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  لمواجهة أزمة ارتفاع كلفة السكن" خطة طارئة"نتنياهو يطرح .. هبوط حاد في شعبيته .1
» ثورة الخيام «حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مواجهة         :  زهير أندراوس  -الناصرة  

، تهدئة اإلسرائيليين أمس من خالل اإلعالن عن خطة طارئة لحل           »نالسك«ضد االرتفاع الحاد في كلفة      
األزمة، قد تؤدي إلى زيادة االستيطان واالستيالء على مزيد من أراضي الفلسطينيين، مع كشفه عن بناء                

أعلن نتنياهو عن تخفيض قيمة األراضي في المناقصات         و . ألف وحدة سكنية جديدة في غضون عام       50
قق سكنية لإليجار وأيضاً في مناقصات يحدد فيها المقاولون مـسبقاً أسـعار الـشقق               المطروحة لبناء ش  
  .السكنية أرخص

العبرية، قد نقلت أمس عن وزير رفيع المستوى فـي الحكومـة            ' يديعوت أحرونوت 'هذا وكانت صحيفة    
ـ      ة، وال يعرف كيف يرئيس الوزراء نتنياهو يتصرف بطريقة هستيري ة، قوله إندير األزمـة،  اإلسرائيلي

مشددا على أنّه إذا استمر الوضع على هذا الحال، فإن حزب الليكود، الذي يتزعمه، رئـيس الـوزراء،                  
ولكن منظمي االحتجاجات على أسعار الشقق الـسكنية ردوا         . سيفقد الحكم في إسرائيل، على حد تعبيره      

جماهير في إسرائيل خرجت للتظـاهر      على أن ال  ' هآرتس'بفتور شديد على نتنياهو وأكدوا لموقع صحيفة        
، حيـث   في الشوارع احتجاجا على الضائقة السكنية، ولن تعود إليها قبل حّل المشكلة، على حد تعبيرهم              

العبرية أمس الثالثـاء أن شـعبية       ' هآرتس'ونشرته صحيفة   ) ديالوغ(أظهر استطالع للرأي أجراه معهد      
األخيرة، في حين أن غالبية اإلسرائيليين تـدعم احتجاجـات          نتانياهو قد تراجعت بشكل حاد في األسابيع        

الخيام بسبب أزمة السكن، وأشارت الصحيفة إلى الهبوط الحاد في شعبية نتانياهو ووزير ماليته يوفـال                
يجري استطالعات   شطاينتس، كما نوهت إلى أن هذه المعطيات التي كانت معروفة لنتانياهو خاصة وأنه            

وبالمقارنـة مـع نتـائج      . خيرة تدل على حالة الضغط التي يعيشها رئيس الـوزراء         كثيرة في اآلونة األ   
استطالع أجري فور عودة نتانياهو من الواليات المتحدة األمريكية، قبل شهرين، عندما ألقى خطابه فـي                

ئه الكونغرس وتحدى الرئيس األمريكي، باراك أوباما، في عقر داره، فقد تبين أن رضا الجمهور عن أدا               
 بالمئة  87وبحسب االستطالع، فقد قال     .  بالمئة 32 بالمئة، وتراجع اليوم إلى      51قد وصل في حينه إلى      

 بالمئـة عـن     4 بالمئـة، وامتنـع      9من الجمهور أنهم يؤيديون ما أسمي احتجاجات الخيام، وعارضها          
لمئة إنهم راضـون،   با32وردا على سؤال بشأن الرضا من أداء نتانياهو كرئيس للوزراء، قال   . الجواب
ولدى سؤال المـستطلعين عـن سـبب        .  بالمئة 14 بالمئة أجابوا بالعكس، وامتنع عن اإلجابة        54مقابل  

 بالمئة اعتبروها احتجاجا سياسـيا ضـد      13 بالمئة إنها بسبب ضائقة حقيقية، و      81احتجاجات الخيام قال    
ح الحملة في تخفيض أسـعار الـشقق        وردا على سؤال بشأن نجا    .  بالمئة 6الحكومة، وامتنع عن اإلجابة     

  . بالمئة عن اإلجابة14 بالمئة أجابوا بالنفي، وامتنع 31 بالمئة، مقابل 55السكنية، أجاب باإليجاب 
 بالمئة إنهم   22أما بالنسبة ألداء وزير المالية يوفال شطاينتس، وهو أيضا من أقطاب حزب الليكود، فقال               

وردا على سؤال ما إذا     .  بالمئة عن اإلجابة   14ر راضين، وامتنع     بالمئة غي  54راضون عن أدائه، مقابل     
كان الجمهور يرغب في أن يقوم رئيس الحكومة بإقالة شطاينتس من منصبه وتعيين موشي كحلون بدال                

  . بالمئة36 بالمئة، وامتنع عن اإلجابة 37 بالمئة، واعترض 26منه، أجاب باإليجاب 
مة في الدولة العبرية في ما لو جرت اليوم، فقد بينت نتائج االسـتطالع              أما في ما يتعلق باالنتخابات العا     

 27الماضي و ) مارس( مقعدا حصل عليها في استطالع آذار        31 مقعدا مقابل    27أن الليكود يحصل على     
  .2009مقعدا حصل عليها في انتخابات 
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 مقعدا حصل عليها    31قابل   مقعدا م  27، المعارض برئاسة تسيبي ليفني، فيحصل على        )كاديما(أما حزب   
 12، ويحصل حزب العمل علـى       2009 مقعدا في انتخابات     28الماضي و   ) مارس(في استطالع آذار    

، 2009 مقاعد في انتخابـات      8الماضي و   ) مارس( مقاعد حصل عليها في استطالع آذار        6مقعدا مقبل   
 مقعدا مقابـل    13، تحصل على    ، التي تمثل اليهود المتدينين من أصول شرقية       )شاس(في حين أن حركة     

  . مقعدا في االنتخابات األخيرة11 مقاعد في االستطالع الماضي، و10
 27/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   هو الحفاظ على غزة وإنهاء معاناة شعبنااألولهدف القيادة : عباس .2

 . معاناة شعبنا قال الرئيس محمود عباس، إن هدف القيادة األول هو الحفاظ على غزة، وإنهاء:غزة
، 'فوج الوحدة الوطنية الفلسطينية'وقال، في كلمة له عبر الهاتف، خالل حفل تخريج الفوج الخامس عشر 

إننا مصممون على إتمام المصالحة الوطنية، لننهي هذا الجرح الذي 'في جامعة األزهر بمدينة غزة، 
  . قريباً، مؤكداً تصميمه على الذهاب إلى قطاع غزة'يدمي قلوبنا جميعا

وجدد تأكيده على الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين المستقلة، في 
اهتمامنا كان وال زال وأولوياتنا بالمؤسسات التعليمية، ونحن ذاهبون إلى ' وقال .سبتمبر المقبل/ أيلول

تراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين الشيء المهم، نحن ذاهبون إلى استحقاق أيلول لنحصل على االع
ونؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي هدمه االحتالل اإلسرائيلي، ال بد أن يبنى وهذا :  وقال.'المستقلة

  '.سيأتي قريبا جداً
  26/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 

  
  "اوز عنق الزجاجةلتج" مليون دوالر بشكل عاجل 300 إلى بحاجة السلطة: فياض .3

مجلس جامعة الدول اجتماع قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض للصحفيين عقب :  بترا–القاهرة 
 مليون دوالر لتجاوز عنق الزجاجة، والمرور من 300العربية ان السلطة تحتاج بشكل عاجل الى مبلغ 

افضل لتوريد مايكفي من المساعدات االزمة المالية الخانقة حتى تسير السلطة الفلسطينية على مسار 
واوضح ان ان اجمالي ما تلقته السلطة الفلسطينية من مساعدات لعام . بشكل منتظم للشعب الفلسطيني

 مليون دوالر 30 مليون دوالر من الدول العربية، اضافة الى 79 مليون دوالر منها 331 بلغ 2011
  .قدمتها المملكة العربية السعودية مؤخرا

ياض االزمة المالية التي تعانيها السلطة الى نقص التمويل من الدول المانحة رغم قيام السلطة وارجع ف
. 2011 مليون عام 790 ليصل 2008 مليار دوالر عام 1ر8الفلسطينية بتخفيض النفقات من مبلغ 

ادي وتابع انه يضاف الى هذا قيام سلطات االحتالل االحتالل االسرائيلي في عرقلة النمو االقتص
 التي تتبعها سلطات االحتالل من احتجاز االموال الفلسطينية واإلجراءاتالفلسطيني من خالل القيود 

  .وعرقلة المزارعين الفلسطينين وكذلك الحركة االقتصادية الفلسطينية
  27/7/2011الدستور، عمان، 
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  سبتمبر المقبل/ لولمواصلة العمل للذهاب إلى األمم المتحدة في أي: " منظمة التحريرتنفيذية" .4
 قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، الثالثاء، إن اللجنة التنفيذية قررت في :رام اهللا

ختام اجتماعها في رام اهللا، برئاسة الرئيس محمود عباس، مواصلة العمل من أجل الذهاب إلى األمم 
لعامة لألمم المتحدة، من أجل الحصول على المتحدة، بما في ذلك مجلس األمن الدولي والجمعية ا

، وحق هذه الدولة بأن تحظى بالعضوية الكاملة في األمم المتحدة 67االعتراف بدولة فلسطين بحدود عام 
  .أسوة بجميع دول العالم

وأضاف عبد ربه في مؤتمر صحفي عقب انتهاء االجتماع، أن اللجنة التنفيذية ستتابع موضوع الذهاب 
لمتحدة مع جميع الجهات العربية والدولية المعنية، وتأمين المناخ والظروف التي تكفل نجاح إلى األمم ا

  .هذه الخطوة التاريخية
وبين عبد ربه، أن اللجنة التنفيذية ناقشت موضوع تعثر المصالحة الوطنية، وقررت العمل على دعوة 

جتماع في أسرع وقت، لبحث كل لجنة اإلشراف والمتابعة التي تضم ممثلين عن مختلف الفصائل لال
أننا سنقوم باالتصال مع 'وأكد  .االستعصاءات والنقاط التي تعترض طريق إتمام المصالحة الوطنية

  .'األشقاء بمصر لتحقيق هذا األمر
  26/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 

  
   "المركزي"دويك يرفض دعوة الزعنون لحضور اجتماع  .5

عزيز دويك على الدعوة . تلقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الثالثاء، رد د: هللارام ا
الرسمية التي وجهت له ولممثلي حماس للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي الذي سينعقد يوم غد في 

للمشاركة في هذا وأكد دويك في رده تقديره للدعوة المسؤولة التي وجهها رئيس المجلس له  .رام اهللا
ودعا إلى . االجتماع، معتبرا منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت المعنوي لكل أبناء الشعب الفلسطيني

تنفيذ  ما جاء في اتفاق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي من اجل المشاركة في اجتماعات 
 الذهاب إلى األمم المتحدة على أن نحن مع'وبخصوص استحقاق أيلول، قال دويك  .المجلس المركزي

  .'يشارك الكل الفلسطيني في هذا االستحقاق
  26/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 

  
   سيواصل القيام بمهامه لحين عقد انتخابات جديدةالوطنيالمجلس : الزعنون .6

 التشاورية ألعضاء المجلس، فكانت عقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سلسلة من اللقاءات: رام اهللا
إن المجلس : المحطة األولى عمان، والثانية الخليل، والثالثة نابلس، والرابعة في رام اهللا، حيث قال

الوطني يمر بمرحلة انتقالية، وسيبقى يمارس دوره ووظيفته السياسية والوطنية حتى يحل محله مجلس 
للمجلس الوطني بالتوازي مع االنتخابات الرئاسية وطالب بإجراء انتخابات  .جديد وفق النظام 

والتشريعية، مؤكداً أهمية أن تعمل اللجان الخمس بما فيها اللجنة المكلفة باالنتخابات بالتوازي مع تشكيل 
الحكومة، وشدد على أهمية انجاز المصالحة الوطنية، لتقوية الجبهة الداخلية، ولدعم القيادة السياسية في 

  .توجهاتها
  27/7/2011يام، رام اهللا، األ
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   مشروعة لحماية المجتمع وردع االحتاللوسيلةأحكام اإلعدام : بحر .7
 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، تأكيده على شرعية تنفيذ أحكام اإلعدام .دجدد : غزة

ية والمعايير القانونية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، وقانونية كافة اإلجراءات القضائ
التي تم العمل بها في كافة المراحل والتفاصيل بدءا من لحظة االعتقال مرورا بالمحاكمة وحتى تنفيذ 

  .األحكام
نسخةً عنه، على أن تنفيذ أحكام اإلعدام " المركز الفلسطيني لإلعالم"وشدد بحر في بيان صحفي تلقى 

سطيني من االنفالت األمني واالجتماعي، وهذا ما أكدته المادة يشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع الفل
من القانون األساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن األحكام القضائية واجبة التنفيذ وأن االمتناع ) 106(

  .عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس
وأشار  .بعض المنظمات الحقوقية إزاء تنفيذ أحكام اإلعدامواستهجن بحر الدور السلبي الذي تمارسه 

بحر إلى أن تنفيذ أحكام اإلعدام في العمالء والمجرمين يشكل مطلبا شعبيا ووطنيا بالغ اإللحاح في 
المرحلة الراهنة، مؤكدا أن المواطنين الفلسطينيين يساندون تماما خطوات الحكومة بهذا الشأن، ويتلقونها 

لرضى واالرتياح، خاصة وأن تنفيذ حكم اإلعدام في العمالء يشكل رادعا لالحتالل ومخططاته ببالغ ا
  .وأجهزته األمنية

  26/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  سبتمبر/ أيلولمنصور يدعو مجلس األمن إلى دعم توجه الفلسطينيين لحصد استحقاق رياض  .8
دى األمم المتحدة، رياض منصور، مجلس األمن الدولي إلى دعا المراقب الفلسطيني الدائم ل: نيويورك

دعم رغبة الفلسطينيين في اإلعالن عن دولتهم المستقلة، لدى التوجه إلى المنظمة الدولية في أيلول 
وقال منصور، خالل مشاركته في اجتماع مجلس  .المقبل الستصدار اعتراف رسمي بهذا الشأن) سبتمبر(

إن الوقت قد حان لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية "، )26/7 (األمن الدولي، الثالثاء
  ". ومنحها االستقالل لتعيش الدولتان الفلسطينية واإلسرائيلية جنباً إلى جنب بسالم وأمن

من جانبه، عقّب المندوب اإلسرائيلي رون بروس أور، على أقوال منصور متسائالً عما إذا كان يتحدث 
، مشيراً إلى أن "حماس"ئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو باسم حركة المقاومة اإلسالمية بلسان ر

يرى أن حدود األراضي الفلسطينية تمتد من البحر المتوسط وحتى "رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية 
  . ، كما قال"نهر األردن؛ أي جميع أراضي إسرائيل، في حين يختلف االمر بالنسبة لعباس

  26/7/2011س برس، قد
  

   الماليةأوضاعها حكومة غزة بالكشف عن حقيقة يطالبنائب عن حماس  .9
دعا النائب عن حركة حماس يحيى موسى الحكومة المقالة في غزة التي تديرها  : أشرف الهور-غزة 

وقال  .الحركة الكشف عن إن كانت تواجه أزمة مالية أم ال، وذلك بسبب تأخر صرف رواتب موظفيها
الشفافية والتواصل مع 'ان الحكومة بغزة مطالبة في إطار ' القدس العربي'ى في تصريحات لـموس

  .الكشف إن كانت تعاني من أزمة مالية أم ال' المواطنين
ولفت الى ان الحكومة أعلنت في أوقات سابقة أن وضعها المالي جيد، وانه ال مشكلة لديها في عملية 

  .هناك موظفين لم يتسلموا رواتبهم هذا الشهرصرف الرواتب، لكنه أشار إلى أن 
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 هذا األمر غير مفهوم، وقال موسى الذي يشغل منصب رئيس لجنة الرقابة وحقوق أنوأشار إلى 
نحن من موقعنا ندافع عن قطاعات الشعب ولقمة العيش، لذلك على 'اإلنسان في المجلس التشريعي 

  .'الحكومة أن تفصح أن كانت هناك أزمة مالية أم ال
ولفت النائب عن حركة حماس إلى أن الحكومة بغزة منذ ان بدأت في العمل التزمت بشكل كامل في دفع 
رواتب الموظفين، خالف الشهر الجاري الذي لم تنته به من دفع كامل الرواتب، خاصة مع قرب انتهاء 

 وجود أزمة مالية وفي السياق نفى إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية في الحكومة المقالة .الشهر
  .تعاني منها حكومته

  27/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

   إصدار قرار بشأن إبعاد نواب القدس تؤجلمحكمة إسرائيلية  .10
أجلت المحكمة العليا اإلسرائيلية إصدار قرار بخصوص إبعاد النواب الفلسطينيين في : القدس المحتلة

واستمع القضاة خالل  . دون تحديد لموعد الجلسة القادمةالتشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة،
وجمعية حقوق " عدالة"، إلى مرافعات المدي اإلسرائيلي، ومن محامي مركز )26/7(جلسة الثالثاء 

  .المواطن والمحاميين الموكلين من قبل النواب
  26/7/2011قدس برس، 

  
  المغادرةفتح من  نائباً من منعوزارة الداخلية في غزة ت .11

منعت األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة نائب أمين سر المجلس الثوري : زةغ
أمال حمد من مغادرة القطاع للمشاركة في اجتماع يعقده المجلس المركزي لمنظمة » فتح«لحركة 

  .التحرير الفلسطينية في مدينة رام اهللا اليوم األربعاء وغداً الخميس
 عضواً في المجلس المركزي من القطاع من 18منية الفلسطينية في غزة لحوالى وسمحت األجهزة األ

باستثناء أمال » إيرز«مختلف فصائل منظمة التحرير بمغادرة القطاع إلى رام اهللا عبر حاجز بيت حانون 
  .حمد

  27/7/2011الحياة، لندن، 
  

   في خطة أمنية لضبط الحدود بين غزة ومصر تشرعهنية حكومة  .12
، أمس الثالثاء، في حملة أمنية واسعة لزيادة ضبط الحدود في غزةشرعت الحكومة  :ائد الفي ر-غزة 

  .بين قطاع غزة ومصر 
وقال مصدر أمني فلسطيني إن وزارة الداخلية نشرت المئات من عناصر األجهزة األمنية على طول 

وقال الناطق  .ألمنيةمنطقة الحدود في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف السيطرة على األوضاع ا
الوزارة تواصل بذل كل جهد ممكن لديها بغرض زيادة “باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين إن 

لكن الغصين أكد أن .” السيطرة على منطقة الشريط الحدودي ومنع أي عمليات إخالل بالقانون فيها
  بسبب ارتباط جزء من الحدود مع “ة السيطرة الكاملة على منطقة الشريط الحدودي ما تزال غير ممكن
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ما يجعلها ضعيفة أمنيا وسهلة نسبيا لحدوث عمليات اإلخالل ” إسرائيلية“األراضي الخاضعة لسيطرة 
  .”بالقانون

  27/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

   إصدار جواز سفر لفلسطيني يريد التبرع بكليته ألحد أقربائهترفضسلطة رام اهللا  .13
 إعالمي فلسطيني، بعرقلة األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ندد تجمع: رام اهللا

  .المحتلة، سفر الصحفي أيمن سالمة بغرض زرع كلية إثر إصابته بفشل كلوي
إن األجهزة ) 26/7(الثالثاء " قدس برس"في بيان صحفي تلقته " منتدى اإلعالميين الفلسطينيين"قال 

اهللا، تعرقل سفر الزميل سالمة، بحرمانها ابن شقيقه الذي سيتبرع له بالكلى من الحصول األمنية في رام 
ابن شقيق الزميل أيمن تقدم للحصول على جواز سفر منذ عدة "وأوضح المنتدى، أن  .على جواز سفر

ماح أسابيع، وتدخل العديد من الشخصيات والجهات لدى الجهات المعنية في الضفة الغربية، من أجل الس
  ".بإصدار الجواز بشكل عاجل كي يتمكن من السفر إلجراء عملية زرع كلية إثر إصابته بفشل كلوي

  26/7/2011قدس برس، 
  

   المجلس المركزي ضرره أكبر من نفعهاجتماعاتحضور : الرشق .14
عزت الرشق، أن دعـوة رئـيس       " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : دمشق
 الوطني سليم الزعنون لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك للمشاركة باجتماعـات المجلـس              المجلس

المركزي ليست هي الخطوة المطلوبة، وأن المطلوب هو تسريع تشكيل الحكومة وعقد االجتمـاع األول               
  .لإلطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني، واإلفراج عن المعتقلين وتفعيل عمل المجلس التشريعي

أنـه ال يـشكك     " تويتر"وأوضح الرشق في تصريحات نشرها على صفحته بموقع التواصل االجتماعي           
ال نريـد أن نقفـز عـن        : "لتوحيد الجهود، لكنه قال   " الصادقة"بنوايا الزعنون ورغبته التي وصفها بـ       

 على عملية   استحقاقات المصالحة وخطواتها وملفاتها المتفق عليها، المشكلة هي استمرار رهانات البعض          
المطلوب هو إرادة حقيقية وقرار وطني بالمضي قدما باتجاه تنفيذ كل           .. سالم فاشلة ماتت وشبعت موتًا      

  ".ملفات اتفاق المصالحة والتوقف عن تعطيلها وعرقلتها
هذا هو المطلوب خطوات حقيقية وليس خطوة رمزية وشكلية، ولذا فـإن حـضور المجلـس                : "وأضاف

لكل ذلك أقـول أن ترجمـة       .. وضرره أكبر من نفعه     .. من وال يغني من جوع      المركزي شكلي ال يس   
  ".الرغبة الجادة والصادقة بتوحيد الصف يكون بالعمل المشترك والعاجل لتنفيذ اتفاق المصالحة
  26/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   تكبح جماح عدوانية االحتالل على غزةالعربيةالثورات : نخالة .15

الثورات العربية  " قال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة إن            :ادية سعد الدين   ن - عمان
والمناخ السياسي العام في المنطقة يكبح االحتالل اإلسرائيلي عن شن عدوان جديد على قطـاع غـزة،                 

ـ  ".برغم تخطيطه لذلك    ال يساعد سلطات    المناخ الدولي واالقليمي الحالي   "من دمشق إن    " الغد"وأضاف ل
االحتالل على اإلقدام بضربة عسكرية تجاه القطاع، خاصة وأن فصائل المقاومـة الفلـسطينية ملتزمـة                

التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد القطاع، تزامناً مع مزاعم المـسؤولين          "واعتبر أن   ". بوقف إطالق النار  
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العمق، عبارة عن تلويح بالعـصا      في الكيان الصهيوني عن وجود ترسانة أسلحة ضخمة في غزة تطال            
  ".أمام الفلسطينيين في هذه المرحلة

سلطات االحتالل تريد وتخطط لشن عدوان جديد على القطاع أشد وقعاً من الجريمة التي              "وبين نخالة أن    
، لكن المناخ العام يكبحهـا      2009) يناير( حتى كانون الثاني     2008) ديسمبر(ارتكبتها في كانون األول     

  ".ذ تلك الخطوةعن اتخا
  27/7/2011، الغد، عّمان

  
  رفض حكومة نتنياهو للسالم يؤجج الصراعات والتطرف في العالم: فتح .16

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، اليوم الثالثاء، إن رفض حكومة إسرائيل اليمينية              : رام اهللا 
جج الصراعات والتطرف في العالم، ويهـدد       المتطرفة للسالم وللقرارات الدولية واالتفاقيات الموقعة، يؤ      

وأكد القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لفتح، أن أي              .األمن والسلم األهليين  
  .حل للقضية الفلسطينية يستجيب لطموحات الشعب الفلسطيني سيكون مصدر السالم في المنطقة

ددة باالنفجار، نتيجة انسداد آفاق العملية الـسياسية،        إن األوضاع في األرض المحتلة محتقنة ومه      : وقال
وبسبب رفض حكومة نتنياهو االستجابة لمتطلبات السالم في المنطقة، وإصرارها على تصعيد الـسياسة              

  .العدوانية المستمرة ضد شعبنا
قليـة  ما يشهده العالم من تفجيرات إرهابية وسفك لدماء األبرياء، يأتي نتيجـة مباشـرة لع              'إن  : وأضاف

، مطالبا العالم بالضغط الفعلي على نتنياهو وحكومته إلنهـاء إرهـاب            'التطرف والتزمت ورفض اآلخر   
  .'االحتالل، من أجل حماية المجتمع اإلنساني من خطر التطرف واإلرهاب الدوليين

  26/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  اء اتفاق أوسلو فارغة وال معنى لهابإلغ "إسرائيل "تهديدات: محمد اشتية .17
مـضي  " أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية          : نادية سعد الدين وحامد جاد     - غزة –عمان  

، " مـن دون تراجـع     1967القيادة الفلسطينية إلى مجلس األمن لطلب عضوية دولة فلسطين على حدود            
  ".الفارغب"واصفاً التهديد اإلسرائيلي بإلغاء اتفاق أوسلو 

القيادة الفلسطينية ستذهب أوالً إلى مجلس األمن لطلب العضوية         "من األراضي المحتلة إن     " الغد"وقال لـ   
  ".القادم) سبتمبر(ومن ثم التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، وذلك في شهر أيلول 

مارسة على القيادة الفلسطينية    ذلك القرار نهائي وال رجعة عنه، رغم حجم الضغوط الدولية الم          "وبين أن   
طلب العضوية الكاملة ال تتم إال من مجلس األمن، فليس الهـدف الفلـسطيني              "، مضيفاً أن    "للعدول عنه 

  ".الحصول على االعتراف فقط
ليس النهايـة،   "في مجلس األمن في أيلول      " للفيتو"ورأى اشتية أن االحتمال المتوقع لالستخدام األميركي        

دول رفضت عضويتها ألكثر من مرة قبل أن تحصل على العضوية الكاملة في المنظمـة               قياساً بتجارب   
، بحـسب اشـتية، رداً علـى        "التأكيد الفلسطيني بالذهاب إلى مجلس األمن بال تراجع       "ويأتي   ". األممية

لو رداً  محاوالت التشكيك بجدية تلك الخطوة وتوقيتها، في ظل التهديد اإلسرائيلي األخير بإلغاء اتفاق أوس             
واعتبر اشـتية أن     .على خطوات فلسطينية يعتبرها االحتالل أحادية الجانب بالتوجه إلى المنظمة األممية          

تلك التهديدات فارغة وال معنى لها، تهدف سلطات االحتالل من خاللها إلى ثني الجانب الفلسطيني عن                "
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اذ اجراءات ضدنا، ونحن جاهزون لكل      سلطات االحتالل تهدد باتخ   "وقال إن    ".الذهاب إلى األمم المتحدة   
الجانب اإلسرائيلي ألغى أوسلو ولم يعد من االتفاق سـوى ضـريبة المقاصـة              "، مضيفاً أن    "االجراءات
  ".، وإذا ألغوها نكون سعيدين بذلك"C"ومناطق 

وفـق  " ج"و" ب"و" أ"إذا ألغت سلطات االحتالل تصنيف األراضـي الفلـسطينية، إلـى            "واستطرد قائالً   
  ".عمول به في اتفاق أوسلو، فنحن أول المستفيدين والفرحين بذلكالم

  27/7/2011، الغد، عّمان
  

   موقفا أوروبيا موحدا يحدد الموقف من التوجه لألمم المتحدةتنتظر فتح :جمال نزال .18
قال جمال نزال المتحدث باسم فتح في أوروبا في تصريح صحافي ان موضـوع  : غزة ـ أشرف الهور 

، سيناقشه سفراء   1967توجه لألمم المتحدة لطلب اعترافها بدولة فلسطينية على حدود العام           بحث مسألة ال  
  .االتحاد األوروبي في نهاية الشهر الحالي

لن يشهد أي إعالن جماعي لموقف أوروبي موحد من مسألة عضوية           ) أغسطس(وأشار إلى ان شهر آب      
 أيلـول   3الخارجية األوروبيين في بولنـدا يـوم        فلسطين باألمم المتحدة وذلك انتظارا الجتماع وزراء        

  .2011) سبتمبر(
وحث الناطق باسم حركة فتح مؤيدي التحرك الفلسطيني في أوروبا إلى استغالل فترة الـصيف الحـالي                 

من أجـل النـشاط علـى       ') اغسطس(وتعطل مرافق العمل السياسي الحكومي في أوروبا إبان شهر آب           
  .'المبادرات الفردية والجماعية لحشد الدعم لموقف القيادة الفلسطينيةمستوى المجتمع المدني واتخاذ 

وشدد نزال على عظم أهمية التحركات الشعبية والمبادرات الفردية في مجال استغالل أي هامش سياسي               
أو صحافي لحشد التأثير في ماراثون االستقطاب الدبلوماسي الفلسطيني الذي تقـوده منظمـة التحريـر                

  .طنية وحركة فتحوالسلطة الو
  27/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   االستخبارات في رام اهللا من المساس بأعضائها الغزيين في الضفةجهازفتح تحذر ": البيان" .19

من المساس بأبناء الحركة المنحدرين من قطاع       » فتح«حذرت األجنحة العسكرية الموحدة لحركة      : البيان
  .لى أيدي جهاز االستخبارات الفلسطيني في رام اهللاغزة المتواجدين في الضفة الغربية ع

وحملت األجنحة العسكرية في بيان لنضال دخان واستخباراته المسؤولية المطلقة عن أبناء قطـاع غـزة                
المتواجدين في الضفة، مشددة على انها لن تغفر عن أي إساءة وتعذيب ألبنائها، قائلة إن وقت الحـساب                  

  .لعاصفة المقبلاقترب والويل لكم من غضب ا
ودعت األجنحة ضباط وأفراد األجهزة األمنية بالضفة عدم االنجرار وراء من يريدون شـق الـصف،                

، »ال تتم إال بلفظ هؤالء المتآمرين على فتح وأبنائهـا         «مؤكدة في بيانها على تعزيز الوحدة، معتبرة أنها         
ي والتراجع عما يحدث من تجاوز      سرعة اتخاذ موقف وطن   «بـ  ) أبومازن(مطالبة الرئيس محمود عباس     

بحق أبنائنا ولم شمل فتح، خصوصاً ونحن مقبلين على استحقاق سبتمبر، واألولى بنا أن نتوحد ونتكاتف                
  .»لنكن بمستوى تحديات المرحلة وتقوية الموقف الفلسطيني

اء مـن   عـدم االنجـرار ور    «ودعت األجنحة المسلحة لفتح ضباط وأفراد األجهزة األمنية بالضفة إلى           
يريدون شق الصف وشرذمة فتح وندعوهم ليكونوا حماة ألبناء شعبهم والوفاء لوصية القائـد المؤسـس                
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كافة كوادر حركة فتح في الضفة الغربية الوقوف جـدياً          «وأضاف بيانها ان على     . »الرمز ياسر عرفات  
 والوقـوف متفـرجين     أمام مسؤولياتهم ومساندة إخوانهم المظلومين أبناء غزة في محنتهم وعدم الصمت          

  .على ما يحدث
واتخاذ موقف لوضع حد للتجاوزات ووقف اإلساءة لفتح ونظامها األساسي وتاريخها النضالي الذي يهان              

  .»على أيدي ثلة مجرمة
  27/7/2011، البيان، دبي

  
  في الضفة الغربية أصدر أوامر لتنفيذ عملية من داخل السجن قائد القسام :الشاباك .20

كشفت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها االلكتروني أن إبـراهيم          : ترجمة قدس نت   - القدس المحتلة 
حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية الذي هو قيد االعتقال، رغم وجوده في الحبس                

 في الضفة الغربية منذ عام      االنفرادي لمدة خمس سنوات، لكنه تمكن من تخطيط وتنفيذ هجوم بالرصاص          
 90ووفقا لجهاز األمن العام ، مسئول عن وفاة ما مجموعـه             .وفقا لمعلومات المخابرات شين بيت    لك  وذ

  ".ونموذجا يحتذي به"االستراتيجي" اإلرهاب"مؤسس "إسرائيليا ، وانه هو 
ونوهت هآرتس في الوقت ذاته أن األسبوع الماضي تم عقد الدورة نصف السنوية في محكمة المنطقـة                 

موضحة أنه ووفقا للمواد التـي  ,  إبقاء حامد في العزل االنفرادي عن السجناء اآلخرين      الوسطى، وقررت 
تشير إلى تورطه في توجيه هجوم بالرصاص من السجن، وأصيب خالله           "قدمت إلى المحكمة، معلومات     

  .اثنين من اإلسرائيليين
 27/7/2011، وكالة قدس نت

  
   دحالن ضد قرار فصلهمحكمة فتح التنظيمية تنطق غدا بحكمها في تظلم .21

لم تحسم المحكمة الحركية في حركة فتح بعد األمر في التظلم الذي رفعـه إليهـا                : علي الصالح  - لندن
محمد دحالن بشأن قرار الجنة المركزية للحركة فصله من عضويتها وعضوية فتح وإنهـاء أي عالقـة                 

 11فـي تـاريخ     ) أبو مازن ( عباس   رسمية له بالحركة، كما ورد في قرارها الموقع من رئيسها محمود          
ـ        . الماضي) حزيران(يونيو   أن » الشرق األوسط «ولم يستبعد رئيس المحكمة علي مهنا في تصريحات ل

ابتـداء  (ولكنه أكد أن قرار المحكمة لن يصدر قبل يومين          . يعاد استدعاء الطرفين لمزيد من االستجواب     
  ).من أمس

القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمـة مفـضال كمـا قـال             وبينما رفض دحالن التعليق على احتماالت       
، بعد انتهاء جلسات االستماع لـه       »)أمس(إلى حين صدور القرار اليوم      «االنتظار  » الشرق األوسط «لـ

. وممثلي اللجنة المركزية، نفى رئيس المحكمة الحركية علي مهنا أن تكون جلسات االستماع قد انتهـت               
ـ   ليس معروفا بعد أي اتجاه ستتجه المحكمة، ولكـن نأمـل أن تتـضح               «:»الشرق األوسط «وقال مهنا ل

من «: وردا على سؤال حول انتهاء المحكمة أضاف مهنا متسائال        . »الصورة في غضون اليومين القادمين    
نحن لم نقل   «: واستطرد قائال . »قال إن جلسات االستماع انتهت؟ ومن يقول ذلك هو المسؤول عن كالمه           

كانت هناك جلسة باألمس وقلنا للطرفين إنه سيكون لـدينا جلـسة لهيئـة              .. ع انتهت إن جلسات االستما  
لتقرر موقفها في أي اتجاه ستتجه، وستبلغهم الحقا ما تقرر وإذا ما كـان سـتكون               ) أمس(المحكمة اليوم   

  .»هناك جلسات أخرى
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ن الذي قدم تظلمـه     واستمعت إلى دحال  . وكانت المحكمة قد افتتحت جلسات االستماع يوم األحد الماضي        
واستدعت المحكمـة   . ألعضاء هيئة المحكمة الحاضرين، ودافع عن قرار اللجنة المركزية جمال محيسن          

وأمين سر المركزية للتأكد من أن      ) أبو ماهر (أيضا شهودا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم          
وأكد أبو مـاهر أن رسـالة االسـتدعاء         . هرسالة استدعاء دحالن للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إلي         

وجاء كالم أبو ماهر مناقضا لكالم دحالن الذي كما أفادت مصادر أخرى نفي أن يكون قـد                 . سلمت إليه 
  .تسلم رسالة استدعاء للجنة التحقيق

  27/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  لسلطة باعتقال عدد من عناصرهال  التابعةاألمنيةاألجهزة  الجهاد تتهم .22
، األجهـزة األمنيـة     2011-7-26اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، مساء الثالثاء         : وكاالت

  .الفلسطينية بشن حملة اعتقاالت في صفوفها بمحافظة الخليل في الضفة الغربية
وقال مصدر قيادي في حركة الجهاد، إن جهاز األمن الوقائي اعتقل مساء اليوم أربعـة عناصـر مـن                   

حررين من الحركة يقطنون في بلدة الفوار جنوب الخليل، فيما حاول اعتقال آخرين وداهـم               األسرى الم 
  . منازلهم من دون أن يتمكن من اعتقالهم

  26/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "المركزي" من مغادرة غزة للمشاركة في اجتماعات زيدان تمنع صالح "إسرائيل" .23
ة الديمقراطية لتحرير فلسطين، منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي،        أدان مصدر مسؤول في الجبه    : رام اهللا 

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان، من السفر من غزة إلى رام اهللا عبر معبر بيت                 
  .للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية" ايرز"حانون 

التعسفي يمثل استمراراً لالنتهاكات    "أن هذا اإلجراء    " قدس برس "تلقته  واعتبر المسؤول في بيان صحفي      
  ". اإلسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني، وإمعاناً في سياسة االحتالل العدوانية بحق الشعب الفلسطيني

المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك السريع والجاد في فضح جرائم االحتالل اإلسـرائيلي            "ودعا البيان   
وسياسته العدوانية، وانتهاكاته لحقوق المواطن الفلسطيني المشروعة بما فيها حرية التنقل بـين شـطري               

  ".الوطن، الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والتي تخالف األعراف والمواثيق الدولية
 26/7/2011، دس برسق

  
  67ينية على حدود سياسيون إسرائيليون سابقون يطالبون واشنطن فرض قيام دولة فلسط": هآرتس" .24

تقوم مجموعة متكونة من عسكريين وسياسيين إسرائيليين سابقين بالتنقل مـن  :  سعيد عريقات -واشنطن  
محفل آلخر في العاصمة األمريكية واشنطن برعاية المنظمة اليهودية األمريكية، جي استريت ويتحدثون             

 وبأسـرع فرصـة،     1967أساس حدود   ضرورة قيام حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل على         " عن  
بين عناصـر المجموعـة     ومن  . » يمكن الدفاع عنها   1967 وأن حدود    ،"لتفادي نهاية كارثية إلسرائيل     

القنصل اإلسرائيلي السابق في نيويورك ألون بنكاس، وجنرال االحتياط شاؤول أرئيلي، والمحامي غلعاد             
غزيت، والسفير اإلسرائيلي السباق إيالن بـاروخ،       شير، والجنراالن المتقاعدان ناتان شاروني وشلومو       

  .والبريغادير جنرال المتقاعد نحميا دغان
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قيام دولة فلسطينية على األرجح ليجلب األمن إلسرائيل وليس العكس، حيث           " ويشدد جلعاد شير على أن      
لتنـسيق األمنـي   أثبت الفلسطينيون أنهم شريك كفؤ في ممارسة مهنية ألجهزة األمن والتزامهم باتفاقات ا   

  ."ببراعة 
   27/7/2011القدس، القدس، 

  
  والسالم مع الشعوب العربية سيكون سهالً.. على األسد أن يرحل: بيريز .25

اعتبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أمس أن على الرئيس الـسوري بـشار             :  يو بي آي   -تل أبيب   
يل بعد ذلك إلى اتفاق سالم مع سورية        األسد أن يرحل عن الحكم، وأعرب عن أمله في أن تتوصل إسرائ           

  .ولبنان، ورأى أن السلطة الفلسطينية في رام اهللا هي األكثر ديمقراطية في العالم العربي
وعندها سيكون صنع الـسالم     “ورأى الرئيس اإلسرائيلي أن الشعوب العربية سوف تنتصر على حكامها           

  .”معها سهال جدا، وسوف نجري عملية سالم مع السوريين
إلـى  من شـعب الـسالم   لكني آسف على حال اللبنانيين، الذي يريد حزب اهللا تحويله   ":وعن لبنان، قال  
  .”شعب الحرب

هذه التحوالت ليست ضد الحكم وإنما هي ضد        'وفي ما يتعلق بالثورات العربية بشكل عام قال بيريس إن           
كن أخرى، فنحن نعرف أفـضليات      الوضع وتنادي بالخبز والحرية والسالم والعيش مثلما يعيشون في أما         

  .'الديمقراطية حيث الشعب يحكم وليس الحكام
االحتجاجات ستنتهي وسنرى االزدهار االقتصادي وانتشار القيم االقتصادية، فأنا اقرأ التقـارير            'وقال إن   

التي تشير إلى أن جميع الشعوب تريد السالم ونحن نعمل في هذا المجال مـع الجانـب العربـي ومـع                
  .'مة في إسرائيلالحكو

ورغم أن عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين مجمدة منذ أكثر من عامين ووصـلت إلـى طريـق                  
  .”إننا قريبون من تحقيق السالم مع الفلسطينيين أكثر من الماضي“مسدود، فإن بيريز قال 

، فـي إشـارة إلـى       ”بدال من اعتبار شهر سبتمبر تهديدا بإمكاننا أن نحوله إلى مصدر لألمل           “وأضاف  
: وأردف. المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في سبتمبر المقبـل             

نكن االحترام البالغ للقيادة الفلسطينية، والفلسطينيون هم األقرب إلى النظام الديمقراطي في العالم العربي              “
  .”وهم يقيمون مؤسسات ويجرون انتخابات

  27/7/2011، ، الكويتالجريدة
 

  "نتنياهو يعمل على إزالة الخيام وليس بناء البيوت" :ليفني .26
، "بنيامين نتنيـاهو  "رئيس الحكومة اإلسرائيلية    " تسيبي ليفني "هاجمت رئيسة حزب المعارضة اإلسرائيلية      

في أعقاب  بسبب خطته األخيرة إلنهاء مشكلة غالء أسعار الشقق السكنية في إسرائيل، والتي أعلن عنها               
  .المظاهرات التي اجتاحت معظم المدن اإلسرائيلية مطالبةً بخفض أسعار الشقق السكنية

وذكر موقع القناة العاشرة اليوم الثالثاء، أن ليفني اتهمت رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بـالتهرب مـن                  
التـي أعلـن عنهـا    مسؤولياته عبر عدم تمكنه من حل أزمة السكن إلى اآلن، معتبرةً أن الخطة الجديدة       

  .تهدف فقط إلى إزالة خيام االعتصام وليس بناء البيوت وحل مشكلة السكن في إسرائيل
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إن تصريحات نتنياهو بشأن وجود حل جذري لمشكلة السكن في إسرائيل هو كالم فارغ              :"وأضافت ليفني   
  ".المضمون وال يهدف إال لخداع الجمهور اإلسرائيلي

 27/7/2011، موقع عكا االخباري
 

  "نحن على جاهزية تامة لمواجهة تبعات سبتمبر" :قائد لواء كفير .27
على أن لواء كفير يقوم بتجهيز جنـوده بكافـة المعـدات            " أودي بن موحيه  "أكد القائد الجديد للواء كفير      

القتالية والتدريبات الالزمة لمواجه المظاهرات المتوقع خروجها من كافة األراضي الفلسطينية بعد توجه             
ئيس الفلسطيني محمود عباس إلى األمم المتحدة والطلب منها االعتراف بدولة فلـسطين فـي شـهر                 الر

  .سبتمبر القادم
نحن نقوم بتجهيز الجنود اإلسرائيليين فـي       " :قولة" أودي بن موحيه  "عن  " إسرائيل اليوم "ونقلت صحيفة   

ناورات الالزمة لمواجهة ما سيحدث في      لواء كفير بكامل الوسائل القتالية المناسبة، ونقوم بالتدريبات والم        
  ."شهر سبتمبر المقبل

 27/7/2011، موقع عكا االخباري
  

   حكومة بنيامين نتنياهو في بداية مرحلة التفكك:خبراء ومحللون إسرائيليون .28
توقع خبراء ومحللون إسرائيليون أن تكون حكومة بنيامين نتنياهو في بداية مرحلة التفكك، مشيرين إلـى         

وكتبـت  . ءه بدأوا يشتمون رائحة انتخابات قريبة، وعليه فهم ال يترددون في شن الهجوم عليـه              أن وزرا 
يديعوت امس على صدر صفحتها األولى أنهم صفقوا لنتنياهو لمدة سنتين لكونه استخلص العبـر مـن                 

 ويعرف  ثعلبا وسياسيا متمرسا  «واليته السابقة، وأن الوزراء وأعضاء كنيست وصحافيين قالوا إنه أصبح           
وتابعت أن كل شيء بدأ ينهار حوله دفعة واحدة، وأفلت العقال مـن             . »كيف يخمد الحرائق قبل اشتعالها    

يرون الغضب في الشارع، ويقرأون     «يده، وبات أعضاء حكومته وكتلته ال يخشون منه، مشيرة إلى أنهم            
، ويوجهـون   )نتخابـات االشـارة إلـى اال    (» الدم«العناوين، ويفحصون االستطالعات ويشتمون رائحة      

لقد بدأ موسم االنتخابات التمهيدية في الليكود، وليس مـن المـستبعد أن تكـون               .. االنتقادات ويسخرون 
  . »المعركة االنتخابية القادمة قد بدأت

 27/7/2011، الدستور، عّمان
  

   مجندات أوقفن أجهزة مراقبة على حدود لبنانأربعالجيش اإلسرائيلي يعتقل  .29
إلسرائيلي أن أربع مجندات اعتقلن اخيرا التهامهن بإغالق معدات خاصة بالمراقبـة فـي              أعلن الجيش ا  

  .مواقع قريبة من الحدود مع لبنان
االسرائيلية ان الجيش سيقدم المجندات اللواتي كن يعملن على تشغيل          " يديعوت احرنوت "وكشفت صحيفة   

ـ          ونقلـت  . للخطر" االمن القومي االسرائيلي  "هذه المعدات الى المحاكمة بتهم تتعلق بتعريض ما اسمته ب
الصحيفة عن متحدث باسم الجيش قوله ان اعتقال المجندات جرى مطلع الشهر الجاري بعـد ان أقـدمن            

  . على اغالق معدات المراقبة، االمر الذي منع جمع معلومات على الحدود مع لبنان
قائدهن بشكوى حول سلوكهن حيـث تعمـل        وفتح الجيش االسرائيلي تحقيقا في االمر معهن بعد ان تقدم           
  .المجندات في مجال المراقبة االستخبارية الميدانية العسكرية
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ان المجندات المعتقالت ابلغن قائدهن خالل التحقيق أنهن أقدمن على إغـالق أجهـزة   "وذكرت الصحيفة   
هـا خـالل    المراقبة بسبب ضغوط العمل الشديدة، حيث لم يستطعن تحمل هذه الضغوط التي عـشن في              

  ".العمل
 27/7/2011،  المستقبل، بيروت

  
  السلطات االسرائيلية تعلن حظر نشاط مجموعة اسالمية عربية اسرائيلية .30

 اعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية الثالثاء حظر نشاط مجموعة اسالمية تضم عربـا             :)ا ف ب   (-القدس  
  .ت استهدفت يهودا ومسيحييناسرائيليين متهمة بالدوران في فلك القاعدة وارتكاب اعتداءا

واوضح البيان الصادر عن مكتب وزير الدفاع ايهود باراك ان عناصر تابعين لهـذه المجموعـة التـي                  
واقروا بارتكاب اعمـال     "2009تعرف باسم انصار اهللا تورطوا في قتل سائق سيارة اجرة يهودي عام             

  ".عنف استهدفت مسيحيين ويهودا السباب دينية تحت شعار الجهاد
 بالمئة من سكان اسرائيل وهم يتحدرون من        20 مليون نسمة اي     1,3ويبلغ عدد العرب االسرائيليين نحو      

  .1948 الف فلسطيني بقوا في منازلهم وارضهم بعد اعالن دولة اسرائيل عام 160نحو 
 27/7/2011، القدس العربي، لندن

 
    ضخمة مطلع العام المقبل  أمريكية -  مناورات صاروخية إسرائيلية":جيروزاليم بوست" .31

 منـاورات   2012والواليات المتحدة أن تجريا مطلع العام المقبل        ” إسرائيل“قررت  : )آي.بي.أ  يو  .ب.د(
دفاعية صاروخية ضخمة تهدف إلى تعزيز التنسيق العملياتي بين األنظمة الدفاعية بهمـا، وذلـك فـي                 

  .مواجهة السعي اإليراني المتواصل المتالك أسلحة نووية
 2012سـتجرى مطلـع عـام،     ” كوبرا العرعر “أمس أن مناورات    ” جيروزاليم بوست “وذكرت صحيفة   

األمريكي للدفاع الجوي لالرتفاعات    ” ثاد“والدرع الحديدية، إضافة إلى نظام      ” 2أرو  “وبمشاركة منظومة   
  .المحمولة بحراً للدفاع ضد الصواريخ الباليستية” إيجيس“العالية ومنظومة 
والغرض من   .فة أن تتضمن المناورة إطالقاً فعلياً لصواريخ اعتراضية من هذه األنظمة          ورجحت الصحي 

” اإلسـرائيلية “المناورة هو إقامة البنية التحتية الضرورية لتحقيق التوافق بين أنظمة الدفاع الـصاروخية     
صـراع مـع    واألمريكية في حال قررت اإلدارة األمريكية نشر هذه األنظمة في المنطقة إذا ما حـدث                

  .إيران
 27/7/2011، الخليج، الشارقة

 
 الذهاب إلى األمم المتحدة  يبعدنا عن طريق السالم: المندوب اإلسرائيلي في األمم المتحدة .32

قال المندوب اإلسرائيلي فـي األمـم المتحـدة رون بروسـر إن             ): أ ف ب، رويترز، د ب أ، أ ش أ         (
المبادرات الفلسطينية فـي األمـم      «، مشيراً إلى أن     »قةاإلجراءات األحادية لن تجلب السالم إلى المنط      «

. »المتحدة ربما تثير الجاذبية عند البعض، إال أنها تبعدنا عن الطريق الحقيقي المؤدي إلى تحقيق السالم               
باسـم مـن تتحـدثون عنـدما        : أريد أن أتوجه بسؤال إلى المندوب الفلسطيني رياض منصور        «وتابع  

 .»معية العامة؟ باسم محمود عباس أم باسم حركة حماس؟ستتقدمون في أيلول إلى الج
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، مـضيفاً إنهـم     »الفلسطينيين يسعون جاهدين لكي يصبحوا أعضاء في األمـم المتحـدة          «وأضاف إن   
إال إنني اخشى إال يكون حل قيـام دولتـين          «وتابع  .»جاهزون لتحمل مسؤولية دولة في مستقبل قريب      «
 .»مضموناً) إسرائيلية وفلسطينية(

رت روزميري ديكارلو، نائبة مندوبة الواليات المتحدة لدى األمـم المتحـدة، الموقـف األميركـي                وكر
الطريقة الوحيدة لحل المشاكل المرتبطة بالوضع النهائي، وبينها مـسألتا الحـدود            «المعهود، معتبرة أن    

 .»واألراضي، هي في المفاوضات بين الطرفين وليس عبر منبر دولي مثل األمم المتحدة
 27/7/2011السفير، بيروت، 

  
  إعالن الدولة الفلسطينيةعدم  إلحتجاجاتاستعدادا " الفكاه"  تشتري مدفع"إسرائيل" .33

، جهزتـه لمواجهـة     "الفكـاه "أعلنت إسرائيل عن مدفع جديد أطلقت عليه اسـم          : )رصد (-المصريون  
على عدم إعـالن الدولـة      المتظاهرين الفلسطينيين في حال خروجهم إلى الشوارع، احتفاال أو احتجاجا           

، الـذي   "الفكـاه "اإلسرائيلية، فإن مدفع    " معاريف"وحسب صحيفة    .الفلسطينية المستقلة في سبتمبر القادم    
 .، حيث سيتم تشغيل المدفع ليلقي بقاذوراته على الفلسطينيين        "باصقة"حصل على اسمه تيمنا بأفعى كبيرة       

وقالـت  . ن هذا الطراز في شـهر سـبتمبر القـادم          مدفعا م  23اشترته إسرائيل مؤخرا، على أن تتسلم       
الصحيفة، إن المدفع الجديد يأتي في إطار استعدادات قوات االحتالل والـشرطة اإلسـرائيلية لمواجهـة                
األحداث المتوقعة في سبتمبر، خاصة أن إسرائيل ال تنوي االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية، وتخطـط                 

  . يةلالحتفاظ بقواتها في أراضي الضفة الغرب
 27/7/2011، المصريون، القاهرة

 
  أحد المستوطنين   مخزن لألسلحة داخل منزل:"معاريف" .34

أن الشرطة اإلسرائيلية ألقت القبض على أحد المستوطنين بتهمه القيام بأعمـال    " معاريف"ذكرت صحيفة   
القريبة " نهود هشرو "عنف، وخالل التحقيق معه أعترف أنه يمتلك مسدساً شخصياً في منزله في منطقة              

من مدينة كفار سابا، األمر الذي دفع بقوات الشرطة اإلسرائيلية إلى الـذهاب إلـى منزلـه مـن أجـل          
  .مصادرته

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الشرطة اإلسرائيلية تفاجئوا عندما وجدوا مخزنا لألسلحة داخل منزلـه               
 قطعة سالح من    12 مسدس و  38منزله  بعد فترة قليلة من عملية التفتيش عن المسدس، حيث وجد داخل            

 مخزننـا للرصـاص وآالف      46أنواع مختلفة بعضها سرق سابقاً من الجيش اإلسرائيلي، باإلضافة إلى           
جميع هذه  :" وعند استجواب المتهم حول الكمية الكبيرة من األسلحة التي يمتلكها أجاب           .الطلقات المختلفة 

  ".األسلحة ورثتها عن والدي
 27/7/2011، ريموقع عكا االخبا

  
   اليهود في جميع المحال التجاريةوالفصل بين العمال العرب يطالبون بكبار الحاخامات  .35

طالب عدد من كبار الحاخامات ورجال الدين بضرورة الفصل بين العمال العرب مـن جهـة                : هآرتس
أن هناك أجراس   والعمال اليهود من جهة أخرى في جميع المحال التجارية، وأشار هؤالء الحاخامات إلى              
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إنذار تقرع بسبب عمل كل من العرب واليهود مع بعضهم البعض، حيث تم الكشف أخيرا عـن وجـود                   
  .»رامي ليفي«عالقة غرامية بين أحد العمال العرب وعاملة يهودية في واحدة من فروع متجر 

 27/7/2011، العرب، الدوحة
  

  ت قانونية لتنشيط تهويد القدستعديالتجدد الحكومة اإلسرائيلية ومجموعة من الكنيست  .36
هذا ) يسرائيل بيتينو (جددت الحكومة اإلسرائيلية ومجموعة من أعضاء الكنيست برئاسة يسرائيل حسون           

بحيث يتيح تحويـل الحـدائق إلـى        " قانون الحدائق الوطنية  "األسبوع عملية التعديل في القانون المسمى       
االستيطانية التي تدير ما يـسمى      " إلعاد"نشاط جمعية   ويهدف التعديل إلى شرعنة     . جمعيات بملكية خاصة  

التي تضم مساحات واسعة من قرية سلوان، ما يعني تعميق نـشاطها            " الحديقة المحيطة بأسوار القدس   "بـ
  .في تهويد المنطقة

كما جاء أن عضو الكنيست حسون قد أقر، قبل عدة شهور، بأن هدف التعديل هو عرقلة مبادرة جمعيـة                   
، حيـث   "الحديقة الوطنيـة  "لـ" إلعاد" إلى تقديم التماس إلى العليا ضد استمرار إدارة جمعية           "عير عميم "

تضمن االلتماس أن الجمعية تعمل أساس على توسيع االستيطان اليهودي في داخـل األحيـاء العربيـة                 
  . ونقل عن حسون قوله إن عملية التعديل تأتي بالتنسيق مع وزارة جودة البيئة. المقدسية

  27/7/2011، 48قع عربمو
  

  كشف عن نفق جديد قرب المسجد األقصىتلجنة الدفاع عن سلوان  .37
كشفت لجنة الدفاع عن سلوان، عن نفق جديد يوصل بين مجمع عين سلوان متجها إلى الشمال : القدس

  .باتجاه السور الجنوبي للمسجد األقصى المبارك هو السابع في القرية
الموصل بين عين " الهوروباني"ي وادي حلوة في سلوان، وتحت الطريق ويمر النفق المشار إليه بح

  .سلوان الوقفية التاريخية والمسجد األقصى
ويتصل النفق مع قناة للصرف تربط بين البؤر االستيطانية في حي وادي حلوة بسلوان والتي يطلق عليها 

داخل باب المغاربة " دافيدسون"دي وتصل إلى ما يسمى متنزه اآلثار التلمو" مدينة داود"المستوطنون 
  .ويتجه إلى أسفل حائط البراق

  26/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اإلسرائيلية يقتحمان المسجد األقصى ويقومان بجولة مشبوهة  سلطة اآلثارومديرمستشار الحكومة  .38
 ظهر أمس الثالثاء كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان لها بعد: الناصرة ـ زهير أندراوس

النقاب عن أن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فينشطاين، قام باقتحام المسجد األقصى 
المبارك، وذلك عن طريق باب المغاربة، برفقة عدد من قوات االحتالل ومدير ما يسمى بسلطة اآلثار 

 مشبوهة في أنحاء متفرقة من المسجد اإلسرائيلية، شوقا دورفمن وعدد من مساعديه، وقاموا بجولة
األقصى، خاصة في منطقة مسطح المصلى المرواني، حيث ساحات البوابات العمالقة للمصلى 
المرواني، ثم قاموا باقتحام المصلى المرواني نفسه، ومسجد قبة الصخرة، وقد استغرقت جولتهم مدة 

  .ساعة وربع
  27/7/2011، القدس العربي، لندن
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   شهورستة شجرة خالل 4500 أتلف  اإلسرائيلي االحتالل:الفلسطينيةعة وزارة الزرا .39

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية تقريرها نصف السنوي حول االنتهاكات االسرائيلية في أراضي 
وكشفت االرقام عن اعتداءات على . وممتلكات المزارعين الفلسطينيين في محافظات الضفة هذا العام

 في المئة من مجموع 24 شجرة، شكلت ما نسبته 4414مثمرة فاق عددها اشجار زيتون وأخرى 
 في المئة من مجموع 6 بئرا، ونسبتها بلغت 18االنتهاكات، ذلك عدا عن اآلبار التي هدمت وقدرت بـ 

  .االنتهاكات
 وثائق العتداءات جرت خالل النصف االول من العام الحالي في 207وأبرز التقرير أنه تم حصر 

 انتهاك، وقام فريق من وزارة الزراعة بتوثيقها استنادا 301محافظات الضفة، تضمنت تسجيل مختلف 
  . إلى زيارات ميدانية

  27/7/2011، البيان، دبي
  

   االحتالل والمستوطنين قرية النبي صالحجيش خالل اقتحام اتإصاب .40
 قوات االحتالل وشبان نشبت عصر امس مواجهات عنيفة بين مجموعة من المستوطنين تحميها: رام اهللا

قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا بعد محاولة المستوطنين التسلل الى القرية ما دفع جميع شبانها الى 
واغلقت قوات االحتالل مداخل القرية . الدفاع عن انفسهم وقريتهم والوقوف في وجه الهجمة االسرائيلية

  .وفرضت طوقاً عسكرياً عليها
تالل قرية النبي صالح وبدأت باطالق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز اقتحمت آليات االح

المسيل للدموع والقنابل الضوئية في سماء القرية مستهدفة المنازل والمواطنين اآلمنين في بيوتهم وذلك 
 عاما والسيدة وجدان 75بدل ايقاف المستوطنين المعتدين واصيب خالل االعتداء فهيمة فرج التميمي 

 عاما وعشرات آخرون بحاالت االختناق بعد استهداف 20 عاما والفتاة اسماء ايوب 45ضا التميمي ر
  .منازلهم من قبل جنود االحتالل

  27/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   ملثمون يهاجمون منتجعاً سياحياً في غزة ويدمرون محتوياته:اإلنسانمركز الميزان لحقوق  .41
هاجم ملثمون مجهولون فجر امس منتجعا سياحيا في غزة وأحرقوه : وكاالت –ان رام اهللا ـ أحمد رمض

 30في بيان، إن نحو " الميزان لحقوق اإلنسان"وقال مركز  .ودمروا محتوياتهم قبل أن يفروا من المكان
شخصاً ملثمين ويستقلون جيبات من أنواع مختلفة اقتحموا منتجع حدائق باريس شرق مدينة غزة عند 

قاموا بتقييد أحد حراس المصيف فيما تمكن اآلخر من الفرار "وأضاف أن المسلحين . عة الثالثة فجراًالسا
قبل أن يشرعوا بحرق موجودات المنتجع البالغة مساحته تسعة دونمات، حيث أحرقوا مطابخ المصيف 

  ".األربع، وثالث غرف باإلضافة إلى المعرشات، وحطموا الجزء المخصص للنارجيلة
حطم المسلحون طاوالت المنتجع وكراسيه وأحرقوها، واستمرت عملية تدمير المنتجع نحو ساعة من كما 

  .الزمن، قبل انسحابهم من المكان
  27/7/2011، المستقبل، بيروت
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   في مطار بن غوريون في اللد  حنا اهللاعطا تفتيش مهين للمطران .42
  قيام السلطات اإلسرائيلية48 المحتلة عاماستنكرت الفعاليات السياسية والدينية في فلسطين :القدس

  .باالعتداء على حرمة وحقوق المطران العربي عطا اهللا حنا أثناء سفره عبر مطار بن غوريون في اللد
وبعثت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي األرثوذكسي رسالة شديدة اللهجة الى مدير عام ما يعرف بسلطة 

ار بن غوريون، تطالب فيها بتقديم اعتذار مكتوب وااللتزام بعدم المطارات في إسرائيل، ومدير مط
  .تكرار التفتيش المهين الذي أخضع له المطران

وكان عطا اهللا قد تعرض إلهانات خالل عملية تفتيش مهينة وعنصرية أثناء توجهه للبرازيل، استمرت 
  . مثيلساعات استهدفت شخصيته الدينية واالجتماعية بشكل لم يسبق له3حوالي 

قال شوقي حبيب أن اللجنة التنفيذية لن تسقط هذا الموضوع عن جدول أعمالها حتى ترى مطالبها قد 
تحققت، وانها لن تتوانى عن التوجه الى كل هيئة محلية او دولية لوقف هذا التصرف العنصري والمهين 

  .لرجال الدين وعلى رأسهم المطران عطااهللا حنا
  27/7/2011، الخليج، الشارقة

  
     قدرتها على النطق فلسطينية ُيفقدون ونمستوطن .43

فقدت شابة فلسطينية النطق بعد قيام قطعان مستوطنين بمهاجمة المركبة التي كانت تستقلها، الليلة قبل 
  .الماضية، شمال مدينة رام اهللا أثناء توجهها إلى قريتها بيت ريما

بمهاجمة المركبة ” حلميش“ قطعان من مستوطني قام“)  عاما19ً(وقالت عائلة الفتاة رناد وليد مسحل 
التي كانت تستقلها وحطموا زجاج المركبة وأشهروا السالح بوجه من فيها األمر الذي أدى إلى إصابتها 

  . ومن معها بجراح جراء تطاير الزجاج، فيما فقدت رناد النطق نتيجة الصدمة التي تعرضت لها
  27/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   يؤيدون التوجه لألمم المتحدة  الفلسطينيينمن % 65 :استطالع .44

في أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني أعده الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني : القدس
 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة 1001الستطالع الرأي وشمل عينة عشوائية مكونة من 

سالم فياض لرئاسة . يرشحون د%) 50.3(ة وقطاع غزة، جاء فيه أن الغربية، بما فيها القدس الشرقي
  .من الضفة الغربية%) 60.4(من قطاع غزة، و%) 63.2(الحكومة االنتقالية القادمة منهم 

بعض الناس يؤيدون قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالذهاب إلى مجلس «وحول سؤال 
مين العام لألمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على عضو األمن ليقدم طلباً عبر األ

أجاب » أي من الرأيين أقرب إلى وجهة نظرك؟. كامل في اُألمم المتحدة، والبعض اآلخر يعارضون ذلك
أجابوا % 3.1اعارض الذهاب إلى األمم المتحدة، % 31.5أؤيد الذهاب إلى األمم المتحدة، %) 65.4(
  .»ال رأي لدي«

من الجمهور الفلسطيني أن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة سيضر بالمصلحة الوطنية % 72.2وقال 
    .عن إجابة السؤال% 7.5عكس ذلك، وامتنع % 20.3الفلسطينية، في حين قال 

  27/7/2011، الدستور، عّمان
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  بفعل القبور الوهمية" مقبرة يهودية" إلى سلوانتحذيرات من تحّول  .45
، من تصعيد عمليات زراعة قبور يهودية "لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان"حذّرت : دسالق

وهمية كانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قد شرعت بتنفيذها مؤخراً في بلدة سلوان جنوب المسجد 
  ".تزوير تاريخ البلدة وتهويدها"األقصى المبارك، بهدف 

، إلى ازدياد )26/7(صريحات صحفية أدلى بها اليوم الثالثاء ونوه عضو اللجنة فخري أبو دياب في ت
أعداد القبور اليهودية الوهمية الموجودة في محيط أحياء بلدة سلوان بشرقي مدينة القدس المحتلة وداخل 

هذه القبور أصبحت تزحف وتتغلغل بشكل "تجمعاتها السكنية، ال سيما في حي وادي الربابة، وأضاف 
  . ، حسب تعبيره"مقبرة يهوديةسيحول كل سلوان ل

  26/7/2011قدس برس، 
  

  في األغوار الشمالية" المالح" ينذر بهدم عشرة مساكن ألهالي  اإلسرائيلياالحتالل .46
قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بتسليم عشرة إخطارات عسكرية إلزالة عدد من الخيام : نابلس

شمال الضفة (ح في األغوار الشمالية، بمحافظة طوباس والمنشآت والمساكن التابعة ألهالي منطقة المال
وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية، عارف دراغمة، إن سلطات ). الغربية المحتلة

، على تسليم إخطارات بإزالة خيام ومساكن عشرة من مواطني )26/7(االحتالل عمدت اليوم الثالثاء 
ل اإلسرائيلي يعمد منذ فترة للتضييق على بدو األغوار الشمالية، من نوه إلى أن االحتالو. منطقة المالح

خالل مالحقة الرعاة المتنقلين في المنطقة باستمرار في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين اليهود بالبناء 
  .والتوسع على هذه األراضي التي تقدر بآالف الدونمات، على حد قوله

يلي يسيطر على حوالي سبعين في المائة من أراضي منطقة المالح، ويتم وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائ
  .استغاللها كمساحات إلجراء التدريبات العسكرية لقوات الجيش اإلسرائيلي

  26/7/2011قدس برس، 
  

  ستكمال بناء جدار الفصل العنصري ال واسعة من أراضي الولجة مساحاتاالحتالل يجّرف : بيت لحم .47
، قرية الولجة في محافظة بيت )26/7(وات االحتالل االسرائيلي صباح اليوم الثالثاء اقتحمت ق: بيت لحم

، وشرعت بتجريف مساحات من أراضيها الزراعية لصالح )جنوب الضفة الغربية المحتلة(لحم 
  .مخططات استكمال بناء جدار الفصل العنصري على هذه األراضي

، عالء الدراس، أن جرافات وآليات االحتالل "االستيطاناللجنة الشعبية لمقاومة الجدار و"وأوضح عضو 
اإلسرائيلي شرعت منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية الولجة 

  .المزروعة بالصنوبر وأشجار الزيتون المثمرة
  26/7/2011قدس برس، 

  
  قطاع غزةالركود يعم أسواق و... سلسلة أزماتتخلقرواتب موظفي السلطة  .48

 شملت أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مختلف مناحي الحياة في قطاع : سمية درويش-غزة 
  .غزة، وأضرت بآالف األسر، والحركة الشرائية في األسواق التي باتت تعاني ركودا غير مسبوق
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القطاع  ألف موظف في 160خالل شهر يوليو الجاري، نصف راتب لنحو ” رام اهللا“وصرفت حكومة 
العام من الضفة الغربية وقطاع غزة عن شهر يونيو الماضي، دون أن تكشف النقاب عن موعد صرف 

  .النصف الثاني
ويشعر اآلالف من الموظفين، بالقلق من كيفية تدبير أمور حياتهم، خاصة عقب تصريحات لمسؤولين في 

  .السلطة حول األزمة المالية، وان األمور تسير إلى األسوأ
 التجار وأصحاب المحال التجارية، من ركود الحركة الشرائية في األسواق، معربين عن تخوفهم ويشكو

من استمرار الركود وضرب بضائعهم، السيما أن أغلبيتهم امتألت مخازنهم بالبضائع ولوازم شهر 
  .الصوم والعيد

  26/7/2011، الجريدة، الكويت
  

  ة صهيونيةأمريكا مستعمرة إسرائيلي: في كتاب لحسني عايش .49
لعّل أفضل قراءة لكتاب الباحث والمفكر األستاذ حسني عايش هي البدء بالصفحة األخيرة  :أسعد العزوني

ألن في هذه الصفحة، الضالة الكبرى التى يجب أن يعرفها " كلمة الغالف األخيرة "  بعنوان 350ورقمها 
 األمريكية، وأن العالقة بين إسرائيل -ة الجميع، ويضعوها نُصب أعينهم لتفسير لغز العالقات اإلسرائيلي

  .وأمريكا هي ليست وجه الشبه الذي يقول إن إسرائيل وأمريكا قامتا على أنقاض الغير
إن أمريكا ليست دولة حرة، وإنما يملى عليها بخصوص : 5ويقول عايش في مقدمته بالصفحة رقم 

ي الحركة األمريكية، واصفاً أمريكا بأنها هي التي تتحكم ف) اإليباك( الصراع في الشرق األوسط ألن 
  . صهيونية، وبذلك ينفي مقولة إن اسرائيل مجرد أداة بيد أمريكا-مستعمرة إسرائيلية 

ويذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن تحرير فلسطين من إسرائيل والصهيونية يعني تحرير أمريكا والبشرية 
األمريكي نعوم تشومسكي الذي يعترف بحق ) اليساري( ر في نهاية المطاف منهما، غامزاً من قناة المفك

ولعّل الحرز الحريز الذي يحمي عايش فيما يذهب إليه في هذا الكتاب هو أن . إسرائيل في الوجود 
  .جميع مصادره التي استقى منها معلوماته هي يهودية وصهيونية وأوروبية وأمريكية

  27/7/2011، الراية، الدوحة
  

  لفلسطيني يحيى يخلفا للكاتب" جنة ونار"رواية  .50
للكاتب الفلسطيني يحيى يخلف، » جنة ونار«في القاهرة رواية » الشروق«صدرت عن دار : القاهرة

ويقدم الناقد فيصل دراج للرواية بقوله إنها عن .  صفحة401بغالف للفنان التشكيلي خالد الحوراني، في 
ة يحيى يخلف وحدت بسخاء نبيل بين جغرافية ويضيف دراج أن رواي. روح فلسطين في جميع األزمنة

فلسطين وتاريخها، مجسدة معنى األرض في فصولها المتوالدة، متوقفة أمام القرى الباقية والقرى 
وهي رواية عن قوة االنتماء . الدارسة، وذاهبة إلى موروث حضاري قديم، ال يزال يتناتج حتى اليوم

جداده وصنعه أجداده، أكان مقيماً ومقاوماً فوق أرضه، يتحدى التي تربط الفلسطيني بالمكان الذي صنع أ
، كما يقول دراج، هي رواية »جنة ونار«. االحتالل الصهيوني أم وزعه الشتات على مناف متعددة

الهوية الوطنية الفلسطينية بامتياز تحيل على األرض والتاريخ والعذاب وبطولة القيم، وتنتهي إلى جوهر 
ويضيف . اته عن جماله، كما لو كانت فلسطين جماالً مستديماً ال تهزمه األزمنةفلسطيني تصرح شخصي

دراج أن يحيى يخلف ترجم جمال بالده في هذه الرواية بنسق من الشخصيات الجميلة التي تتصرف 
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جنة «وينتهي دراج إلى القول بأن يحيى يخلف أنجز في رواية . بحياتها وال تدع شقاء الحياة يتصرف بها
وثيقة روائية فلسطينية استثنائية تحاور أكثر من ذاكرة وتحتفي بروح فلسطين، كما كانت وكما » ونار

  .يجب أن تكون وتضيف إلى رواية الفلسطينية نصاً مبدعاً جديداً
  27/7/2011، الحياة، لندن

  
   هرفض لقاءوي ورئيس حكومتها "إسرائيل" غاضب من مواقف األردن عاهل: "الجريدة" .51

اهللا الثاني رفض في الفترة       من مصادر موثوق بها أن العاهل األردني الملك عبد         "الجريدة"ت  علم: القدس
وكان نتنياهو أوفد مبعوثاً خاصاً طالباً لقاء الملك        . األخيرة لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو      

  .ل أعمالهوعلل الملك رفضه باكتظاظ جدو. سراً في العقبة، إال أن الرد كان سلبياً
 ورئيس الحكومة في مـا يتعلـق        "إسرائيل" غاضب من مواقف     العاهل األردني وأوضحت المصادر أن    
 الفلسطينية، ومن تصريحات مقربين من نتنياهو عن أن األردن هو فلسطين،            - بالمفاوضات اإلسرائيلية 

ائيلية وكـأن األردن    وكذلك من موقف نتنياهو من غور األردن وإصراره على إبقائه تحت السيادة اإلسر            
  .سيكون متعاوناً مع إسرائيل في تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية المقترحة
 األردنية جيدة، وإن إسرائيل ال      -مصادر إسرائيلية عقبت على الموضوع بالقول إن العالقات اإلسرائيلية        

األمنيـة منهـا، وإن     تنشر طبيعة اللقاءات أو الحديث المتواصل بين الجانبين في شتى المجاالت خاصة             
هناك سفارة أردنية في تل أبيب وأخرى إسرائيلية في عمان والعالقات مستمرة، إال أن أوسـاطاً أمنيـة                  
إسرائيلية ال تخفي قلقها من الوضع الراهن في األردن، معتبرة أن النظام األردني يعاني أزمة جدية على                 

  .يحرج الملكالصعيد الداخلي، ومشيرة إلى أن أي تدخل إسرائيلي قد 
27/7/2011، الجريدة، الكويت  

  
   عن تغيير اسمها  "االونروا" عدول إلى أدت األردنيةالجهود : الفلسطينيةدائرة الشؤون  .52

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة المهندس محمود العقربـاوي إن جهـوداً              :  بترا –عمان  
عن تعـديل مـسماها وإعـادة       » االونروا«الغوث الدولية    عن عدول وكالة     أسفرتحثيثة بذلتها الدائرة    

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي الـشرق           «استخدام المسمى األصلي وهو     
  .أمسوذلك بحسب الخطاب الرسمي الذي تسلمه المهندس العقرباوي من المفوض العام للوكالة » األدنى

27/8/2011، الدستور، عّمان  
  

   لألراضي الفلسطينية  "الخيرية الهاشمية"وصول قافلة مساعدات سيرتها  .53
وصلت األراضي الفلسطينية ظهر امس الثالثاء قافلة مساعدات أردنية سـيرتها الهيئـة             :  بترا –رام اهللا   

 شـاحنة محملـة بطـرود غذائيـة         12وتتكون القافلة من    . الخيرية االردنية الهاشمية للشعب الفلسطيني    
حيث سيتم توزيع هذه المساعدات على المواطنين الفقـراء          لمكفوفين على طريقة نظام بريل،    ومصاحف ل 

  . والمحتاجين في جميع محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة 
27/8/2011، الدستور، عّمان  
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  إسرائيليين يسحب رعايته لمؤتمر بسبب مشاركة سابقرئيس وزراء أردني  .54
علن رئيس الوزراء االردني األسبق عدنان بدران امس الثالثـاء سـحب رعايتـه              أ:  يو بي آي   -عمان  

' كـومن بونـد   '، الذي تنظمه جمعية شباب بال حدود ومعهـد          'حل النزاعات عبر حوار الثقافات    'لمؤتمر  
مؤتمر شبابي  'األمريكي في العاصمة األردنية من بداية األسبوع الحالي، وذلك بعد أن تحول المؤتمر من               

  .بحسب بيان أصدره مكتب بدران' لجة ظاهرة العنف إلى مؤتمر ذي صبغة تطبيعيةلمعا
وأشار البيان الى أن بدران تفاجأ مثلما تفاجأ معظم المشاركين بالمؤتمر ومنهم األمـين العـام لمبـادرة                  
المثقفين العرب لنصرة فلسطين عاطف القيسي، من ان المشاركين األجانب ممن يحملون جوازات السفر              

  .ألمريكية واإليطالية وحتى العراقية يحملون جنسية مزدوجة وهي اإلسرائيليةا
  27/7/2011، القدس العربي، لندن                                                        

  
   ستمس بالمقابلا منشآتهفإن المساس بالمنشآت اللبنانية "إسرائيل"إذا حاولت : نصر اهللا .55

ـ اعتبر األمين الع   السيد حسن نصر اهللا في كلمة ألقاها مساء أمس عبر شاشة عمالقـة             » حزب اهللا «ام ل
، الذي أقيم في ملعب     2006لمناسبة الذكرى الخامسة لحرب تموز      » الكرامة واالنتصار «خالل مهرجان   

 اهتـزاز  2006الراية في الضاحية الجنوبية وشارك فيه عشرات آالف المواطنين، أن أهم نتائج حـرب     
  .  تحاول ترميمها حتى اآلن من دون جدوى"إسرائيل"ة بين شعب االحتالل وجيشه، التي ال تزال الثق

أما في موضوع النفط والغاز، فقال نصر اهللا ان لبنان لديه فرصة كبيرة ليصير دولة غنية، إذ لديه فـي                    
ون وتحـسين   مياهه ثروة وطنية هائلة من نفط وغاز إذا ما تصرف بمسؤولية فلدينا فرصة لـسد الـدي                

االقتصاد، داعيا الحكومة إلى اإلسراع بالعمل الجدي في ترسيم الحدود البحرية التي هي من مـسؤوليتها                
 وكل من يحاول المساس بالمنشآت      "إسرائيل"والبدء بالتنقيب، والمقاومة ستتصرف بناء على ذلك، محذرا         

إلى جانب قدرته على حمايـة الـشركات        اللبنانية من أن منشآتهم ستمس بالمقابل، ولبنان قادر على ذلك           
  . التي ستأتي إلجراء المناقصات والعمل بالتنقيب

27/7/2011،    السفير، بيروت  
  

   عند المدخل الجنوبي لصيدايستهدف الكتيبة الفرنسية  جديدالعتداءيتعرض " اليونيفيل" .56
عتداء جديـد أعـاد طـرح       الى ا » اليونيفيل«الجنوب في اطار    في  تعرضت أمس القوات الدولية العاملة      

االسئلة حول خلفيات هذا المسلسل المتواصل من الهجمات على القوات الدوليـة، بجنـسياتها المختلفـة،                
والذي استهدف هذه المرة الكتيبة الفرنسية عند المدخل الجنوبي لصيدا، حيث وقع انفجار قرابة الـسادسة       

جانب الطريق البحري قرب محطة لتعبئة الغاز       مساء، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة كانت مزروعة الى           
تابعة للكتيبة الفرنسية، كانت تسير في مقدمـة        » ماللة«جنــوب المدينة، وهي استــهدفت ناقلة جند       
  . قافلة دولية اثناء توجهها من الناقورة الى بيروت

عالجة، وصـفت   وأدى االنفجار إلى سقوط خمسة جرحى فرنسيين نقل ثالثة منهم الى مستشفى حمود للم             
اصابة أحدهم بالخطرة لكن مستقرة، بينما تمت معالجة جريحين آخرين في مكان االنفجار من قبل طبيبة                

  . فرنسية
وفيما ضربت عناصر من الجيش اللبناني طوقا امنيا حول مكـان االنفجـار، أكـدت مـصادر امنيـة                   

 لكون االنفجار زرع فـي قلـب        ان السبب في عدم ارتفاع عدد االصابات وخطورتها يعود        » السفير«لـ
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وعلمـت  . التراب االسود الى جانب الطريق، ما ادى الى امتصاص قوة االنفجار التي توغلت في التربة              
  .تي. ان. تي«ان وزن العــبوة هو ستة كيلوغرامات من الـ» السفير«

27/7/2011، السفير، بيروت  
  

  لج ملف السالح الفلسطيني دفاعية ويعااستراتيجية ينتج الحوار":  آذار8"نواب في  .57
مصلحة الجميع تقتضي الدخول في مسار الحوار، من أجل معالجة كل           "امس، أن   "  آذار 8"رأى نواب في    

معالجـة موضـوع اإلسـتراتيجية      "، مشددين على أن     "الملفات العالقة، ال سيما ملف السالح الفلسطيني      
  ".وار نية جدية للدخول في الحتوافرتالدفاعية أمر ممكن إذا ما 

27/7/2011، المستقبل، بيروت  
  

   العربية لتسديد التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينيةالدولمجلس الجامعة يدعو  .58
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الدول العربية التي لم :  بترا–القاهرة 

.  لتمكين السلطة من سداد رواتب موظفيهاباإليفاء اإلسراع إلىتف بالتزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية 
 عقد أمس لمناقشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية عن شكره طارئ المجلس في ختام اجتماع وأعرب

 في دعم موارد صندوقي األقصى  جزئياًأو  بكل التزاماتها ومساهماتها كلياًأوفت الدول العربية التي إلى
  للصندوقين وفقاًاإلضافي وفي تقديم الدعم 2000 لقرارات قمة القاهرة عام قاًوانتفاضة القدس وف
  .2002مقررات قمة بيروت 

واستمع المجلس خالل .  لدعم موازنة السلطة مليون دوالر شهريا55ًوكانت قمة بيروت قد قررت تقديم 
 إلىي حضر االجتماع اجتماعه الذي عقد بطلب فلسطيني من رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذ

  .شرح للظروف المالية التي تواجه السلطة والصعوبات الحادة التي واجهتها خالل األشهر الماضية
  27/7/2011، عمان، الدستور

  
  القضية الفلسطينية أهم القضايا للخارجية المصرية:  عمرومحمد وزير الخارجية المصري .59

 الخارجية، أن مصر ستقدم أشكال العون كافة لمساندة أكد محمد كامل عمرو، وزير.): أ.ش.أ( –القاهرة 
وقال الوزير، خالل . 1967حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 

لقائه سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، إن القضية الفلسطينية هي أحد أهم القضايا الرئيسية للسياسة 
 فلسطين تحتل هذا الموقع وهذه المرتبة من االهتمام في جميع المحافل الدولية الخارجية المصرية، وأن

  .من قبل المسؤولين المصريين كافة
ومن جانبها قالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح لها، إن 

 التسوية السياسية، وكذلك التحرك اللقاء تناول تطورات عملية المصالحة الفلسطينية والجهود على مسار
المطروح في األمم المتحدة في الخريف المقبل، وذلك في إطار التنسيق المصري الفلسطيني المستمر في 

وذكرت السفيرة أن  .هذه الموضوعات حتى يتسنى الحصول على االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية
 السلطة الفلسطينية، وأشكال الدعم المتوقع من جميع اء تناول األزمة المالية التي تمر بها حالياًاللق

  .الشركاء، وعلى المستويات كافة
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وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد أن مصر ستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على حشد الجهود 
  . المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينيةالعربية والدولية من أجل التوصل إلى حل األزمة

  27/7/2011الشروق، القاهرة، 
  

  "إسرائيل" من نووي للحد تحشد  العربيةالجامعة .60
كلف مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ، أمس، على مستوى المندوبين الدائمين  :القاهرة

زم إلنجاح القرار العربي الخاص بالحد من المجموعة العربية في فيينا باإلسراع في حشد الدعم الال
وطلب المجلس في قرار أصدره، أمس، المجموعة العربية بالتحرك بشكل  .القدرات النووية اإلسرائيلية

جماعي وبمواقف موحدة، مع ضرورة التقيد بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستويين القمة 
 54 القرار العربي الذي سبق تقديمه إلى الدورة والوزاري بهذا الشأن، واإلبقاء على نص مشروع

  .55، لعرضه على الدورة للمؤتمر العام للوكالة الدولية مع تحديثه إجرائياًً
  27/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   من تسلم السلطة"اإلخوان" سيمنع المصرّيالجيش : دراسة إسرائيلّية .61

عصر عدم اليقين، : ن الشرق األوسط الجديدفي بحث جديد جاء تحت عنوا: زهير أندراوس -الناصرة 
إفراييم كام، نائب المدير العام لمركز دراسات األمن القومي، إن عدم اليقين . قال الخبير اإلسرائيلي، د

ما يزال يهيمن على صورة المنطقة بعد الزعزعات التي أصابتها بالثورات، وبالتالي يطرح ثالثة 
يرى كام، الذي شغل منصب مدير قسم األبحاث في شعبة . ستقبالًًسيناريوهات مختلفة، قد تتحقق م

االستخبارات العسكرية، أن الطاقة الكامنة النفجار الغليان في دول عربية كثيرة كانت موجودة منذ زمن 
بعيد، وأن كثيرين في العالم العربي طالبوا بالتغيير وتحقيق المشاركة في الحكم على نحو يطور المجتمع 

ع حقوق الفرد ويضائل الفسادويحسن الوضع االقتصادي، ويوس.  
وقد ساعدت الثورة المعلوماتية في تنمية اإلرادة باتجاه هذه األهداف واستشهد كام بالثورة في إيران التي 
قال إنّها دللت على أن الجماهير تستطيع إسقاط النظام، لكن حالة إيران اعتبرت شاذة ألنه كانت لها 

 تالءم بالضرورة ظروف الدول العربية، وبرأيه، كان الثقاب الذي أشعل اللهب كان في ظروف خاصة ال
دولة عربية غير مركزية وهي تونس، لكنها تحولت إلى مركزية أو نموذج، حيث إن نجاح الجماهير في 

رة على تونس في إسقاط نظام زين العابدين بن علي سريعاً، أثبت للجماهير في دول أخرى أنها تملك القد
التغيير، ومن هنا انتشر الحريق سريعاً فأسقط نظام مبارك في مصر، وجعل مستقبل نظام معمر القذافي 

 دولة عربية أخرى 12في ليبيا مشكوكاً فيه، وفي سورية، وولّد موجة مظاهرات واضطرابات في نحو 
  .وفي إيران

ان إلى اآلن، ألن مصر هي الدولة ويعتقد الباحث أن سقوط نظام مبارك هو أهم نتيجة لموجة الغلي
العربية األهم، والتطورات فيها ستؤثر في دول أخرى، وألن ما يحدث فيها سيؤثر أيضاً في توازن 
القوى اإلقليمي، وفي عالقتها بالواليات المتحدة وإسرائيل، وإذ يعطي الجيش فاعلية كبرى في تحديد 

) الضباط األحرار(زي في النظام المصري منذ ثورة المسار، فإنه يستند إلى كون الجيش عنصر قوة مرك
 صار يحظى بشعبية كبيرة في مصر، وال يكاد يوجد شك في أنّه بعد 1973 ومنذ حرب 1952عام 

إنشاء النظام الجديد سيظل الجيش عامالً مركزياً في مصر، وفي أن النظام القادم سيضطر إلى التوصل 
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هل الجيش مستعد لقيادة : ويتساءل الباحث. مصالحه المهمةإلى تفاهم معه يحافظ على منزلته وعلى 
مصر إلى الديمقراطية؟ ويجيب بأنّه يعتقد أن الجيش مستعد لقيادة تغييرات وإدخال إصالحات سياسية 
ما، لكن ال يزال عمقها غير واضح، فالجيش كان متصالً كثيراً بنظام مبارك وليس هو الجسم المثالي 

 حقيقية، وأن اهتمام الجيش اليوم هو الحفاظ على االستقرار ومنع العنف واالهتمام للقيادة نحو ديمقراطية
بمكانته في النظام وصد جهات متطرفة عن قيادة النظام، وقد يشاء الجيش أيضاً صد جهود نشطاء 
ديمقراطية لنقض رموز القوة التي امتلكها في يديه تحت حكم مبارك، وأن تساعده قوته وشعبيته في 

، كل ذلك ال يتساوق مع التحول الديمقراطي الكامل، وبالتالي قد يمكّن الجيش من تطور سياسي ذلك
انتخابات حرة نسبياً، وتوسيع الحرية السياسية، : تدريجي حذر معتدل تجري في نطاقه تغييرات مهمة
  .وشفافية الجهاز السياسي ومضاءلة الفساد، على حد قوله

 اآلن إلى أي حد سيتعمق المسار الديمقراطي في مصر، بل ال يستبعد لكن الباحث ال يرى بوضوح حتى
أن يستعمل الجيش أو عناصر أخرى تحظى بقوة سياسية بعد انتخابات حرة نسبياً، القوة لتقييد حقوق 
الفرد واألقلية ولبناء قوتها هي، لكن السؤال المهم، بنظر الباحث وكثيرين، يتعلق بمدى قوة اإلخوان 

ي نظام الحكم المقبل، حيث إن قوتهم الحقيقية ليست واضحة، ويقدر أن اإلخوان لن يحرزوا المسلمين ف
في انتخابات حرة أكثرية لكنهم سيصبحون حزباً كبيراً ألنهم الجسم السياسي األكثر تنظيماً في مصر، 

اد النظام ويملكون موارد مالية كبيرة، ويحظون بعدد واسع من األنصار، ومن جملة أسباب ذلك اضطه
السابق لهم، ومن هنا تأتي إمكانية مشاركة الحركة في حكومة تنشأ بعد االنتخابات وإن لم يقودوها، وال 
ينوي الجيش منعهم من المشاركة في االنتخابات، لكنه لن يؤيد دولة دينية، ولهذا يبدو أنه سيعارض 

  .إنشاء نظام حكم بقيادة اإلخوان إذا أصبحوا الحزب األكبر
فًا إلى ما ذُكر أعاله، يستبعد الباحث كام أن ينشأ في مصر نظام كنظام إيران، ففي مصر يتحدثون مضا

أكثر عن نظام يؤلف بين الهوية اإلسالمية المعتدلة والحداثة، وفي حال توصل اإلخوان إلى موقع ذي 
ئيل أو أن يلغوا اتفاق قرار في النظام القادم فإن االحتمال ضعيف أن يقودوا مصر إلى الحرب مع إسرا

، لكنهم قد يعرضوها على استفتاء شعبي كما اقترحوا، أن يفرغوها من المضمون قدر )كامب ديفيد(
  .المستطاع وأن يتخذوا موقفًا يؤيد حركة حماس في قطاع غزة

عدم : نوخلص كام إلى القول إن عالقات النظام القادم في القاهرة قد تتأثر بالواليات المتحدة باعتباري
االستغناء عن المساعدة االقتصادية، منها علماً أن للجيش المصر عالقات وثيقة بالجيش األمريكي، ومن 
المعقول، بنظر الباحث، االفتراض أن الجيش المصري لن يضر بها، في حين أنه سيكون واضحاً لمصر 

عبرية، أما االعتبار الثاني أن أن استمرار المساعدات مرتبط بالمحافظة على عالقات السالم مع الدولة ال
قسماً كبيراً من الشعب المصري ال يوالي الواليات المتحدة بسبب تأييدها إلسرائيل وغزوها للعراق، 
وعلى العموم قد يكون النظام القادم أقل صداقة للواليات المتحدة مما كان نظام مبارك، وستحتاج اإلدارة 

الصالت بينهما، وقد بدأت تعمل في هذا االتجاه، على حد تعبير األمريكية إلى أن تبني من جديد بعض 
  .كام

  27/7/2011، لندن، القدس العربي
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  "إسرائيل"أخرى من تستعيد ثالثة و مراكب لصيادين فلسطينيين خمسةمصر تسلم  .62
صرح مصدر أمني بميناء العريش البحري أمس، أن البحرية اإلسرائيلية قامت :  حاتم البلك-العريش 

تسليم السلطات المصرية ثالثة مراكب صيد كانت قد ضلت طريقها في البحر ودخلت المياه اإلقليمية ب
  . اإلسرائيلية منذ فترة

كذلك قامت السلطات المصرية في ميناء العريش البحري بتسليم وإعادة خمسة مراكب فلسطينيين من 
  . لى ميناء العريش البحري منذ عدة أيامقطاع غزة دخلت المياه اإلقليمية المصرية وتم ضبطها وسحبها إ

  .  الجدير بالذكر أن هذه المرة األولى التي يتم فيها إعادة مراكب فلسطينية إلى أصحابها
  27/7/2011، القاهرة، المصريون

  
  "إسرائيل"سعف نخيل سيناء محظور على  .63

ك قراره بمنع تصدير الوهاب مبرو  جدد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد: مصطفى سنجر-سيناء 
 التي تتصدر الئحة الدول المستوردة "إسرائيل"سعف النخيل إلى الخارج، ويسري قرار الحظر على 

جاء ذلك بعد مخاطبة نشطاء في حركة ثوار سيناء بالعريش للمحافظ لتفعيل قرار حظر . لسعف النخيل
 ألف سعفة 837 الماضي قرابة وصدرت محافظة شمال سيناء العام. "إسرائيل"تصدير سعف النخيل إلى 

  . وأوروبا"إسرائيل"نخيل إلى 
  26/7/2011الجريدة، الكويت، 

  
  عالقات جوبا مع تل أبيب ال تقلق الخرطوم :السودانيمستشار الرئيس  .64

 مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر . لم يستبعد د: محمد طالب األحمدي- السودان
ة، وزير الخارجية األسبق في حوار أجرته عكاظ في الخرطوم عودة الوحدة بين البشير للشؤون الخارجي

لسنا قلقين، وليس لدينا " : قال"إسرائيل"وعن العالقات الدبلوماسية والتعاون بين جوبا و. دولتي السودان
ظر مشكلة في أن تكون للجنوب عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، أو تعاون معها، لكن ستكون لنا وجهة ن

أخرى إذا كان هذا التعامل موجها ضد الشمال، أو إذا كان للجنوب ارتباط بقوى معادية لنا في الغرب، 
أن دولة الجنوب حرة  وعن أسباب الخوف على الرغم من إعالن السودان ."خاصة في الواليات المتحدة

. سقاط النظام في السودانألن تلك القوى أعلنت أن سياستها وهي إ" :قال" إسرائيل"في إقامة عالقات مع 
  ."وبعيدا عن أمريكا سنختلف مع جوبا إذا كانت حاضنة للقوى المتمردة في الشمال

  27/7/2011عكاظ، جدة، 
  

  مساعدات في مجالي الزراعة والبنى التحتيةنحتاج : "إسرائيل "فيقنصل جنوب السودان  .65
 من رجال األعمال اإلسرائيليين سيتوجه  وفداً قالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة األربعاء إن:القدس المحتلة

  .ولين في أول حكومة لهذه الدولةؤإلى جنوب السودان خالل األيام القليلة القادمة لالجتماع بالمس
بيث تيانغ من المحامي اإلسرائيلي عادي براونشتين " إسرائيل"وطلب القنصل المعين لجنوب السودان في 

وصرح ". إسرائيل"حتى تبني قرار إقامة سفارة لجنوب السودان لدى " إسرائيل"رعاية مصالح بالده في 
  . إلى مساعدات في مجالي الزراعة والبنى التحتيةن جنوب السودان يحتاج أوالًًأالمحامي براونشتاين ب

  27/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 



  

  

 
 

  

            30ص                                     2218:                العدد27/7/2011اء ربعاأل :التاريخ

 "إسرائيل"لعمليات الفدائية ضد  ال يمكن تشبيه بين اإلرهاب ضدنا وا: في تل أبيبسفير النرويج .66
أن الحادث اإلرهابي في العاصمة النرويجية أوسلو لـن         " سبيان سبييه "صرح سفير النرويج في إسرائيل      

والذي يعتبر أن الفلسطينيين يهاجمون إسرائيل بهدف واضح وهـو      , يغير موقف بالده المؤيد للفلسطينيين    
 .االحتالل

والعمليـة  , ن أنه ال يوجد تشابه بين العمليات في نتانيا وفنـدق بـارك            لماذا يقول النرويجيي  "وعند سؤاله   
 ".اإلرهابية في النرويج؟

أوال من المهم التأكيد أن أي هجوم إرهابي ضد مواطنين أبرياء سواء في إسرائيل أو               "أجاب سبييه قائال    
 ".ولكن يوجد في الحالتين تشابه واختالف, النرويج هو أمر غير مقبول على اإلطالق

, وبهذا تعتبر عملية إرهابية بمعنـي الكلمـة       , إن التشابه يتمثل في االعتداء على مواطنين أبرياء       "وتابع  
واالختالف يتمثل في أن الفلسطينيين الـذين يهـاجمون         , ولكن هناك اختالف على الرغم من هذا التشابه       

 ولكنهم يفعلون ذلك بهدف     ,إسرائيل بواسطة العمليات ونحن هناك لسنا بصدد هل هذا مقبول أم مرفوض           
  ".وعلى أي حال فإن هناك حافز أساسي لعمليات الفلسطينيين, محدد مرتبط باالحتالل اإلسرائيلي

  27/7/2011موقع عكا األخباري، 
  

  مستعدة لتحمل مسؤوليات الدولة في أي وقت الفلسطينيةالسلطة : روبرت سيري .67
 روبرت سـيري    األوسط الشرق   إلى المتحدة   لألمملعام   أكد مبعوث األمين ا    : المحرر السياسي  –رام اهللا   

 والفلسطينيين، واصفا إخفاق األطراف بالوصـول       اإلسرائيليينبين  " جمود عميق ومستمر  "على أن هناك    
  ".دراماتيكي" بحلول شهر أيلول المقبل ، كما تم االتفاق عليه مسبقا، بأنهاتفاق إلى

 المجاالت الرئيسية إلى مستوى من األداء المؤسسي ما         السلطة الفلسطينية وصلت في   "وأوضح سيري أن    
نتيجة لذلك فان السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسؤوليات الدولة فـي أي            " وقال" هو كاف لدولة فاعلة   

  ".وقت في المستقبل القريب
" أنـه وزع مكتبه نصها، من      ومع ذلك فقد حذر سيري، في إيجاز الى مجلس األمن الدولي اليوم الثالثاء            

 بالمزيد من الخطوات بعيـدة المـدى علـى          وإرفاقهبدون مسار سياسي موثوق يدفع األمور إلى األمام،         
ن قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء وأجندتها في بناء الدولة ، وأخـشى ، حـل الـدولتين                  إاألرض ، ف  

  ".الدولة نفسه، ال يمكن أن يكون أمرا مفروغا منه 
يتحد وان يحدد المسار الشرعي والمتوازن الذي يساعد الطـرفين علـى            "ى أن   ودعا المجتمع الدولي إل   

  ".التغلب على خالفاتهم والعودة في نهاية المطاف الى المفاوضات
، فـي وقـت     "تدابير جريئة في اآلونة األخيرة    "وأشار سيري الى ان الجانب االسرائيلي امتنع عن اتخاذ          

الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية في الضفة الغربية ، بما في         ) ج (تستمر فيه التطورات المقلقة في المنطقة     
  .مصادرة األراضي الفلسطينية الخاصة مؤخراوذلك طفرة في عمليات الهدم 

بموجب القانون الدولي فإن المستوطنات غير شرعية وهي استباق لمفاوضات الوضـع النهـائي              " وقال
 على بذل المزيد من الجهـد لتمكـين الـشريك           أحث اسرائيل "وأضاف" ويجب وقف النشاط االستيطاني   

  ".الفلسطيني المعتدل الملتزم والسلمي
كما دعا الجهات المانحة لضمان استقرار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من االستمرار في               

  .دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها المالية األخرى
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 غيـر مقبـول     أمر الصواريخ العشوائية باتجاه مناطق مدنية هو        اطالق المسلحين " وشدد سيري على ان   
  ".ويجب أن يتوقف، ويجب على إسرائيل أيضا إظهار ضبط النفس

منوهـا الـى ان الموافقـة    " اقتصاد غزة ينمو، ولكن انطالقا من قاعدة متدنية جدا" سيري إلى أن    وأشار
لتلبيـة  " بدايـة مهمـة   "دوالر في غـزة هـو        مليون   265االسرائيلية على مشاريع لألمم المتحدة بقيمة       

  .االحتياجات األساسية الواسعة في قطاع غزة بما في ذلك التعليم واإلسكان والصرف الصحي
وحث إسرائيل على السماح الكلي بادخال الحديد واالسمنت الستخدامها من قبل القطاع الخاص في غـزة    

سنواصل "روج من قطاع غزة ، مشددا على ان         ، وتسهيل الصادرات، وتمكين حرية حركة الناس في الخ        
  ".السعي العادة فتح جميع المعابر الشرعية بشكل كامل

27/7/2011، القدس، القدس  
  

   تؤذي العيوناألبعادالشاشات الثالثية  .68
حذّرت دراسة أميركية متخصصة في مشاكل العيون، من خطر اإلفراط في مشاهدة األفالم : واشنطن

تركيز الزائد على وسائل عرضها، مشيرة إلى أنها تسبب إرهاقاً كبيراً للعين وتتعبها الثالثية األبعاد وال
  .بسبب التبدالت المتالحقة في مستويات الصورة

وأفادت بأن عدد المشاهدين الذين أبلغوا عن شعورهم باإلرهاق وتراجع وضوح الرؤية لديهم بعد مشاهدة 
  .الذين أبلغوا عن ظواهر مماثلة بعد مشاهدة األفالم العاديةاألفالم الثالثية األبعاد، يفوق بكثير عدد 

ووفق الدراسة، تكمن المشكلة األساسية في الفارق بين العمق الحقيقي للشاشة، كما تظهر للعين، والعمق 
  .االفتراضي للصورة التي تبدو ثالثية األبعاد

منهم متابعة تسجيل فيديو واعتمدت الدراسة على أسئلة وجهت إلى مجموعة من المشاركين طُلبت 
عادي، وآخر ثالثي األبعاد، وكانت النتيجة أن الــذين أصيــبوا بآالم في العــين والرقبــة لدى 
مشاهدة الفيديو الثاني كانوا أكثر بكثير ممن عانوا آالماً مماثلة بعد مشاهدة األفالم العادية، وفق ما نشر 

  .االلكتروني العربي» سي أن أن«مــوقع 
ركز بحث الخبراء على وسائل العرض القريبة من المشاهد، مثل الشاشات المنزلية أو أجهزة وت

أما الشاشات الكبيرة في صاالت السينما، والتي تعرض . الكومبيوتر المصممة للعروض الثالثية األبعاد
  .هذا النوع من األفالم لفترات قصيرة، فهي ال تسبب بالضرورة الظواهر ذاتها

  27/7/2011، دنالحياة، لن
  

  "الفصائل"المخبرون أكبر : الفلسطينيةالمخيمات  .69
يتداول أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان نكتة تتساءل عمن هو أكبر           : قاسم. قاسم س , رضوان مرتضى 

، بـل  »حمـاس «أو » فتح«الجواب ليس، كما قد يخطر على البال فوراً،        . فصيل فلسطيني في المخيمات   
هذه النكتة السمجة تعكس الواقع األمنـي الـذي يعـيش فـي ظلّـه               . »ل المخبرين فصي«هو، ببساطة،   

الفلسطينيون في مخيمات اللجوء على امتداد األراضي اللبنانية، إذ إن لكل من األجهزة األمنية اللبنانيـة                
جهـاز  ، بل يعرفون، أيضاً، ألي      »الفسادين«عيوناً داخل هذه المخيمات التي يعرف أهلها، جيداً، هؤالء          

  !أمني يتبع كل مخبر من هؤالء، ومن هو الضابط المسؤول عنه، وكيف جرى تجنيده
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إذاً، ما من مخيم خاٍل من المخبرين، وخصوصاً أن الدولة تتعاطى مع الالجئين الفلسطينيين كملف أمني                
م كملـف  تابع لوزارة الداخلية والبلديات، على عكس بعض الدول العربية، مثل سوريا، التي تتعاطى معه            

» كـّل شـاردة وواردة    «ومهمة المخبرين تُختصر بمراقبـة      . اجتماعي تابع لوزارة الشؤون االجتماعية    
في صفوف التنظيمات، الفصائل، والجمعيات التـي قـد         : ينتشر هؤالء في كل مكان    . تحصل في المخيم  

المساجد وحلقـات  : كبريكونون منتسبين إليها، كما تجدهم في األزقة وأماكن اللهو، وصوالً إلى هدفهم األ  
المتمثـل فـي تحركـات      » الصيد الثمين «وعبر هذه األخيرة يسعى هؤالء الى اقتناص        . التدريس الديني 

وبالنسبة إلى أبنـاء المخيمـات،      . األصوليين اإلسالميين داخل بعض المخيمات، وخصوصاً عين الحلوة       
» مـزاجيتهم «لمخبرون على مجتمعهم هو     والمعنيين منهم بالملف األمني، فإن الخطر الذي يمثله هؤالء ا         

تمرير أسماء أشخاص، قد يكونون علـى       «، كما يلقّبون، الى     »العسس«في كتابة التقارير، إذ يعمد بعض       
، بحسب ما يقول    »خالف معهم، في تقاريرهم التي يرفعونها، فيتحول هؤالء إلى مطلوبين ألجهزة الدولة           

ووصل األمر ببعضهم الى تدبيج تقارير تتهم بعض األشـخاص          . مسؤول أمني فلسطيني في مخيم شاتيال     
بترويج المخدرات، مثالً، على خلفية مشاكل شخصية، لذلك تؤدي هذه الممارسات الى إشكاالت مستمرة              

  .بين المدنيين والمخبرين المستقوين بالسلطة
عملهـم  «بــ   وصلت بهم الوقاحة الى درجة التبجح أمـام معـارفهم وأصـدقائهم             » الفسادين«بعض  
ففي مخيم شاتيال، ينقل بعض المسؤولين الفلسطينيين رواية عن عملية دهم نفذتها قـوة مـن                . »اإلضافي

وكانت الـصدمة   . من أحد المخبرين  » إحداثياتها«األمن الداخلي ألحد بيوت المخيم، بعدما حصلت على         
ـ          » حجم وقاحة المخبر  «من   علـى  «ق عناصـرها    عندما شارك األخير في عملية الـدهم، بعـدما راف

  .الى المنزل المستهدف» المكشوف
  أكبر القضايا في المخيمات الفلسطينية بعد ملف المخبرين هو ملف المطلوبين

والعمل األمني الذي يقوم به المخبرون، نيابة عن القوى األمنية اللبنانية في المخيمات، ال يقتصر علـى                 
 فلسطينيين، يتردد أن بعض األجهزة األمنية اللبنانية        ، فبحسب مسؤولين  »فوق«كتابة التقارير ورفعها لـ     

تعمل على تسهيل مرور المواد الممنوعة وتأمين غطاء لهؤالء المخبرين لتمريرها بهدف اإليقاع بالعـدد               
  .األكبر من المطلوبين للدولة

ناك تاجر سـالح    ففي مخيم عين الحلوة، أكثر المخيمات الفلسطينية إثارة بالنسبة الى األجهزة اللبنانية، ه            
شراء األسلحة الحربية حيث يجدون ما يبحثون عنه بـ         » هواة«معروف ال يخفي طبيعة عمله، ويقصده       

. هي أنه على تواصل مباشر مع بعض األجهزة األمنية اللبنانيـة          » مشكلته الوحيدة «لكن  . »أسعار جيدة «
سارع فور خروج الزبون الـى      يلبي طلبات زبائنه، ي   «ويروي بعض أبناء المخيم قصصاً كيف أن الذي         

  !»االتصال بالقوى األمنية التي تالقي الشاري عند باب المخيم لتحتجزه، وتعيد قطعة السالح إلى الرجل
فعدا كونه أكبر المخيمات الفلسطينية وأكثرها كثافة سـكانية         . بكثافة في عين الحلوة   » المخبرون«ينتشر  

الدولـة فـي عـين الحلـوة        » عيون«. وبين اإلسالميين في لبنان، يسكن المخيم الفلسطيني بعض المطل      
ليس هذا فحسب، فهؤالء يكادون يكونون      . معروفون، إضافة إلى أسماء ضباط االرتباط المسؤولين عنهم       

  .مفروزين إلى جداول وفقاً ألي جهاز أمني يعملون
في العالقة بيننـا وبـين      أزمة  «بالنسبة إلى القيادات األمنية الفلسطينية في المخيم، يتسبب المخبرون في           

ويـروي  . »اللينو«، كما يقول قائد قوات الكفاح المسلح محمود عيسى الملقب بـ            »القوى األمنية اللبنانية  
مـن  «، ويضمنونها معلومات مغلوطة، الفتاً الى أنه »ضد أشخاص يكرهونهم«كيف يكتب هؤالء تقارير    
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ن بين مئة معلومة خطأ ال بد أن تمر معلومة صحيحة           الناحية األمنية، فإن كل هذه التقارير مفيدة، ألنه م        
يشير الى أن هذه التقارير الكاذبة تربك األمنيين الفلسطينيين، إذ إنها           » اللينو«، لكن   »يمكن االعتماد عليها  

ترفع عدد المطلوبين في المخيم، وتعرقل التقارير الكاذبة عمل عناصر الكفاح المـسلح وضـباط لجـان     
منذ أسبوع أوقف خمسة مسافرين بناء على تقرير، عملنا لمدة أسـبوع            «: ويوضح. االرتباط مع الجيش  

لـسنا ضـد    «ويـضيف   . »في التحقيق والتدقيق في الموضوع ليتبين أن التقرير كاذب من مخبر كاذب           
تعاطي القوى األمنية مع المخبرين، لكنهم يكذبون عليهم ويدفعون بهم إلى العمل واتخاذ مواقف خاطئـة                

ضـباط  «إنه يوجد   » اللينو«أما عن الحّل لهذه األزمة، فيقول       . »لومات مضلِّلة وغير صحيحة   بسبب مع 
نعرف أن القوى األمنية اللبنانية ال يمكنها أن تلغـي          . ارتباط مع الجيش ونحن متعاونون على نحو كامل       

مخـيم، فليبقـوهم،    وجود المخبرين ألنهم أبلغونا أنهم يريدون البقاء مطّلعين على الوضع األمني داخل ال            
لكننا طلبنا من القوى األمنية أال تأخذ بالمعلومات الواردة اليها في هذه التقارير إال بعد مراجعتنا، لنعمـل           
على مقاطعة ما لدينا مع هذه المعلومات، وعند التأكد من صحتها نلقي القبض علـى المطلـوبين حتـى                   

ثقة بنا كبيرة، وبالنسبة إلينا فإننا نقوم بواجباتنا        نصل إلى مرحلة تصبح فيها ال     «ويأمل أن   . »نتخلص منهم 
وعن اإلجراءات لمكافحة ظاهرة المخبـرين      . »من دون أن نُتعب أو نكلّف القوى األمنية أي مبالغ مالية          

تعترف القوى األمنية بأن أغلب التقارير كيدي وكاذب، لكنهم مضطرون إلى التعـاطي             «: »اللينو«يقول  
، كما أننا ال نستطيع أن نتّخذ أي إجراءات ضد المخبـرين، لكـن              »فش شي كذب  «معها، ألنه في األمن     

  .»المطلوب من الدولة أن تكون هناك مراجعة للعالقة مع المخبرين الذين باتوا معروفين بالكذب
  عبد الغني جوهر، هيثم الشعبي، سامح الشهابي واألخوان أبو السعيد: ابرز المطلوبين

 السطح ملف المطلوبين، أكبر القضايا في المخيمات الفلـسطينية بعـد ملـف              في موازاة ذلك، يطفو إلى    
. يتنوع هؤالء تبعاً لنوع الجرم المتهمـين فيـه        . »طفّار المخيمات «مطلوبون يصلح تسميتهم    . المخبرين

فهناك مطلوبون بجرائم عدلية، وآخرون بجرائم سياسية، معظم هؤالء فلسطينيون، لكن بيـنهم، أيـضاً،               
فالطبيعة األمنية للمخـيم لجهـة عـدم        . ني والسوري والعراقي والسعودي وغير ذلك من الجنسيات       اللبنا

ضبط السالح داخله وعدم دخول القوى األمنية اليه حولته إلى مالذ لكافة المطلوبين، الذين يلجأون إليـه                 
 على كل منها فـصيل      يسيطر. وينقسم المخيم إلى مربعات أمنية صغيرة     . هرباً من أجهزة األمن اللبنانية    

. فلسطيني كعصبة األنصار وحركة فتح والقيادة العامة وجند الشام والحركة اإلسالمية المجاهدة وحماس            
هذا التـداخل   . واألمر نفسه ينطبق على المساجد المقسمة هي أيضاً بين الفصائل بحسب السيطرة األمنية            

غلغل المطلوبين في أروقة المخـيم الـضيقة بمـا    بين هذه المربعات، وغياب المرجعية القائدة، يسهالن ت    
  .يحول دون إمكان مالحقتهم

 مطلوب بحسب اللـواء منيـر       5000يتفاوت عدد المطلوبين داخل مخيم عين الحلوة بين حد أقصى هو            
غالبيـة  . »اللينو« مطلوب، كما يقول     400المقدح، قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان، وحد أدنى هو            

كاالنتماء إلى حزب محظـور أو إطـالق        » خفيفة« حررت بحقهم مذكرات توقيف في قضايا        المطلوبين
فـأي  . يعزو المسؤوالن الفلسطينيان ارتفاع عدد المطلوبين الى تفشّي المخبرين داخل المخيمـات           . النار

جـأ مـن   وفي معظم األحيـان، يفا . يكتبه مخبر، يحول ساكن المخيم إلى مطلوب للعدالة       » كيدي«تقرير  
. ُأضيف اسمه إلى قائمة المطلوبين دون علمه، إذ فور مروره على حاجز أمني لبناني يجـري توقيفـه                 

الى أن ملف المطلوبين بموجب تقارير كاذبة يجري العمل على حلّه بالتنسيق مع الجهات              » اللينو«ويشير  
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سلّح أن آلية الحل تتـضمن تـسليم     ويوضح قائد الكفاح الم   . األمنية اللبنانية، مؤكداً أن هذا الملف سينتهي      
  .هؤالء أنفسهم بالتنسيق مع استخبارات الجيش اللبناني للتحقيق معهم تمهيداً لتسوية أوضاعهم

العالقة الطردية بين المخبرين والمطلوبين تتجلى في حادثة حصلت منذ نحو سـنة فـي مخـيم بـرج                   
 األمنية الموجودة في المخيم، تمهيداً لـدهم أحـد          يومها نسقت القوى األمنية اللبنانية مع اللجنة      . البراجنة

طلبت من القوى العسكرية الفلسطينية المساعدة لمنع المطلوبين من الهرب إلى           . المنازل المتاخمة للمخيم  
قبل عملية الدهم عمل بعض المخبرين على مراقبة المنزل على نحو لصيق، وعندما             . داخل أزقة المخيم  

 داخل المنزل دهمته القوى األمنية استناداً إلى االتصال الـذي تلقتـه مـن            أصبحت المجموعة المستهدفة  
أثناء عملية الدهم سقط قتيل من آل زعيتر ، وتلقائياً ومن دون مبرر، تحـول أعـضاء اللجنـة             . المخبر

انطالقـاً مـن    . األمنية التي كانت موجودة بطلب من القوى األمنية إلى مطلوبين فارين من وجه العدالة             
ضرر الحاصل، يؤكد قادة فلسطينيون ضرورة إنهاء ملف المخبرين داخل المخيم رغم تمـسك القـوى                ال

اللبنانية بهم، ويرى هؤالء أن الحل يكون بضبط أمن المخيم واستقراره، ألن ذلك مـن شـأنه خفـض                   
  .أعدادهم على نحو كبير، باعتبار أنهم يكثرون مع تزايد األحداث األمنية

رين ومعه المطلوبون باتا على نار حامية بانتظار أن ينضجا، لكن وسط ذلك يبرز ملـف                إذاً، ملف المخب  
نحو ثالثين مطلوباً تعد قضاياهم مستعصية، إذ إن أقل هؤالء محكوم بأكثر من حكم إعـدام، ومعظمهـم                  

» مفـتح اإلسـال   «مطلوبون بتهم إطالق النار على عناصر الجيش اللبناني، أو بتهمة االنتماء الى تنظيم              
عبد الغني جوهر وهيثم الشعبي وسامح الشهابي واألخـوان         : ممن هربوا من مخيم نهر البارد، وأبرزهم      

وفي هذا السياق، يشير أحد القادة الفلسطينيين داخل عين الحلوة إلى أن هـؤالء معروفـون،                . أبو السعيد 
  .لكنهم ال يظهرون أمام العامة

 من دون الحديث عن تجمع الطـوارئ الـذي يتجـاور فيـه              مشكلة المطلوبين في عين الحلوة ال تكتمل      
بأنـه  » الطـوارئ «يصف قيادي فلـسطيني     . فلسطينيون ولبنانيون، وتنتشر فيه الخاليا اإلرهابية النائمة      

هذه الخاليا تنشط عندما تُـدعم      «، الفتاً إلى أن     »حضن الخاليا اإلرهابية النائمة داخل المخيم الفلسطيني      «
. »نها في الوقت الحالي تعيش على فتات الطعام كي ال تموت، بانتظار الساعة الصفر             بالمال والسالح، لك  

، الفتـاً إلـى أن      »وجود إرهابيين عرب في الطوارئ    «وبحسب مسؤول أمني لبناني هناك معلومات عن        
، ومشيراً  »عمليات الرصد التي يجريها المخبرون تؤكّد أن هؤالء دخلوا إلى الطوارئ منذ شهور طويلة             «
لى أن المعطيات المتوافرة تفيد بأنهم لم يغادروا الطوارئ بعد، كما يتحدث مـسؤولون أيـضاً، ضـمن                  إ
، جّل هؤالء من اإلسالميين، بينهم نحو       »مطلوبي التعمير «، عن وجود ما يعرف بـ       »مشكلة الطوارئ «

  . مطلوباً أجنبياً، منهم ثالثة سعوديين16
، لكنه يؤكد أن موضـوع الطـوارئ        »تنا تقول إنهم رحلوا   فإشارا«وجود مطلوبين عرب    » اللينو«ينفي  

  .»غير ممكن في الوقت الحالي دون عملية حسم«، مقراً في الوقت نفسه بأن ذلك »يجب أن يحّل«
  سجوٌن ومحاكم

يـؤدي هـؤالء دور     . أمن المخيم ذاتي في األساس، تتولّاه اللجنة األمنية المشكّلة من الفصائل الفلسطينية           
تراوح المخالفات بين جرائم قتل وسرقة وخـالف        .  الداخلي فيكونون الشرطة على المخالفين     قوى األمن 

تقع المخالفة، فإذا كانت جنحة يحقق مع المرتكب داخل المخـيم           . وإطالق نار وترويج وتعاطي مخدرات    
ضرب كـفّ   طريقة قديمة في التأديب عبارة عن       (،  »الفلقة«ويصدر بحقه حكم تأديبي يراوح بين عقوبة        

، وصوالً إلى التوقيف حتى ثالثة أشهر، إذا كـان المخـالف        )القدمين بخيزرانة بعد تثبيتهما بحبل وعصا     
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مراكز التوقيف عبارة عن غرفة من دون نافذة مزودة بباب حديدي يسجن            . عسكرياً تابعاً ألحد الفصائل   
 القوة الفلسطينية التحقيق فيها قبـل أن        أما جرائم القتل وترويج المخدرات، فتجري     . المخالف فيها إفرادياً  

إن ) الـصورة (يقول اللواء منير المقدح     . تُسلّم المرتكب مع محضر التحقيق إلى الجهات األمنية اللبنانية        
دور القوى الفلسطينية محصور بضبط األمن، نافياً وجود مراكز توقيف أو سجون كبيرة كما يشاع داخل                

السجون أغلقت قبل سنوات عندما كانت القوة الفلـسطينية تقـيم المحـاكم             ويذكر اللواء أن تلك     . المخيم
حيث أصدرت أحكامها باإلعـدام والـسجن حتـى         1994العسكرية، مشيراً إلى أنه كان يرأسها منذ عام         

  .سنوات بحق عديدين
  أساليب التجنيد

فتراوح بـين   . ة المختلفة تكثر أساليب تجنيد المخبرين داخل المخيمات الفلسطينية لمصلحة الجهات األمني         
فالعمل التجسسي ينشط داخل    . معها» التعامل«ترهيبهم باالعتقال واإليذاء الجسدي أو ترغيبهم بمغريات        

المخيمات للطابع األمني والعسكري المسيطر فيها، على الفصائل الفلسطينية نفسها قبل أن يكـون علـى                
فـي  ). ات في قوى األمن الداخلي واستخبارات الجيش      فرع المعلوم (الفلسطينيين من قبل الجهات اللبنانية      

فإما تكون تلك الخطـوة علـى   . الغالب، تبدأ عملية التجنيد بمحاولة فتح قناة اتصال مع المخبر المستقبلي 
، أو يعتمد الخطوة التي باتت أكثر       »التعاون«يعرض عليه   » عتيق«نحو غير مباشر، يتولى تنفيذها مخبر       

يطلـب منـه    . منية من تُريد تشغيله بأكثر من ذريعة لتعرض عليه العمل الحقاً          توقف الجهة األ  . رواجاً
ملـف  » مشروع المخبر «غالباً ال يكون لـ     . اإلبالغ عن كل شاردة وواردة تقع عليها عيناه داخل المخيم         

ـ                    ا جرمي، أو يبتدع له أحياناً فتُلصق به تُهمة ما، إضافةً إلى بعض االستثناءات في حـاالت يكـون فيه
  .فيطوى ملفه بمجرد بدء صاحبه العمل لمصلحة الجهة المشغّلة. المخبر مجرماً فعلياً

وفي أحسن األحوال، تُصرف مبالغ     . أما التقديمات، فتكاد ال تذكر حيث ال تتخطى بطاقات تشريج الهاتف          
ت قياديـة مهمـة     مالية زهيدة، باستثناء أولئك الذين يكلّفون بمهمات استثنائية كمراقبة تحركات شخصيا          

يتيح له أن يفعل ما يحلو      » كارت بالنش «وفوق كل ذلك، يحصل المخبر على       . بفعل موقعهم في الفصيل   
  .له دون حسيب أو رقيب، فيما الغطاء يوفّره المشغّلون إن كانوا جهة أمنية لبنانية

 27/7/2011، االخبار، بيروت
  

   حبر على ورقالمصالحة: الدويك .70
قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك في حوار مـع      :  الرجوب عوض/حاوره في الخليل  

الجزيرة نت إن ملف المصالحة الفلسطينية ما زال يراوح مكانه لعدم الخروج من الحالة الراهنة الختيار                
رئيس للوزراء بالتوافق، مضيفا أن المصالحة بقيت حبرا على ورق وتنتظر التنفيذ، ولم ينفـذ منهـا إال                  

  :وفيما يلي نص الحوار. عض اإلرهاصات اإلعالميةب
  المجلس المركزي

بداية طلب منكم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس، المشاركة في اجتماع المجلـس                
  المركزي في رام اهللا في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بم أجبتموه؟

أيـار  /  مـايو  4 إننا اتفقنا من خالل المصالحة بالقاهرة في         سنتوجه له برسالة، نقول فيها    : عزيز الدويك 
على ترتيب البيت الفلسطيني، وأول معالم ترتيب البيت الفلسطيني إصالح منظمة التحرير التي اتُفق على               

  .2005إصالحها منذ عام 
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سطيني، وال  وهذا اإلصالح يرتّب البيت الفلسطيني، ونحن نعتبر منظمة التحرير البيت المعنوي للكل الفل            
يعقل أن تكون خارجه فصائل وازنة ومحترمة في الشعب الفلسطيني ذات بعد جماهيري معتـرف بـه                 

  .عالميا
وبالتالي نحن نرى أنه ال يجوز أن توضع العربة أمام الحصان، وإنما أن يوضع الحصان أمام العربة أي                  

  .ترتيب منظمة التحرير
، الذي ندعمه، وكل نقطة إيجابية فيـه لـصالح الـشعب            واالجتماع مقصود به ما يسمى استحقاق أيلول      

  .الفلسطيني، وقد صرحنا بذلك، لكن يجب أن يكون هذا االستحقاق منطلقا من أمرين
   سنأتي على استحقاق سبتمبر، السؤال هل ستحضرون االجتماع أم ال؟

خ الزعنـون،   لم نقرر بعد موضوع الحضور، لكن ستكون هناك مراسالت بينا وبـين األ            : عزيز الدويك 
لنضع األمور في نصابها، فإذا كان اللقاء تشاوريا يؤخذ فيه رأينا نحضر بال أدنى تردد، أمـا إذا كـان                    

  التخاذ قرارات، فكيف ستتخذ قرارات بغياب قوى وازنة أساسية في الساحة السياسية الفلسطينية؟
  !لكن لم يتبق الكثير من الوقت

  . ونؤكد فيها على هذه القضيةاليوم نتوجه بالرسالة،: عزيز الدويك
  اتصال بالسفارات

  أجريتم مؤخرا سلسلة اتصاالت ولقاءات مع سفراء لعدة دول في رام اهللا، ماذا جرى في هذه التحركات؟
تواصلنا مع  ) بالقدس(بعد أن مر عام كامل على اعتصام اإلخوة النواب في الشيخ جراح             : عزيز الدويك 

ة في رام اهللا إلبقاء زخم الحدث والتأثير على هؤالء لدعم موقف اإلخـوة              كافة المؤسسات األجنبية الممثل   
النواب، وحقهم في أن يخدموا أبناء شعبهم بحرية، بعيدا عن أي نوع من أنواع اإلجراءات اإلسـرائيلية                 

  .الظالمة
  ألم تتطرقوا لموضوع المصالحة؟

ألجانب، كنا نتحـدث عـن المـصالحة،        في كل مرة كنا نجتمع فيها بالسفراء والممثلين ا        : عزيز الدويك 
وأحيانا نجيب عن أسئلة حول المصالحة، وأنها بالنسبة للشعب الفلسطينيين هدف إستراتيجي، لكن نعرف              

  .أن المصالحة تقوم على التوافق وال تقوم على االشتراط
  وما مدى التقارب في وجهات النظر بينكم وبين من التقيتموهم؟

 اإلخوة السفراء وأعضاء الممثليات المختلفة مواقفنا، كنـا نخـرج بانطبـاع             بعد أن تفهم  : عزيز الدويك 
إيجابي جدا بأن الناس تفهموا موقفنا وأن عندنا حجة قوية جدا ودامغة يمكن أن تكون أرضية للتحاور مع                  

  .اآلخرين
  هناك من يقول إنكم تسعون ألن تطرحوا أنفسكم بديال للسلطة، ما قولكم؟

ال، فنحن كنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ال نطرح أنفسنا بديال عن أحـد،              قطعا  : عزيز الدويك 
وإنما نعبر عن وجهة نظرنا بقدر ما نعتقد أنه يعبر عن قضيتنا ويخدم المصلحة الفلسطينية والهدف العام                 

  .للشعب الفلسطيني
  المصالحة والتنفيذ

  ف االنقسام؟ننتقل إلى ملف المصالحة، فإلى أين وصلت مساعي إنهاء مل
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ولم نصل بعد إلى الخروج من الحالة الراهنـة         " الهضبة"دخلت المصالحة مرحلة أسميها     : عزيز الدويك 
الختيار رئيس الوزراء بالتوافق، وبالتالي بقيت المصالحة حبرا على ورق تنتظر التنفيذ، ولم ينفذ منهـا                

  .قإال بعض اإلرهاصات اإلعالمية التي لم تصل بعد لمرحلة االنطال
  ومن يعطلها؟
ال أريد أن أدخل في من يعطل، لكنني أؤكد أن وجهة نظري في المصالحة أنهـا توافـق                  : عزيز الدويك 

  .وليست اشتراطا
 لكن هناك من يقول إن إصراركم على رفض اختيار سالم فياض لرئاسة الـوزراء هـو مـا يعطـل                    

  المصالحة، لماذا ترفضونه؟ وما البديل؟
ال يوجه لي، أنا ال أرفض أحدا وال أؤكد على أحد، لكنني أعلـق علـى مجمـل                  السؤال  : عزيز الدويك 

االتفاق الذي يقوم على أساس التوافق وليس االشتراط، وبالتالي اشتراط شخصية بعينها يؤثر على سـير                
  .المصالحة

ال إنه  األصل في المصالحة أن يقدم كل طرف عدة أسماء ليتم اختيار رئيس الوزراء من بينها، أما أن يق                 
  .فالن وفقط، فماذا لو مات فالن، أو رئيس التشريعي أو الرئيس، كلنا عرضة لعوارض الزمان والدهر

القضية تبقى حتى لو زال األفراد،  ومن ثم اإلصرار على شخصية  بعينها فيه إجحاف بحـق الـشعب                    
 نفسه الذي يصر عليه     الفلسطيني الذي ينبغي أن يكون له الخيار، وفي هذا اإلصرار إضرار بصالح الفرد            

  .وتقليل لحجم العبقريات والنوابغ القائمة
  وكيف باعتقادكم يمكن تجاوز هذه العقدة؟

أعول كثيرا على الجهود الجارية في تركيا ومصر وغيرهما، وقد طالبت القيادة المصرية             : عزيز الدويك 
ضع النقاط على الحروف أمـام      بأن يكون لها موقف ودور لدفع األمور نحو األمام إلنجاز المصالحة وو           

الفرقاء المختلفين، حيث تنص االتفاقية على التوافق، ويخالفه تماما ويعاكسه بل ويلغيه إلـى حـد كبيـر     
  .االشتراط

  استحقاق سبتمبر
   ننتقل إلى استحقاق سبتمبر، ومساعي الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، كيف تتابعون األمر؟

د أن أي نجاح دبلوماسي أو غيره للـشعب الفلـسطيني  هـو نجـاح للقـضية                  نحن نؤك : عزيز الدويك 
الفلسطينية، ومن ثم نحن مع أي نقطة إيجابية تسجل لصالح الشعب الفلسطيني وبالذات عنـدما تعتـرف                 

  .قوى وازنة في الحلبة الدولية بالقضية والشعب الفلسطيني وحتى بالدولة الفلسطينية
ننظر إليه من خالل اشتراطين رئيسيين األول ما نسميه الواقعية السياسية           ونؤكد حرصنا على ذلك، لكننا      

حيث نعرف أن الفيتو األميركي مسلط على الرقاب الفلسطينية في مجلس األمن الدولي، وبالتـالي فإننـا                 
  .ننظر إلى األمر من خالل واقعية سياسية أساسا

ة المختلفة على هذا المسار وأن يكون لها فيـه          أما الشرط الثاني فهو ضرورة أن تتوافق القوى الفلسطيني        
وال يتم ذلك إال إذا أنجزت المصالحة ألن نجاحها يعني وحدة الـشعب، ووحـدة الـشعب تعنـي                   . رأي

  .بالضرورة تقوية موقف صانع القرار الفلسطيني، أيا كان توجهه على الحلبة الدولية
  سطينيون إلى األمم المتحدة، كيف تعلق؟هددت إسرائيل اليوم بإلغاء اتفاق أوسلو إذا توجه الفل

ومتى التزمت إسرائيل باتفاق أوسلو؟ إسرائيل والقادة اإلسرائيليون قالوا إن اتفاق أوسـلو             : عزيز الدويك 
قد مات، وبالتالي الحديث عنه جزء من حالة المراوغة اإلسرائيلية المستمرة والبحث عن األعذار، ومـن    
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يلية وخريطة التصرفات السياسية اإلسرائيلية يجد أنها كسب للوقت ومـن           يقرأ الخريطة السياسية اإلسرائ   
  .أجل صالح المشروع الصهيوني القائم على نهب األرض الفلسطينية والسيطرة على مقدراتها

  تعطيل التشريعي
  ننتقل إلى المجلس التشريعي المعطل، من يعيق إعادة تفعيله؟

ضوعية، فالمشكلة الذاتية هي في اتفاق المصالحة الذي جاء         هناك مشكلة ذاتية ومشكلة مو    : عزيز الدويك 
بدون جدول زمني، ولم يضع جدوال زمنيا، وكنت أتمنى على االتفاقية أن يكون فيها لكل بند تاريخ محدد                  

أما الظرف الموضوعي فهو التوجه العام بعدم دخولنا للمجلس التشريعي وعدم تفعيله، ألن هذا               .إلنجازه
  .كبير جدا مع ما يسمى اإلرادة الدولية، وهي هنا اإلرادة األميركيةيتساوق إلى حد 

لوحظ أن بعض وسائل اإلعالم الرسمية تتجنب وصفكم برئيس المجلس التشريعي وتكتفي بذكر االسم أو               
  صفة نائب، فكيف يتم التعامل معكم في الخطابات الرسمية؟

األخ "قال ألردوغان خالل زيارتـه لتركيـا        ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس   (أبو مازن   : عزيز الدويك 
وبالتالي هذا أعلى منصب فـي الـسلطة        " الدكتور عزيز الدويك هو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني       
  .الوطنية يقر بأن الدكتور عزيز الدويك هو رئيس التشريعي

الدويك للمجلس دون ضـجة  ليوقّع على اتفاق بأن يعود     ) رئيس كتلة فتح البرلمانية   (ثم يأتي عزام األحمد     
  .إعالمية، ثم يخرج بعد ساعة  ليقول إن الدويك ليس رئيسا

ـ ) منظمة التحرير (أما األخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني ممثل المنظمة           الـدكتور  : فيخاطبني ب
  .عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي

قانون ال يجيز فراغ منصب رئيس وأعـضاء        لكن حالة الذبذبة هذه غير قانونية وغير دستورية، فأوال ال         
  .هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي

. وثانيا هذا منصب إداري والمناصب اإلدارية ال يجيز أي قانون أرضي معمول به بفراغه، بل يـستمر                
وثالثا نحن تسلمنا المجلس التشريعي من مجلس سابق، وبالتالي وبعد أن نجحنا في االنتخابات تسلمنا من                

 مـن القـانون     77كما تقول المادة    -نا، والقاعدة أن من يستلم من غيره يسلّم لغيره، والقانون ينص            غير
 على انتهاء مدة والية المجلس التشريعي ومن ثم هيئة مكتبه عندما تجري انتخابـات تـشريعية                 -مكرر

  .جديدة ويقسم المنتخبون اليمين الدستورية
  تقال أنصارها، ما صحة ذلك؟ميدانيا، اتهمت حماس السلطة بمواصلة اع

اتفاق القاهرة كان يقتضي أن ينتهي ملف االعتقال على خلفية فصائلية فور التوقيع علـى               : عزيز الدويك 
االتفاق، لكن لألسف من المالحظ أن هذا الموضوع مازال مستمرا، وحالة االعتقال ما زالـت مـستمرة                 

  .عد توقيع االتفاقوالتحقيق وما يتبعه والفصل الوظيفي ما زال قائما ب
  المال السياسي

ننتقل إلى الخالفات داخل حركة فتح بعد فصل عضو اللجنة المركزية محمد دحـالن، فكيـف تتـابعون                  
  األمر، وما تأثير ذلك على المصالحة؟

أحس أن هناك داخل فتح توجهـات واتجاهـات         . نتابعها كما يتابعها أي مواطن فلسطيني     : عزيز الدويك 
يل المثال ال الحصر هناك تيار قوي جدا ال يقبل سالم فياض رئيسا للوزراء، لكن المال                مختلفة، فعلى سب  

السياسي يؤثر كثيرا على مواقف الناس وتوجهاتهم وقناعاتهم، لنجد في المحصلة أن هناك قرارا سياسـيا   
  .يأتي من أعلى يؤثر دائما على اإلخوة في حركة فتح
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ك فصائل يتجه القرار فيها من القاعدة باتجاه القمة، لكن مـا زال  ومن مالحظتي للفصائل الفلسطينية، هنا 
اإلخوة في فتح يأتي قرارهم من القمة لتنسجم معه القاعدة، ولكل منهما عيوبه ومزاياه، وفـي تقـديري                  

  .األول أجدى وأنفع على المدى البعيد
  ة؟تعاني حكومة فياض من أزمة مالية، هل تعتقدون أن األزمة حقيقية أم مفتعل

كان األخ سالم فياض يتحدث عن استحقاق أيلول، والجاهزية إلعالن الدولة، وبالتـالي ال              : عزيز الدويك 
أدري قبل شهر أو شهرين من حلول أيلول كيف يكون هناك تعطل في دفع الرواتب؟ فهل يعني أن مـا                    

ال بطريقـة سياسـية     قاله األخ سالم فياض في حينه كان هباء وفي غير موقعه؟ أم أنه اآلن يستخدم الم               
  للتأثير على الساحة الفلسطينية؟

حسب تقديراتكم كرئيس للمجلس التشريعي، هل تكفي مدخوالت السلطة الذاتية وما وصل مـن الـدول                
  المانحة لدفع الرواتب؟

 ألـف  160في تقديري نعم يكفي، وأقول رجاء أال يستغل المال وبالذات راتـب حـوالي   : عزيز الدويك 
في أغراض سياسية، فيجب أن نبقي على هدوء الساحة ووضعها المالي علـى وجـه               موظف فلسطيني   

  .الخصوص، خاصة وأن معظم  هؤالء الموظفين مدينون للبنوك بطريقة غير عادية
  هل تريدون القول إن فياض يرهن الرواتب ببقائه رئيسا للوزراء؟

الحظ عامة أبناء الشعب الفلـسطيني أن       ال أريد أن أصل لهذا االستنتاج، لكن أالحظ كما ي         : عزيز الدويك 
نحن نريد قناعـات النـاس ورضـاها وال نريـد           . هذا ما ال نريده   . المال قد يستخدم ألغراض سياسية    

  .ابتزازهم عن طريق المال
   ختاما، هل من إضافة أخيرة؟

ائل أن إنجاز   ما نرجوه فعال أن يعي القادة السياسيون في الساحة الفلسطينية من كافة الفص            : عزيز الدويك 
المصالحة خيار إستراتيجي يقوي صانع القرار الفلسطيني، ويحسن صورتنا في العالم بعـد أن تـشوهت        

  .كثيرا بفعل االنقسام
  26/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ! حين الحت مصر في األفق .71

  نهلة الشهال
. الى غـزة  « الكرامة  «لة قارب   اعرض هنا واحدة من الوقائع الهامة، وغير المعروفة، التي رافقت رح          

الرحلة انتهت يوم الثالثاء الفائت بتوقيف القارب من قبل الكوماندوس االسرائيلي بينما كان على وشـك                
والواقعة هي ظهـور بارجـة حربيـة        .  ميالً من شاطئ القطاع السجين     40بلوغ وجهته، أي على بعد      

 في اللحظـة التـي بـدأت فيهـا البـوارج            »الكرامة«مصرية وقارب عسكري برفقتها، واقترابهما من       
  ! اإلسرائيلية بتطويقه في عرض البحر

 شخصاً، بما في ذلك اثنان من البحارة وثالثة صحفيين، متجاوزاً حمولتـه القانونيـة               16» الكرامة«أقلَّ  
إذ أدى منع سائر السفن من اإلبحار، وحبسها أو تخريبها في موانئ اليونان، بنـاء علـى                 . بأربعة ركاب 

او المظاهر  » الشكل«طلب اسرائيلي استجابت له الحكومة اليونانية بوضاعة الفتة للنظر، فلم تراعِ حتى             
راح المسؤولون اليونانيون يترددون على اسرائيل خالل اسبوع تنفيـذهم للمهمـة،            . الحافظة لماء الوجه  

ولعقد صفقات، بعضها يتعلق    رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، لنيل المديح الذي لم يبخل به نتنياهو،             
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وكان تبرير المسؤولين اليونانيين لألمـر ان بلـدهم         . بحقول الغاز والنفط المكتشفة في المتوسط الشرقي      
يواجه أزمة اقتصادية عنيفة، وأن اسرائيل تمد لهم يد العون، بينما لم تحرك الدول العربية ساكناً في هذا                  

جانب مهماً، ألنه يمثل واحـداً مـن اصـعدة الـصراع، وألن             وقد يكون لفت االنظار الى ها ال      . المجال
اسرائيل تستمد بعضاً من اسباب استمراريتها من توسيع دائرة تعاونها التقني واالقتـصادي مـع بلـدان                 
عديدة، بعضها عمالق كالهند والصين، حيث نجحت في التغلغل عبـر بيـع خبـرات وتقنيـات قامـت         

ولكن هذا استطراد،   ... عة، عالوة بالطبع على التكنولوجيا الحربية     بتطويرها، وباألخص في ميادين الزرا    
  . فلنعد الى موضوعنا

إلى دعوة ممثلين عن    » الكرامة«أدى المنع الرسمي اليوناني إذاً الى حمل الوفد الفرنسي الذي يقود قارب             
ومـن بـين    . بأكملهـا ناطقاً باسم الحملة الدولية     » الكرامة«الشبكات الدولية لمشاركتهم مركبهم، ليصبح      

أعضاء الوفد الفرنسي، كان على متن المركب الصغير مناضالن عربيان هما نوفـل الـصديق ويمـين                 
تمـت بوصـفهما ممثلـين      » ابق انسانياً «مقري، وإن كانت مشاركتهما في حملة اسطول الحرية الثاني          

  . لحركات تعمل في أوروبا
ر رفاقهم، حين اقتربت السفن المصرية منهم إلى ما يعادل          جن االثنان من الفرح واالنفعال، أكثر من سائ       

راح االثنـان   . بضع عشرات من االمتار، ولكنها لصيقة كفاية لتسمح بتبين الوجـوه وتبـادل الحـديث              
، ويلوحان للجنود المصريين بالسالم وإشـارة       »تحيا الثورة المصرية  «،  »تحيا مصر «يصرخان بالعربية   

لم تدخل السفن المصرية باتصال رسمي      . عض من كان على الجانب المصري     النصر التي بادلهما اياها ب    
ولكن، وبينما كان ذلك يجري، ولم يتجاوز بضع دقائق، تراجعت البوارج االسرائيلية            . مع قبطان المركب  

وبعـدها  . ولم تعد اليهم إال بعد مغادرة السفن المصرية، التي بقيت رغم ذلك في االفق البعيد        . الى الخلف 
 محاصرتهم من االسرائيليين ومخاطبتهم بأن يغيروا وجهتهم فيتركوا وشأنهم، أو أن يصروا علـى               جرت

» يوتيـوب «ولعل الكثير من القراء شاهدوا تلك المحادثة علـى          . الذهاب الى غزة فيعتقلوا، وهو ما كان      
ي الذي كان همـه     ومواقع االنترنت العائدة لحملة االسطول، وقد سجلها وصورها وبثها الجيش االسرائيل          

  . من وراء ذلك إثبات عدم استخدامه للعنف مع الركاب
ولـم  . لم يكن أي من هؤالء يريد التوجه الى العريش التي كانت تبعد هي االخرى أربعين مـيالً عـنهم                  

يكونوا يأملون ابداً، أو يرغبون، بأن تحميهم السفن الحربية المصرية، أو تحول دون اعتقالهم مـن قبـل          
أنهم يريدون الوصول الى ميناء غزة      . ففي أذهانهم، كانت مهمتهم غاية في الوضوح      . االسرائيليةالبحرية  

حيث كان قد تجمع اآلالف الستقبالهم، معدين قوارب الصيد المزينة ومهيئين منصات االحتفـال علـى                
اويين كانوا يريدون الوصول الى هناك ليفرحـوا مـع الغـز          . االرصفة التي هدمها القصف االسرائيلي    

وهي الرسالة نفسها التي كانوا يحملونها وإن لـم يـصلوا      . بنجاحهم في كسر الحصار رمزياً عن القطاع      
إدانة حصار غزة، وإعالن عدم شرعيته، والمطالبة برفعه بقرار دولـي صـريح، وإنـزال           : الى الميناء 

  . عقوبات بإسرائيل بوصفها ترتكب بواسطته جريمة ضد االنسانية
تراب السفن المصرية كان فعالً قانونياً وليس سياسياً، بمعنى أن قارب الكرامة، وإن كـان               وال شك بأن اق   

في المياه الدولية، ولم يدخل أبداً في أي لحظة المياه المصرية، إال أنه أبحر في ساعاته االخيرة في مـا                    
ـ         » منطقة رعاية «يقال له    ة التـي تحـاذي     مصرية بحسب قوانين البحار الدولية، حيث يتعين على الدول

كـان ركـاب الكرامـة      . مياهها االقليمية المياه الدولية التدخل عند اللزوم إلنقاذ مركب يواجه صعوبات          
يعرفون ذلك، ولكن القتراب مراكب رسمية مصرية منهم، طعم آخر بعد الثورة، وبروز منحـى عـام                 
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 مع إسرائيل، المتحولة تواطئاً     يعتبر أن واحدة من مثالب نظام الرئيس السابق مبارك كانت تلك الحميمية           
  . حين تدعوالحاجة

وهكذا، ومن دون خطابات وال حتى كالم، شعر المناضلون بظل مصر الى جانبهم، وكان في ذلك فارق                 
وهم لم يترددوا أبداً في خوض مهمتهم حتـى         . »مغامرتهم«عظيم لمسوه في لحظة من أصعب لحظات        
اب والعقبات ـ وما كان أكثرها ـ ليفرضوا احترام رسالتهم   النهاية بإصرار وبمثابرة على تجاوز الصع

بل، وإعجاب العالم بأسره، كما يتبين من التغطية االعالمية الهامة التي حــظوا بها، وهم المركــب               
وفي واحـدة من أجــمل مقاالتها في صـحيفة هـآرتس،          . الصــغير الممثل رمزياً لكل الحــملة    

وهـي مناضـلة معروفـة      (» الكرامـة «ميرة هاس، التي كانت على متن       سخرت الصحفية االسرائيلية أ   
، من الحملة العسـكرية على المركب، حيث طوقته أربع بوارج من بينها راجمـة              )مناهضة للصهيونية 

صــواريخ، وأنزلت اليه عشرات المراكب المطاطـية مـن كـل الجهــات، وكـــان الجنـود                
لغــاز، وكانوا في غاية الهلع من هؤالء الـستة عـشر إنـساناً    االسرائيليون يرتدون االقنعة المضادة ل 

  . العزل إال من عنادهم
ـ         19ال يتجاوز   » الكرامة«كان طول    ، تيمناً  »عقلة االصبع « متراً، كان صغيراً الى حد انه تمت تسميته ب

لم بفضل المثابرة   ببطل رواية االطفال التي تحمل االسم ذاته والتي تتكلم عن ابتداع أشكال من مقاومة الظ              
  !اُنجزت المهمة. واالصرار

  27/7/2011، السفير، بيروت
  

  ؟"إسرائيل" بين تركيا والعالقاتإلى اين وصلت  .72
  اقبال التميمي

بعد انتشار ربيع ثورة الشعوب العربية الذي زحف على أكثر من دولة، عاودت إسرائيل تمحكّها بتركيـا               
ا لو استمر ارتفاع منسوب النخوة في الشارع العربي، وأدى          ألنها تخشى من أنها ستكون بحاجة لوساطته      

ذلك إلى قرار المنتفضين استكمال الميل األخير بضبط بوصلة الزحف باتجاه القدس، أو أصابت عـدوى                
هذا الربيع الشعب الفلسطيني فبدأ انتفاضتة الثالثة، خصوصاً وأن إسرائيل أصبحت عارية الـصدر إثـر                

عرب المخلوعين من قبل شعوبهم، إذ كانوا يقدمون لدولة الكيـان الـصهيوني       سقوط دروعها من حكام ال    
  .خدمة تلجيم شعوبهم ويضمنون حمايتها استرضاء للحليف المشترك، الواليات المتحدة األمريكية

تخلت الواليات المتحدة األمريكية عن حلفائها القدامى من حكام العرب المخلوعين، وعـادت الـصحف               
 ن لتركيا معزوفة شراكة المصالح، خصوصاً فيما يتعلق باألحداث المؤسفة التـي تجـري           اإلسرائيلية تلح

حالياً في سورية، متحينة جميع الفرص لالصطياد في الماء العكر، على أمل أن تكون تركيا قـد فقـدت                   
 سـفينة   الذاكرة ولم تعد تعي ما قامت به إسرائيل من إجرام بحق األتراك المدنيين الذين كانوا على متن                

مايو العام الماضي، حين قامت القوات اإلسرائيلية بقتـل تـسعة أتـراك             / من ايار  31يوم  ' مافي مرمرة '
مدنيين بدم بارد، ألنهم تجرأوا على تحدي التواطؤ الدولي ضد أطفال غزة الـذين استـصرخوهم لفـك                  

  .الحصار عن حليبهم وأدويتهم
لإليحاء بأن الجانب التركي تخطى فترة الحداد، ادعـاء         أول تسريبات آلة اإلعالم الصهيونية التي تسعى        

أن المؤسسة الخيرية التركية التي نظمت قافلة المساعدات الخيرية المتجهة إلى غـزة العـام الماضـي،                 
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لن تشارك في الحملـة     ' مافي مرمرة 'وأعلنت بأن سفينة    ' مسؤولين أتراك 'رضخت تحت ضغوطات من     
  .الخيرية القادمة
 أحد األساليب اإلسرائيلية المستهلكة التي يعاد تـدويرها مـراراً لـضرب أكثـر مـن                 هذا اإلسفين هو  

العصفور األول هنا، هو اإليحاء بأن إسرائيل مطلعـة علـى الـشأن الـداخلي               .عصفورين بحجر واحد  
التركي، وهذا يعني أن لها مناصرين من داخل البيت التركي ممن يوصلون لها األخبار وممن يمـررون                 

العصفور الثاني اسـتثارة    .السياسية بالضغط على أشخاص أو مجموعات لتمرير مشيئة إسرائيل        اجنداتها  
الشك الداخلي والفتنة بين أفراد المؤسسة التركية باإليحاء بأن من بينهم من منح والءه إلسـرائيل فـال                  

م الـذي   يأتمن افراد المؤسسة بعضهم البعض نتيجة استثارة الشكوك حول إخالصهم وانتمـائهم لـوطنه             
اإلسفين الثالث زرع بذرة الشك بين الفلسطينيين       .سيبدو وكأنه يأتي في الدرجة الثانية بعد مصالح إسرائيل        

واألتراك باإلشارة إلى تغير في الوعود المقطوعة من قبل األتراك، والتي مدت المحاصرين فـي غـزة                 
  . الحياةبشحنة من األمل بأن هناك من يستبسل من أجل إبقاء أسرهم على قيد

بعد هز هذا الوتر بوقت قصير، ومن أجل قياس نبض الحكومـة التركيـة، أرسـل رئـيس الـوزراء                    
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بمذكرة تهنئة بمناسبة إعادة              

التركية الجديدة إليجاد   ستكون حكومتي سعيدة بالعمل مع الحكومة       ' حزيران، قال له فيها      12انتخابه في   
حلول لجميع المسائل العالقة بين بلدينا، آملين معاودة تعاوننا معاً واستعادة روح الصداقة التـي ميـزت                 

محاولة بائسة على ما يبدو، ألن أردوغان مـا زال علـى       .'العالقات القائمة بين شعبينا على امتداد أجيال      
يل علناً معترضـاً علـى تغولهـا وإجرامهـا بحـق            رأس الحكومة وهو الذي تجرأ ونبش قذارة إسرائ       

  .الفلسطينيين العزل
نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشيه ياعالون، أجرى مناقشات        'بعدها طفت على السطح ادعاءات بأن       

مع وكيل وزارة الخارجية التركية، فريدون سينيرليوغلو، من أجل التوصل إلى وثيقة مـصالحة              ' سرية'
وفي هذا ايحاء بأن الحكومة اإلسرائيلية هي ند على كفّة الميزان المقابلـة             .'مة لحكومة على مستوى حكو  

هـو  ' المناقشات الـسرية  '.لكفّة الحكومة التركية التي تحظى باحترام العالمين، األول والثالث وما بينهما          
 يعفيها من إراقـة     تعبير إعالمي اعتدنا عليه من إسرائيل لوصف فشلها في أي محاوالت ألن هذا التعبير             

ماء وجهها ومن ذكر التفاصيل، وإلى أي مدى قامت بإذالل نفسها لإلبقاء على سياساتها قيد االسـتمرار                 
  .على حساب اآلخرين ومصالحهم

 الذي قام بإذالل السفير التركي في إسرائيل        -بعد ذلك، قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون        
 لمجموعة من الصحافيين األتراك الذين كـانوا فـي          -أجلسه على مقعد منخفض   أمام الصحافيين عندما    

اآلن نحـن بحاجـة إلـى       .أعتقد أن ما خسرناه عبر السنوات القليلة الماضية هي الثقة         ' زيارة إلى القدس  
من المؤكد أن الثقة لم تكن البند الوحيـد الـذي           .'التخلي عن لعبة تبادل اللوم حول سبب فقدان هذه الثقة         

رته إسرائيل عندما أثبتت أن تنمر أفراد حكومتها ال يقتصر على قهر الـشعوب بـل يمتـد ليطـال                    خس
شخصيات دولية لها ثقلها، وفي ذلك دليل على اضطراب البناء النفسي لممثليها على مستوى أعلـى، أو                 

  .ربما هو ليس كذلك
إلعادة وصل مـا    ' في الخفاء 'لتين  استمر اإلعالم اإلسرائيلي بالدندنة حول وجود قنوات اتصال بين الدو         

انقطع، رغم أن اسرائيل استمرت في استغباء أنقرة، متفادية حقيقة أن تركيا طالبت إسرائيل وبإصـرار                
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باعتذار رسمي وتعويضات لعائالت ضحايا سفينة المعونات التركية التي هوجمـت مـن قبـل القـوات              
  .الشعب التركي ألهالي غزة المحاصريناإلسرائيلية أثناء حملها لمساعدات غذائية وطبية من 

إن جميع محاوالت إسرائيل لفتح قنوات الحوار مع تركيا من خالل البوابة الخلفيـة، فـشلت وأدت فـي                
النهاية إلى فائض كبير من المسودات التي تشير ضمناً إلى اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عما جرى، لكن                

م ورفض االعتذار المباشر لألتـراك، مـدعين أن تحقيقـاتهم           المسؤولين اإلسرائيليين استمروا في تعنته    
' الدفاع'في هذا السياق عارض وزير      .الداخلية تشير إلى أن قواتهم تصرفت من منطلق الدفاع عن النفس          

اإلسرائيلي ايهود باراك تقديم اعتذار على أساس أن االعتذار يعني اإلعتراف بأن قواته أخطأت، بينمـا                
 صحيح، بينما وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان المعروف بعدم تعاطفه           ادعى هو أن ذلك غير    

سياسة عدم التنازل باالعتذار هذه متأصلة فـي        .مع األتراك، عارض بشكل قاطع مبدأ اإلعتذار من أصله        
ـ                 ر اإلسرائيليين ألنهم وبكل بساطة يرون في أنفسهم شعب اهللا المختار، طبقة فوق جميع األمم، شعبا غي

  .مضطر لالعتذار عن قتل من هم دونه منزلة
وبالرغم من حالة استعصاء إيجاد لغة مناسبة تفضي إلى مصالحة بين الطرفين، ورغم أن السفير التركي                
لم يعد إلى عمله في تل أبيب، كما توقف السياح اإلسرائيليون عن زيارة المدن الساحلية التركيـة، إال أن                   

في أنقرة، مدعية أنه رغم الخالفات الـسياسية بـين البلـدين، إال أن              ' ليفيغابي  'إسرائيل أبقت سفيرها    
فـي الربـع    ' 40 وارتفاع النسبة بمقدار     2010 و 2009ما بين األعوام    ' 25التبادل التجاري زاد بنسبة     

  .2011األول من عام 
' العميـان المبصر الوحيد فـي سـوق       'استمرت إسرائيل ببث سمومها عبرالصحافة االلكترونية وكأنها        

مستغبية تركيا وجاهدة في محاولة إيصال رسالة ألنقرة مفادها، بأن تركيا لن تستطيع التعامل مع جيرانها                
  .العرب دون التعكّز على إسرائيل

تعلم تركيا بأنها لو أرادت أن تلعب دوراً قياديـاً فـي الـشرق              'في تقرير كتبه آلون بن ميئير يقول فيه         
تفاضة العربية، وبنفس الوقت أن تؤثر في سياسات إسرائيل، ال يوجد أمامهـا             األوسط، وبالذات عقب االن   

من خيار سوى التعاون مع إسرائيل كالعب رئيسي لحل مشكالت الصراعات العديدة، بما فيها الممتـدة                
إن تركيا تعي بـأن محاولتهـا التعـاون مـع األنظمـة             'ويضيف بن ميئير    .'على طول الحدود التركية   

هناك قلقا بين األتراك بأن العالقات المتبادلة       'كما يدعي الكاتب بأن     .'ي الشرق األوسط فشلت   الدكتاتورية ف 
التي حاولوا من خاللها تقوية العالقات مع الشعوب العربية، هي في الحقيقة غير مبنية على أي قواعد أو                  

ائيلي إصـبع   ويرفع الكاتـب اإلسـر    .'أسس قوية، خصوصاً في سورية التي يبدو أن وضعها غير ثابت          
إذا تداعى نظام األسد، وهذا أمر متوقع، العواقب بالنسبة لتركيا سـتكون   'التخويف في وجه تركيا محذراً      

إن تركيا بحاجـة إلـى قـوة لتعزيـز          .وخيمة، كما هو واضح من تدفق الالجئين السوريين عبر الحدود         
  '.االستقرار، وهذه القوة تستطيع إسرائيل أن توفرها

لسطور مدى وقاحة إسرائيل إذ تلوح بأنها مركز التحكم في الشرق األوسط، وبأنها تـذكّر               هنا نقرأ بين ا   
القيادات التركية بأن القيادات العربية دكتاتورية، متناسية أنها أسوأ مؤسسة حكم في العالم على اإلطالق،               

كمـا  .األخـالق بنيت على اإلرهاب والسرقة وتزوير التاريخ والمجازر وكل مفردة تقع تحت بند سـوء               
يحاول الكاتب التقليل من شأن العرى التاريخية واإلنسانية الوثيقة بين الشعب التركي والشعوب العربيـة               
المجاورة، لكن األسوأ من كل هذا هو رسم الالجئين السوريين الفارين بأبدانهم وأطفالهم من القمع علـى                 

  .أنهم خطر يهدد أمن تركيا
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 هي التي بحاجة إلى تركيا وبحاجة إلبقاء قنوات الحـوار مفتوحـة معهـا    لكن في النهاية، تبقى إسرائيل   
واستمالتها للوقوف إلى جانبها لتعزيز أجندتها السياسية ضد محاوالت الفلسطينيين الحصول على اعتراف             
من قبل األمم المتحدة، وضد محاوالت حماس لتأسيس منصة سياسية معترف بها، وضد محاوالت توحيد               

لسطينية تحت حكومة موحدة، وللتدخل في مسار األحداث الناجمة عـن االضـطرابات فـي               الفصائل الف 
  .سوريا، ولكبح طموحات إيران النووية

بالنسبة إلسرائيل من األسهل لها معالجة هذه األمور من خالل وساطة تركيا وخـصوصاً أن التقـارير                 
ي أوباما ورئيس الـوزراء التركـي       تشير إلى زيادة في عدد الحوارات التي جرت بين الرئيس األمريك          

أردوغان مؤخراً، مما يعني أن الواليات المتحدة تعلم جيداً مدى أهمية الدور التركي، وتعلـم ضـرورة                 
تزويد تركيا باألدوات الالزمة للقيادة في المنطقة من أجل خدمة مصالحهم المشتركة، على أمل استغالل               

  . ومحترم في العالم اإلسالميدور تركيا كوسيط إقليمي ذي صوت مؤثر معتدل
تحسن العالقات بين تركيا وإسرائيل بكل بساطة تعتمد على اعتذار إسرائيل لتركيا علناً عن قتلها لألتراك                
المدنيين التسعة وتعويض عائالتهم، لكن هذا من سابع المستحيالت، ألن إسرائيل تعلـم تمـام العلـم أن                  

حاول اإلعالم اإلسرائيلي حالياً تنويم األتراك مغناطيسياً إلقناعهم        لذلك ي .االعتذار يعني اعترافها بالجريمة   
وهذا رهان خاسـر    .بنسيان الماضي واستعادة العالقات والتظاهر باختفاء الدم التركي وسط المياه الدولية          

بال أدنى شك، ألن تركيا التي استضافت آالف الالجئيين السوريين دون قيد أو شرط، وأكرمتهم وفتحت                
دودها، وتجرأت على شجب الممارسات الهمجية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل عندما خـرس             لهم ح 

المجتمع الدولي بأكمله، ال يمكن أن تدير ظهرها لجثامين أبنائها األبرياء الذين كانوا في مهمـة إنـسانية                  
 عقائديـة وإنـسانية     عبر البحر مستظلين براية بلدهم التي تحمل ثقافة إنسانية متحضرة، ولديها جـذور            

  .وتاريخية مشتركة مع الفلسطينيين ومع جيرانها من الدول العربية
  مديرة المرصد اإلعالمي للصحافيات العربيات في بريطانيا' 

  27/7/2011، القدس العربي، لندن
  

   والمصالحة الفلسطينيةاإلنصافهيئة  .73
  مصطفى يوسف اللداوي. د

حبة وحرصٍ أخويٍ كريم، إلى الشعب الفلسطيني في الـوطن          يقدم الشعب المغربي بصدق وإخالصٍ وم     
والشتات النصح والتوجيه واإلرشاد، من منطلق حبهم في رؤية الشعب الفلسطيني متفقاً موحداً، خالياً من               
الخالفات والصراعات والتناقضات، متعالياً على الجراحات واألحزان واآلالم التـي سـببتها الـسنوات              

ا راكمته بعض األخطاء والتجاوزات خالل سـني نـضالهم المجيـدة، ويـدعوهم     الماضية، فيتخلص مم  
لالستفادة من التجربة المغربية الرائدة، التي نجحت في تأسيس هيئة وطنية مستقلة للحقيقـة واإلنـصاف                
والمصالحة، للبحث عن أفضل السبل وأكثرها وطنية لتسوية ملفات ونزاعات الماضي، وحلهـا بـشكٍل               

، لخلق مجتمعٍ فلسطينيٍ منسجمٍ ومتآلف، يخلو من معاني الكراهية والظلم، فكانت هيئـة              منصف وعادل 
المصالحة واإلنصاف المغربية آلية حقيقية لتحقيق العدالة الوطنية، ونزع الحقد والغـل والغـضب مـن                

 مآسـي   نفوس آالف المغاربة، الذين تركت فيهم سنوات ما بعد االستقالل جروحاً بالغة، وتسببت لهم في              
كبيرة، تركت آثارها على األشخاص والمؤسسات، وورث نتائجها األبناء واألسر والعـائالت، وشـكلت              
مرحلة مريرة وقاسية من عمر الشعب المغربي، سجلت فيها انتهاكاتٌ جسيمة وخطيرة لحقوق اإلنـسان               
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ول إلى الحقيقة في أغلب     إال أن الهيئة مكنتهم عبر جهود كبيرة من المتابعة والتحقيق والتحري من الوص            
القضايا التي لم يطوها الزمن، ولم تتمكن األيام من نسيانها، وأعادت لكثيرٍ مـن المتـضررين حقـوقهم                  

  .المادية والمعنوية، وعوضتهم عن كثيرٍ مما فاتهم
يرى المغاربة أصحاب الخبرة والتجربة، ممن خاضوا تجربة نزع فتائل االنفجـار وعوامـل التجزئـة                

م، ووضعوا حداً برضا ومحبة وتفاهم لكثيرٍ من المـشاكل وموروثـات الماضـي، أن الـشعب                 واالنقسا
الفلسطيني وهو في طريقه إلى الوحدة واالتفاق والمصالحة، ليتمكن من تحـصين مـصالحته الوطنيـة                
                   ماسـة لخلـق هيئـة إنـصاف بنجاح، وتثبيتها ومنعها من السقوط واالنحدار من جديد، فإنه في حاجة

لحة وطنية، تقوم على أسسٍ وطنية سليمة، تعتمد المهنية في عملها، وتتوخى الحقيقة في تحقيقاتها،               ومصا
وتكون جريئة في فتح كل الملفات، وتعقب كل الجرائم، ومتابعة كل الجهات المتورطة في انتهاك حقوق                

ات خاصـة، وال    اإلنسان الفلسطيني، وأن تكون مستقلة عن كل مراكز القوى، وغير خاضعة إلى حـساب             
مرتبطة بأجندات حزبية وفصائلية، وأن تمتلك اإلرادة السياسية للقيام بأعمال اإلصالح وعدم التوقف أمام              

  .العقبات والصعاب التي تعترضها
الشعب الفلسطيني يعيش منذ سنوات مرحلة انتقاٍل سياسي فارقة، تختلف في كثيرٍ من جوانبها عن مرحلة                

المباشر، ولكنها تمتد لتشمل سنوات النضال الوطني الفلسطيني، التي بدت في بعض            االحتالل اإلسرائيلي   
 وحتى اليوم بعض الخروقات الالفتة لحقوق اإلنسان        1987مراحلها منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى عام       

حـتالل  الفلسطيني، والتي تمثلت في قتل العشرات من الفلسطينيين بتهمة العمالة والتعاون مع سلطات اال             
اإلسرائيلي، ونفذت فيهم أحكام القتل دون إجراء محاكمات عادلة لهم، كما لم تمكن كثيرٍ منهم من حـق                  
الدفاع عن أنفسهم، وتفنيد االتهامات الموجهة ضدهم، فضالً عن أعمال القمع والضرب الموجـع التـي                

ة على أسرهم وذويهم، وليس     تعرض لها آخرون بنفس التهمة، والتي تركت آثاراً اجتماعية سلبية وخطير          
في هذا دفاع عن المتورطين والمدانين أبداً، بل لعل القتل الذي طال المدانين والمتورطين منهم أقل بكثيرٍ                 
مما يستحقونه من عقابٍ، بقدر ما هو مسعى إلنهاء المشاكل االجتماعية، وإغالق ملفات بعـض األسـر                 

قة، وجالء الصورة، وتعـويض المظلـومين مـنهم، ورد          التي تطالب بحقها في اإلنصاف ومعرفة الحقي      
االعتبار إلى من وقع في حقهم أخطاء وتجاوزات، خلقت لهم وألسرهم مـشاكل وتحـديات اجتماعيـة                 

  .خطيرة
ويلزم هيئة اإلنصاف والمصالحة الفلسطينية أن تنظر في مئات المظالم التي تعرض لها الفلسطينيون في               

هاكات الجسيمة التي اقترفتها األجهزة األمنية بحقهم، وأشكال التعذيب المهولة          السجون الفلسطينية، واالنت  
التي مورست ضدهم، فضالً عن وفاة بعض المعتقلين في السجون الفلسطينية جـراء التعـذيب وسـوء                 
المعاملة، وغيرها كثير من اإلصابات واألمراض التي لحقت ببعضهم، والتي سببت لهم إعاقـات دائمـة                

  مستديمة، على أن يتم تحديد الجهات السياسية واألمنية التي قامت بالفعل أو شـرعت لـه، أو                 وعاهات
شكلت للقائمين عليه حماية وحصانة من المالحقة والمساءلة، وهي قضايا كثيرة دائمة ومتجددة، وتهـدد               

ا أن تنظـر    نسيج المجتمع الفلسطيني كله، وتحكم بالفشل على كل جهود المصالحة واالتفاق، ويجب عليه            
               في آالف حاالت الطرد من الوظائف، والحرمان من العمل، وحجب الرواتب والحقوق بناءاً على خلفيات
حزبية وفصائلية وخالفات شخصية، وعلى قاعدة االنتماء السياسي والعمل الحزبي، التي فرضـت فـي               

 آالف المـوظفين مـن      ، التي تسببت فـي تـسريح      "السالمة األمنية "المجتمع الفلسطيني ما عرف باسم      
وظائفهم، وحرمتهم من حقهم في العمل والكسب ضمن مؤسسات الوطن، وعليها أن تنظر فـي أسـباب                 
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خوف بعض المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم وبلداتهم، وتوفير األجواء النفـسية والقانونيـة               
ة والمعنوية، وعدم التغـول عليهـا       المالئمة لضمان عودتهم إلى بيوتهم وأسرهم، وضمان حقوقهم المالي        

  .بالقوة بعيداً عن القانون والمحاكمات العادلة
ال تقتصر مهام هيئة اإلنصاف والمصالحة الوطنية الفلسطينية على النظر في االنتهاكات الجسيمة لحقوق              

ق بهم،  اإلنسان الفلسطيني في السنوات الماضية، وتعويض المتضررين مادياً من الظلم والتعسف الذي لح            
وجبر األضرار وتعويض الضحايا، وتمكينهم من االنخراط في المجتمع، وتسوية مشاكلهم التي خلقتهـا              
الممارسات المنافية لحقوق اإلنسان التي تعرضوا لها، وإنما على الهيئة أن تقوم بقطع المرحلة الماضية،               

لفلسطينية، وأن تعمل علـى ضـمان       ووضع حد فاصٍل لها، وعزلها كلياً عن التأثير على مستقبل الحياة ا           
عدم تكرار هذه االنتهاكات، وعدم الوقوع في أسبابها من جديد، وأن تؤسـس لـسيادة القـانون العـادل                   
والمنصف، الذي يراعي حقوق اإلنسان، ويجرم أي انتهاك له، ويعطي الحـق للمـواطن فـي مالحقـة                  

 على بناء مؤسسات الدولة والقانون التي       ومتابعة ومحاسبة كل من أجرم بحقه، وانتهك حقوقه، وأن تعمل         
  .ال تسمح بالتجاوز، وال تشرع األخطاء، وال تحمي المجرمين، وال تزيد في جرح المظلومين

الفلسطينيون في أمس الحاجة إلى العدالة واإلنصاف، وإلى بيان الحقائق وجالء الصور، وإعادة الحقـوق               
اح، فما زالت آثار االعتداءات اإلسرائيلية الصارخة بحقهم        واستيفاء األمانات، وإبراء النفوس وشفاء الجر     

ماثلة ومستمرة، وهم لم ينسوا جرائمه، ولم يتمكنوا من وضع حد لها، وهم منه ال يتوقعون شـيئاً غيـر                    
الظلم والبغي واالعتداء، لهذا فإنهم يتوقون إلى العدالة الوطنية، وإلى الصدق الوطني الذي يعوضهم خيراً               

م، ويمكنهم من جبر كسر السنين الماضية، وتعويض المتضررين جميعاً بما يخلـق مجتمعـاً               عما أصابه 
فلسطينياً متحاباً متراصاً متوافقاً، وإال فإن أسباب الخصومة ستبقى، وعوامل التفجير ستتعزز، ولن يـنعم       

  .الفلسطينيون بحياة آمنة مطمئنة، وستبقى حياتهم رهينة مظالم الماضي وتجاوزات اليوم
  26/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  في األمم المتحدة" الدولة اليهودية"لغم االعتراف بـ" يفككون"الفلسطينيون  .74

  عكيفا الدار
بأن مكتب رئيس الوزراء فـي القـدس يفكـر          " هآرتس"كشف براك ربيد، أول من أمس، النقاب لقراء         

يذكر بمن يهـدد بـأن      " التهديد"هذا  . ت أوسلو بمعاقبة الفلسطينيين على اإلعالن عن دولتهم بإلغاء اتفاقا       
فلو لم يكن اتفاق أوسلو موجودا، لكان ينبغي لبنيامين نتنياهو أن          . يقصر أنفه هو، إذا رفض غيره إطاعته      

  .يخترعه
وسـلمها  ") ج"المنطقة  ( في المائة من الضفة      60هذه الوثيقة، وال سيما البند الذي انتزع من الفلسطينيين          

سييرت "لحصري للمستوطنين، ينبغي لليمين أن يحفظها في الخزانة وأن يكلف بحمايتها وحدة             لالستخدام ا 
الصبياني، الذي يحوم في الهواء منذ أن لوح به وزيـر           " التهديد"هذا السبب في أن هذا      . الخاصة" متكال

 ال  –حو شـهر    الخارجية أفيغدور ليبرمان أمام وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، كاترين أشتون، قبل ن           
فالرئيس الفلسطيني يواصل تجنيد التأييد الـدولي فـي التـصويت         ). أبو مازن (يؤثر على محمود عباس     

  .المرتقب في األمم المتحدة في أيلول
يمكنهم أن يتعلموا من فريـق عبـاس درسـا أو اثنـين فـي               " التهديد"مستشارو نتنياهو، الذين امتشقوا     

ألخير والمشوق على نحو خاص يعنى بتعطيل لغم االعتراف بإسرائيل          الدرس ا . الدبلوماسية وفي اإلعالم  
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كدولة يهودية، زرعه نتنياهو أمام أقدام الفلسطينيين؛ ففي أثناء زيارته ألنقرة في نهاية األسـبوع ألمـح                 
عباس إلى أن صيغة مشروع القرار، التي ستوضع أمام مجلس األمن والجمعية العمومية، ستتضمن ذكرا               

، ذاك القرار الذي ُأعلن     1947 تشرين الثاني    29 الصادر عن الجمعية العمومية في       181ر  صريحا لقرا 
كما سيتضمن االقتراح اقتباسا من إعالن االستقالل الفلسطيني فـي كـانون            . فيه عن قيام الدولة اليهودية    

ن إلـى   قـسم فلـسطي   "، بل وأشار صراحة إلى أن ذاك القرار         181، الذي استند إلى قرار      1988األول  
  ". واحدة عربية وأخرى يهودية–دولتين 

 كمرجعية في كـل مـا       181اللندنية شدد عزام األحمد على استخدام قرار        " الحياة"في مقابلة مع صحيفة     
وهكذا أخرج الفلسطينيون الهواء من بالون الدولة اليهودية        . يتعلق بتعريف الكيانين السياسيين المجاورين    

  .في بيعه للرئيس أوباما" ايباك"عة الضغط المؤيدة إلسرائيل لنتنياهو، والذي نجحت مجمو
يكشف دانييل ليفي، من كبـار  " Foreign Report"في مقال نشر في نهاية األسبوع الماضي في مجلة 

، بأنه في لقاء رؤساء الرباعية الذي عقد، New American Foundationرجاالت المعهد الواشنطني 
 طلبت وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، من األمين العام لألمم المتحدة           األسبوع الماضي، في واشنطن   

 إسـرائيل   –دولتـين للـشعبين     "ومن نظيريها من االتحاد األوروبي وروسيا تأييد إعالن يتضمن صيغة           
  ".كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي

ف بأن كلينتـون لـم تكتـف        ليفي، الذي يعتمد على حد قوله على مصدر رفيع للغاية في الرباعية، يضي            
 أيار  19بذلك؛ في الوقت الذي يتمسك فيه الفلسطينيون بخطاب اوباما في وزارة الخارجية األميركية في               

، وضعت وزيرة الخارجيـة     ) وتبادل لألراضي متفق عليه، كأساس للمفاوضات      1967 حزيران   4حدود  (
 أيام في مؤتمر اللوبي المؤيـد إلسـرائيل         األميركية أمام الرباعية خطاب الرئيس، الذي ألقاه بعد بضعة        

الطرفان نفسهما يجريان مفاوضات على الحدود بين إسرائيل وفلـسطين، التـي سـتكون              : "، أي "ايباك"
وهي ستأخذ في الحسبان التغييرات التي طرأت على األرض         . 1967مختلفة عما كان قائما في حزيران       

الـصيغة  ". قع الديمغرافي الجديد واحتياجات الطـرفين      سنة األخيرة، بما في ذلك الوا      44على مدى الـ    
أما أوباما  . مشابهة تقريبا لكتاب الرئيس بوش الذي بعث به إلى أرئيل شارون مقابل االنسحاب من غزة              

  .فقد عرضه على نتنياهو مجاناً
حدة، وال  وكعالوة، طلب األميركيون أن تعلن الرباعية أن حل الدولتين لن يتحقق في خطوة في األمم المت               

وما الـذي   . ينبغي أيضا التوقع من أي دولة أن تُجري مفاوضات مع منظمة إرهابية أقسمت على إبادتها              
اقترحته الواليات المتحدة على الرباعية كبديل عن التصويت في األمم المتحدة والمصالحة بين الفـصائل               

لتي تبدأ بعمل تمهيدي لتعظيم فرص      دعوة األطراف إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة، ا       "الفلسطينية؟  
. ال غرو أن لقاء الرباعية انتهى بال شيء       . نتنياهو ما كان ليصيغ الالشيء هذا على نحو أفضل        ". نجاحها

إحصاء األصوات في اجتماع الجمعية     .  لن تكفي لصد فيتو أوباما في مجلس االمن        181يبدو أن مناورة    
على فلسطين المستقلة، سيكون اختبار االسـتقالل اللمانيـا         ، في التصويت    2011بكامل هيئتها في أيلول     

  .وفرنسا، بريطانيا واسبانيا، ايطاليا واليونان
  26/7/2011، "هآرتس"

  27/7/2011، األيام، رام اهللا
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   دول عربية9التجارة الخارجية اإلسرائيلية تعادل تجارة  .75
  ممدوح الولي

موزعة مـا بـين     .  مليار دوالر  118العام الماضي حوالي    بلغ إجمالي التجارة السلعية اإلسرائيلية خالل       
ليصل العجز بالميزان التجاري    .  مليار دوالر  59ر2 مليار دوالر وواردات بقيمة      58ر4صادرات بقيمة   

  .  مليون دوالر783إلى 
 9 فقد بلغت تجارة إسرائيل قدر تجارة     . وبالمقارنة بالتجارة الخارجية للدول العربية خالل اِلعام الماضي       

  . األردن والسودان ولبنان واليمن وموريتانيا وفلسطين والصومال وجيبوتي وجزر القمر: دول عربيه هي
. وبالقياس إلى الدول العربية عموما فإن تجارة إسرائيل تقل عن قيمة تجارة كل من اإلمارات والسعودية               

ن اإلسرائيلي البالغ نحـو سـبعة       رغم قلة عدد السكا   . بينما تزيد قيمتها عن باقي الدول العربية األخرى       
 مليـار   70بالقياس إلى ضخامة السكان في دول عربية مثل مصر التي بلغ حجم تجارتها              . ماليين نسمه 

  . دوالر
فإنها بذلك تقل عن صـادرات ثـالث دول         .  مليون دوالر  58وإذا كانت الصادرات اإلسرائيلية قد بلغت       
كما تبلغ  . ما تزيد على قيمة صادرات باقي الدول العربية       بين. عربية فقط هي السعودية واإلمارات وقطر     

  .  دول عربية10وتوازي قيمة صادرات .  مليار دوالر25ضعف قيمة صادرات مصر البالغة 
فإذا كانت كثير من الدول العربية يغلب على صادراتها طابع المـواد            . واألهم هو نوعية تلك الصادرات    

فإن الصادرات اإلسرائيلية تتميز بالمكون عـالي       . والحبوب والمعادن الخام مثل البترول والغاز الطبيعي      
بينما كانت النسبة فـي صـادرات        %. 23والذي بلغت نسبته في صادراتها بالعام األسبق        . التكنولوجيا

   %.7والمغرب  % 6وتونس  % 2، وسوريا  %1مصر والجزائر واألردن 
 النسبي للصادرات بخالف الماس الذي تشتهر إسرائيل        وتشير بيانات جهاز اإلحصاء اإلسرائيلي للتوزيع     

وتشمل . إلى استحواذ الصناعات عالية التكنولوجيا على نصف قيمة الصادرات بخالف الماس          . بتصنيعه
الحاسبات اآللية والمعدات اإللكترونية والطائرات ومعـدات االتـصال اإللكترونيـة ومعـدات الـتحكم               

  . والمنتجات الصيدلية
وتـشمل  . من الـصادرات   % 29الصادرات متوسطة التكنولوجيا من الدرجة العالية نسبة        وكان نصيب   

  .الكيماويات ومنتجات تكرير البترول والمعدات الكهربية والمواتير ومحركات السيارات ومعدات النقل
وتشمل المنتجـات    %. 17كما بلغ نصيب صادرات الصناعات متوسطة التكنولوجيا من الدرجة الثانية           

. تعدينية والمعدنية والمجوهرات، والمطاط والمنتجات البالستيكة والحديد والصلب والسفن والقـوارب          ال
وتشمل المنتجات الغذائية والنسيج    . فقط % 5وهكذا بلغ النصيب النسبي للصادرات منخفضة التكنولوجيا        

  . والمالبس والورق ومنتجاته واألثاث الخشبي
فقد حققت فائضا مـع دول عديـدة        . سرائيلية قد حققت عجزا في مجملها     وإذا كانت التجارة الخارجية اإل    

إلى جانب هونج كونج والهند والبرازيل وروسيا وتـايوان         .  مليار دوالر  12منها الواليات المتحدة بقيمة     
  . وماليزيا وانجلترا وإسبانيا

 % 32ار دوالر بنـسبة      ملي 18ر5وكانت أعلى دول تلقي الصادرات اإلسرائيلية الواليات المتحدة بنحو          
 % 4وكل من انجلترا والصين      % 5وكل من بلجيكا والهند      % 7تليها هونج كونح بنسبة     . من اإلجمالي 

   %. 2وكل من تركيا وفرنسا  % 3وكل من هولندا وألمانيا 
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مـن   % 11 مليـارات دوالر بنـسبة       7أما أبرز دول الواردات فكانت الواليات المتحدة بقيمة تقل عن           
وكل من إيطاليـا وانجلتـرا       %. 6وكل من ألمانيا وبلجيكا      % 8تليها الصين بنسبة    . ي الواردات إجمال

  . من إجمالي قيمة الواردات اإلسرائيلية % 3وكل من الهند وتركيا  % 4وهولندا 
. أما تجارة إسرائيل مع الدول العربية خالل العام الماضي فكان معظمها مع مـصر واألردن والمغـرب              

 148 مليون دوالر ما بين صادرات إسـرائيليه لمـصر قيمتهـا             503 حجم تجارتها مع مصر      حيث بلغ 
  .  مليون355وواردات من مصر قيمتها . مليون

 مليـون   186 مليون دوالر فتضمنت صـادرات لـألردن بقيمـة           280أما التجارة مع األردن والبالغة      
.  مليون دوالر فقط   24 مع المغرب فبلغت     أما حجم التجارة  .  مليون دوالر  94وواردات من األردن بقيمة     

  .  مليون وواردات من المغرب قيمتها خمس مليارات18ر5ما بين صادرات إسرائيليه قيمتها 
ويشير حجم التجارة اإلسرائيلية مع الدول العربية إلى محدودية نصيب تلك التجارة بالقياس إلى الحجـم                

مـن   % 0ر7ارة مع مصر واألردن والمغـرب نـسبة         حيث بلغ نصيب التج   . الكلي للتجارة اإلسرائيلية  
مع األخذ في االعتبار البضائع اإلسرائيلية التي يتم تـسريبها عبـر دول             . التجارة اإلسرائيلية مع العالم   

وهي بضائع كبيرة تصل لكثير     . بعد تغيير تغليفها لحذف بيانات التصنيع في إسرائيل       . أخرى مثل قبرص  
  .معروف حجمهامن األسواق العربية لكن غير 

 27/7/2011، الشرق، الدوحة
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