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  "بالدكتاتورية والبلطجة"ويتهم عباس  ..دحالن يهدد السلطة بدفع الثمن غاليا .1

محمد » فتح«القيادي السابق في حركة      أن   ربيع كالس  عن مراسلها  29/7/2011 الرأي،الكويت،   ذكرت
، يتحمـل   )رئيس السلطة محمـود عبـاس     (ابو مازن    «أن،  »الراي«تصريح خاص لـ     في   الدحالن ق 

شخصياً ما حصل معي في رام اهللا وقد اوصلنا الى العار وهو يحاول تأسيس ديكتاتورية في مرحلة مـا                   
 يدعي حماية القانون ويقتحم في الوقت نفسه بيوت الناس التـي          «، واضاف انه    »بعد انتهاء الديكتاتوريات  
  .»يفترض ان يحافظ عليها

وقال دحالن انه لن يتوقف عن العمل والعطاء والنضال من اجل القضية الفلـسطينية، مـشيراً الـى ان                   
ومن لم يستطع ان يطـّوع      . ال يمت ال الى القوانين وال الى االعراف بصلة        «االسلوب الذي مورس معه     

  .»القانون لمآربه يلجأ الى اسلوب البلطجة
هـدد الـسلطة     دحالنأن   الضفة الغربية  من 28/7/2011،  )صفا(الصحافة الفلسطينية   وكالة   وأضافت

" صفا"وقالت مصادر فلسطينية خاصة لوكالة       .الفلسطينية بأنها ستدفع الثمن غاليا على ما قامت به تجاهه         
: دنفضلت عدم الكشف عن هويتها إن دحالن قال بالحرف الواحد عقب مغادرته الضفة الغربية إلى األر               

  ".السلطة ستدفع الثمن غاليا وستجد الرد بالدم"إن 
 محمـد   أن  وليـد عـوض      نقالً عن مراسلها     رام اهللا   من   29/7/2011 القدس العربي، لندن،     وذكرت

دحالن، غادر بعد ظهر الخميس، الضفة الغربية إلى األردن بعد ساعات من مداهمة منزله واعتقال عدد                
  .همن حراسه والشخصيات المقربة من

وقال مصدر فلسطيني إن دحالن غادر بالفعل الضفة الغربية عبر جسر الكرامة، بينما أوقفت األجهـزة                
  .األمنية الفلسطينية عدداً من الشخصيات المقربة منه والتي كانت ترافقه عرف منها توفيق أبو خوصة

الجسر الفاصل عن األردن    وعلى مقربة من الحاجز اإلسرائيلي المقام قبل بوابة معبر أريحا المؤدي إلى             
أوقفت دورية تابعة لالستخبارات الفلسطينية سيارة دحالن، وطاردت حارسه الشخصي سليم الشيخ خليل             
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ـ  واعتقلته، وهو آخر حراسه الشخصيين، بحسب رواية أبو علي شاهين، الذي كان            'ابو الشنب ' الملقب ب
  .أخرى على الطريق مع األمنضمن كوادر فتح التي سارت برفقة دحالن خشية من أي حوادث 

وذكر أبو علي شاهين أنه بعد اعتقال الحارس توجه أربعة من عناصر االستخبارات للسيارة التي كـان                 
يستقلها، وتعود لسفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لفتح، وهموا باعتقال توفيق أبو خوصة الذي كان                

  .حاضراً معهم، وهو عضو في المجلس الثوري
  

   تنتزع وال توهبالفلسطينيةالدولة : هنية .2
قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، إن الدولة الفلسطينية والحقوق تنتزع وال : وكاالت

 لها عالقة بالقضية والتي أن هناك عشرات القرارات الصادرة عن األمم المتحدة توهب، مضيفاً
ى هامش االحتفال بإطالق وزارة االتصاالت وتكنولوجيا وأكد عل. الفلسطينية، لكن ال يوجد تطبيق لها

المعلومات ثالثة طوابع بريدية جديدة، أنه ال يوجد ديون على حكومة غزة واألوضاع المالية مستقرة لكن 
أننا ما زلنا بحاجة إلى كل المساعدات العربية واإلسالمية : "وأضاف .هذا ال يعنى أنها جيدة بدرجة كبيرة

  ".  بقوة وبعنفالفلسطينيالم، فالحصار مازال مفروضا على قطاع غزة والشعب ومن أحرار الع
  28/7/2011موقع فلسطين اون الين، 

  
  والمصالحة صعبة في ظل التناقضات.. غزةال أزمة مالية في حكومة : فتحي حماد .3

 ه، مؤكداً أزمة مالية تعانى منها حكومتأي حماد وجود فتحينفى وزير الداخلية بحكومة غزة : وكاالت
 ظل فيالمصالحة "قدرتها على الوفاء بكافة االلتزامات المنوطة بها، وحول اتفاق المصالحة قال 

  ".التناقضات على الساحة صعبة، ولها استحقاقات يحب أن تدفع
  28/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  مرخصة وذخائر غير أسلحةوالعثور على  هومرافقيدحالن  اعتقال حراس يؤكدالضميري  .4

 الناطق ، أن منتصر حمدان،رام اهللا نقال عن مراسلها من 29/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
 عن انتهاء ما وصفه بعهد أعلن اللواء عدنان الضميري، األمنية في الضفة األجهزةالرسمي باسم 

 بخصوص " الجديدةالحياة"المواكب واالستعراضات العسكرية المسلحة، مؤكدا في رده على سؤال لـ
 من حراس ومرافقي النائب محمد دحالن في رام اهللا صباح وأسلحةقضية مصادرة مركبات محصنة 

 إن" : الخروج في مواكب واستعراضات عسكرية، وقالبإمكانه مسؤول رسميا أو ال وزير أن، أمس
  ."الموكب الوحيد المسموح له بالمرور هو موكب الرئيس ورئيس الوزراء فقط

، لتوضيح تداعيات أمسلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وزارة الداخلية ظهر جاء ذ
 وأوضح في  في حي الطيرة بالقرب من منزل دحالن، األمن العملية العسكرية التي نفذتها قوى وأسباب

ية  من النيابة العامة بتفتيش تلك المنطقة على خلفإذنالعملية تمت بعد طلب مؤتمر صحفي أمس أن 
 قامت بمحاصرة كشك الحراسة األمن قوى أن إلى  وأشار.وجود مظاهر وتحركات لمسلحين هناك

 غير مرخصة أسلحةالقريب من منزل دحالن حيث تم اعتقال عدد من الحراس والمرافقين وضبط 
تم اعتقال "وقال  . طلقة نارية كانت بحوزتهمأالف 10 قرابة إلىوكميات كبيرة من الذخيرة وصلت 

  ". الأم األمنديد منهم والعمل جار لفحص عالقتهم بقوى الع
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في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي فانه "وبخصوص وجود حصانة برلمانية للنواب قال الضميري 
لذلك ال توجد أي جهة " وأضاف".  الرئيس رفع الحصانة عن أي نائب يتجاوز القانون وينتهكهبإمكان

 النائب دحالن يمكنه السفر وانه ال أن  وأوضح، " الرسميةاألمن والنظام سوى قوى األمنمسؤولة عن 
  . تطبيق القانونإطار كل ما جرى تم في أن بمنعه من السفر، مؤكدا أوامر أيةتوجد 

  الضميري نفىمن رام اهللا أن  28/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وجاء في 
أبو علي شاهين وسفيان أبو زايدة وتوفيق أبو : اء حركة فتحاألنباء التي تحدثت عن اعتقال أعض

  .لم تقم عناصر األجهزة األمنية باعتقال أي من أعضاء فتح: "وفا"وقال في تصريح لـ .خوصة
  

  في رام اهللا أمس" التشريعي"المجلس  و"الوطني" المجلس  قمة جمعت:"معاوكالة " .5
لة برئيسها سليم الزعنون، مع هيئة رئاسة المجلس  التقت هيئة رئاسة المجلس الوطني ممث:رام اهللا

 من نوعه بين الهيئتين في فندق موفنبيك األولعزيز دويك، في اجتماع يعد .التشريعي الممثلة بالدكتور د
ووصف احد المشاركين في االجتماع في حديث خاص  .)الجمعة-الخميس(هذه الليلة في رام اهللا،

.  ساعات متواصلةأربعةحيث استمر اللقاء زهاء  ،"لوطني والتشريعياجتماع قمة بين ا "بأنه، "معا"لـ
 وجرى فيه مناقشة كافة القضايا العالقة فيما يخص المصالحة ،اللقاء في جناح سليم الزعنونوعقد 

 االنتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراءالوطنية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير والمجلس التشريعي 
  .قد مثل هذه اللقاءات مواصلة عوأهمية

 توجهه بإمكانية هيئة رئاسة المجلس التشريعي رئيس المجلس الوطني الزعنون أعضاءفي حين ابلغ 
وجاء عقد هذا اللقاء بناء على وساطة قام بها النائب الثاني لرئيس .  ما رغب بذلكإذالقطاع غزة 

نواب المحسوبين على كتلة وشارك وفد التشريعي عددا من ال. حسن خريشة.المجلس التشريعي د
 أبو طير، خالد طافش، وعبد الجابر فقهاء، ومحمد مطلق أبو والتغيير، مثل النائب محمد اإلصالح

حسن . من المجلس الوطني والمركزي النائب الثاني لرئيس المجلس دأعضاءجحشية، في حين شارك 
   . الرئاسة المجلس المركزي في مقرأعمالاللقاء جاء بعيد ختام وجاء خريشة، 

  29/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  المجلس المركزي يعلن دعمه الكامل لقرار التوجه لألمم المتحدة .6
/ دعا المجلس المركزي الفلسطيني، في بيانه الختامي الصادر عن دورته الخامسة والعشرين: رام اهللا

 من الشهر 28 والـ27 يومي الـدورة إنجاز استحقاق الدولة والوحدة، التي عقدها في مدينة رام اهللا
الجاري برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وبحضور الرئيس محمود عباس، إلى إنجاز 

  .المصالحة الوطنية في أقرب اآلجال
 دعمه الكامل لقرار القيادة التوجه إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل لنيل االعتراف ،أعلن المجلسو

  .سطينوالعضوية لدولة فل
وقال في بيانه، إن المقاومة الشعبية لالحتالل حق مشروع لشعبنا، كما دعا األشقاء العرب إلى تقديم 

جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية "وأكد أن القدس الشرقية عاصمة دولتنا األبدية، فهي  .الدعم لشعبنا
كما ينطبق على سائر  على القدس 242 وينطبق قرار مجلس األمن 67التي احتلت في حزيران 
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 .وجه التحية ألسرانا الصامدين في سجون االحتالل ومعتقالته و."األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة
  : ولالطالع على نص البيان الختامي.وأدان منع االحتالل لعدد من أعضائه من المشاركة في االجتماع

110270=id&detail=action?php.index/arabic/ps.wafa.1www://http  
  28/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  عشراوي تدعو كندا إلى تأييد التوّجه إلى األمم المتحّدة .7

، حنان عشراوي، الحكومة الكندية إلى دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: رام اهللا
 .العدول عن موقفها المعارض لتوجهات الفلسطينيين استصدار قرار اعتراف أممي بدولتهم المستقلة

وأجرت عشراوي سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الكندية، قّدمت خاللها شرحاً 
/ ف وراء نّية السلطة التوّجه إلى األمم المتحّدة في أيلولمفّصالً للموقف الفلسطيني والدوافع التي تق

خطوة إيجابية ومهمة في تكريس حل الدولتين حسب قرارات "سبتمبر القادم، مؤكدة أن هذا التوّجه يعّد 
  .، حسب تقديرها"الشرعية الدولية وقواعد وأسس القانون الدولي

تماعها به الخميس، دعوة رسمية من رئيس فيما نقلت لوزير الخارجية الكندي جان بيرد، خالل اج
السلطة الفلسطينية محمود عباس لزيارة األراضي المحتلة واالطالع عن كثب على أوضاعها وعلى 

  .التقدم الحاصل في تعزيز استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية
  28/7/2011قدس برس، 

  
   تمس األمن القومي واالجتماعيإقصاء دحالن جاء لتجاوزات: مركزية فتح .8

في أعقاب قرار المحكمة الحركية برد       :صرح  ناطق باسم اللجنة المركزية لحركة فتح بما يلي         : رام اهللا 
.. الطعن المقدم من محمد دحالن وبما يثبت قانونية قرار اللجنة المركزية بفصل الدحالن مـن الحركـة                

  :ارتكز علىتؤكد اللجنة المركزية أن قرارها بإقصائه قد 
تجاوزات تمس األمن القومي واالجتماعي الفلسطيني بما في ذلـك االسـتقواء بجهـات خارجيـة                : أوال

وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات الأخالقية لم ينج منها وجيه وال زعيم سياسي                
ا في القطاع الحبيب شـهود      وال رجل أعمال في قطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلن           

إثبات على عمليات المس بالكرامات واألموال والمقامات االجتماعية وحتى األعـراض دون وازع مـن               
  .ضمير
الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق االستثمار آنذاك لمجموعـة مـن               : ثانيا

والتجارة من اسـتيراد وتـصدير وإقامـة    مصاصي الدم في المعابر وحركة البضائع وحركة األشخاص    
المشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة الدحالن والتي استثمر منها الجزء األكبر لحسابه               

  .الخاص خارج الوطن
التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة الحتالل إرادة الحركـة كمقدمـة لكـسر اإلرادة                 : ثالثا

تي لم ينج منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات وكان شعارهم دوما تكـريس التجـنح                السياسة الوطنية ال  
  .والمحاور كسلوك الحتالل إرادة الحركة

وعليه فإن اللجنة المركزية لحركة فتح برئيسها األخ أبو مازن تتوجه إلـى األطـر القياديـة والقواعـد                   
هم لالصطفاف خلف قرارها الهـادف إلـى        التنظيمية في الوطن والشتات والسجون والمعتقالت، وتدعو      
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تطهير الحركة من هذه الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلـسطيني بعـد أن جفـت المـستنقعات                   
وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس حيث ال مجال لالجتهادات والتفسيرات المزدوجة وعلى األطر كافة              

  .نين واللوائح الحركية في هذا الظرف الدقيقفي المواقع كافة التحلي بروح االلتزام باألنظمة والقوا
  28/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة االنباء 

  
  2007 يونيو /الصدامات في حزيران عن بيان فتح عن جرائم دحالن تبرئة لحماس: أبو زهري .9

ان اللجنة المركزية لحركـة  ، أن بي  "حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة         : وكاالت
يحمل تبرئة حقيقية لحماس من     "حول جرائم تورط بها القيادي المفصول من الحركة محمد دحالن،           " فتح"

  . 2007المسئولية عن الصدامات التي وقعت في حزيران 
رغم تأكيد حماس أن قضية دحالن هي       :"2011-7-28وقال أبو زهري في تصريحات صحفية الخميس        

 داخلي، إال أننا نعتبر بيان اللجنة المركزية بمثابة بيان تبرئة للحركة من المـسئولية عـن                 شأن فتحاوي 
الصدامات السابقة، التي تسبب فيها بلطجية دحالن وفرق الموت التابعة له، والتي طالما تحـدثت عنهـا                 

  ". الحركة، واليوم يقّر أعلى إطار قيادي في حركة فتح بوجودها بعد أربع سنوات
 أن بيان مركزية فتح، يحّمل دحالن بوضوح المسئولية عن تشكيل فرق المـوت التـي هـدفت                  وأضاف

للمساس بالشخصيات والفصائل الفلسطينية وأثارت الهلع في شوارع قطاع غزة، مشددا علـى أن هـذه                
 الجرائم هي السبب المباشر وراء قيام حماس بالدفاع عن نفسها وعن شعبنا الفلسطيني في غزة ومواجهة               

  . دحالن، ومنعه من االستمرار في جرائمه ضد أبناء وقادة شعبنا الفلسطيني
  28/7/2011فلسطين اون الين، 

  
   حماس وفتح لبحث تنفيذ المصالحةبيناجتماع ثنائي : عزام األحمد .10

حركته  عزام األحمد أن" فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
  .متمسكتان باتفاق المصالحة وسينفذانه ولن يسمحا ألي طرف بإجهاضه "حماس"وحركة 

األنباء التي تحدثت عن سعي من اللجنة التنفيذية إلرسال " قدس برس"ونفى األحمد في تصريحات لـ 
وفد منها إلى القاهرة للبحث مع المسؤولين المصريين وفي جامعة الدول العربية سبل دعم اتفاق 

 وال توجد أي نوايا الجتماعات في القاهرة، 2009كل لجان الحوار انتهت منذ العام : "قالالمصالحة، و
والموجود هو أننا نسعى إلى عقد . ولكن هناك بعض الفصائل الفلسطينية تقوم بزيارات فردية من جانبها

 لبحث سبل األغلب أن يكون في القاهرة" فتح"و" حماس"اجتماع ثنائي في وقت قريب للغاية بين حركتي 
  ".التعجيل بتنفيذ اتفاق المصالحة

مع عضو المكتب السياسي في حركة ) 28/7(لقد اتفقت في اتصال هاتفي اليوم الخميس : "وأضاف
الدكتور موسى أبو مرزوق على عقد اجتماع ثنائي بيننا في وقت قريب " حماس"المقاومة اإلسالمية 

متفقون على التمسك " حماس"ونحن و. اتفاق المصالحةللغاية، واألغلب أن يجري في القاهرة، لتنفيذ 
باتفاق المصالحة وتنفيذه كما جرى التوقيع عليه في القاهرة، ولن نسمح على اإلطالق ألي طرف 

  ".بإجهاضه
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على خلفية إقصاء محمد " فتح"وعن التداعيات المحتملة للجدل التنظيمي الدائر داخل هياكل حركة 
ال عالقة لما يجري بشأن النائب محمد دحالن بملفات المصالحة ال : "األحمددحالن، على المصالحة، قال 

  .، على حد تعبيره"من قريب وال من بعيد
  28/7/2011قدس برس، 

  
  ما جرى مع دحالن عمل غير وطني وال أخالقي: قيادي في فتح .11

» تحام وتفتيشَاق«في القطاع صالح أبو ختلة، » فتح«وفي غزة، وصف القيادي في :  ا ف ب-رام اهللا 
ان ما » الحياة«وقال لـ . »مشين وفعل عصابات غير محكومة بشرائع وقيم انسانية«منزل دحالن بأنه 
عمل غير وطني وال أخالقي، وال يستند الى أي إجراء قانوني أو شرعي، وإن دل «جرى مع دحالن 

  .»على شيء فإنما يدل على انحدار القيم الوطنية الفلسطينية األصيلة
  29/7/2011حياة، لندن، ال

  
  واضح وال لبس فيه الحكم ضد دحالن:  المحكمة الحركية لحركة فتحرئيس .12

 صرح رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المحامي علي مهنا في تعقيب لـه علـى القـرار                  : رام اهللا 
رئـيس  الصادر امس االربعاء، في الطعن المقدم من النائب محمد دحالن في القرار الصادر بحقه مـن                 

الحركة الرئيس ابو مازن واللجنة المركزية، وفي ضوء تضارب ما نـشرته بعـض وسـائل االعـالم                  
وبالتالي فـان المحكمـة     ،  المختلفة، بان قرار المحكمة الحركية واضح وال لبس فيه، وهو ناطق بما فيه            

   .ليست مسؤولة عن االرباك والتناقض في الساحة االعالمية
ه، اكد رئيس المحكمة بانه ال عالقة من قريب او بعيـد للمحكمـة الحركيـة                وليس بعيدا عن الشأن ذات    

  .والقرار الصادر عنها، بأية اجراءات اتخذت في محيط االخ محمد دحالن
  28/7/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   قوة إسرائيلية شرق غزة بسالح القناصةتهاجمكتائب أبو علي مصطفى  .13

بو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية يوم أمـس عـن      أعلنت كتائب أ   : أشرف الهور  -غزة  
تمكنها من استهداف وحدة من الجيش اإلسرائيلي خلال تواجدها في منطقة حدودية تقع إلى الـشرق مـن                  

نسخة منه أن إحـدى خالياهـا المـسلحة         ' القدس العربي 'وقالت الكتائب في بيان لها تلقت        .مدينة غزة 
  .دسة اإلسرائيلي بسالح القناصة شرق حي الشجاعية وإصابتهم بشكل مباشرهاجمت وحدة من سالح الهن

المقاومـة  'وذكرت أن الهجوم أوقع إصابات مباشرة في صفوف الوحدة، وأكدت أيضاً علـى مواصـلة                
  .'والتصدي والرد على جرائم المحتلين

  29/7/2011القدس العربي، لندن، 
  

   أسباب االنقسامسقوط دحالن يثبت صدقية حماس ويكشف: محللون .14
" فـتح "أجمع محللون وأكاديميون على خطورة الجرائم التي عرضتها اللجنة المركزيـة لحركـة              : غزة

وأقصت بموجبها القيادي الهارب من غزة محمد دحالن، وسط دعوات إلعادة قراءة مـسببات االنقـسام                
  .يت، وتشكيك في دوافع الكشف عن هذه االتهامات في هذا التوق2007الفلسطيني 
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  صدقّية حماس
ويرى إياد القرا، الكاتب وأستاذ اإلعالم في جامعات غزة، أن ما أعلنته اللجنة المركزية لحركة فتح عن                 

فيما سبق أن أعلنتـه عـن الرجـل،    " حماس"الجرائم التي تورط فيها محمد دحالن، يثبت صدقية حركة  
  .ى الصدام واالنقساممشددا على أنه لو استمعت حركة فتح لصوت العقل لما وصلنا إل

  !لماذا الصمت كل هذه السنوات
من جانبه، رأى خليل شاهين، الكاتب والمحلل السياسي، أن إحدى جزئيات قراءة المشهد في ضوء بيان                
المركزية، يتطلب بالفعل إعادة قراءة الواقع الذي قاد إلى االنقسام، باإلشارة إلى دور حركة فتح وتحديدا                

  . الجو التوتيري وتنفيذ اغتياالت دفعت إلى حالة االحتقان واالقتتالالتيار الدحالني في
إن هذه االتهامات تتطلب من حركة فتح إعادة النظـر فـي            " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال شاهين لـ    

، مشددا على أن مجمل االتهامات الموجهة لـدحالن         2007نتائج التحقيق الذي أجرته حول أحداث يونيو        
ات سابقة وهو األمر الذي يدعو إلى التساؤل لماذا صمتت اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح                  تعود لسنو 

  !واألجهزة القضائية عن كل هذا القضايا؟
بدوره، يرى الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعات الضفة، أن مركزية فـتح لـم                  

  . وإال كانوا تحدثوا بها منذ أمد بعيدتصل لهذه النتيجة ألسباب وطنية أو الحرص على الوطن
من مـنهم   "متسائال  " المسألة شخصية وألبسوها لباسا وطنيا    " :"المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال قاسم لـ    

بريء من هذه التهم؟ السالح الذي في أيديهم من مصدره؟ أال ينسقون مع االحتالل ويعتقلون المقـاومين                 
  ".وعلى خلفية سياسية

 بسبب توقيعي على بيـان   1999ين األموال ذهبت، وماذا عن الفساد، أنا شخصيا اعتقلت عام           أ"وأضاف  
متهمون ومشتركون فيه ومن تثبت براءتـه  "معتبرا أن ما يوجه لدحالن يوجه إليهم جميعا وهم   " العشرين

  ".بعد ذلك أهال وسهال
قوبات المطبق في الضفة الغربيـة رقـم   من جهة أخرى، قال خبير قانوني في رام اهللا أنه وفق قانون الع            

  . فإن الئحة االتهام الموجهة لدحالن تفضي إلى عقوبة اإلعدام شنقًا1960 لسنة 16
 28/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  االمم المتحدة ضد االعتراف بدولة فلسطينية في  نتنياهو يعد لخطاب":إسرائيل" .15

اروقـة  أن   ،زهيـر أنـدراوس   عن مراسـلها    الناصرة  ن   م 29/7/2011،  القدس العربي، لندن  نشرت  
 العسكرية والدبلوماسية تشهد استنفارا غير مسبوق لمواجهة الخطط الفلسطينية للتوجـه لالمـم              "اسرائيل"

المتحدة لالعتراف باعالن اقامة الدولة الفلسطينية، ويدرس رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو              
ة والقاء خطاب في افتتاح الجمعية العمومية ضد القرار المرتقـب لالعتـراف             الوصول الى االمم المتحد   

محافل سياسية رفيعة المستوى تُقدر بأن الفلسطينيين سينتظرون حتى اجتماع الجمعيـة             .بدولة فلسطينية 
وسيستغلون هذا المحفل الذي سيحضره كل عظماء العالم        ) سبتمبر( ايلول   21العمومية لالمم المتحدة في     

  ".اسرائيل" يتقدموا بطلبهم لالعتراف بدولة فلسطينية واحراج كي
ذكرت أمس الخمـيس  ” معاريف“صحيفة ، أن )آي.بي.يو(عن   29/7/2011،  الخليج، الشارقة وأضافت  

أن نتنياهو ما زال متردداً باتخاذ قرار بهذا الخصوص بعد أن نصحه مقربون منه بأن يلقي خطاباً فـي                   
إسرائيل “ه آخرون من أن خطوة كهذه ستكون خاطئة ألنه سيتم تفسيرها على أن              األمم المتحدة،بينما حذر  
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خطاباً كهذا سيكون خطوة ذكية ألنـه سـيكون موجهـاً إلـى             “وقال مقربون من نتنياهو إن      . ”مذعورة
  .”إسرائيل“الجمهور في 

 
  ة ال تستبعد استقالة أبو مازن إذا فشل في الحصول على عضوية األمم المتحد"إسرائيل" .16

جنبا إلى جنب مع اآلمال التي يبثها الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس، للتوصل إلـى تفاهمـات مـع                  
المقبل للتوجـه لالمـم المتحـدة       ) أيلول(الفلسطينيين لمبادئ التسوية الدائمة للصراع، قبل نهاية سبتمبر         

. كومية الترويج بسوط القمع   تواصل المؤسسة العسكرية والح   ولالعتراف باعالن اقامة الدولة الفلسطينية،      
، بينها استقالة الرئيس محمود عبـاس       »المعتدلة والمتطرفة «فأعلنت أنها تتوقع العديد من السيناريوهات       

 اذا لم يتم الحـصول علـى عـضوية دولـة     وانتشار فوضى عارمة في المناطق الفلسطينية     ) أبو مازن (
  .فلسطين في االمم المتحدة

 29/7/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   اليونيفيلفااستهدب حزب اللّه تتهم" إسرائيل" .17
بعد يومين على التفجير الذي تعرضت له دورية من الكتيبة الفرنسية العاملة ضـمن قـوات اليونيفيـل،                  

واستعادت إسرائيل لغـة    . دخلت إسرائيل على الخط، لتوجه االتهام إلى حزب اهللا بالوقوف خلف العملية           
 من هنا سعت تل أبيب منذ صدور القرار، وما زالت، الى تغييـر              .1701 القرار» خدعة«الحسرة على   

  .قواعد اشتباك القوة الدولية أو تجاوزها، بما يدفع إلى التضييق على المقاومة في جنوب لبنان
االلكتروني الواسع االنتشار في إسرائيل أن تقدير المؤسسة األمنية اإلسرائيلية يشير           » والال«وذكر موقع   

حزب اهللا يضغط على قوات اليونيفيل عبر استهدافها بعبوات تفجيرية، وذلك قبل موعد التمديـد    «إلى أن   
 أكد مندوب إسرائيل السابق لدى األمم المتحدة، والذي شـغل فـي             حيث. »لهذه القوات في مجلس األمن    

ال جـدوى   الماضي منصب كبير مستشاري رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، دوري غولد، أن             
كان لدى إسرائيل الكثير من اآلمال حول مهمة اليونيفيـل،          «: وقال. من وجود اليونيفيل في جنوب لبنان     

  . »لكن لألسف، لم تستطع هذه القوات تحقيق شيء
 29/7/2011، االخبار، بيروت

 
  لتهويد القدس" الحدائق الوطنية" قانون تقرالكنيست : "هآرتس" .18

لقراءة التمهيدية القانون الذي يتيح لجهات خاصة غير ربحية أو منظمـات            أقرت الكنيست مساء اليوم با    
االسـتيطانية إلدارة  " إلعـاد "، الذي يهدف للسماح لجمعية  "الحدائق الوطني "استيطانية غير حكومية إدارة     

في حي سلوان في القدس المحتلة، وهي جمعية يمينية متطرفة تعمـل         " مدينة داوود "في  " الحدائق القومية "
  .على تهويد المدينة المقدسة

اليوم أن اللجنة الوزارية للتشريع من المقرر أنـت يطـرح التعـديل لليـوم               " هآرتس"وذكرت صحيفة   
  .للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية

، "اإلنسان والطبيعة والقـانون   "عن المحامي عميت براخا، مدير عام جمعية        " هآرتس"وعلى صلة، نقلت    
ديل يخلق وضعا تستطيع فيه الجمعيات أن تسجل نفسها على أنها ناشطة مـن أجـل                قوله إن اقتراح التع   

وأشـارت   .، ما يمنحها حق إدارة وتفعيل مواقع أثرية وطبيعية ذات أهمية قصوى         "تخليد قيم تراث وبيئة   "
إلى إدارة هيئـات    " حدائق وطنية "حذرت من أبعاد نقل     " سلطة الطبيعة والحدائق  "الصحيفة أيضا إلى أن     
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االستيطانية بما  " إلعاد"ترى أن تمسك جمعية     " عير عميم "كما أشارت إلى أن جمعية       .يست بملكية الدولة  ل
  .يوفر لها أداة مركزية تحقق أجندتها في تهويد القدس" حديقة وطنية"اعتبر أنه 

 29/7/2011، 48موقع عرب
 

   تقيمان عالقات دبلوماسيةالسودان وجنوب "إسرائيل" .19
، اقامة عالقات دبلوماسية مـع جمهوريـة        2011-7-28رجية االسرائيلية، الخميس    أعلنت وزارة الخا  

  . جنوب السودان التي حازت استقاللها مؤخرا
التعاون بين البلدين سـيبنى علـى       "وصرح وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان له أن           

 سـيجري بحـث     كمـا ". افؤ واحترام متبادل  األسس المتينة التي يسترشدان بها في اقامة عالقات ود وتك         
وكانت حكومة جنوب   . الجوانب العملية للعالقات الجديدة في المستقبل القريب بما في ذلك تبادل السفراء           

 بحـضور وفـد مـن       "إسـرائيل "السودان قد أعلنت من جانبها في العاصمة جوبا اقامة عالقـات مـع              
  . وباالدبلوماسيين اإلسرائيلييين كانوا في زيارة لج

  29/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل" في "إلعازار أبو حصيرة" الراحل لليهود المغاربة األكبراغتيال حفيد الحاخام  .20
لقي الحاخام إلعازار أبو حصيرة مصرعه في مدينة بئر السبع، وهو حفيـد الحاخـام األكبـر                 : وكاالت

  ".با ساليالبا"الراحل لليهود المغاربة يسرائيل أبو حصيرة 
 اليوم الجمعة، أن الخاخام أبو حصيرة طعن بسكين لدى استقباله جمهـورا             "صوت إسرائيل "وذكر راديو   

  .من أتباعه مما أدى إلصابته بجروح توفي على إثرها
وأضاف الراديو أن أتباع الحاخام ألقوا القبض على الشخص الذى قام بطعن الحاخام، وقاموا بتسليمه إلى                

  .ئيلية، ولم تتضح بعد أسباب ارتكابه الجريمةالشرطة اإلسرا
 29/7/2011، األهرام، القاهرة

  
  المستوطنات يقلل دخل الفرد اإلسرائيلي من الناتج القومي اقتصاد):OECD(منظمة .21

، أن اقتصاد المستوطنات في منـاطق شـرقي         )OECD(كشفت دراسة أعدتها منظمة التعاون والتنمية       
ضافة إلى المستوطنات المقامة على هضبة الجوالن تقلل من نصيب دخـل            باإل, القدس، والضفة الغربية  

  .سنوياً، وتزيد من نسبة عدم المساواة بين المستوطنين% 6.5الفرد من الناتج القومي اإلسرائيلي بنسبة 
وأشارت الدراسة التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس، إلـى               

م وضمتها إلى سيادتها أسهمت في إضـعاف االقتـصاد          1967لمناطق التي احتلتها إسرائيل في عام       أن ا 
اإلسرائيلي وقللت من نسبة الناتج القومي لدخل الفرد اإلسرائيلي، حيث أن إدراج المستوطنات في مناطق               

 اإلجمـالي فـي     شرقي القدس وهضبة الجوالن إلى السيادة اإلسرائيلية ساهمت في زيادة الناتج القـومي            
, سنوياً% 6.5ولكنها  قللت من نسبة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بنسبة تصل إلى             , %4إسرائيل بنسبة   

لكان دخل الفـرد فـي إسـرائيل    , وبدون المستوطنات المقامة في مناطق شرقي القدس وهضبة الجوالن        
  .مما هو علية اآلن% 6.5داخل الخط األخضر أعلى بنسبة 



  

  

 
 

  

            13ص                                     2220:                العدد29/7/2011 جمعةال :التاريخ

,  مليار شـيكل   12.5 نحو   2007اسة أن الحكومة اإلسرائيلية أنفقت خالل ميزانيتها لعام         وأوضحت الدر 
 لدعم االقتصاد وبناء المستوطنات في منطقة الـضفة      2011 مليار شيكل في عام      19.5باإلضافة إلى نحو  

  %.10 األمر الذي يعني زيادة في أعباء ميزانية إسرائيل بنسبة, الغربية وهضبة الجوالن وشرقي القدس
وبينت الدراسة أن نسبة الفقر داخل األراضي الفلسطينية واإلسرائيلية، تحتل المرتبة الثانية في حجمهـا               

  .من بين البلدان المتقدمة بعد دولة المكسيك
  29/7/2011، موقع عكا االخباري

 
  السماح بتعدد الزوجاتقانون  حول "اسرائيل" ديني في جدل .22

 ، أن  أحمد البديري  عن مراسلها  القدس من،  29/7/2011،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية     نشرت
 إلى السماح بتعدد الزوجات قانونيا في اسرائيل وذلـك للحـد مـن               دعت مجموعة من النساء اليهوديات   

ارتفاع نسبة العنوسة واعتبار تعدد الزوجات الحل اليهودي االمثل لعديد من المشاكل االجتماعيـة، بمـا                
وساند هذه الدعوة عدد قليل من رجال الدين اليهـود، فتعـدد             .زاع الديمغرافي مع العرب   فيها مشكلة الن  

وأدت  .الزوجات حسب القانون االسرائيلي جريمة يحاسب عليها القانون رغـم ان التـوراة ال تحرمهـا               
ديدا الدعوات للسماح بتعدد الزوجات إلى انقسام في أوساط المتدينين من اليهود بين مؤيد ومعارض، وتح              

  .بين كبار رجال الدين ومدارسهم المختلفة بين شرقية وغربية وبين متشددة واقل تشددا
الشعب اليهودي شعب صغير ويحتاج إلى زيادة المواليد فيه ولهـذا           أن   "المؤيدة للقانون  اتويرى الحاخام 

  ". فنحن نؤيد تعدد الزوجات الذي سينجز مهمة زيادة عدد مواليد اليهود
إن تعدد الزوجات كان نادرا وفقط في حاالت استثنائية، ونحـن نريـد              " المعارضة خامات الحا حيث قال 

 ".الرجل ان يحترم ويحب زوجته فاذا تزوج اكثر من واحدة فهذا مصدر توتر وكراهية ال نريده
من المقرر أن يصوت الكنيست اإلسرائيلي على اقتـراح          أنه،  29/7/2011،  موقع عكا االخباري   وذكر

  ".نيتسان هوروبيتش"الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب ميرتس , زواج والطالق المدنيقانون ال
رابطـة حريـة الـدين      "بينت استطالع للـرأي أجرتـه       , وبينما ينوي االئتالف الحكومي إسقاط القانون     

  .من السكان اليهود الراشدين يريدون الزواج المدني% 73أن " والمساواة
من منتـسبي حـزب     % 83و يؤيده   , ن في إسرائيل يؤيدون الزواج المدني     من العلمانيي % 88وتبين أن   

بينمـا يؤيـد القـانون    , من منتسبي حزب إسرائيل بيتنا% 82و, من منسبي حزب العمل   % 85و, كاديما
  .من منتسبي حزب الليكود% 46

 
  "إسرائيل"ـ لن تتطرق ل» الثالثدربن  «مؤتمرقرارات : "هآرتس" .23

االسرائيلية في نيويورك مساء امس ان مسودة أولية لبيان فـي           » هآرتس«فة  قال مراسل صحي  : رام اهللا 
خالفـاً  ،  مؤتمر مناهضة العنصرية المعروف بمؤتمر دربن الثالث لن تتطرق إلى إسرائيل وألول مـرة             

  .للمرات السابقة
نعقاد ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين في نيويورك خشيتهم من أن تضاف فقرات إلى مسودة البيان حتى ا               

  .المؤتمر لتتطرق إلى إسرائيل بشكل مباشر
، لكنه قّدر أن تحاول عدة جهـات    »ليس فظيعاً «وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إن نص المسودة األولى         

إدخال تعابير ضد إسرائيل على غرار وصف إسرائيل بالدولة العنصرية والمحتلة، كما ورد في مـؤتمر                
د المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية في األمـم المتحـدة           ويعق. 2009دربن في جنيف في العام      
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 أعوام على عقد المـؤتمر األول بمدينـة   10بمقرها في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل بمناسبة مرور     
، والتي قررت كل من الواليات المتحدة وإسرائيل االنسحاب منه          2001دوربان الجنوب إفريقية في عام      

  .صادر عنه، ينتقد اسرائيل ويساوي الصهيونية بالعنصريةبسبب مشروع قرار 
 29/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   الصادرات االسرائيلية للصينازدياد : اإلسرائيليةاإلذاعة .24

ازدادت صادرات إسرائيل إلى الصين خالل النصف األول من العام الحالي بنسبة ثلث قياسـا               : الناصرة
  . م الماضي بحيث تجاوزت المليار دوالرمع نفس الفترة من العا

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن مدير عام معهد التصدير أفي حيفيتس قوله إن الزيادة التي طـرأت                 
على الصادرات اإلسرائيلية إلى الصين تضع هذا البلد في المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تُوجه إليها                 

  .الصادرات اإلسرائيلية
  29/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  السالح اإلسرائيلي القادم ضد المتظاهرين الفلسطينيين" الظربان: " عبريمصدر .25

سيلجأ الستخدام مادة كريهـة      كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي       : )فلسطين(الناصرة
ين الفلسطينيين خالل احتجاجات محتملة قد تندلع       الرائحة، لمُ يكشف عن تركيبها الكيميائي، ضد المتظاهر       

  .في الضفة الغربية في شهر أيلول القادم
أن السالح األبرز بـين     ) 28/7(العبرية اليوم الخميس    / يديعوت أحرنوت /وبحسب تقرير نشرته صحيفة     

نتاجها فـي   ، وهي مادة قوية الرائحة لم يكشف عن تركيبها الكيميائي، تم إ           "الظربان"تلك المعدات يدعى    
مصانع إسرائيلية، حيث ستعمد عناصر الجيش إلى نثرها لدى وقوع االحتجاجات، وهي تسبب الغثيـان               

   .والقيء، بحسب المصدر
  28/7/2011، قدس برس

  
  "جزء من إسرائيل"على زيارة الضفة واعتبارها   سياحياً يحثّمشروعاً يهودية تطلق جمعية .26

عبرية، النقاب عن مشروع سياحي إسرائيلي يحثّ مـواطني         كشفت مصادر صحفية    ): فلسطين(الناصرة  
جزء "الدولة العبرية على زيارة الضفة الغربية المحتلة، للتعّرف على تاريخها ومعالمها على اعتبار أنها               

، في عـددها اليـوم      /هآرتس/ووفق ما نشرته صحيفة      .، بحسب المزاعم اإلسرائيلية   "من دولة إسرائيل  
معية إسرائيلية حديثة رصدت مبلغ مليوني دوالر لدعم المـشروع الـذي مـن              ، فإن ج  )28/7(الخميس  

  .المتوقع أن يكفل زيارة نصف مليون إسرائيلي إلى مناطق الضفة الغربية
  28/7/2011، قدس برس

  
   خاسرة بامتيازسبتمبر /يلولأ  السلطة فيخطوةو..من الضفة% 58تسيطر على " إسرائيل: "التفكجي .27

رق الرئيسية التي ربطت بشكل طبيعي مدن الضفة الغربية منذ عشرات السنين، أصبحت الط: بيت لحم
تحت "جزءا من شبكة طرق دولة المستوطنين فوق االرض، وبنت طرقا التفافية وطويلة لدولة فلسطين 

  " .االرض
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 وعندما ناتي, هناك نفق يربط رام اهللا والقرى الشرقية, ويضيف مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق 
وعندما تاتي الى  .الى شمال القدس فبين رام اهللا والجيب نفق وبين الجيب وبدو وكل القرى االخرى نفق

  .بيت لحم هناك نفق يربط المدينة بقرى العرقوب
ان هذا ما حدث ويحدث فعال من خالل دولة فلسطينية تحت االرض ودولة المستوطنين فوق االرض كما 

  . التفكجي خليليقول
 1983 لسنة 50كجي لوكالة معا ان مخطط الطرق االلتفافية ياتي ضمن االمر العسكري رقم ويكشف التف

عندما اخذت اسرائيل االذن من ,  عندما وقعت اتفاقية اوسلو1993ولم ينفذ منذ ذلك الحين اال في العام 
نية فيما تذرعت الجانب الفلسطيني الن االخير اعتقد خطا وقتها ان ذلك يشكل بنية تحتية للدولة الفلسطي

  .اسرائيل باعادة االنتشار والسيطرة على المشاكل
 من تنفيذ المخطط النها جوبهت من قبل الفلسطينيين في 93ويؤكد تفكجي ان اسرائيل لم تكن تنجح قبل 

  .المحاكم
 وجميع الطرق االلتفافية التي نفذت كما يقول تفكجي كان هدفها تقطيع الضفة الغربية واقامة دولتين في

  .دولة واحدة والذي تم تنفيذه على ارض الواقع حاليا 
من مساحة الضفة الغربية % 40 على 67ويستطرد مدير دائرة الخرائط ان اسرائيل تسيطر منذ العام 

 باسم خزينة المملكة االردنية الهاشمية او مسجلة 67كانت مسجلة في العام (باعتبارها اراضي دولة 
من مساحة الضفة مضافة اليها اراضي الجفتلك % 58 االن تسيطر على وباتت اسرائيل, )اراض غابات
  ".والمحميات

وعن توقيت نشر مخطط اسرائيلي للسيطرة على االغوار واراض الدولة؟ يقول تفكجي ان ذلك ياتي ردا 
على مخطط السلطة التوجه الى االمم المتحدة ورسالة اسرائيلية بان اسرائيل تسيطر على كل شيء في 

  .ةالضف
 وهو 181سوف نشطب قرار التقسيم رقم ...ويرى التفكجي في خطوة ايلول بانها خطوة خاسرة بامتياز 

القرار الوحيد الذي يحتوي على خرائط كما سنشطب قضية القدس الن القدس حتى االن لها وضع خاص 
ية عاصمة حسب القرار المذكور كما ان الواليات المتحد لم تعترف ال بالقدس الغربية او الشرق

  ".السرائيل
؟ افاد بان الجانب الفلسطيني يذهب الى االمم المتحدة 181وعندما سالنا التفكجي كيف سيلغى القرار 

وفي هذه الحالة سنذهب على اساس اتفاقية -خط وقف اطالق النار- 67ليحصل على قرار يحدد حدود 
  .ناك اراض متنازع عليها الن ه181 الذي يعطينا اقل مما يحدده القرار 242اوسلو وقرار 

 كيلومترا باعتبارها امالك دولة في البحر 139كما ان اسرائيل اعلنت قبل اشهر عن سيطرتها على 
البحر -ان فلسطين لن تصبح دولة شاطئية على اعتبار ان قناة البحار , الميت وهذا يعني وفقا للتفكجي

  .ه المحالة والكهرباء واقتصاد البحر الميت سوف تجعل فلسطين دولة تستفيد من الميا-الميت واالحمر 
  29/7/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
   االحتالل يستخدام التعذيب والعقوبات الال إنسانية ضد مواطني غزة : الميزان لحقوق االنسانمركز .28

 طالب مركز الميزان لحقوق االنسان المجتمع الدولي بأن يتخذ خطوات فعالة، : امجد الشوا-غزة
ط على إسرائيل لتوقف ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الال إنسانية والضغ
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والقاسية والمهينة ضد الفلسطينيين، ولتنهي حصارها غير القانوني وتلتزم بواجباتها الدولية المتمثلة في 
  .يمةالتحقيق في جميع حاالت ممارسة التعذيب ومعاقبة مواطنيها الذين يرتكبون هذه الجر

وقال المركز في تقرير صدر امس أن إسرائيل واصلت اعتقال الفلسطينيين، بما في ذلك األطفال، 
والمرضى، والصيادين، وجامعي الركام والحصى، وغيرهم من المدنيين الذين يتواجدون أو يقطنون 

 ظروف قرب الشريط الحدودي من سكان قطاع غزة، وتعرضهم للتحقيق تحت التعذيب، أو تعتقلهم في
  .مهينة وغير إنسانية

واكد أن السياسات التي توظفها إسرائيل لفرض الحصار على قطاع غزة تتسبب في انتهاكات متعددة، 
بما في ذلك انتهاكات ترقى لمستوى ضروب المعاملة أو العقوبة الال إنسانية والقاسية والمهينة، كما هو 

ن يسعون لمغادرة قطاع غزة للوصول إلى الرعاية الحال فيما يتعلق بإعاقة أو منع سفر المرضى الذي
الصحية، وضحايا سياسة هدم المنازل السكنية والتهجير القسري الذين يعيشون في معاناة شديدة منذ 
سنوات بسبب منع إسرائيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، بينما تستمر قوات االحتالل اإلسرائيلي في 

  .في القطاع، خاصةً في المناطق الحدوديةهدم مزيد من المنازل السكنية 
كما طالب المركز الجمعية العامة لألمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتأمين العدالة والمحاسبة على 
انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً فيما يتعلق بممارسة التعذيب، وعلى 

ة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في االنتهاكات التي ارتكبت إبان وجه الخصوص الدفع قدماً بتقرير لجن
قبل عامين ونيف، خاصةً في ظل ) عملية الرصاص المصبوب(العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

  .إصرار إسرائيل على توفير الحصانة لقادتها وجنودها الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي
تحاد األوروبي باستخدام عالقاته السياسية والتجارية مع إسرائيل لدفعها لوقف كما طالب المركز اال

  . ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين
  29/7/2011، الرأي، عّمان

  
   يستخدم القوة المفرطة ضد المظاهرات السلمية جيش اإلسرائيليال: اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق  .29

ز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن  قوات االحتالل اإلسرائيلي، واصلت خالل ذكر تقرير المرك: غزة
، جرائم حربها في األرض الفلسطينية )27/7/2011 - 21/7/2011(الفترة التي يغطيها التقرير الحالي 

  .المحتلة
وأضاف التقرير، أنه فضالً عن استمرار قوات االحتالل في فرض حصار جائر على قطاع غزة منذ 

خمس سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار نحو 
  . سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية واإلنسانية في الضفة الغربية

في إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي 'وأوضح، 
ا المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل هذا األسبوع، القوة لتفريق ينظمه

المشاركين في مسيرات االحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية، ضد األعمال 
  ). الفاصل(االستيطانية وبناء جدار الضم 

  28/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  بلدية صور تمنع إنجاز طريق جديد لمخيم الرشيدية تفك االزدحام الخانق .30
اعترضت بلدية صور وفعاليات المنطقة على فتح طريق جديد للمخيم من جهة منطقة الشواكير، بعد ما 

 ولجنة المتابعة» شاهد«أخذ مجموعة من الناشطين الفلسطينيين في المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
 إثر 8/4/2011األهلية في المخيم الوعد بفتحها من قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وذلك بتاريخ 

زيارته في مقره في وزارة الدفاع، والذي أبدى تعاوناً وتفهماً لحاجة المخيم لمدخل آخر بسبب االزدحام 
تأهيل لطريق صور الناقورة الحاصل على المدخل الرئيسي وخاصة في اآلونة االخيرة بعد عمليات ال

  .والذي يتفرع منه هذا المدخل الرئيسي
  29/7/2011، موقع الجئ نت

  
     في غزة "أونروا" يحرقون مخيماً صيفياً لـمجهولون .31

أحرق مجهولون، أمس الخميس، مخيماً صيفياً لوكالة غوث وتشغيل الالجئين  : رائد الفي-غزة 
  .شمال قطاع غزة في منطقة الواحة "أونروا"الفلسطينيين 

 إن نحو عشرة مجهولين اقتحموا المخيم الصيفي الخاص باألطفال، وأحرقوا "أونروا"وقال مسؤولون في 
  .جزءا من المنصة الرئيسة، ولوحة إعالنية خاصة بنشاطات المخيم، وعلما تابعاً لألمم المتحدة

 الترفيه عن أطفال غزة، بغية وأكد الناطق باسم الوكالة كريس غينيس أنها ستواصل العمل في مجال
إخراجهم من الحالة النفسية التي يعانون منها بسبب الظروف الصعبة، وذلك رغم الهجوم الجبان على 

. المخيم الصيفي، ودان االعتداء على أطفال غزة ومنظمة إنسانية محايدة تقدم اإلغاثة والرفاهية للقطاع 
  .االعتداءودانت الجبهة الشعبية وجبهة النضال الشعبي 

  29/7/2011، الخليج، الشارقة
  

   من فلسطين واليابان وأوروبا في عين الحلوةوفود .32
 شابا من 70وضم ما يزيد عن » عائدون«زار مخيم عين الحلوة وفد من المخيم الصيفي : محمد صالح

  .فلسطين بمشاركة شباب من مخيمات دول الطوق في سوريا واألردن
رير الفلسطينية في استقبال الوفد الذي زار أسر الشهداء الذين سقطوا في وكان ممثلو فصائل منظمة التح

  . أيار15مارون الراس في 
بعدها جال الوفد في أزقة المخيم وتوجه بعد ذلك إلى روضة الشهيدة هدى شعالن ثم التقى الوفد قائد 

ذه الزيارة لكم رؤية أكبر متمنيا ان تتيح ه«اللواء منير المقدح الذي رحب بالوفد » فتح«المقر العام لـ
  .»مخيم في لبنان واالطالع على المشاكل التي يعيشها

 شخصا واعد له استقبال 120اما الوفد الثاني فكان اوروبيا وزار المخيم بدعوة من حركة حماس وضم 
ان شارك فيه مختلف الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف والقوى االسالمية واللج

كما زار المخيم وفد ثالث آتياً من  .الشعبية وجال الوفد في المخيم مستطلعا احوال ومعاناة الالجئين
  .اليابان

  29/7/2011، السفير، بيروت
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  مطالبة فلسطينية بإلغاء حظر التملك العقاري : لبنان .33
ر اجتماع عقد فـي فنـدق       أعلنت حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في بيان اث           

 منظمة غير حكومية عاملة فـي       12غاليريا في الجناح، ان ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان وممثلي           
أجمعوا على ضرورة العمل من اجل الغاء بند حظر التملك العقاري لالجـئ             "الوسط الفلسطيني في لبنان     

 2001قد كان البرلمان اللبناني قد عدل في العام         الفلسطيني في لبنان في قانون تملك االجانب في لبنان، و         
 حول تملك االجانب للعقارات وحظر علـى الفلـسطينيين تملـك            1969المرسوم الرئاسي الصادر عام     

  ".العقارات
تملك الالجىء الفلسطيني لحق عقاري فـي لبنـان ال   "وأكد ممثلو الفصائل والمنظمات غير الحكومية ان     

بند منع التملك يتعـارض ومبـدأ عـدم التمييـز           "وأجمعوا على ان    ". طينيتعارض مع احكام عدم التو    
  ".العنصري وحقوق االنسان والتزامات لبنان الدولية في هذا الشأن

  29/7/2011، المستقبل، بيروت
 

   ألف موظف يستقبلون رمضان بنصف راتب170 : الماليةالسلطةفي ظل استمرار أزمة  .34
 الدول المانحة، إيفاءطينية، بأزمة اقتصادية خانقة، ناجمة عن عدم تمر السلطة الفلس: حسن عبد الحليم

 ألف عائلة فلسطينية 170ومنها دول عربية بما تعهدت به من التزامات مالية لموازنة السلطة، وتستقبل 
": فصل المقال"ويؤكد مصدر فلسطيني مسؤول لصحيفة . شهر رمضان بنصف راتب، ومستقبل مجهول

مانحة عن تحويل المساعدات هو أداة ضغط على السلطة الفلسطينية يحمل في طياته أن إحجام الدول ال
  .المصالحة واالعتراف وفياض: ثالثة عناوين

  29/7/2011، 48موقع عرب
  

  ة بسبب النقص كميات السوالرمستشفيات غزوزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية تهدد  .35
نية من كارثة إنسانية تهدد مستشفيات قطاع غزة حذرت وزارة الصحة الفلسطي:  جمال جمال-القدس 

بسبب النقص الحاد في كميات السوالر المدخلة لها، مبينا أن مولدات المستشفيات ستقف خالل يوم أو 
يومين مشية إلى أن كل المستشفيات بال استثناء مهددة بكارثة إنسانية بالذات أقسام الكلى والعناية 

ولفتت . فتوح والقسطرة، مشددا أنه ال يمكن إيقاف الكهرباء عنها بتاتاالمركزة والعمليات والقلب الم
الوزارة في بيان الى ان الوضع صعب و مهدد بكارثة إنسانية حيث تم توقيف بعض غرف العمليات في 

، مبينا أن البنك الدولي اعتمد كمية لم تورد حتى »مستشفيات الشفاء بغزة واألوروبي في خان يونس
  .تم إدخال أي لتر للوزارةاللحظة ولم ي

  29/7/2011، الدستور، عّمان
  

   كتاب يضم إبداعات األطفال الفائزين في مسابقات الطفولة"أحالم مقتبل العمر" .36
، الذي يضم إبداعات أدبية 'أحالم مقتبل العمر'احتفل في مدينة البيرة اليوم الخميس، بإطالق كتاب : البيرة

  .2010-2007بقات إبداع الطفولة للفتية والفتيات الفائزين في مسا
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وقال رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إسماعيل التالوي، خالل االحتفال الذي أقيم في قاعة 
لقد كان لنا الشرف بأن نحتضن هذه المسابقة في اللجنة الوطنية، منذ انطالقتها، وها نحن 'بلدية البيرة، 

  .'باتنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافةاليوم نتوج إبداعات شبابنا وشا
ان هذا االهتمام والحضور يؤكد على مدى الجدية في تنمية وتطوير المشهد الثقافي 'وأضاف التالوي 

الفلسطيني، خاصة هذه اإلبداعات التي تناولت الهم الوطني في كتابات هؤالء الشباب، الذين لم ينسوا 
  .'عاصمتهم القدس الشريف في كتاباتهم

  28/7/2011، )فاو(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الفلسطينية تنثر الحب على الجمهور  العاشقينفرقة .. جرشمهرجان فلسطين في سابع أيام  .37
 اليوم السابع لمهرجان جرش كان فلسطينيا في كل المواقع من الشمالي الى : رفعت العالن-جرش 

نية حفال غنائيا، هو اللون الجنوبي مرورا بالساحة الرئيسية، وللمرة الثانية احيت فرقة العاشقين الفلسطي
الفني الذي تقوم به عادة، مع لوحات من الدبكة المستمدة من التراث الفلسطيني بلباس تراثي ارتدته 

  .الفتيات والزي العسكري للشباب
وهتف مساء اول من امس على المسرح الجنوبي لمهرجان جرش السادس والعشرين جمهور مأل 

آلف شخص، لفلسطين والقدس وللشعب والتحرير وضد االنقسام المدرجات بالكامل، يقدر بخمسة ا
  .قبيل ظهور الفرقة بأكثر من ساعة. والوحدة الوطنية

  29/7/2011، الرأي، عّمان
  

  بحث سبل تفعيل البرنامج الثقافي بين األردن وفلسطين   .38
برغوثي سبل بحث وزير الثقافة جريس سماوي خالل لقائه أمس مع نظيرته الفلسطينية سهام ال: عمان

تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين االردن وفلسطين خاصة في مجال توثيق التراث غير 
وأشار الى استحداث الوزارة مديرية تعنى بالتراث غير المادي داعيا الى انجاز مشروعات  .المادي

  . لتبقى في وجدان كل عربيمشتركة لتوثيق التراث غير المادي في البلدين وبالذات ما يتعلق بفلسطين
وقدمت الوزيرة الشكر لالردن ملكا وحكومة وشعبا على تخصيص يوم لفلسطين ضمن فعاليات مهرجان 
جرش للثقافة والفنون الذي يعتبر مهرجانا دوليا يسهم في نقل الثقافة العربية الى العالم مؤكدة ان مثل 

ست بعيدة عن االردن ومواقفه القومية تجاه فلسطين في هذه البرامج الداعمة للسلطة الوطنية الفلسطينية لي
  .جميع المحافل الدولية

  29/7/2011، الدستور، عّمان
  

  بيريزل لقاء مشاركة صحفيين أردنيين في تحقق في" مقاومة التطبيع في نقابة الصحفيين" .39
، لبحث حقيقة ما بثته      تعقد لجنة مقاومة التطبيع في نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا السبت المقبل           -السبيل

   . عن مشاركة صحفيين أردنيين في مؤتمر صحفي للرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز"اإلسرائيلية"اإلذاعة 
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وأكد رئيس اللجنة عصام مبيضين أن اللجنة بصدد التحقق من صحة هذه األنباء للتنسيب لمجلس النقابـة             
وجـدد مبيـضين    . هذه اللقاءات من الـصحفيين    باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق من يثبت مشاركته في         

  .موقف النقابة الرافض ألي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني
  29/7/2011، السبيل، عّمان

  
  فضل اهللا يكّرم ناشطين دوليين مؤيدين لفلسطينعلي : بيروت .40

ريق الناشطين الـدوليين    كّرم العالمة السيد علي فضل اهللا، النائب البريطاني السابق جورج غاالويه، وف           
، في عشاء أقامه على شرفهم فـي قريـة          "فيفا فلسطين "، ووفد جمعية    "أسطول الحرية "الذين ساهموا في    

  . طريق المطار-الساحة التراثية 
أن تكون مع فلسطين، هو أن تكون إلى جانب الحق والعدل، وأن تقـف              : "وألقى فضل اهللا كلمة جاء فيها     

  .في مواجهة الظلم
إن قيمة ما تتحركون به كناشطين دوليين، حاملين لواء الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلـوم،               : "وتابع

وساعين الى فك الحصار عن غزة بوابة لفلسطين كل فلسطين، أنه يأتي في السياق المعاكس لهذه اللعبة                  
  ". الدولية، التي حاولت شطب الشعب الفلسطيني

  29/7/2011، المستقبل، بيروت
  

  تنتظر الموافقة اللبنانية" عين الحلوة"ا دوالر من اليابان لـمليون .41
أعلنت الحكومة اليابانية تقديم هبة بقيمة مليوني دوالر أميركي لمخيم عين الحلوة عبـر الوكالـة                : صيدا

لكن مسؤول قسم   . اليابانية للتعاون الدولي، لتمويل المرحلة األولى من مشروع تأهيل البنى التحتية للمخيم           
رق األوسط في الوكالة اليابانية، كوتارو تاناكا، أعلن ان هذه الهبة تنتظر موافقة الحكومـة اللبنانيـة                 الش

جاء ذلك خالل زيارة قام بها للمخيم وفد يابـاني          . آمال في الحصول على الموافقة قريبا للبدء بالمشروع       
  . ون الدولي كوتارو تاناكارسمي رفيع تقدمه مسؤول قسم الشرق األوسط في الوكالة اليابانية للتعا

 29/7/2011، المستقبل، بيروت
  

  فلسطينية ليس بديالً عن السالمالدولة اللالعتراف ب  المتحدةاألممالذهاب إلى : العربي .42
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، أن الذهاب إلى األمم المتحدة : ).ب.ف.أ(

 عن السالم، ولكن يأتي لنقل القضية الفلسطينية إلى إطارها ة ليس بديالًفلسطينيالدولة اللالعتراف ب
وأعرب العربي، خالل مباحثات أجراها في باريس مع وزير الخارجية  .الحقيقي في األمم المتحدة

  .الفرنسي اآلن جوبيه أهمية الدور الفرنسي واألوروبي لدعم هذا التوجه
  29/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  مصر تقوم بجهود مكثفة لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية:  الفلسطينيةالسلطة لدى مصرسفير  .43

 ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام اهللا أن مصر تقوم بجهود . أكد د:غزة
يذ مكثفة لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية بما يتضمن دعوة الفصائل للقاهرة للتشاور بشكل ثنائي في تنف

إن مصر تجرى مشاورات ثنائية خالل : "في غزة" معا"وقال عثمان في حديث لمراسل  .اتفاق المصالحة
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 مع القيادة زيارة الفصائل للقاهرة ومن المنتظر أن تصل باقي الفصائل خالل أيام لعقد اجتماعاً
لسطيني لعقد اجتماع وأضاف السفير المصري أن القيادة المصرية تنتظر إبالغها بالتوافق الف ".المصرية

  .للجنة المتابعة وذلك لتوجيه الدعوة للفصائل لنظر في كيفية دفع عجلة تنفيذ اتفاق المصالحة
هذا األمر يترتب على تنفيذ اتفاق المصالحة : "في موضوع إعادة فتح السفارة المصرية في غزة قال

راضي الفلسطينية ولها فرع في وتشكيل حكومة فلسطينية لفتح سفارة مصرية واحد وتمثيل واحد في األ
  . لالنفصال الفلسطيني وفتح سفارة أخرى في غزة أن مصر ال تريد تكريساً، موضحاً"غزة

  28/7/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  اإلسرائيلية الستعادة دورها اإلقليمّي بالتركيز على الترسانة النووية تطمحالقاهرة : إسرائيلية ةدراس .44
قالت دراسة إستراتيجّية جديدة، أعّدها ثالثة باحثين من معهد دراسات األمن : راوسزهير أند -الناصرة 
، التابع لجامعة تل أبيب إّن التوصية بعقد مؤتمرٍ حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة )INSS(القومّي 

 في الشرق األوسط، كانت قد أدرجت في الوثيقة التي تلخص مؤتمر معاهدة) WMDFZ(الدمار الشامل 
، لم تسفر حتى اآلن عن تقدم حقيقي، 2010الذي عقد في عام ) INSS(مراقبة حظر االنتشار النووي 

  .كما أنّه لم تُحدد هوية الدول التي ستلعب دور الوسيط بين الطرفين
واألهّّم من ذلك، ال توجد أّي إشارة على حدوث تقدم كبير في تحقيق توافق في اآلراء، في الشرق 

  .أخرى، عن الهدف المباشر لهذا المؤتمر من ناحية تنسيقه ومضمونهاألوسط وأماكن 
وقد أثارت االضطرابات السياسية في الشرق األوسط في األشهر األخيرة، واستمرار عدم االستقرار في 

  .الحكومات واألنظمة في بعض البلدان العربية، أسئلة إضافّية بشأن الجدوى من عقد مثل هذا االجتماع
 من قبل الحكومة اإلسرائيلّية، ولكن بالمقابل جرت اسة أّن القضّية لم تناقش رسمياًوأوضحت الدر

مفاوضات غير رسمية حول الموضوع في المحافل غير الرسمّية، وذلك خالل العام الحالّي والعام 
 حول احتماالت عقد هذا المؤتمر، بما في ذلك المنصرم، حيث عقدت عّدة مؤتمرات، وأثار هذا نقاشاً

، حيث تّم تسليط 2011 يوليو /الندوة التي عقدت برعاية االتحاد األوروبي في بروكسل في مطلع تموز
الضوء على العديد من األفكار المثيرة لالهتمام حول األفكار التي يجري تنسيقها بين مختلف األطراف، 

نّه تتضح من هذه المناقشات وتابعت الدراسة قائلةً إ .وهي فرصة جيّدة لتقييم مواقف كل دولة على انفراد
. إسرائيل ومصر والتي بدأت قبل عّدة سنوات: غير الرسمية الفجوة بين مواقف الالعبين الرئيسيين

المصريون يدعون إلى مواصلة التشديد على القضية النووية، ويعتبرون الموقف اإلسرائيلّي العقبة 
لنووي، أّما اإلسرائيليون، من ناحيتهم، يواصلون األساسّية والوحيدة للتوقيع على معاهدة حظر االنتشار ا

ويؤكدون  .التأكيد على أهمية الواقع في الشرق األوسط، والعالقة الهشة التي تُمّيز بين البلدان في المنطقة
 يجب أن ينطلق من بذل الجهود لتحسين هذه العالقات قبل WMDFZعلى أن نقطة االنطالق لمناقشة 
ومن هنا، . لى االعتماد على االلتزامات التي تتخذ البلدان على أنفسهاكل شيء، وتحسين القدرة ع

أضافت الدراسة، فإّن التركيز اإلسرائيلي ينصب على البدء في عملية األمن اإلقليمي، الذي يعتمد على 
مفهوم بناء الثقة والتقدم خطوة بخطوة، ولكّن مصر ال تتقبل هذا الرأي وتصر على موقفها باتهام 

  . بعرقلة التوصل التفاق حول شرق أوسط خاٍل من أسلحة الدمار الشاملإسرائيل
وبحسب الباحثين فإّن استمرار التباين في الموقفين اإلسرائيليّّ والمصرّي ليس مفاجًئا، على الرغم من 

  .الدولّيةتصّدر البرنامج النووّي اإليراني األجندة 
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 على أن العواقب السلبية اإلقليمية والتقدم النووي وخالل هذه االجتماعات، لم يتبين أّن هناك ما يدل
اإليراني على مدى العقد الماضي، نجحا في إقناع الخبراء المصريين في ما يتعلق بأّن الخطر الحقيقي 
يكمن في المجال النووي اإليرانّي، كما أنّهم رفضوا إعادة تقييم موفقهم استنادا على المستجدات األخيرة 

  .بالمنطقة
عمرو موسى ، أحد المرشحين لمنصب الرئيس في مصر، على أنّه أنه لن يكون هناك أّي تغيير وشدد 

المنصرم على ) مايو(في أيار ) واشنطن بوست(في المواقف تجاه إسرائيل، مؤكدا في مقابلة مع صحيفة 
  .أّن القضية النووية في الشرق األوسط تعني أوالً إسرائيل، وبعد ذلك إيران

يد في هذه الجولة من المناقشات، خالفا للمحادثات في بداية التسعينيات هو من دون شك، العامل الجد
 ، شارك فيه 2011) يوليو(بروز النووي اإليراني، فاالجتماع الذي عقد في بروكسل في تموز 

 من اإليرانيون، وكانت مشاركتهم نشطة جدا، وبالتالي إذا كانت هذه سابقة أو مؤشر على ما يمكن توقعه
، وهذا يعني أن إيران لن تمتنع عن المشاركة بسبب وجود إسرائيل على 2012اجتماع سيعقد في عام 

  .طاولة المفاوضات
في الواقع، تقول الدراسة، أّن المثلث اإلسرائيلي المصري واإليراني بات واضحا للغاية، مصر وإيران 

  .كل االهتمام على إسرائيلتتعاونان في مصلحة تكتيكية مشتركة، المتمثلة في تركيز 
في حين أن مصر، بمعنى من المعاني، قررت دعم إيران وتوجيه أصابع االتهام إلسرائيل فقط، ما 
سيؤجج التنافس القائم بينهما، أي بين إيران ومصر، ويضع أمام مصر تحديا، ويشكّل محفزا لتنامي 

ى األحداث في منطقة الشرق األوسط، وبالتالي فإّن الخالفات القائمة بين الدولتين على البروز والتأثير عل
ستتضاعف، حتى ) NPT(كمية الجهود المصرّي المبذولة إللزام الدولة العبرّية باالنضمام إلى معاهدة 

 تعتبر رسالة موجهة إليران، مفادها أنّه يتحتم على الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية التنازل ومنح مصر
  .ّد إسرائيل، على حد تعبير الدراسةعجلة قيادة الحملة ض

 سيتفتح الباب على مصراعيه 2012ورأى معدو الدراسة أّن مشاركة إيران في المؤتمر الدولّي في العام 
أمام المجتمع الدولّي إلى مناقشة الملف النووّي اإليراني في مسار ثانٍ، باإلضافة إلى المسار القائم حاليا 

ّية، وفي مقدمتها الواليات المتحّدة األمريكّية، كما أنّه سيؤدي إلى فتح باب بين طهران وبين الدول الغرب
بأنNPT ( (النقاش حول مواصلة طهران برنامجها النووي، مواصلة خرقها لتعهدها من خالل اتفاق 

تبقى دولة غير نووّية، باإلضافة إلى ذلك، فإنّه من المتوقع أن يناقش المؤتمر المذكور مسألة إخالء 
الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإذا أصرت إيران على المشاركة جنبا إلى جنب إسرائيل، فإّن 
ذلك سيمنحها الفرصة الذهبّية لالنضمام إلى المعسكر الذي يجمع على أّن كل الدول ضّد إسرائيل، وبذلك 

  .حة النووّية اإلسرائيلّيةستتمكن من صرف األنظار عن برنامجها النووّي وتسليط األضواء على األسل
 هو إجراء المفاوضات على WMDFZ((وبرأي معدي الدراسة فإّن التحدي األكبر أمام منظمي مؤتمر 

انفراد، بحيث يتم منع إيران من انتهاز الفرصة لمقارعة إسرائيل لوحدها، وإلهاء العالم عن برنامجها 
  .عّدي الدراسة اإلستراتيجّيةالنووّي ومواصلة تحدي المجتمع الدولّي، على حد قول م

ويخلص معدو الدراسة إلى القول إّن المؤتمر المزمع عقده يتعلق بالموقف األمريكّي، فعلى الرغم من 
إعالنها الرسمي بأنّها متعهدة لقيادة المؤتمر، إال أّن مشاركتها منخفضة التمثيل في مؤتمر بروكسل 

ل حدة، ذلك أنّه من المحتمل جدا أّن السبب في ذلك مرده وتصرفاتها في اآلونة األخيرة، تعتبر رسالة أقّ
أمام أمريكا في كل ما يتعلق بمحاوالتها لوقف البرنامج النووّي  في اإلشكالّية التي يضعها المؤتمر
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اإليرانّي، عالوة على ذلك، فإّن الموقف األمريكّي، بحسب الدراسة، سيضطر ألن يأخذ بالحسبان عدم 
رق األوسط، وأنّها ستُلزم بطرح الموضوع في المؤتمر قبل النقاش في النووّي، وهذه االستقرار في الش

اإلشكالّية تُفّسر التغييرات الكثيرة في الموقف األمريكّي من قضية نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة، 
  .على حد قول الدراسة

  29/7/2011، لندن، القدس العربي
  

   مليون دوالر75 مليارات وثالثة ترتفع إلى "يلإسرائ"ـ األميركية لالمساعدات .45
على الرغم من التقليص الكبير في ميزانيات الدعم األميركي الخارجي، والخالفات المحتدمـة             : تل أبيب 

بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الموضوع، اتفق غالبية النواب في الكونغرس األميركي على             
ئيل إلى ثالثة مليارات وخمسة وسبعين مليـون دوالر، إضـافة لمئـات             رفع ميزانية الدعم الثابت إلسرا    

  .ماليين الدوالرات لتمويل مشاريع خارج هذا الدعم لتمويل تطوير الصواريخ المضادة للصواريخ
وكان رئيس لجنة الدعم الخارجي في مجلس الشيوخ األميركي، هيل روجرز، ورئيسة لجنة مشابهة فـي          

 وكالهما من الحزب الجمهوري المعارض، قد أعلنـا أن ميزانيـة الـدعم              مجلس النواب، كي غراندر،   
، ولكـن   ) مليـار  39.6 مليار دوالر هذه السنة إلـى        48.2من  ( في المائة    12الخارجي ستتقلص بنسبة    

إسرائيل ستخرج من قائمة الدول التي سيتم تقليص الدعم لها وستحصل على المبلغ المقـرر لهـا لـسنة     
وهذه هي مساعدة ).  مليار3.075 مليار إلى  2.9من  (يون دوالر عن السنة الحالية       مل 175 بزيادة   2012

 مليـار   24 مـن    2007سنوية مقررة إلسرائيل وارتفعت في عهد الرئيس السابق جورج بوش في سنة             
  . مليار دوالر للسنوات العشر المقبلة30خالل السنوات العشر الماضية إلى 

  29/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ماليين دوالر لتجنيد الرأي العام لصالح أوباما وتفشلسبعةتل أبيب تنفق في  أمريكا سفارة .46
أعلن في تل أبيب أن لجنة المراقبة في وزارة الخارجيـة األميركيـة انتقـدت الدبلوماسـيين                 : تل أبيب 

ي باتجـاه تفهـم     األميركيين العاملين في القدس وتل أبيب على فشلهم في التأثير على المجتمع اإلسرائيل            
  .وقالت إن األموال الباهظة التي صرفت في هذا االتجاه ذهبت هباء. سياسة الرئيس باراك أوباما

قد كشفت تقريرا داخليا لمراقب وزارة الخارجية األميركية بشأن أداء السفارة           » هآرتس«وكانت صحيفة   
ما في التأثير علـى الـرأي العـام         في تل أبيب والقنصلية األميركية في القدس الغربية، يشير إلى فشله          

االئتالف الهش الحاكم في إسرائيل     «وجاء في التقرير أن     . اإلسرائيلي، لصالح تأييد سياسة الرئيس أوباما     
وأن هذه الحقيقة تشكل تحديا للدبلوماسيين الذين يحاولون تجنيد الدعم          . »يميل إلى اليمين الديني والقومي    

ت الصحيفة إلى أن طاقم المراقبة التابع للخارجية األميركية وصل إلـى            وأشار. لسياسة الواليات المتحدة  
، وأجرى محادثات استغرقت أسـبوعين مـع الدبلوماسـيين          2010) تشرين األول (تل أبيب في أكتوبر     

  .األميركيين في إسرائيل
 4 أو   3هـا   التحديات التي تقف أمام مسؤولي السفارة في تل أبيب تماثل بكثافت          «كما جاء في التقرير أن      
وأن مصدر هذه التحديات هو الحكومة اإلسرائيلية والرأي العـام اإلسـرائيلي            . عواصم أخرى في العالم   

  .»السلبي تجاه الرئيس أوباما، والبيئة السياسية الحساسة والحراك اإلعالمي النشط
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م اإلسرائيلي تصل إلى    ويكشف التقرير عن أن الميزانية اإلعالمية للسفارة والمعدة للتأثير على الرأي العا           
 ماليين دوالر سنويا، الفتا إلى أن مجمل ميزانية اإلعالم في وزارة الخارجية اإلسرائيلية فـي العـالم                  7

  .سنويا)  مليون دوالر12أي ( مليون شيقل 40أجمع ال تتجاوز 
  29/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  نيين للجهات المانحة للفلسطياجتماع ال تزال تريد عقد باريس .47

تبقى على استعداد لتنظيم مؤتمر     «اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان فرنسا        : )ا ف ب   (-باريس  
وردا على سؤال اثناء تصريح صحافي عما اذا كان االقتـراح الفرنـسي             . للفلسطينيين» للجهات المانحة 

 باسـم الخارجيـة     لعقد مؤتمر في باريس لتحريك عملية السالم ال يزال مطروحا، لم يجـب المتحـدث              
ولم يتضمن البيان الذي صدر االربعاء في ختام محادثات في باريس بـين              .الفرنسية عن هذا الموضوع   

وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه واالمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اي اشـارة الـى                 
واشار البيـان مـن دون اي        .اسابيعمشروع عقد مؤتمر سالم كانت تحدثت عنه الخارجية الفرنسية منذ           

الذي لن يكون ممكنا    «الرامية الى تحريك الحوار االسرائيلي الفلسطيني       » المبادرة الفرنسية «توضيح الى   
وفي حين كانت مسألة عقد مؤتمر ثان للمانحين متوقعـة فـي نهايـة               .»من دونه الوصول الى حل دائم     

بيه توسيعه ليشمل االسرائيليين وتحويلـه الـى مـؤتمر    حزيران في باريس للفلسطينيين، اقترح آالن جو  
  .لتحريك عملية السالم

  29/7/2011، الرأي، عّمان
  

  بعدما اعتقـدنا أنه مستحيل في جنوب أفريقيا  ممكنالفلسطينيالنصر :  كاسريلزروني .48
اإلفريقي اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق في جنوب أفريقيا، وأحد قادة المؤتمر الوطني             : كارمن جابر 

محاربـة الفـصل    «أن  ) االبرتهايـد (روني كاسريلز، المعروف بنضاله في محاربة الفصل العنـصري          
، لكنه دعا الفلسطينيين مـن اجـل        »العنصري اإلسرائيلي في فلسطين واالنتصار عليه أمر يمكن تحقيقه        

وليا عبـر مقاطعـة     الوصول إلى هذا األمر، إلى االتحاد وإيجاد األساليب الصحيحة للنضال، مدعومة د           
  .عالمية إلسرائيل

وعن توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل للمطالبة باالعتراف بفلـسطين كدولـة                
، موضحا في الوقت ذاته أنـه  »الدولة الواحدة«، عّبر كاسريلز عن تفضيله لواقع      1967على حدود العام    

راف ما يساعدهم للوصول إلى مبتغاهم بالحصول علـى دولـة           إذا شعر الفلسطينيون بأن في هذا االعت      «
خاصة بهم، فاآلن هي فرصتهم الكبيرة، وال يمكننا أن ننكر على اإلطالق أن هذا االستحقاق يشكل خطوة                 
كبيرة إلى األمام، وأنا أفضل مئة مرة أن يحظى الفلسطينيون بهذا التـصويت علـى أن أرى الواليـات                   

  .» على مرادهما بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينيةالمتحدة وإسرائيل تحصالن
النضال في مواجهة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بحسب كاسريلز، لم يكن أمـرا سـهال علـى                  

لقد عملنا بجهد هائل للوصول إلى النصر الذي اعتبرنا لفترات انه من المستحيل تحقيقـه، إال                «اإلطالق،  
  .»انا كفيلين بإيصالنا إلى هدفناأن قوة العزيمة وتوحيد الصفوف ك

  29/7/2011، السفير، بيروت
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   الفلسطينية الدولة تدعم قيام مالطا .49
، لدى لقائه رئيس حكومة رام اهللا        أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المالطي تونيو بورغ         :رام اهللا 

زيز جاهزيتها الوطنية إلقامة     على دعم مالطا لجهود السلطة الوطنية في تع        سالم فياض في رام اهللا أمس،     
دولة فلسطين، كما أشاد بالتطور الذي تشهده األرض الفلسطينية خالل السنوات القليلة الماضـية، وأكـد                
مواصلة دعم بالده لجهود السلطة الوطنية الرامية إلى تعزيـز وتعميـق جاهزيـة مؤسـسات الدولـة                  

تعاون االقتصادي، وخاصة في مجاالت دعـم   الفلسطينية، وأعرب عن أمله في تعزيز وتطوير عالقات ال        
  .االستثمار والقطاع الخاص وغيرها

  29/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   سلوفاكية تطالب بدعم طلب فلسطين االنضمام إلى عضوية األمم المتحدةشخصيات .50
في مجال حقـوق     بادر عدد من الشخصيات السلوفاكية اإلعالمية والسياسية والناشطة          :  وفا -براتسالفا  

اإلنسان اليوم الخميس، بإعداد عريضة موجهة إلى كل من  رئيس الجمهورية السلوفاكية ورئيس مجلس               
النواب ورئيسة الحكومة ووزير الخارجية، يطالبون فيها بدعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلى عضوية              

ر المـصير حـق غيـر قابـل         وأكدت العريضة أن حق الشعب الفلسطيني في تقري        .هيئة األمم المتحدة  
للمتاجرة، وأن على المجتمع الدولي أن يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحـق، مـشيرة إلـى                  
جاهزية السلطة الوطنية إلدارة شؤون مؤسسات دولة ذات سيادة، وذلك استنادا إلى مـا أكدتـه تقـارير                  

  .المؤسسات الدولية ذات الصلة
  28/7/2011، )وفا(طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس

  
  "صندوق أراضي إسرائيل"لتعاونها مع " أوسم" شركة يقاطعونفي أميركا " ديميالحر" .51

والذين ينتمون إلـى طائفـة نطـوري كارتـا،          " ديميالحر" تواصل الجالية اليهودية من      : وفا –تل أبيب   
ة األغذيـة االسـرائيلية     وطوائف أخرى معادين للصهيونية، في الواليات المتحدة حملتها لمقاطعة شـرك          

قـد بـدأت حملـة      " أوسم"وكانت شركة    .الكيرن كييمت " لصندوق أراضي إسرائيل  "ألنها تتبرع   " أوسم"
لتسويق منتجاتها في الواليات المتحدة، خاصة للجالية اليهودية مع التأكيد على أن جـزءا مـن عائـدات     

أمام " أوسم"قرروا حرق منتجات    " الحرديم"رؤساء   ".لصندوق أراضي إسرائيل  "المبيعات سيتم التبرع به     
  ".أوسم"وسائل اإلعالم األمريكية مطالبين اليهود في الواليات المتحدة وإسرائيل بمقاطعة شركة 

  28/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   انتهاك للقرارات الدوليةاإلسرائيليالتعنت :  روسيمسؤول .52
أكد إسالم بك أصالخانوف عضو المجلس الفيدرالي الروسي أن تشكيل          : قنا-كوموس-أحمد ربيع -القاهرة

دولة فلسطينية هو خطوة مهمة للمجتمع الدولي ،وقال إن موقف روسيا مع قيام الدولة على حدود عـام                  
1967.  

 29/7/2011، الشرق، الدوحة
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  سبتمبر / لمواجهة أيلول"سرائيلإ" سيناريوهات .53
، أن قوات االحتالل االسرائيلي تجري تدريبات       2011-7-28تعددة ، الخميس    أكدت مصادر إسرائيلية م   

على الحدود مع سورية تحسباً أليلول القادم وإمكانية توجه الالجئين الفلسطينيين برفقة متضامنين عـرب               
  .للحدود للوصول الى فلسطين، وإمكانية أن يتدخل الجيش السوري لحمايتهم

لية، أن قوات االحتالل تتدرب الحتمال انتشار قوات سورية على الحـدود            وذكرت تقارير إخبارية إسرائي   
في الجوالن ومحاولة الدفاع فعلياً عن المحتجين الذين سيحاولون التسلل إلى فلسطين بعد توجه الـسلطة                

سبتمبر لطلب الحصول على عضوية دولة فلسطينية على حـدود          /الفلسطينية إلى األمم المتحدة في أيلول     
  .1967عام 

العبرية، أن الجيش يستعد الحتمال نشر جنود سوريين على الحـدود        " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة   
بعـد  "والدفاع عمن سيحاولون التسلل إلى هضبة الجوالن المحتلة خالل المظاهرات المتوقع خروجهـا              

  ".اإلعالن الفلسطيني أحادي الجانب بإقامة الدولة
قد نواجه مدنيين يحاولون تنظيم مظاهرة ثم ينـضم إلـيهم الجـيش     "وأوضح ضابط إسرائيلي للصحيفة،     

  ".بدعوى حماية النظام للمدنيين
وكان متظاهرون فلسطينيون قد اجتازوا السياج الحدودي عند بلدة مجدل شمس في الجوالن المحتل ، في                

 جيش االحـتالل    الماضي، وبعدها بأسابيع حاول المتظاهرون االجتياز مرة أخرى إال أن         ) مايو( أيار   15
  . شخصا وفقا لتقارير إعالمية سورية20اإلسرائيلي تمكن من صدهم بعد مقتل أكثر من 

بانتهـاك  "ورجحت الصحيفة أن يقوم جيش االحتالل بنشر دباباته وجنوده بطول الحدود لمنع ما أسـمته                
  .ومواجهة القوات السورية إذا تطلب األمر) إسرائيل(سيادة 

الهدف األول سيكون منع تصعيد الموقف ومحاولة نـزع فتيـل           : صحيفة أن وأوضح مسؤول عسكري لل   
  .التوترات قبل أن تتحول إلى صراع أكبر

  انهيار السلطة 
العبري ، يتخوف جيش االحتالل اإلسرائيلي من عدة سـيناريوهات محتملـة            " واهللا ينوز "وحسب موقع   

و زحف جماهيري من قبل سكان الضفة الغربية        إحداها انهيار السلطة الفلسطينية أمنياً وسيناريو آخر، وه       
  .نحو المستوطنات الصهيونية داخل الضفة المحتلة

ووفقاً لتقرير الموقع، فإن جميع األجهزة األمنية تتواجد اآلن في ذروة االستعدادات قبيل حلـول أيلـول                 
لـة الفلـسطينية    فهناك اختالفات في الرأي في صفوف قادة الجيش والشاباك حول مدى تأثير إعالن الدو             

فهناك ضباط يعتقدون بأنه لن يحدث تدهور في الوضع مع سكان الضفة في حـين أن ضـباط آخـرين                    
  .يعتقدون بأنه ستقع أعمال عنف ربما قبل حلول سبتمبر

  الشارع الفلسطيني 
, وتتابع االستخبارات العسكرية عن كثب الشارع الفلسطيني الذي يعتبر مركز الخوف لدى قيادة الجـيش              

ما أن هناك سيناريو آخر هو خروج آالف الفلسطينيين للشارع الفلـسطيني لالحتفـال بقيـام الدولـة                  ك
الفلسطينية في سبتمبر، وبعد مرور فقط يوم أو يومين سيعود الفلسطينيين ليتنقلوا ويجدوا أنفـسهم بـين                 

ة من اليأس وخيبـة     الحواجز العسكرية الواقعة بين المستوطنات وحينها يصاب سكان الضفة الغربية بحال          
األمل متسائلين أين الدولة، وال زالت المستوطنات قائمة فالجيش يخشى أن تتحول خيبة األمل ألعمـال                

  .عنف
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ويتوقع الجيش سيناريو آخر، وهو أن يقوم آالف الفلسطينيين من سكان الضفة، وفي يوم واحد بالتوجـه                 
 لذلك قررت قوات الجـيش بـالتزود بكميـة         بمسيرات نحو المستوطنات، ويقف أمامهم جنود إسرائيليين      

ضخمة من الرصاص المطاطي ومضخات المياه العادمة والغاز المسيل للدموع، وعلى الرغم من تزويد              
الجيش بجميع تلك المعدات لتفريق المحتجين الفلسطينيين إال أن قادة الجيش يدركون أن سـقوط شـهيد                 

  .قعة االحتجاجات لتعم كل الضفة الغربيةفلسطيني واحد سيصعد الوضع إلى وضع تتسع فيه ر
ويتوقع جيش االحتالل اإلسرائيلي، ربط ما يحدث من ثورات في مصر وسوريا وليبيا بوضـع الـضفة                 
الغربية وهنا ال يدور الحديث عن ربط أيديولوجية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بما يحدث في المنطقة               

  .يات المتحدة ألحداث الشرق األوسط والثورات العربيةبل أن يستغل الفلسطينيون دعم أوربا والوال
وفيما يتعلق باألجهزة األمنية الفلسطينية في رام اهللا فسوف تواجه صعوبات لصد آالف المحتجـين مـن                 

  ).2009-2008(سكان الضفة كما فعلت األجهزة إبان الحرب على غزة 
   مليون شيقل أسلحة 75

 مليون شـيقل فـي      75ة الجيش اإلسرائيلية أنها اشترت أسلحة بقيمة        واستعداداً أليلول، فقد أعلنت وزار    
سـبتمبر  /إطار استعداداتها لمواجهة تبعات اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة في أيلـول            

  .في عددها أمس" يديعوت أحرونوت"المقبل حسب ما ذكرت صحيفة 
يق المظاهرات التي قد تحدث في أيلـول بالـضفة          وأضافت الصحيفة أن تلك األسلحة ستستخدم في تفر       

  .1948الغربية، وداخل األراضي المحتلة عام 
وأشارت إلى أن وزارة الجيش اشترت األسلحة لرفع جاهزية قواتها لمواجهة مظـاهرات محتملـة فـي                 

ـ        ك نقـصا  بعد أن تبين أن هنا" غير القاتلة"أيلول، من خالل زيادة كمية األسلحة التي وصفتها الصحيفة ب
  .فيها خالل إحياء يومي النكبة والنكسة

وبحسب الصحيفة، ففي يومي النكبة والنكسة لم يكن لدى الجيش أدوات لمنع دخـول الفلـسطينيين مـن                  
  .سورية ولبنان، وعندها لجأ إلى إطالق النار على أناس عزل

حصل األخيـرة علـى   وأضافت إن أسلحة تفريق المظاهرات سيتم تقسيمها بين الجيش والشرطة، حيث ت        
 مليون شيكل لمواجهة مظاهرات محتملة      35 مليون شيكل، ويتم تزويد الجيش بعتاد بقيمة         40عتاد بقيمة   

  .في مناطق السلطة الفلسطينية
ستتسلم قسما من هذه األسلحة قبل سبتمبر، فيما تتسلم الباقي خالل الشهر نفسه             ) إسرائيل(ولفتت إلى أن    

  .وخالل شهر أكتوبر
   أمريكيةأجهزة

وأوضحت الصحيفة أن من ضمن األسلحة التي اشترتها وزارة الجيش قنابل غاز، وجهاز متعدد الفوهات               
يتم تثبيته على المركبات ويطلق كميات كبيرة من قنابل الغاز دفعة واحدة، إضافة إلـى حاويـات ميـاه                   

  ).  مركبة17نحو ( لتر ومركبات ذات أجهزة لضخ المياه 2,500لتفريق المظاهرات بسعة 
المكهربة وأجهزة تصدر أصوات مزعجة ال تحتمل، ومواد        " تايزر"ويضاف إلى ذلك مسدسات من نوع       

  . والتي يمكن رشها بواسطة طائرات الرش" إسرائيل"ذات رائحة حادة جدا وكريهة تتم صناعتها في 
ريكي يعمـل بواسـطة     وتابعت الصحيفة إن جيش االحتالل اإلسرائيلي يدرس إمكانية استخدام جهاز أم          

 متر، مشيرة إلى أن الواليـات       100، ويشل قدرة من يقترب منها بمسافة تقل عن          "الميكروغال"موجات  
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المتحدة نفسها امتنعت عن استخدام هذا الجهاز بسبب معارضة منظمات جودة البيئة ومنظمـات حقـوق                
  .اإلنسان

  28/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ذ غزة من عدوان محتملتنق... القبة الحديدية .54
  هشام منّور

يبدو قادة الكيان اإلسرائيلي قد فقدوا القدرة على التمييز بين المواقع واألماكن االستراتيجية، بـل ربمـا                 
كانوا في سياق اإلمعان في قلب المعطيات والحقائق بشكل يثير أحياناً الدهشة واالسـتغراب إلـى حـد                  

  .السخرية
ة المثيرة للضحك ما صرح به قائد فرع الدفاع الجوي اإلسـرائيلي الـسابق              آخر تلك المواقف اإلسرائيلي   

المتخصصة باعتراض  " القبة الحديدية "، بأن النجاح الذي سجلته منظومة الصواريخ        "شاحر شوحط "العقيد  
) إسرائيل(وإسقاط الصواريخ قصيرة المدى، خالل التصعيد الذي شهده شهر نيسان الماضي بين حماس و             

دة السياسية اإلسرائيلية حرية أوسع في اتخاذ القرارات، وبالتالي نفى الحاجـة لتنفيـذ عمليـة                منح القيا 
  .هجومية جوية واسعة ضد القطاع لوقف إطالق الصواريخ

إن المجلس الـوزاري    : "نقل عن المسؤول اإلسرائيلي المتقاعد قوله     " هآرتس"الموقع اإللكتروني لصحيفة    
قد اجتماعات مكثفة في إبريل الماضي، خالل التصعيد الذي سقطت فيـه            كان قد ع  ) الكابينيت(المصغر  

الصواريخ على بئر السبع وعسقالن، ولكن القبة الحديدية التي نجحت في إسقاط أغلبية الصواريخ، هـي                
  ".وحدها من منعت الكابينيت من اتخاذ قرار كان شبه حتمي بشن الحرب

حمي وطيسه في إبريل المنصرم كان شبيهاً إلى حـد كبيـر            وأكد الضابط اإلسرائيلي أن التصعيد الذي       
، مشيرا إلى أن التصعيد الذي سبق الحرب تمثل         2008بالتصعيد الذي سبق الحرب على غزة نهاية عام         

بإطالق الصواريخ بكثافة وتبعه ضغط شعبي كبير على الحكومة، ولكن في حينه لم تكن القبة الحديدية قد                 
  .نصبت

هـذه  "شهر إبريل كان التصعيد كافيا التخاذ قرار بشن حرب على قطاع غزة، ولكن              وأوضح أنه وخالل    
 في نفس الوقت لم     -البطاريتين–المرة كانت القبة الحديدة بحوزتنا، واستطاعت صد الصواريخ، ولكنهما          

ـ            ". تعمال بالشكل المطلوب   زا وأشار إلى أن النجاح النسبي للقبة الحديدية أعطى الكابينيت المـصغر حي
واسعا ووقتاً إلعادة دراسة خيار الحرب، حيث لم تحقق حركة حماس خالل تلك الفتـرة مآربهـا، ثـم                   

  .اضطرت إلى وقف إطالق النار، على حد تعبيره
الالفت في تصريح المسؤول العسكري اإلسرائيلي أنه يتناقض مع أبسط الدراسات التـي أعلنـت فـشل               

يق أهدافها، بل إنه يمعن في منح حركة حماس وسكان القطـاع            المنظومة العسكرية اإلسرائيلية عن تحق    
إسرائيلية جديدة، وهي هبة عدم القتل خالل شهر إبريل نيسان الفائت، بذريعة أن منظومـة القبـة                 " هبة"

كان على وشك االتخاذ وهو شن عدوان جديد على قطـاع           " غبي"من قرار إسرائيلي    " حمتهم"الحديدية قد   
  !!غزة

، أشار في أحد مقاالته إلى تساؤل يطرح        "أليكس فيشمان "ري لصحيفة يديعوت أحرونوت،     المراسل العسك 
مـع  "في الشارع اإلسرائيلي حالياً حول منظومة القبة الحديدية مع عودة التصعيد على الحلبة الجنوبيـة                

ـ             . بشكل جزئي " قطاع غزة  وجئ وأشار فيشمان إلى أنه بعد استعراضٍ ناجح جداً قبل نحو ثالثة أشهر ف
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الجميع بمن فيهم مطورو هذه المنظومة الدفاعية، كان الجميع يعتقد أن هذه المنظومة ستضع حداً لسقوط                
اعتقدنا حينها بأنه هذا هو الحل، وأننا لن نـرى مزيـداً مـن              : "، وقال )إسرائيل(الصواريخ على جنوب    

ها هـي تتـساقط خـالل       الصواريخ والقذائف التي تسقط هنا، على األقل في منطقة غالف غزة، ولكن             
األسبوعين األخيرين صواريخ وقذائف هاون من قطاع غزة، وعاد سالح الجو اإلسرائيلي للعمـل فـي                

، على حـد    "وكأن األرض قد ابتلعتها   !  ولكن أين القبة الحديدية؟    -سماء غزة، ومرة أخرى فعل ورد فعل      
  .تعبيره

قط سالحاً تكتيكياً الهدف منه حماية محددة لألماكن        ولكن تبين لنا أن القبة الحديدية ليست ف       : "وتابع بالقول 
الوطنية الحيوية، وإنما في الفترة التي بين الحروب الكبيرة، ليكون لها دور كمنظومة استراتيجية، تسمح               

 ضـد عـدو     - ال تؤدي بالضرورة إلى التصعيد     -للمستوى السياسي والعسكري باتخاذ قرارات معتدلة       
، على سبيل المثال، إذا تـم إطـالق صـواريخ قـسام علـى               "هولة بالسكان يعمل انطالقاً من مناطق مأ    

سديروت، دون وجود قدرة على اعتراض الصواريخ، فإن سالح الجو سيشن غارات على قطاع غـزة                
من أجل وقف الصواريخ، وسيؤدي هذا األمر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وانتقادات دوليـة                

د منظومة القبة الحديدية فإنه يمكن إلغاء هذا التصور، حيث إنها تمكـن             وأزمات سياسية، ولكن مع وجو    
  .المستوى السياسي والعسكري من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع التصعيد

ولكن الجولة األخيرة من إطالق صواريخ القسام، حدثت بينما كانت بطاريتا القبة الحديدية منصوبتين في               
ا ليس خطًأ أو نزوةً ألحد ما في الجيش، وأنه حين قالوا في الجـيش               مواقع خارج حدود قطاع غزة، وهذ     

اإلسرائيلي وسالح الجو بصراحة، إن هذه البطاريات غير معدة لحماية مدينة معينـة فقـط أو منطقـة                  
  .بعينها، كانوا يقصدون كل كلمة

خالل نـشوب   ) سرائيلإ(لقد ُأوجدت هذه البطاريات في المقام األول لحماية مواقع استراتيجية محددة في             
 بطاريـة مـن     13) إسـرائيل (حرب، مثل محطات الطاقة والمطارات وما شابه ذلك، وإلى أن تمتلـك             

منظومة القبة الحديدية كما هو مقرر، فإن سلم األولويات لنشر البطاريات الحالية سيتركز بالدرجة األولى               
  .على هذه المواقع االستراتيجية
دية الخطر المحدق عن الكيان اإلسرائيلي حتى يمكن لقادة الكيان الغاصب           فهل منعت منظومة القبة الحدي    

أن يقولوا إنهم منحوا سكان غزة الحق في الحياة بسبب رفض الحكومة اإلسرائيلية استخدام سالح الجـو                 
  ! ؟)إسرائيل(في قصف مواقع في غزة، ومنظومة القبة الحديدية نفسها أثبتت عجزها عن حماية أمن 

  28/7/2011، ين أون الينموقع فلسط
  

   من أجل قيام دولتهمالفلسطينيين معركة .55
  باتريك سيل

المقبل ساحة معركة سياسية كبيرة حين يقّدم رئيس السلطة         ) سبتمبر(ستكون األمم المتحدة في شهر أيلول       
لدولـة  الفلسطينية محمود عّباس طلباً رسمياً إلى مجلس األمن يحّض فيه األمم المتحدة على االعتراف با              

  .الفلسطينية وعلى منحها عضوية فيها
، تعهـدت جامعـة الـدول       )يوليو( تموز   14ففي  . وتحظى هذه الخطوة الفلسطينية بالدعم العربي الكامل      

  .لضمان االعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن» اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة«العربية بـ 
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وطاقاتها الهائلة من أجل مواجهة الخطوة الفلسطينية، فيما كان         وتعمل إسرائيل على حشد كافة أصدقائها       
لمـاذا  . ضد هذه الخطـوة   ) الفيتو(الرئيس األميركي باراك أوباما قد أشار إلى أنه سيستخدم حق النقض            

يخاطر الفلسطينيون إذاً في إثارة نفور الواليات المتحدة من خالل فتح معركة مع إسرائيل على الـساحة                 
  الدولية؟

دو أسباب ذلك واضحة ومنها استمرار إسرائيل في االستيالء على األراضي في الضفة الغربية وفـي                تب
الفلسطينية بحائط مسدود وشعور الفلسطينيين بأنه مع       -القدس الشرقية واصطدام المفاوضات اإلسرائيلية      

ض العناوين الرئيـسية    اهتزاز العالم العربي تحت وقع الثورة، فقد حان الوقت لهم، أيضاً، كي يحتلوا بع             
  .الدولية

ومن األسباب األخرى التي تدفع الفلسطينيين للجوء إلى األمم المتحدة، وربما كان السبب الرئيسي، هـو                
في القبضة الحديديـة لمجموعـات      » وسيطاً مخادعاًً «خيبة أملهم الكبيرة من أميركا التي يعتبرونها حالياً         

.  المسيحية واليهودية اليمينيـة    -سرائيل، والقوى الصهيونية    الضغط الصهيونية، والكونغرس الموالي إل    
ودفعت الهزيمة التي مني بها أوباما على يد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتانيـاهو، واالنحيـاز                 

 اإلسرائيلي والبحث عن    -األميركي الشديد إلسرائيل، الفلسطينيين إلى محاولة تخطي الحاجز األميركي          
  . األطراف في األمم المتحدة التي تعّد مركز اتخاذ القرارات الدوليةمقاربة متعددة

وكان كلُّ من اإلسرائيليين والفلسطينيين يصّعدون من ممارسة الضغوط قبل حلول موعد التصويت فـي               
 193فمن بين   . ويعلم الفلسطينيون أنهم لن يواجهوا مشكلة في حشد الدعم من البلدان النامية           . شهر أيلول 

وقد يرتفع هذا العدد    .  دولة بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة      122ضو في األمم المتحدة، تعترف      دولة ع 
 دولة تقريباً فيكون بالتالي الفلسطينيون شبه متساوين مع إسرائيل التي لها عالقات ديبلوماسـية               154إلى  
ثرية والقوية والمتقّدمة في    وتكمن المشكلة بالنسبة إلى الفلسطينيين في دول العالم ال        .  دولة عضو  156مع  

وسيشكل االتحاد األوروبـي سـاحة      . وهناك تملك إسرائيل األفضلية   . أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا   
المعركة الحقيقية في المنافسة الديبلوماسية المقبلة حيث تكمن األصوات المرجحة لدى بريطانيا وفرنـسا              

  .وألمانيا
. مع الفلسطينيين بناء على ما قاله الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي         وكان من المتوقع أن تصّوت فرنسا       

وأما ألمانيا، فستـصّوت    . لكن يبدو أنه تراجع أخيراً عن هذا الموقف وانتقل إلى الجهة الموالية إلسرائيل            
ـ       . كالعادة ضد الفلسطينيين، فيما تقف بريطانيا على الحياد        ل وطالما عّبر االتحاد األوروبي عن تأييده ح

إلـى  » األحادية الجانب «لكن، تخشى بعض البلدان األوروبية من أن تؤدي الخطوة الفلسطينية           . الدولتين
  .انقسام في صفوف االتحاد األوروبي وإلى تعميق الشرخ بين جهتي األطلسي

العربـي  فنفوذ أميركا في العالم     . وقد يعّد التصويت في األمم المتحدة مهّماً بالنسبة إلى الواليات المتحدة          
واإلسالمي يعاني انحساراً كارثياً حيث أنها وبسبب دعمها األعمى إلسرائيل والحروب التي شنتها فـي               
العراق وأفغانستان وباكستان والهجمات التي وجهتها ضد المجموعات اإلسالمية المقاتلة في اليمن وفـي              

الخبير المعروف في استطالع    ولفت جيمس زغبي، وهو     . أمكنة أخرى، فقد تسببت لنفسها بعدائية كبيرة      
آراء العرب حيال الواليات المتحدة، إلى أّن نسبة األشخاص المؤيدين ألميركا في مصر انخفضت إلـى                

وفي المغرب أيضاً الذي يعّد قريباً من أميركا، فقد انخفضت نسبة المؤيدين            .  في المئة  5نسبة ضئيلة هي    
ما الفيتو ضد قرار االعتراف بالدولة الفلـسطينية فـي          وفي حال استخدم أوبا   .  في المئة  12ألميركا إلى   

  .مجلس األمن، وهو أمر مرجح حصوله، فسيكون النفور بين أميركا والعالم العربي واإلسالمي كبيراً
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وأخيراً حذّر األمير تركي الفيصل، الذي كان رئيساً سابقاً لالستخبارات في السعودية وشـغل منـصب                
التبعات الكارثية على العالقـات     «مقال كتبه أخيراً، الواليات المتحدة من       سفيرها في لندن وواشنطن، في      

 السعودية في حال استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد قرار األمـم المتحـدة االعتـراف                -األميركية  
... لعبة المحاباة حيال إسرائيل لم تكن حكيمة بالنسبة إلـى واشـنطن         «وأضاف أّن   . »بالدولة الفلسطينية 

  .»...ستدرك قريباً أن ثمة العبين آخرين في المنطقةو
ضـد  ) فبرايـر (ومن بين المواقف التي صدمت العرب هو الفيتو الذي استخدمته أميركا في شهر شباط               

قرار مجلس األمن الذي ينّدد باستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات غير الشرعية، واسـتقالة جـورج                
الماضي بعد أن فشل على مدى      ) مايو(الشرق األوسط، في شهر أيار      ميتشل، مبعوث أوباما الخاص إلى      

سنتين في دفع نتانياهو إلى تغيير موقفه ولو قيد أنملة، ومعارضة أوباما الواضحة للمصالحة بين حركتي                
  .ورفضه إستراتيجية األمم المتحدة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية» حماس»و» فتح«

فهـو  . مم المتحدة بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية فيها شـديدة التعقيـد          تبدو سبل ضمان اعتراف األ    
وينظـر  . يتطلب الحصول على أكثرية تسعة أصوات في مجلس األمن وتجنب فيتو الواليـات المتحـدة              

 الصادر  377الخبراء اإلستراتيجيون الفلسطينيون في طريقة تتمثل باستحضار الجمعية العامة القرار رقم            
وكان قد تّم إقراره خالل األزمة الكوريـة تحـت عنـوان            . 1950من العام   ) نوفمبر(الثاني  في تشرين   

واقتضى الحل آنذاك بتوصية الجمعيـة      . من أجل تخطي جمود مجلس األمن     » متحدون من أجل السالم   «
يـة  ، اتخاذ خطوة جماعيـة بغ     »دورة استثنائية طارئة  «العامة لألمم المتحدة، التي كانت منعقدة في إطار         

وقد يشكل ذلـك مثـاالً      . ولم يكن مجلس األمن قادراً على صّد ذلك       . الحفاظ على السالم واألمن الدوليين    
  .يحتذى به اليوم

ماذا سيكسب الفلسطينيون من اعتراف األمم المتحدة بدولتهم؟ لن ينهي ذلك االحتالل اإلسـرائيلي ولـن                
، وجواز سـفر، وسـيادة، وحمايـة        »فتراضيةا«إال أنهم سيحظون بمواطنية     . يغّير الكثير على األرض   

قانونية ضد العنف الذي يمارسه المستوطنون اإلسرائيليون، وحق المقاومة كدفاع عن النفس فـي حـال                
محكمـة  »و» المحكمة الجنائية الدولية  «تمت مهاجمتهم، ودعم محتمل لمطالبهم من المحاكم الدولية مثل          

  .»العدل الدولية
قد يوقف الكونغرس األميركـي المـساعدة       . م المتحدة اإليجابي تبعات سيئة    وقد تترتب عن تصويت األم    

وربما تكون ردة   .  مليون دوالر في السنة    550التي تقّدمها الواليات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وتبلغ         
ـ      » ج«فعل الحكومة اإلسرائيلية اليمينية عنيفة من خالل ضّم المنطقة           سبة في الضفة الغربية التي تشكل ن

 في المئة من األراضي، أو من خالل التخلي عن معاهدة أوسلو وبالتالي إنهاء التعـاون االقتـصادي                60
وقد يؤدي أي من هذه الخطوات إلى اندالع عنـف فلـسطيني وحتـى              . واألمني مع السلطة الفلسطينية   

 الثمن سيحارب حتـى     لكن نتانياهو الذي يبدو عازماً على الحفاظ على ائتالفه مهما كلف          . انتفاضة ثالثة 
فمطالب ناخبيه من اليمين المتطرف المتعصب والقوميين المتشددين دينياً والمستوطنين ال تقـّل             . النهاية

مهما كان الثمن الذي قد يترتب على سمعة إسرائيل الدولية وأمنها علـى             » إسرائيل الكبرى «عن تحقيق   
  .المدى الطويل

إال أّن المعركة في األمم المتحدة      . ممارسة حق تقرير مصيرهم   وال يزال الفلسطينيون بعيدين عن إمكان       
  .ستلفت نظر العالم إلى الظلم الكبير الذي يعانون منه
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والذي يعتبـر األكثـر شـهرة مـن بـين آالف            » فتح«وقد وّجه مروان البرغوثي، أحد زعماء حركة        
تظاهرة مليونية سـلمية خـالل      «الفلسطينيين الموجودين في السجن رسالة أخيراً من زنزانته داعياً إلى           

ووضعته إسرائيل إثر ذلك في الحـبس اإلفـرادي،         . »أسبوع التصويت في األمم المتحدة في شهر أيلول       
وهو عقاب يكشف مدى غضبها حيال استراتيجية الفلسطينيين في األمم المتحدة وازدرائها لحقوق اإلنسان              

  .الفلسطيني
اح البرغوثي وآالف السجناء اآلخرين مقابـل إطـالق سـراح           ويأمل الفلسطينيون في أن يتّم إطالق سر      

إال أّن آخر ما يريـده      . في قطاع غزة  » حماس«غلعاد شاليط وهو الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة         
وقد يـشكّل   . نتانياهو هو مواجهة زعيم فلسطيني قد يوحد شعبه خلف برنامج سلمي لقيام دولة فلسطينية             

  .سرائيلذلك خطراً كبيراً على ا
  29/7/2011، الحياة، لندن

  
   البديلالوطن فكرة .56

  صالح الفي المعايطة. د
المتابع لمسار القضية الفلسطينية منذ اكثر من نصف قرن يدرك نماما ان اسرائيل ال تريد حـل النـزاع                   

ول وانما تحاول ادارة النزاع وذلك لكسب الوقت فكلما زاد الضغط المحلي واالقليمي والدولي عليها تحـا               
ان تخفض الضغط الداخلي بطرح بعض االفكار وافتعال االزمات اي تدير االزمة بازمة ومنها فزاعـة                

  .الوطن البديل
الوطن البديل او الخيار االردني هي فكرة اسرائيلية تلتقي مع فكرة االعتراف بيهودية الدولة مع اهـداف                 

اي المزيد مـن تـضييق      ....... جدار الفصل العنصري ووصول مفاوضات التسوية الى طريق مسدود        
  .الخناق على الشعب الفلسطيني

ومن هنا نجد ان اسرائيل تعطي الضوء االخضر لبعض قادتها وجنرالتها السابقين الذي يحملون افكـاراً                
متكلسة انتهت مدة صالحيتها بان يطرحوا الخيار االردني وهو ملف قائم ضمن المخططات االسـرائيلية               

  .تنفيذ فور توفر الظروف المؤاتيةالعديدة والجاهزة لل
  .هو يسير بخط موازٍ لعملية التهويد المتسارعة في فلسطين

في هذا السياق تتكرر التصريحات والمواقف االردنية الرسمية مؤكدة رفض االردن المطلق اية خطـط               
ـ                 ؤتمر مدريـد   العادة احياء مايسمى الخيار االردني كحل بديل رغم ان هذا الخيار تم دفنه ولالبد بعد م

النـه يحقـق   ) الوطن البـديل    ( وتوقيع اتفاقيات اوسلو ولكن اسرائيل تطرح مشروع         1991للسالم عام   
انجازا تاريخيا للمشروع الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية اساسا وعلى حساب االردن وفلـسطين              

مرفوضه فلـسطينيا كـذلك     معا وكما ان فكرة الوطن البديل مرفوضة اردنيا على المستويات كلها فهي             
بقاء اسرائيل  « فالشعب الفلسطيني بات يدرك ان طريق الوطن البديل هو اخر الدواء الصهيوني لمرض              

الذي وصل حدود   « االستيطاني  « ككيان سرطاني يجب استئصاله مع استمرار االجتياح االستعماري         « 
جديدة، وعلى  )) مستوطنات  (( ستعمرات  السعي الى هدم مدينة القدس القائمة واقامة قدس جديدة تشمل م          

الجميع ان يدرك وان يكون واعيا ان الوطن البديل الذي تطرحه اسرائيل هو الخيار التالي للتخلص مـن                  
  .الفلسطينيين ومن الدولة الفلسطينية الن الذهنية االسرائيلية ال زالت تعاني من عقدة الوجود
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وطن البديل هما اردنيا فلـسطينيا مـشتركا وسـببا          على ضوء هذه الطروحات أصبحت مواجهة فكرة ال       
لوحدة الشعبين وتالحمهما في هذه المواجهة فال مشكلة امام اسرائيل لالحتفاظ بـاالرض غيـر مـشكلة                 
السكان حتى االن ولديها خطط كثيرة اما قيد البحث واما قيد التنفيذ ومن هذه الخطـط اقتـراح تبـادل                    

لطة الفلسطينية ومنها يهودية الدولة العبريـة ومنهـا حـث الـدول             االراضي ذات الثقل السكاني مع الس     
المضيفة لالجئين الفلسطينيين الستيعابهم وتحسين ظروف معيشتهم وتوطينهم ومنها تشجيع اية دولة اينما             
وجدت على تجنيس الفلسطينيين ليس حبا من اسرائيل بالفلسطينيين وانما للتخلص من حقيقـة وجـودهم                

نتباه اليه الن القضية الفلسطينية ليس قضية الجئين وخدمات انسانية كما تدعي اسرائيل             وهذا ما يجب اال   
وانما قضية شعب وكيان وحقوق ودولة وحدود معترف بها وهذا الذي يجب ان تدركه القيادة الفلسطينية                

  . التي نجحت في تجاوز خالفاتها الداخلية من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني
  29/7/2011، الرأي، عّمان

  
   وعدا من ديسكن بعدم اعتقال المطلوبينخرقالجيش : دحالن .57

  عاموس هرئيل
مسؤوالن كبيران في السلطة الفلسطينية شهدا مؤخرا، على نحو استثنائي، في محكمة عسكرية اسرائيلية              

 توفيق الطيراوي ومحمد دحالن، اللذان كانا على رأس جهازين امنيين في السلطة، امتـثال             . في المناطق 
بزعمهما، يشكل اعتقالـه خرقـا      . أمام المحكمة كشهود دفاع عن ضابط أمن فلسطيني، اعتقلته اسرائيل         

المحكمـة،  .  المخابرات السابق يوفال ديسكن    -" الشباك"لوعد اسرائيلي، قطعه رئيس جهاز االمن العام        
ماضي عدم الغاء الئحة    التي أولت مصداقية للرواية الفلسطينية، قبلت زعمهما، ولكنها قررت االسبوع ال          

  .االتهام بسبب خطورة االفعال المنسوبة للمعتقل
جمال حاج، الذي خدم كضابط في جهاز المخابرات العامة في الضفة، اتُهم بسلسلة جرائم ارهاب، بمـا                 

، بعـد  2007كان حاج اعتقل في أيـار     . فيها المشاركة في ارسال مخرب انتحاري قتل ثالثة اسرائيليين        
ويبدو أنه اعتقل بالصدفة، في     . ة من ادراج اسمه في تسوية المطلوبين بين اسرائيل والسلطة         أشهر معدود 

  .اثناء حملة العتقال مطلوبين آخرين
في اثنـاء   . محاكمة حاج تجري في المحكمة العسكرية في السامرة، في حاجز سالم على الخط االخضر             

سـابقا  " وعدا اداريا "موجبه اسرائيل خرقت    محاكمته طرحت محاميته، المحامية ميراف خوري، ادعاءا ب       
  .وعليه، فقد ادعت بأنه يجب االفراج عن حاج والغاء االجراء القانوني ضده. بعدم اعتقاله

. وكان الطيراوي، رئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، على مدى معظم العقـد الماضـي               
غزة وبعد ذلك شغل لزمن ما منـصب الـوزير          محمد دحالن كان رئيس جهاز االمن الوقائي في قطاع          

والرجالن هما عضوان في اللجنة المركزية لفتح، ولكـن         . المسؤول عن المفاوضات االمنية مع اسرائيل     
  ).أبو مازن(دحالن نُحي مؤخرا في أعقاب مواجهة شديدة مع رئيس السلطة، محمود عباس 

ان الشكعة، أدلوا بشهاداتهم كشهود دفاع عن       دحالن والطيراوي، ومعهما رئيس بلدية نابلس السابق، غس       
. وشهد دحالن عن تسوية المطلوبين التي بلورتها اسرائيل والسلطة، وكان اسم حاج انـدرج فيهـا         . حاج

وقـال دحـالن ان     . وحسب اقواله، شكل االتفاق عفوا اسرائيليا عن المطلوبين الذين تضمنتهم القائمـة           
والفهم في االتفاق هو أال يعتقـل       . االشخاص المسجلين في القائمة   الموافقة االسرائيلية هي عفو عن كل       "
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كل من يظهر في القائمة وال يحاكم بأثر رجعي ويبقى في بيته دون أن يعمـل فـي المؤسـسة االمنيـة           
  .وحسب اقواله ما كان يمكن اقناع المطلوبين باالنضمام الى االتفاق دون العفو الكامل". الفلسطينية

مـن نـاحيتي    "، شهد قائال،    "للسياسيين امور أهم من هذه التفاصيل     . "فاق لم يكن خطيا   واعترف بأن االت  
أنا ال يمكنني أن أوقع على اتفاق من هذا القبيل من ناحيـة             : النتيجة أهم من التفاصيل، لسبب واحد بسيط      

ركزيين وروى دحالن بأن حاج كان أحد االشخاص الم       ". جماهيرية وال أنتم، كدولة اسرائيل، تستطيعون     
  .الذين بحثت قضيتهم عند االتصاالت للوصول الى االتفاق

وشهد بأنه عقد عشرات اللقاءات على ذلك مع ديسكن ورجاله وتلقى وعودا شخصية من رئيس الوزراء                
وشهد . األسبق اريئيل شارون، من رئيس مكتبه المحامي دوف فايسغالس ومن ممثلي االدارة االمريكية            

لة اخرى اعتقل مطلوب كبير آخر من نابلس، جهاد مسيمي، كان ضـمن اتفـاق               دحالن على أنه في حا    
  .واسرائيل، كما قال، اعترفت بأن مسيمي اعتقل على سبيل الخطأ وأفرجت عنه. المطلوبين

، الذي كان في حينه رئـيس منطقـة الـضفة فـي             .وشهد الطيراوي عن لقاء أجراه مع ديسكن ومع ر        
لن يعتقل اذا بقي في المنطقة التي يوجد فيها ولم يقترب من            "ال إن حاج    المخابرات، وروى أن الرجلين قا    

. ، هاتفيا، لماذا اعتقلوه   .وبعد أن اعتقلوه، سألت ر    . وقاال انهما يعرفان أين يتواجد ولن يعتقاله      ... الحاجز
  ".سألته اذا كان سيطلق سراحه فقال لي انه ال يستطيع. فأجابني إنه على سبيل الخطأ

وزعم أن  . لعامة العسكرية طرحت سلسلة ادعاءات، بعضها متناقض، ردا على ادعاءات المحامية          النيابة ا 
وهو ادعاء ال يستوي مع القول      (حاج خرق شروط االتفاق معه، النه خرج قبل االعتقال من مدينة نابلس             

ه الخطوة هـي    كما زعم أن ديسكن لم يكن مخوال بضمان العفو، الن مثل هذ           ). إن االعتقال كان بالصدفة   
  .من صالحية وزارة العدل فقط

ما كان من المناسب أن يطرح، وذلـك        "رئيسة المحكمة، المقدم داليا كوفمان، ردت االدعاء وقررت بأن          
الن هذا ليس سلوكا مناسبا لدولة أن تتعهد باتفاق وبعد ذلك تتنكر له بدعوى أن من قطع التعهد لم يكـن                     

كوفمان وقاضي آخر قاال اسـتنادا الـى شـهادة          ".  تكليفه من الدولة   مخوال بفعل ذلك، مع انه عمل بقوة      
وأن المخابرات لم تتعهد صراحة     ) وليس انه تلقى عفوا   (الطيراوي بأن التعهد االسرائيلي أال يعتقل حاج        

  .بعدم تقديمه الى المحاكمة
ومع ذلك، يتبـين    ". دحالن الذي شهد بأنه طلب عفوا كامال      "ال مجال للتشكيك بمصداقية     "وحسب اقوالها،   

لشدة . من األدلة أن التعهد من جانب الجهات االسرائيلية لم يتضمن تعهدا بعدم تقديم المتهم الى المحاكمة               
  ".األسف، ليس بين الطرفين اتفاقا مكتوبا ولهذا يمكن للمحكمة فقط أن تبلور استنتاجا انطالقا من األدلة

ولكـن، مقابـل    . لة، التي انتهكت وعدا لحاج بأال يعتقل      وتعترف كوفمان في انه وقع خلل في سلوك الدو        
فما أن اعتقل حاج، قالـت، فثمـة   . المس بتوقعات المتهم، توجد برأيها مصلحة الستنفاد االجراء الجنائي    

مجال العطاء وزن أثقل لهذه المصلحة، وال سيما عندما يدور الحديث عن اتهام بعملية انتحارية واعمال                
  .قتل

وحـسب  . بأنه يجب الغاء االتهامات ضـد حـاج       . أي األقلية، قضى المقدم احتياط إيال ن      وبالمقابل، بر 
، فيما كان يـذكر التعبيـر العربـي         "قدم شهادة مفوهة وموضوعية واقتنعت بمصداقيتها     "اقواله، دحالن   

عـدم  " و -، المخابرات كانت مخولة بالتعهد بعدم اتخاذ اعمال فرض للقانون           .وبرأي ن ". عفو"الصريح  
المتهم، كما قال، انـدرج صـراحة       . معناه ايضا االمتناع عن التقديم الى المحاكمة      " اتخاذ اعمال الفرض  

باسمه في التسوية من قبل ديسكن والنيابة العامة لم تثبت بأن المتهم خـرق االتفـاق بحيـث يـستوجب              
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في .  ومع ذلك، بقي ن    .، فان التعهد السلطوي ساري المفعول ويجب تنفيذه       .وعليه، كما يعتقد ن   . اعتقاله
  .المحاكمة ضد حاج، الذي بقي في المعتقل، ستُستأنف قريبا. موقف األقلية

  28/7/2011هآرتس 
  28/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
 :كاريكاتير .58

  

  
  29/7/2011رام اهللا،  األيام،                                               

 


