشعبية في عديد من البلدان العربية، والتي هي ليست مجـرد تغييـرات                 

  .تفصيلية أو عابرة
حقاً ال توجد قيادة مسؤولة وواعية لمصالح شعبها، تدير أمورها في واقع جديد بمفاهيم وبأدوات باتت جد                 

في مرحلة ما، ال يعود صـالحاً فـي         ) ولو بتحفظ (مستهلكة أو متقادمة أو غير مناسبة، فما كان مقبوالً          
مرحلة أخرى، وما كان يمكن اعتباره انجازاً في مرحلة ربما يصبح بمثابة خسارة في مرحلـة أخـرى                  

  ).بالقياس لما قد يمكن تحصيله(
ومن البديهي في هذا اإلطار، أن ثمة العديد من المعطيات تغيرت، وأن الضغوط التي كانت موجهة ضد                 

ينيين لحملهم على الذهاب في هذا االتجاه أو ذاك، لم تعد موجودة، أو باتت موجودة في اتجاهـات                  الفلسط
  .مختلفة تماماً

أن ) على تباين مواقفهـا ومـشاربها واختالفهـا   (ويستنتج من ذلك بالتحديد، أن على القيادات الفلسطينية  
عطيات السابقة، وان تـستثمر إلـى       تتخلص، أو تتحرر من الخيارات التي كانت ارتهنت لها في ظل الم           

أقصى حد المستجدات االيجابية والنوعية في البيئة السياسية العربية، على الصعيدين الرسمي والـشعبي،              
عربي فاعل  » شارع«وفي المقدمة منها انكسار نظم االستبداد والفساد، وتبلور رأي عام عربي، وظهور             

  .يحمل راية الحرية والكرامة والعدالة
وب أيضاً أن تقف القيادات الفلسطينية المسؤولة في هذه المناخات، وقفةً جديـة وحازمـة إلعـادة                 المطل

ترتيب البيت الفلسطيني، بمعزل عن الحسابات الفصائلية العبثية والضيقة، وذلك يعني أن هـذا الـزمن                
نظمـة التحريـر،    العربي يمكن أن يؤمن للفلسطينيين فرصة إعادة االعتبار لكيانهم الوطني المتمثـل بم            

باعتبارها الممثل الشرعي لهم في كافة أماكن تواجدهم، علـى أن يـتم ذلـك علـى قاعـدة مؤسـسية                     
  .وديموقراطية وتمثيلية، ال على أساس التعيين ونظام المحاصصة الفصائلي

رجعية نعم، ثمة فرصة في هذا الزمن الستعادة االعتبار للمنظمة، لدورها، لمؤسساتها، بما يجعلها حقاً الم              
السياسية العليا للشعب الفلسطيني، ال سيما بعد أن خبر الفلسطينيون مخاطر إنهاء دور المنظمـة علـى                 

  .وحدتهم كشعب، وعلى قضيتهم
ثمة ما هو مطلوب أيضاً على صعيد المشروع السياسي، فبعد عقدين من الزمن ليس من المقبول وال من                  

قوامه إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، ال سـيما          المعقول أن تواصل السلطة تمسكها بخيار واحد        
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بعد انسداد هذا الخيار، وبعد أن أوضحت إسرائيل أن ثمن هذه الدويلة يتطلب االعتـراف بهـا كدولـة                   
، وضم أجزاء كبيـرة مـن القـدس         1967يهودية، وإلغاء حق العودة لالجئين، وعدم العودة إلى حدود          

  .ثابة نهاية للمطالب الفلسطينيةالشرقية إليها، واعتبار ذلك بم
ما القصد من ذلك؟ القصد أن القيادات الفلسطينية، وعلى ضوء المعطيات المتغيـرة بنتيجـة الثـورات                 
الشعبية الحاصلة، معنيةٌ ببلورة خيارات سياسية بديلة، يمكن استلهامها من الـشعارات المرفوعـة فـي                

و الزمن الذي يمكن فيه للفلسطينيين أن يستعيدوا قضيتهم         ميادين البلدان العربية وتتواكب معها، وربما ه      
من كونها قضية صراع على الحدود واالستقالل في دويلة، إلى كونها قضية كفاح مـن اجـل الحريـة                   

  .والكرامة والمواطَنة، ومن اجل الحقيقة والعدالة
لكل ذلـك إنمـا يتمثـل       اآلن، ماهو النقيض لواقع إسرائيل كدولة استعمارية وعنصرية ودينية؟ النقيض           

وأهمية هـذا   ). بكل تدرجاتها وأشكالها  (بمشروع الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية، دولة المواطنين        
أنه يضمن التطابق بين قضية فلسطين وشعب فلسطين، ويحّل مـشكلة اليهـود             ) الالتفاوضي(المشروع  

اخات الثورات الشعبية، وأنه بحكم تمثله لقـيم        اإلسرائيليين في نطاق دولة المواطَنة، وأنه يتناسب مع من        
  .العلمانية والديموقراطية والحداثة، يمكن أن يلقى تقبالً لدى الرأي العام العالمي

  .هكذا ثمة الكثير مما يمكن عمله على الصعيد الفلسطيني في المناخات الناشئة عن الثورات العربية
  26/7/2011، الحياة، لندن
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