
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  خطة تقشف للخروج منهالوبحاجة  األزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية: عباس
  مصر لن تكون أداة لحصار غزة ومقاومة االحتالل امر مشروع: وزير خارجية مصر

  تراجع صادرات األسلحة اإلسرائيلية: يديعوت
  من قوى العمل هناك متعطلة% ٣١ و من أبناء غزة يعيشون في فقر % ٣٨": أوتشا "
  "ئيلسراإ"رفع الحصار عن غزة واعتذار تل أبيب شرطان لتطبيع العالقات مع : ردوغانأ
  ٦٧أوروبا تطلب توضيحاً أميركياً لخطاب أوباما حول حدود ": الحياة"

..  مـن العبـور    وا تمكن ٤٠٠نحو
تعتقل العـشرات مـن     " إسرائيل"

 في مطار بن    األجانبالمتضامنيين  
  غوريون

 ٤ص... 

 ٢٢٠٠ ٩/٧/٢٠١١الجمعة 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٢٢٠٠:         العدد       ٩/٧/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٦  خطة تقشف للخروج منهالوبحاجة  األزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية: عباس.٢
 ٧   السمها "األونروا"  تغييرهنية يحذر من.٣
 ٨  السلطة الفلسطينية تدين قرار مجلس النواب األميركي وقف المساعدات.٤
 ٩   سبتمبر/ السلطة ستقدم طلب عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة في أيلول: اشتيه.٥
 ٩    الفلسطينيةال عودة للمفاوضات قبل االعتراف بالدولة: شعث.٦
 ٩   منع سفر المتضامنين لفلسطين انحياًزا لالحتاللتعّدحكومة هنية .٧
 ٩  وصول الممثل الشخصي لعباس إلى غزة.٨

    
    :المقاومة

 ١٠  وقف المساعدات للسلطة كيل بمكيالينقرار واشنطن : لبردويلا.٩
 ١٠   غير متفائلين بإتمام المصالحة: الجهاد.١٠
 ١٠    في تصعيد المقاومة الشعبيةعلى منع تل أبيب لدخول الناشطين األجانب يكمنالرد :  فتح.١١
 ١١  نعتز بعالقتنا مع حماس: حركة األحرار الفلسطينية.١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١١  تل أبيب للرحالت الجوية التضامنية مع الفلسطينيين" تضخيم"ينتقد " الكنيست"رئيس .١٣
 ١١  السودان خالل أسابيع تعترف بدولة جنوب "إسرائيل: "هآرتس.١٤
 ١٢  منع نشطاء سالم من التضامن مع الشعب الفلسطيني عار عليهابإن ما تقوم به أوروبا : زحالقة.١٥
 ١٢  ارجاء نشر تقرير االمم المتحدة حول الهجوم على السفينة مافي مرمرة: مسؤول إسرائيلي.١٦
 ١٢  على اإليرانيين أّن يعلموا بأنّنا مجانين وعلى استعداد لتدمير إيران كلّها: تل ابيب.١٧
 ١٣  اقتصاد سوريا يضعف ودمشق تحارب مجموعات مسلحة: أفيف كوخافي.١٨
 ١٣  ائيليةتراجع صادرات األسلحة اإلسر: يديعوت.١٩
 ١٤  المجتمع اإلسرائيلي يزداد عنصرية وتطرفا: تقرير.٢٠
    

    :األرض، الشعب
 ١٤    دونما من أراضي قرية بالضفة بهدف تشريع بناء مستوطنة ١٨٩تصادر  "إسرائيل".٢١
 ١٤   ألفا١٢٥ ألف مقدسي ويطرد ٢٣٠ل الجدار العنصري يعز.٢٢
 ١٥   للسيطرة على مقبرة مأمن اهللاتسعى" إسرائيل: "مؤسسة األقصى للوقف والتراث.٢٣
 ١٥  من قوى العمل هناك متعطلة% ٣١ و من أبناء غزة يعيشون في فقر % ٣٨": أوتشا ".٢٤
 ١٦   أعداد العابرين لمعبر رفح تضاعفت بعد استخدام آلية العبور الجديدة: إحصاءات مصرية.٢٥
 ١٧   يطالبون الجامعة العربية بتفعيل قضية األسرى"هدريم"  سجنأسرى.٢٦
 ١٧   في ذكرى فتوى الهايمسيرة تضامن مع المتضامنين الدوليين: بلعين .٢٧
 ١٧  "سرائيلإ"منظمة فلسطينية غير حكومية تدعو الى فرض حظر عسكري على .٢٨
 ١٧  استشهاد شاب من قطاع غزة متأثرا بجراحه.٢٩
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٢٢٠٠:         العدد       ٩/٧/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

   : لبنان
 ١٨  بلدة شقرا نصت إسرائيلياً فييكشف جهاز ت اللبناني الجيش.٣٠
 ١٨   على لبنان"عدوان نفطي"إسرائيل تحّضر لـ.٣١
   

   :عربي، إسالمي
 ١٨  "سرائيلإ"رفع الحصار عن غزة واعتذار تل أبيب شرطان لتطبيع العالقات مع : ردوغانأ.٣٢
 ١٩  مصر لن تكون أداة لحصار غزة ومقاومة االحتالل امر مشروع: وزير خارجية مصر.٣٣
 ١٩  كشف عن أسباب عدم مشاركة مرمرة الزرقاء بأسطول الحريةت "IHH"هيئة اإلغاثة التركية .٣٤
 ١٩   ّن المرشحين عمالء موساددولة التركمان ترفض قبول سفير من تل أبيب أل.٣٥
 ٢٠   تكذب"إسرائيل"ال خاليا ارهابية في سيناء و: مسؤول مصري.٣٦
   

   :دولي
 ٢٠  ٦٧أوروبا تطلب توضيحاً أميركياً لخطاب أوباما حول حدود ": الحياة".٣٧
 ٢٠       إلفراج عن رائد صالح بكفالةارفض ت بريطانية محكمة.٣٨
 ٢١   من مناهجها" النكبة"فرنسا تحذف : "لوموند ديبلوماتيك".٣٩
 ٢١   ويمنع ناشطين من ركوب رحالت تل ابيب"إسرائيل"الطيران االوروبي يستجيب لضغوط .٤٠
 ٢٢  منظمات المجتمع المدني البرازيلي تطالب األمم المتحدة باالعتراف بدولة فلسطين.٤١
 ٢٢   اعتقال الشيخ رائد صالح يثير جدال داخل البرلمان االوروبي .٤٢
 ٢٢  ينيةرومانيا تؤكد دعمها لقيام الدولة الفلسط.٤٣
 ٢٣  مسؤول بيالروسي يؤكد دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة باألمم المتحدة.٤٤
   

   :تقارير
    

 ٢٣  عباسلدحالن يقاتل االن لالبقاء على حياته السياسية بعد ان كان الخليفة االبرز : معاريف.٤٥
    

    :ت ومقاالتحوارا
٤٦.ن؟؟.. حكومة من٢٦  بالل الحسن... وسياسة م 
 ٢٧  نقوال ناصر... بعد أيلول وقبله.٤٧
 ٢٩  عريب الرنتاوي... ١٩٤والرقم " العودة" و"الدولة"عن .٤٨
 ٣٠  دوري غولد... تسونامي أم عاصفة ايلول على الباب والشرق االوسط في توتر.٤٩
 ٣٢  يوسي بيلين... ما الذي يريدونه حقا في هذا الصيف.٥٠
    

  ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٢٢٠٠:         العدد       ٩/٧/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

العشرات من المتضامنيين االجانـب فـي مطـار بـن           تعتقل  " إسرائيل "..تمكنوا من العبور   ٤٠٠نحو   .١
  غوريون

رغم اإلجـراءات   نظير مجلي نقالً عن مراسلها  تل أبيب  من ٩/٧/٢٠١١،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت
الصارمة التي تتخذها أجهزة األمن اإلسرائيلية وتساندها فيها أجهزة أوروبيـة، أعلـن منظمـو حملـة                 

 ناشط وناشطة مـن عبـور مطـار بـن           ٤٠٠يني عن تمكن نحو     التضامن األوروبي مع الشعب الفلسط    
غوريون في تل أبيب والوصول لبيت لحم ورام اهللا في الضفة الغربية للمشاركة في فعاليـات احتجـاج                  

  .على الجمود في عملية السالم والحصار
ـ       ، أن نحو مائة من هؤالء الناشـطين وصـلوا إلـى           "الشرق األوسط "وأوضح مصدر في هذه الحملة، ل

وأكد أن وصول الناشطين قبـل      .  خالل األسابيع األربعة األخيرة    ٣٠٠إسرائيل في اليومين األخيرين، و    
". ألننا توقعنا أن تشن إسرائيل حملة ضدنا وتحاول منعنا من الوصـول       "الموعد المقرر جاء بشكل متعمد      

سـرائيل شـيئا،     ساعة، ال تعرف عـنهم إ      ٢٤ ناشطا آخر سيصلون خالل      ٩٠هنالك  "وتابع المصدر أن    
 ناشط كنـا نخطـط لقـدومهم،        ٨٠٠ومن مجموع   . وبذلك تكون حملة التضامن الجوي قد حققت أهدافها       

وقال إن هؤالء سيقيمون عدة نشاطات تضامنية، بينها المشاركة في المظاهرات الـسلمية             ". ٥٠٠سيصل  
خيمات الالجئـين، والتقـاء     في قريتي بلعين ونعالين، وإقامة مظاهرتين في رام اهللا وبيت لحم، وزيارة م            

  .أكبر عدد من الفلسطينيين للتعرف على أحوالهم ورفع صوتهم مستقبال في أوروبا والعالم
 جمـال   أن" فرانس بـرس  "وكالة   نقالً عن    بيت لحم  و الناصرة من   ٩/٧/٢٠١١،  الحياة، لندن  وأضافت

متضامنين االجانب القادمين من    مئة من ال  "ان  قال  زحالقة العضو العربي في الكنيست االسرائيلي الجمعة        
واعتبر جمال زحالقة    ".بلجيكا وفرنسا استطاعوا الدخول الخميس والمشاركة في تظاهرات بلعين الجمعة         

هناك توطؤاً اوروبياً مع االستخبارات االسرائيلية وذلك بمنع        "العضو العربي في الكنيست االسرائيلي ان       
  ".ان هذا عار على اوروبا"مضيفاً "  الطائراتصعود المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الى

 فرنسي ووفود من بلجيكا والمانيا وبريطانيا والواليـات المتحـدة           ٣٠٠ ناشط، منهم    ٦٠٠وكان حوالى   
  ".وايطاليا، سيشاركون في نشاطات مؤيدة للشعب الفلسطيني

فلة الطائرات تـم فـي      وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن النشاط اإلسرائيلي المركزي لمنع وصول قا          
وقامـت  . المطارات األجنبية، وأن قالئل فقط نجحوا في وصول المطار وتمت إعادتهم من حيـث أتـوا               

إرهابيـاً  "رحلة جوية قادمة من زيوريخ بداعي أن علـى متنهـا            " الستقبال"الشرطة باستعدادات خاصة    
 كانوا ناشطين يساريين أو قريبين      وتسعة إسالميين وعشرات السياح األجانب، الذين لم يعرف بعد ما إذا          

  ".من جهات إرهابية
في مطار رواسي صباح الجمعـة      " لوفتهانزا"وفي باريس احتل نحو خمسين مسافراً إحدى قاعات شركة          

االشخاص غيـر المرغـوب     "بعد رفض السماح لهم بالصعود الى متن الطائرة ألن اسماءهم على قائمة             
  .التي ارسلتها اسرائيل" فيهم

قـوات شـرطة    ، الـى أن     وكـاالت  و عبدالرحيم حسين ، عن   ٩/٧/٢٠١١،  االتحاد، أبو ظبي  ت  وأشار
 متضامناً في مطار بن جوريون تمهيداً لترحيلهم، كما اعتقلت في المطار ذاته مساء              ٦٩االحتالل أوقفت   

 أمس األول داعيتي سالم أميركيتين وطردتهما إلى اليونان، حيث انضمتا إلـى الناشـطين األميـركيين               
اإلنساني الدولي الثاني لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع         ” ُأسطول الحرية “المشاركين في   

  . غزة
 أجنبيـا   ٣٤٠بأسـماء نحـو     ” قائمة سـوداء  “وسلمت وزارة الداخلية اإلسرائيلية شركات طيران دولية        

 إلى مطار بـن جوريـون       متضامناً مع الفلسطينيين، وطلبت منها عدم السماح لهم بالسفر على طائراتها          
  .”غير مرغوب فيهم في إسرائيل“باعتبار أنهم 
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وقالت المتحدثة باسم هيئة الهجرة اإلسرائيلية سابين حداد إن الوزارة أبلغت تلك الشركات بأنهـا سـتعيد          
 ٢٠٠الناشيطن فوراً على حساب الشركات المعنية، وأوضحت أن الشركات رفضت بعد ذلـك صـعود                

  .ائمة على متن طائراتهاشخص تقريبا من الق
جميع شركات الطيران تتحقق عادة مـن       “وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية إيجال بالمور         

هوية ركابها حرصا على عدم رفض دخولهم البلد المتوجهين إليه، حيث انه في حال رفض السماح ألي                 
  .”راكب بالدخول فالشركة تكون مسؤولة عن إعادته على نفقتها

واألشخاص الـذين   . األشخاص الذين يأتون بسالم يمكنهم أن يأتوا بسالم       . السياسة بسيطة جداً  “وأضاف  
يحق لهم  “وتابع  . ”أعلنوا اعتزامهم التسبب في اضطرابات من أي نوع لن يسمح لهم بالدخول في أي بلد              

ليس من المهم ما إذا     . ؟هل سيتسببون في اضطرابات أم ال     : السؤال الوحيد هو  . تبني ما شاءوا من آراء    
  .”كانوا يستعملون كلمة سلمية ما يهم هو ماذا سيفعلون

قالـت إن   " اير فـرانس  "الخطوط الجوية الفرنسية    ، من القدس، أن     ٩/٧/٢٠١١،  موقع سي ان ان   ونقل  
 راكب من باريس، وهو مـا أكـده ميكـي           ٢٠٠السلطات في إسرائيل طلبت منها عدم السماح بصعود         

طق باسم الشرطة اإلسرائيلية، الذي قال إن من جرى منـع وصـولهم كـانوا يعتزمـون                 روزنفيلد، النا 
  .المشاركة في احتجاجات

ـ    إن السلطات في مطار بن غوريون طلبت من طائرتين قادمتين مـن أوروبـا               CNNوقال روزنفيلد ل
 ٣٢توقيف  االنتقال إلى مدرج غير رئيسي، وخضع الركاب على متنهما إلجراءات أمنية مشددة، وجرى              

شخصاً الستجوابهم، إلى جانب توقيف محتجين ينتمون ألحزاب يسارية إسـرائيلية كـانوا فـي قاعـة                 
  .الوصول بالمطار

يأتي توجه الناشطين في إطار مبادرة دعت إليهـا         ،  بروكسل من   ٩/٧/٢٠١١،  السفير، بيروت وأوردت  
عة إلعالن المحكمة الدولية في الهاي      جمعيات مساندة للقضية الفلسطينية، تزامنا مع مرور الذكرى الساب        

  .ويجب ازالته" انتهاك للقانون الدولي"أن جدار الفصل العنصري 
الجميـع  "، قبل ان يصعد طائرته إن   "التضامن مع فلسطين  "وقال الناشط البلجيكي يان دريزن، من جمعية        

تقـع تحـت الـسيطرة      يعرفون غزة حاليا بكونها سجنا في الهواء الطلق، لكن بقية فلـسطين بأكملهـا               
نريد زيارة هذا البلد كي نجرب ونرى بعيوننا ما يحـدث  "، مضيفاً في حديثه للتلفزة البلجيكية   "اإلسرائيلية

لكن اسرائيل ال تريد هذا وتحاول إبعاد أكبر عدد ممـن           .. هناك، ومن ثم نقدم شهادة عنه هنا في بلجيكا        
  ".هم مثلنا

أهال وسهالً في   "على رفض ثالثة ناشطين فرنسيين، من جمعية        وفيما أصرت شركة الطيران السويسرية      
ال تريدهم الحكومة اإلسرائيلية    "بالقول إن هؤالء الناشطين     " سويس إيرالينز "، علّق متحدث باسم     "فلسطين

ونقلت الصحافة البلجيكية أن شركات الطيران تلقت مـن         . متوجهة إلى مطاراتها  " أن يركبوا أية طائرات   
 ناشط، محذرة شركات الطيران التي ستسمح لهـم         ٣٠٠رائيلية قائمة سوداء بأسماء حوالي      الحكومة اإلس 

  .بالسفر بأنها ستتحمل وحدها تكاليف إعادتهم
  ".اسرائيل إرهابية.. سويس إيرالينز متواطئة"وهتف الناشطون متضامنين مع زمالئهم الممنوعين 

دث، في وقت كانت االنباء تتـواتر عـن         من جهتها، رفضت سلطات مطار بروكسل التعليق على ما ح         
  .الفرنسي، وفي مطار جنيف" شارل ديغول"ناشطين آخرين تعرضوا للمنع في مطار 

، وهو مستوحى من كلمـة أسـطول باالنكليزيـة          "فالي تيال "ويأتي حراك الناشطين بمبادرة تحمل اسم       
تي تعرضـت لحظـر اإلبحـار       في إشارة إلى قافلة سفن الحرية لكسر الحصار على غزة، وال          " فلوتيال"

  .واالحتجاز في سواحل اليونان
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  خطة تقشف للخروج منهالوبحاجة  األزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية: عباس .٢

أكد الرئيس محمود عباس أن األزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية وصعبة، وأننا بحاجة : رام اهللا
قد ال : ، في لقاء مع قادة المنظمات الشعبية بمقر الرئاسة، أمسوقال .إلى خطة تقشف للخروج منها

  .نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا
وحذّر من المظاهر السلبية كاإلضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، وخاصة من بعض النقابات 

سنتوجه إلى القضاء والى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من : وقال.  منجزات السلطةألن ذلك يقوض
  .يحاول هدم ما بنيناه

البعض ساذج أو غير واعٍ لما يقول إن هناك بعداً سياسياً لألزمة المالية، هذا أمر مرفوض، : وأضاف
  .الحكومة ال تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصي شخصياً فقط

يام الماضية تحدثنا مع مجموعة من القادة العرب، إالّ أنه حتى اآلن لم يتم تحويل أي خالل األ: "وقال
  ".مبلغ لنا رغم الوعود اإليجابية

ولكن تغلبنا على ذلك، " حماس" وبعد تشكيل حكومة الوحدة مع ٢٠٠٠مررنا بأزمات في العام : "وقال
اتب لعائلة، هذا األمر يؤرقني ولكن ال ونحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب وأعرف ماذا يعني نصف ر

  ".بد من وقفة واحدة لمواجهة هذا الوضع، والتقشف يشمل الجميع دون استثتاء
إن هذا يأتي من أجل وضع مزيد من الضغوط : "وحول تهديد الكونغرس بوقف المساعدات للسلطة قال

". ن سنصمد لمواجهة كل هذه الضغوطعلينا، ولذلك أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو االنهيار، ونح
وكانت إسرائيل سبق وأخرت تحويل مستحقاتنا وتهدد بوقفها ولكن لن نرضخ للضغوط ولن نحيد عن 

  .الثوابت
البنك الدولي أكد أننا األكثر شفافية في هذه المنطقة وكل األرقام موجودة : "وحول الشفافية المالية قال

  ".وواضحة
لن نذهب إلى المفاوضات ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي واضح، : "وحول الوضع السياسي أوضح

  ".١٩٦٧بوقف االستيطان واالتفاق على آليات محددة لهذه المفاوضات، أبرزها االعتراف بحدود العام 
لألسف واشنطن ال تريدنا الذهاب إلى األمم المتحدة، وفي الوقت نفسه ال تضغط من أجل وضع : "وقال

  ".٦٧ة لمفاوضات قائمة على مبدأ الدولتين على حدود العام معايير حقيقي
. في ظل هذا الموقف فإن واشنطن ال تطرح خياراً، وبالتالي خيارنا الذهاب إلى األمم المتحدة: وأضاف

وسندرس أي الخيارين أفضل، إما التوجه إلى مجلس األمن للحصول على قرار يعترف بحدود الدولة 
، وبذلك سنتوجه بعد هذا القرار إذا حصلنا عليه فوراً إلى المفاوضات ١٩٦٧عام الفلسطينية وهي حدود ال

  .ألن األمور ستكون هنا واضحة
الخيار الثاني، هو الذهاب إلى الجمعية العامة، ونحن منذ عدة أشهر نبذل جهوداً دبلوماسية : وأردف

وهناك إشكالية فقط في بعض . لة دو١١٧ولدينا اآلن موافقة من . مكثفة من أجل كسب تأييد دول العالم
  .الدول األوروبية، إضافة إلى الواليات المتحدة ألنها تواجه ضغوطاً إسرائيلية كبيرة عليها

أنا الذي سيشكل الحكومة، وهي حكومتي . لن أقبل بتشكيل حكومة من أحد: "وحول المصالحة قال
لها " حكومة انتقالية"، وإنما "حدة وطنيةحكومة و"ورئيس الوزراء أنا الذي أختاره، ألننا ال نتحدث عن 

وبناء على نتائج االنتخابات فإن الحكومة المقبلة ستشكل . إعادة بناء غزة وإجراء االنتخابات: هدفان، هما
  ".على ضوء الواقع الجديد

 نمر بفترة حساسة جداً على المستوى السياسي واالقتصادي وعلينا أن نثبت أننا: " قائالًعباسواختتم 
  ".سلطة حقيقية أو أن يكون لنا خيار آخر

 ٩/٧/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
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  السمها" األونروا" هنية يحذر من تغيير .٣

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية الحكومة البريطانية بإطالق سراح الشيخ رائد : غزة
  .١٩٤٨صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة منذ عام 

نؤكد وقوفنا إلى جانب الشيخ "في مسجد أبو حنيفة النعمان بغزة ) ٧- ٨(قال هنية خالل خطبة الجمعة و
  ".رائد صالح ونطالب باإلفراج عنه وإنهاء هذه المأساة التي تقوم بها الحكومة البريطانية

زة تعيش ما وأكد ضرورة إنهاء الحصار الصهيوني الظالم على قطاع غزة بشكٍل كامٍل، الفتًا إلى أن غ
  .بعد الحصار

  .وأشاد بجهود المتضامنين وقوافل كسر الحصار، داعيا إلى استمرارها حتى إنهاء الحصار بشكل كامل
ورحب بوفد اتحاد األطباء العرب الذي قدم إلى غزة قبل يومين حامال مساعدات طبيةً للتخفيف من أزمة 

  .الدواء التي تعصف بالقطاع
تتابع ما تردد عن تغيير اسم وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، في وأعلن هنية أن الحكومة 

  .إشارة إلى إسقاط الوكالة لفظتي التشغيل والغوث من مسماها على موقعها اإللكتروني الرسمي
الفتًا إلى " التغيير في المسمى له دالالتٌ سياسيةٌ سوف يمس بالتزامات هذه الهيئة تجاه الالجئين:"وقال 

ن الحكومة والحركة وجهات شعبية ووجهاء يقومون جميعا باتصاالت وجهود من أجل عدم التورط في أ
  ".تغيير المسمى الذي سيحمل تغييرا في المضمون والمهمات

وعرض هنية أهم التطورات على الصعيد الفلسطيني الداخلي أو اإلقليمي والدولي المحيط، مؤكدا أن 
أهم التطورات على الساحة الفلسطينية، مشددا على أن الحركة والحكومة المصالحة كانت أول وأحد 

  ".توجهت إليها من أجل التوحد ومواجهة االحتالل
صحيح أن عملية المصالحة بطيئة ألسباب منها التدخل الخارجي، وعدم ترتيب األولويات، : "وأضاف

 ستكون فاشلة أيضا، وكذلك الرهان على والرهان على إعادة الحياة للمفاوضات الفاشلة، والتي إن أعيدت
  ".أيلول والتوجه لألمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية لم تحدد معالمها وحدودها حتى اللحظة

لقد حققنا المصالحة وأنهينا االنقسام بفضل جهود إخوتنا في مصر الشقيقة، والمصالحة هي خيار : "وتابع
شعبنا فتحنا قلوبنا لهم من أجل ديننا وقضيتنا وقدسنا وأقصانا نتمسك به وكلما ضاقت صدور بعض أبناء 

  ".وأمتنا
وأوضح أن التطور الثاني على الساحة الفلسطينية هي مسيرات العودة التي قام بها فلسطينيو الشتات 

 ، ليدللوا لالحتالل أن الكبار موجودون والصغار ال٦٣باتجاه الحدود الفلسطينية إحياء لذكرى النكبة الــ
فعشرات اآلالف التي تجمعت دليل على أن "ينسون، وأن الحق الفلسطيني لن يضيع ولن يسقط بالتقادم، 

االحتالل بدأ في أزمة وجود، وأن الشعب الفلسطيني عرف وحدد طريق العودة وهي طريق المقاومة 
  ".والجهاد كونها األقصر

 الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ فالكل وأشار إلى االرتياح الذي يعم كل فلسطيني بسبب تناغم حركة
يقاوم السيما مع وجود قيادة قوية جديدة تتبنى المقاومة بعد أن غابت القيادة لسنوات بسبب التوجه ألوسلو 

  .والتسوية
أما التطور الثالث فهو إزالة الجدار من قرية بلعين فمنذ ست سنوات ونصف يتظاهر أهالي بلعين ضد 

 دونما ليحقق اختراقًا رغم الظلم والمؤامرات، وليدلل أنه حينما ١٠٢٠رروا بذلك الجدار حتى سقط وليح
  .يكون هدف محدد للمقاومة المسلحة أو الشعبية أو الممانعة السياسية فإنها تحقق أهدافها

وتطرق رئيس الوزراء إلى المعاناة التي يشهدها المسافرون على معبر رفح، مجددا النداء للقيادة 
 بضرورة العمل على رفع القيود تماما على المعبر، وأن تتحول إرادة الشعب المصري الشقيق المصرية

الذي لم يحاصر غزة يوما ولم يتواطأ مع االحتالل ضدها إلى قرار سياسي يقضي بإنهاء معاناة أهالي 
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في قلب كل غزة تماما، مشيرا إلى االتصاالت المستمرة إلنهاء هذا الملف وإلى األمل الذي يوجد 
  .فلسطيني من األشقاء بمصر

وأشار هنية إلى معاناة األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، الذين يخوضون إضرابا بشكل متواصل 
احتجاجا على الممارسات الصهيونية بحقهم، وتحدث عن معاناة األسيرة أحالم التميمي، التي تدخل اليوم 

  .يومها العاشر في اإلضراب عن الطعام
جدد التزام الحكومة والشعب الفلسطيني تجاه األسرى األبطال، مطالبا المقاومة الفلسطينية وكتائب و

القسام التمسك بالمطالب لتحقيق صفقة مشرفة تحفظ كرامة األسرى وتعمل على تحريرهم، مستذكرا 
ار االحتالل نواب القدس ووزيرها الذين يعتصمون منذ أكثر من عام في مقر الصليب األحمر بسبب قر

  .باإلبعاد عن مدينتهم
واعتبر أن قرار االحتالل إبعاد مدينة القدس يأتي ضمن سياسته لتهويدها والتي تشمل أيضا تغيير 
األسماء العربية إلى عبرية، مؤكدا أن القدس ستبقى القدس العربية وأن قرارات االحتالل ستكسر كما 

  .كسر قرار اإلبعاد إلى مرج الزهور
ية فاعل الخير الذي تبرع ببناء المسجد التي دمره االحتالل في حرب الفرقان وكل الخيرين وشكر هن

  .الذين يتبرعون من أجل بناء ما دمره االحتالل وتعزيز صمود أهالي غزة
 ٨/٧/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وقف المساعدات   مجلس النواب األميركيقرار تدينلسلطة الفلسطينية ا .٤

أدانت القيادة الفلسطينية، أمس، قرار مجلس النواب األميركي، وقف :  يوسف الشايب– رام اهللا
المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية إذا ما أصرت على طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم 

  .المتحدة
تبناه مجلس النواب القرار األخير الذي "وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني إن 

األميركي األخير، محاولة جديدة من قبل المشرعين األميركيين تضاف إلى ما قام به مجلس أعضاء 
  ".الشيوخ إلثبات انحيازهم للسياسة اإلسرائيلية

القرار يتناقض مع مصالح الواليات المتحدة األميركية في المنطقة، ويخالف كل األعراف "وأضاف 
ضا ما بين دفاع الواليات المتحدة الرائد عن الحرية، وحق الشعوب في تقرير الدولية، ويظهر تناق

  ".مصيرهم، باالنحياز إلى دولة تمارس حكومتها كل أشكال انتهاك حقوق اإلنسان
هذا القرار يضر ": الغد"وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ

ت المتحدة بالدرجة األساسية، وفي رعايتها للعملية السلمية، ويدلل على أن السياسة بمكانة ودور الواليا
التي يحاول مجلس النواب األميركي فرضها ال تنطلق من مصالح أو رؤى استراتيجية بقدر ما تنطلق 
من الحاجات الخاصة ألعضاء في هذا المجلس هدفهم األساسي تسجيل والء أعمى للسياسة اإلسرائيلية، 

  .أيا كانت هذه السياسة
هناك إجماع دولي على أن االعتراف بدولة .. نحن ال نستمد موقفنا من هذه التوجهات"وأضاف عبد ربه 

فلسطين ال يلغي شرعية أحد، كما تزعم أوساط الحكومة اإلسرائيلية ومن يؤيدها، بل يكرس أساساً 
  ".١٩٦٧لفلسطينية المحتلة العام للوصول إلى حل متوازن على قاعدة إنهاء االحتالل لألراضي ا

من ناحيته دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب األمين العام للجبهة الشعبية 
المنحاز إلسرائيل، والذي يتعارض مع كل القوانين "لتحرير فلسطين عبدالرحيم ملوح القرار األميركي 

  ".يرالدولية التي تجيز للشعوب حق تقرير المص
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بعد قرابة العشرين عاماً من المفاوضات غير المجدية، بات علينا إدراك أن " "الغد"وأضاف ملوح لـ
.. ، وهذا مرفوض تماماً"حشرنا في حظيرة االحتالل"إسرائيل والواليات المتحدة تسعيان على الدوام إلى 

  ".هعلينا أن نعزز جبهتنا الداخلية، ونتوحد في مقاومة االحتالل ومن يؤازر
  ٩/٧/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  سبتمبر/ السلطة ستقدم طلب عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة في أيلول: اشتيه .٥

 أعلنت السلطة الفلسطينية انها ستقدم طلب عضوية دولة فلسطين في االمم            : أ ف ب   -رام اهللا، واشنطن    
  بل تقديمه الى مجلس االمن الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية ق) سبتمبر(المتحدة في ايلول 

أعلن المفاوض الفلسطيني محمد اشتيه ان الفلسطينيين قد يقدمون طلب عضوية دولتهم في االمم المتحدة               
  .في ايلول الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل تقديمه لمجلس االمن

م خالل االيام العشرة االخيرة     سنقدم طلبنا الى االمين العا    «وقال اشتية الخميس خالل لقاء مع الصحافيين        
  .في اشارة الى المهلة القانونية لتقديم طلب عضوية دولة في االمم المتحدة» )يوليو(من شهر تموز 
نتقدم اوالً الى الجمعية العامة وبعدها الى       : تدرس قيادتنا بعناية اي خطوة سنقوم بها اوالً       «وأضاف اشتية   

س هو وحده الذي يمكنه االعتراف بدولة شريطة ان تحـصل           موضحاً ان المجل  » مجلس االمن او العكس   
  .هذه الدولة المرشحة على تسعة اصوات على االقل من دون فيتو من احد االعضاء الدائمين

اذا صوتت الواليات المتحدة بالفيتو في يوم، فسنعيد تقديم طلبنا في اليوم التـالي، ولـن                «وأضاف اشتية   
لبات لدول اعضاء بعد عدة اخفاقات كاسرائيل واليابان وكوريا الجنوبيـة           مشيراً الى نجاح ط   » نتركه ابداً 
  .والبرتغال

  ٩/٧/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   الفلسطينيةال عودة للمفاوضات قبل االعتراف بالدولة: شعث .٦

 أكد مفوض العالقات الدولية في حركة فتح نبيل شعث أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى طاولـة            :)أ.ب  .د  (
  .٦٧ات قبل تأكيد االعتراف بدولة فلسطينية بحدود عام المفاوض

 دولـة  ١١٥اإليرانية، نشرت أمس الجمعـة، إن هنـاك      ” فارس“وقال شعث في تصريحات لوكالة أنباء       
  .أيلول المقبل/  دولة بصدد إعالن اعترافها قبل سبتمبر٢٠تعترف بالدولة الفلسطينية، وهناك على األقل 

  ٩/٧/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   منع سفر المتضامنين لفلسطين انحياًزا لالحتاللتعّدحكومة هنية  .٧

اعتبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أن منع الحكومات الغربية المتضامنين األجانب            : غزة
من الوصول إلى فلسطين المحتلة عبر الجو؛ يكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومـات ومـدى انحيازهـا                 

  .تالل الصهيونياألعمى لالح
إن هذا الموقف   ) ٧-٨(وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو، في تصريحٍ مساء الجمعة             

يعكس زيف ادعاء هذه الحكومات للحرية والديمقراطية والمساواة، وأنها تتعامل بازدواجية المعايير فيما             
  .يتعلق بالوضع في الشرق األوسط

  ٨/٧/٢٠١١م، المركز الفلسطيني لإلعال
  

  وصول الممثل الشخصي لعباس إلى غزة .٨
وصل روحي فتوح، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر :  يو بي آي-غزة 

  .اإلسرائيلي' ايريز'الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 
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ولكنه ترك الباب ' زيارتي إلى غزة طبيعية'وقال فتوح أثناء وصوله الجانب الفلسطيني من المعبر 
  .مفتوحاً للقاء حركة حماس وباقي الفصائل

  ٩/٧/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  وقف المساعدات للسلطة كيل بمكيالينقرار واشنطن : البردويل .٩

انتقد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل القرار األخير الذي تبناه مجلس النواب : غزة
قف مساعدات أمريكية للفلسطينيين في حال إصرارهم على السعي لطلب األمريكي والذي يدعو لو

جزء من سياسة الكيل "االعتراف بدولتهم في األمم المتحدة خارج التفاوض مع إسرائيل، ووصفه بأنه 
ودعا  ".بمكيالين التي تمارسها اإلدارة األمريكية وانحياز لصالح إسرائيل ضد المصالح الفلسطينية

" فتح"رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة " قدس برس"ريحات خاصة لـ البردويل في تص
هي عندما تريد تفعيل هذه : "وأضاف .المصالحة لمواجهة االحتالل واالنحياز األمريكي إلى تفعيل

المؤسسة الدولية لصالحها تفعل ذلك وعندما تريد تفعيل المصالحة في حظيرة دجاج تقودها إسرائيل 
فعل ذلك، ولكن عندما تكون مصالحة للدفاع عن الشعب الفلسطيني ترفضها، نحن ندرك هذه وأمريكا ت
  .السياسة

  ٨/٧/٢٠١١قدس برس، 
  
  غير متفائلين بإتمام المصالحة : الجهاد .١٠

عبرت حركة الجهاد اإلسالمي عن عدم تفاؤلها من إتمام المصالحة الداخلية بين حركتي فـتح               : خانيونس
على هامش احتفال نظمتـه  ) صفا(بالحركة أحمد المدلل في تصريح خاص لوكالة وقال القيادي    .وحماس

إن حركته غير متفائلة بإتمام المصالحة بسبب عـدم         "الجهاد في مدينة خانيونس جنوب القطاع، الجمعة،        
  ".وجود نوايا صادقة من فتح وحماس

ارجية التي يتعرض لها،    كل طرف يحاول أن يبتز الطرف األخر بسبب الضغوطات الخ         "وأضاف المدلل   
ومن خالل قراءتنا السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية فإنه ال يمكن أن تتم المصالحة فـي الوقـت     

ودعا المدلل كال من فتح وحماس إلى اإلسراع بتطبيق بنود المصالحة بالرغم من تحفظ الجهاد                ".الراهن
لن نراهن على اسـتحقاق أيلـول،       : "، قال المدلل  وفي سياق أخر   .كما قال . اإلسالمي على بعض بنودها   

  !".أي دولة تلك التي ستقام على حدود مصطنعة: "وتساءل قائالً". ولن نراهن على محمود عباس
  ٨/٧/٢٠١١، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   في تصعيد المقاومة الشعبية على منع تل أبيب لدخول الناشطين األجانب يكمنالرد :  فتح .١١

أكدت حركة فتح، على أن إجراءات إسرائيل المخالفة للقـوانين الدوليـة بحـق              :  ووكاالت – ٤٨ عرب
المتضامنين األجانب مع الشعب الفلسطيني، تدلل بشكل واضح على عزلـة سياسـة حكومـة نتانيـاهو                 

  .العنصرية 
فـة، إن إقـدام     وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقا            

إسرائيل على اعتقال ومنع البعض من المتضامنين، واستخدام الضغط على شركات الطيـران العالميـة               
المختلفة لمنعهم من القدوم إلى فلسطيني للتعبير عن رفضهم لالحتالل االسرائيلي، يؤكد علـى المـأزق                

لـدولي، وإصـرارها علـى      السياسي الدولي التي وصلت إليه إسرائيل، وعلى مدى تحديها للمجتمـع ا           
وشددت الحركـة علـى أن الـرد األمثـل علـى هـذه               .االحتالل، ورفضها للسالم العادل في المنطقة     

اإلجراءات، يكمن باالستمرار بالمقاومة الشعبية وتصعيدها، وفضح جرائم االحتالل االسرائيلي في كـل             
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متضامنين في العالم مع حقوق شـعبنا       الميادين والمحافل الدولية، وتكثيف التنسيق مع كل المناصرين وال        
  . الفلسطيني

  ٨/٧/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
   
  نعتز بعالقتنا مع حماس:  األحرار الفلسطينيةحركة .١٢

قال األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية خالد أبو هالل إن انطالقة وتأسيس حركـة األحـرار                : غزة
اصلة في التاريخ الفلسطيني عندما اصطدمت      الفلسطينية كانت ضرورة وطنية ألنها جاءت في لحظات ف        

وردا على سؤال عن عالقة      .  وتُوجت باالنقسام  ٢٠٠٦البرامج السياسية على الساحة الفلسطينية في عام        
إننا نعتز بعالقتنا مع اإلخوة في حركة حماس والفصائل         : حركة األحرار بفصائل المقاومة، قال أبو هالل      

وقـال   . ، وندعو من يعيب علينا هذا التحالف أن يراجع تحالفاته وعالقاته          التي ال زالت تتمسك بالمقاومة    
إن الغالبية العظمي من قيادات وكوادر حركة األحرار هم أعضاء سـابقون            : األمين العام لحركة األحرار   

في حركة فتح، ونحن نجد أن لدينا قبوال كبيرا في الشارع الفلسطيني على الرغم من أنه مـا زال لـدينا                     
  . ام كامل الستكمال البناءع

  ٨/٧/٢٠١١، موقع فلسطين اآلن
  
  تل أبيب للرحالت الجوية التضامنية مع الفلسطينيين" تضخيم"ينتقد " الكنيست"رئيس  .١٣

اإلسرائيلي صوته إلى االنتقادات السياسية والحزبية، فيما ) البرلمان"(ضم رئيس الكنيست : الناصرة
يلية لقضية الرحالت الجوية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، الحكومة اإلسرائ" تضخيم"يتعلّق بـ 

  ".هستيرية"والتعامل معها بحالة 
، أن )٨/٧(رؤوفين ريفلين، في تصريح لإلذاعة العبرية صباح اليوم الجمعة " الكنيست"فقد اعتبر رئيس 

تضامنين األجناب مع قامت بتضخيم مسألة الرحالت الجوية االحتجاجية للم"الجهات اإلسرائيلية المسؤولة 
التجربة المريرة التي كانت قد تعرضت لها في أحداث "، مشيرا إلى أن هذا التضخيم مرده "الفلسطينيين
  .، حسب قوله"مماثلة سابقة

  ٨/٧/٢٠١١قدس برس، 
  
   تعترف بدولة جنوب السودان خالل أسابيع"إسرائيل: "هآرتس .١٤

اإلسرائيلية، إن إسرائيل ستعلن اعترافها بدولة " هآرتس" قالت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة 
جنوب السودان، مباشرة بعد إعالن كل من الواليات المتحدة والدولة األوروبية المركزية باعترافها بدولة 
جنوب السودان، وكانت وزارة الخارجية اإلسرائيلية قد اقامت قبل اشهر قليلة طاقما خاصا لبحث آفاق 

  .لدولة الناشئةالتعاون والعالقات مع ا
مع سلطات دولة جنوب السودان، من خالل " سرية"وقالت الصحيفة، إن إسرائيل تقيم منذ فترة اتصاالت 

ليست "قنوات عديدة، وأن تصريحات القائد في جنوب السودان سيلفا كير، قبل ثمانية اشهر، بأن إسرائيل 
  .لجنوب السودان، كانت انعكاسا لهذه االتصاالت" دولة عدو

مصالح أمنية في "، أن إلسرائيل مصالح كثيرة مع دولة جنوب السودان، من بينها "هآرتس"ضافت وأ
، كما جاء، اضافة إلى أن في "المنطقة، لكون السودان محطة لتهريب االسلحة من إيران إلى قطاع غزة

  .الجئ ٨٥٠٠إسرائيل آالف الالجئين من جنوب السودان، وهناك تقديرات تقول إن عددهم وصل إلى 
  ٩/٧/٢٠١١، الغد، عّمان
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  منع نشطاء سالم من التضامن مع الشعب الفلسطيني عار عليهابما تقوم به أوروبا : زحالقة .١٥
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي البرلمانية، وصول نحو . أكد النائب د: وكاالت

ر اللد خالل اليومين الماضيين، وأنه من تسعين من نشطاء السالم إلى األراضي الفلسطينية عبر مطا
  . من نشطاء السالم اليوم عبر مطار اللد إلى األراضي الفلسطينية١٢٠المتوقع وصول نحو 

ووصف النائب زحالقة في حديث للقناة اإلسرائيلية الثانية، ظهر اليوم، السياسة اإلسرائيلية في هذا الشأن 
  . بأنها شريرة وغبية أيضا

، واعتباره "القافلة الجوية"و" أسطول الحرية الثاني"ؤال حول تمكن إسرائيل من إحباط وردّا على س
نجاحا، قال النائب زحالقة، إن ما تقوم به أوروبا عار عليها في أن تمنع نشطاء سالم من التضامن مع 

ر إلى أن الشعب الفلسطيني، وأكد أن ذلك لم يكن ليتم لوال التواطؤ األوروبي والصمت العربي، وأشا
  .السلطة الفلسطينية لم تبعث حتى برسالة احتجاج على سلوك الدول األوروبية

  ٨/٧/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  ارجاء نشر تقرير االمم المتحدة حول الهجوم على السفينة مافي مرمرة:  إسرائيليمسؤول .١٦

االمم المتحدة اعلن مسؤول اسرائيلي الجمعة لوكالة فرانس برس ارجاء نشر تقرير : القدس ـ ا ف ب
حول الهجوم الدامي الذي شنته مجموعة كوماندوس اسرائيلية على اسطول كان متوجها الى غزة، لمنح 

  .المناقشات بين تركيا واسرائيل مزيدا من الوقت
ويقول . وكان من المقرر ان يصدر االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون التقرير الخميس او الجمعة

ائيليون ان الموعد ارجىء حتى يحصل تقارب بين تركيا والدولة العبرية قبل نشر المسؤولون االسر
  .خالصات التقرير

ال نعرف الموعد الدقيق، لكن الصحيح 'واكد هذا المسؤول االسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
  .'انه ارجىء ايضا بضعة ايام لتمكين اسرائيل وتركيا من التوصل الى اتفاق

  ٩/٧/٢٠١١، لعربي، لندنالقدس ا
  
  على اإليرانيين أّن يعلموا بأنّنا مجانين وعلى استعداد لتدمير إيران كلّها: ابيبتل  .١٧

يوعاز هندل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب . أصدر د :الناصرة ـ زهير أندراوس
كتابا جديدا لمناقشة ، 'جيروزاليم بوست'والصحافي يعكوف كاتس، مراسل ومحلل عسكري في صحيفة 

إسرائيل ضد إيران، حرب الظالل، ويتبين من : المسألة اإليرانية وتبعاتها وتداعياتها جاء تحت عنوان
االطالع على الكتاب أنّه يعتمد في العديد من مباحثه التفصيلية إلى ما أوردته مراكز دراسات إستراتيجية 

و افتراضي لطبيعة الضربة اإلسرائيلية المتوقعة ضد غربية بالدرجة األولى، حاولت تصوير سيناري
والالفت أن كّل مراكز األبحاث .إيران، لتدمير البرنامج النووي اإلسالمي، كما يحلو لإلسرائيليين تسميته

أجمعت على أنّه في غياب االستخبارات الحقيقية والمتدفقة، فإن الهجوم سيكون معقداً بشكل خاص، 
ارثة إلسرائيل، ال سيما في ظّل وجود عشرات المفاعالت النووية اإليرانية، المحصنة ونتائجه ستحمل ك

في كتل إسمنتية كثيفة تقع على أعماق عشرات األمتار تحت األرض، ويشير المؤلفان إلى أن الضربة 
  .١٩٨١عام اإليرانية تختلف في جميع مناحيها للضربة العسكرية اإلسرائيلية لمفاعل تموز العراقي في ال

ونقل المؤلفان عن مصدر أمني وصفاه بأنّه مطلع على الملف النووي اإليراني من داخل المؤسسة 
العسكرية اإلسرائيلية قوله إنّه يتحتم على اإليرانيين أن يعلموا بأن اإلسرائيليين مجانين، وأنّهم على 

ا بأن للدولة العبرية القدرة للقضاء ليس على عليهم أن يعرفوواستعداد لكل شيء، حتى السيناريو النهائي، 
جزء من إيران فقط، بل على كل مدنها المركزية، لما لهذا الحديث من أثر على إحداث ردع وخوف 
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عندهم، ورفض المصدر عينه التبريرات التي تُطرح بشأن الخوف من رد إيراني، وأن آالف الصواريخ 
  .إليراني يعني نهاية إسرائيلستُطلق باتجاه إسرائيل، وأن القصف ا

  ٩/٧/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  اقتصاد سوريا يضعف ودمشق تحارب مجموعات مسلحة: كوخافيأفيف  .١٨

) أمان(اإلسرائيلية أمس عن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية » معاريف«نقلت صحيفة 
د مجموعات مسلحة وأن االقتصاد السوري الجنرال أفيف كوخافي قوله إن دمشق تخوض حرباً دموية ض

  .أخذ يضعف في أعقاب االحتجاجات ومواجهة المسلحين
ونقل المحلل السياسي في الصحيفة بن كسبيت عن كوخافي قوله، خالل اجتماعات لهيئات إسرائيلية، 

نها  مدينة سورية، وتتجول في قسم م٣٠ إلى ٢٠تدور في سوريا حرب دموية، والتظاهرات مندلعة في «
  .»مجموعات عنيفة ومسلحة، وبينها مجموعات جنائية، تهاجم الجيش

نفذ إصالحات مهمة للغاية، لكنه ال ينجح في وقف «وأوضح أن الرئيس السوري بشار األسد 
االحتجاجات التي تواصل المطالبة برحيله، ويتم التعبير عن اإلصالحات باألساس من خالل رصد 

  .»اكن عمل وخفض سعر الوقود ورفع الرواتب في القطاع العام المنتفخاألموال لصالح السكان لخلق أم
فاألسد استخدم حتى اآلن ثلث احتياطي العمالت األجنبية، وبقي «وأشار إلى أن ثمن اإلصالحات غال 

 مليار دوالر، واالقتصاد السوري ينهار بوتيرة هائلة من أسبوع إلى آخر، وال ١٤ إلى ١٢لديه ما بين 
  . »ال يوجد أفق.  وال استثمارات وال نمو اقتصاديتوجد سياحة

  ٩/٧/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  تراجع صادرات األسلحة اإلسرائيلية : يديعوت .١٩

قالت شركات صناعة األسلحة اإلسرائيلية إن العام الجاري شهد انخفاضا حادا في حجم صادرات : القدس
  . المرتقب للجيش األمريكي من العراق وأفغانستاناألسلحة اإلسرائيلية بسبب األزمة المالية واالنسحاب

العبرية السبت أن الشركات اإلسرائيلية ستتجه إلى سوق آسيا وشرقها " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 
للبحث عن موطئ قدم بعد تعثر صادراتها في السوق األوروبية واألمريكية إلى حد ملحوظ منذ مطلع 

  .العام الجاري
العسكرية اإلسرائيلية إنها جنت أرباحا كانت األعلى منذ إنشائها خالل العام الماضي " يتإلب"وقالت شركة 
 مليار دوالر بعد أن تزاحمت طائرات االستطالع اإلسرائيلية وناقالت الجند أجواء ٧,٢وصلت لـ

  .وأراضي كابول وبغداد
ألسلحة أن األزمة المالية التي وأضافت الصحيفة نقالً عن مسئولين في الشركات اإلسرائيلية المصنعة ل

تعصف بأوروبا وخاصةً المشاكل االقتصادية في اليونان شكلت عامالً مهما في تراجع حجم الصادرات 
  .اإلسرائيلية من تلك الشركات

وأعلنت وزارة الجيش اإلسرائيلية منتصف يونيو الماضي أن عائدات صادرات األسلحة اإلسرائيلية في 
  .مليون دوالر عن العام السابق، على الرغم من األزمة االقتصادية العالمية ٣٠٠ بلغت نحو ٢٠١٠

وقالت الوزارة، في بيان نشرته بمناسبة انعقاد معرض باريس للطيران في لوبورجيه في فرنسا إن دفاتر 
، الفتةً إلى أن هذه ٢٠١٠ مليار عام ١٨,٨ إلى ٢٠٠٩ مليار دوالر عام ١٧,٣الطلبات زادت أيضا من 

  .رقام لن تتكرر خالل األعوام القادمةاأل
  ٨/٧/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  المجتمع اإلسرائيلي يزداد عنصرية وتطرفا: تقرير  .٢٠
أشار تقرير صدر عن  المركز العربي للدراسات االجتماعية والتطبيقية في األراضي المحتلة : الناصرة

اداة السالم لدى المجتمع اإلسرائيلي، وأكد التقرير الذي تلقت ، إلى تصاعد النزعة العنصرية ومع٤٨عام 
منذ بداية التسعينيات تشكل إجماع صهيوني جديد يقوم على أسس العداء "نسخة عنه، أنه " قدس برس"

  ".والكراهية تجاه الفلسطينيين، والفصل العنصري ومعاداة القيم الديمقراطية
، الذي يترجم منذ االنتخابات األخيرة باقتراحات "ية الدولةهوس الحفاظ على يهود"وتحدث التقرير عن 

المجتمع اإلسرائيلي بات متطرفا "قوانين وقوانين وسياسات تجاه السكان الفلسطينييي، و أكد التقرير أن 
هذا .. سياسيا، وأكثر تدينا، ويوافق على تهجير العرب وعلى إدارة شؤون الدولة وفقًا للشريعة اليهودية 

 بين التطرف السياسي والتدين والتركيز على القيم العشائرية الجامعة من شأنه أن يخلق مجتمعا  الدمج
  ".قوميا يميل إلى استعمال القوة لحّل المسائل العالقة بدل المناورة السياسية والدبلوماسية
شر لمواقف وسياسات وأكد التقرير أن مواقف المجتمع اإلسرائيلي لم تنشأ من الفراغ، بل هي انعكاس مبا

  .الحكومات اإلسرائيلية المتعافية، تتغذي منها وتغذيها
  ٨/٧/٢٠١١قدس برس، 

 
   دونما من أراضي قرية بالضفة بهدف تشريع بناء مستوطنة ١٨٩تصادر " إسرائيل" .٢١

 إسرائيل استخدمت قانونـا     ، أن رام اهللا  من   كفاح زبون ، عن   ٩/٧/٢٠١١،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
 سنوات، بهـدف إضـفاء الـشرعية        ٣لمصادرة أراض واسعة في الضفة الغربية ألول مرة منذ          عثمانيا  

اإلسرائيلية أمس، إن إسرائيل انتهكـت      » هآرتس«وقالت صحيفة   . وتوسيع مستوطنة قرب نابلس شماال    
أو بهذه الخطوة التزاما كانت قدمته للواليات المتحدة قبل سنوات بعدم مصادرة أراض فلسطينية، لتوسيع               

صادرت للمرة األولى منذ ثالث سنوات أراضي غير        «إن إسرائيل   » هآرتس«وقالت   .إقامة المستوطنات 
قرب نابلس، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمـم المتحـدة      ) قريوت(مزروعة في قرية    

  .»كذلك، إلعطاء صفة قانونية لمستوطنة قريبة منها
، وكاالت االنبـاء   من القدس المحتلة، وعن       جمال جمال  -، عن   ٩/٧/٢٠١١،  الدستور، عّمان  وأضافت

 دونما من االراضي في قرية فلسطينية بالـضفة الغربيـة           ١٨٩السلطات االسرائيلية صادرت حوالى     أن  
واوضـحت  . المناهـضة لالسـتيطان   » السالم االن «بهدف تشريع بناء مستوطنة كما افادت امس حركة         

ارا من االراضي غير المزروعة في قرية قريوت شرق مدينة سلفيت فـي              هكت ١٨،٩الحركة ان حوالى    
بهدف التمكن من تشريع بناء منـازل       » اراض ملك الدولة  « حزيران   ٢٦شمال الضفة الغربية اعلنت في      

وتـستند مـصادرة    . في مستوطنة هايوفل بمفعول رجعي وبناء طريق يربطها بمستوطنة ايلي المجاورة          
 وال يزال ساريا ويسمح للسلطة القائمـة        ١٨٥٨قانون عثماني يعود الى العام      االراضي هذه على اساس     

  .»اراضي الدولة«باعتبار اراض غير مزروعة بانها 
والتـي  » مستوطنة هايوفل غير المـشروعة    «وكانت حركة السالم االن طالبت المحاكم بان تامر بتفكيك          

االلتـزام  «ة فان مصادرة االراضي تناقض   وبحسب هذه المنظمة غير الحكومي    . بنيت بدون اذن السلطات   
الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو بعـدم مـصادرة اراض اضـافية فلـسطينية مـن اجـل                    

  .»المستوطنات
  
   ألفا١٢٥ ألف مقدسي ويطرد ٢٣٠ يعزل العنصريالجدار  .٢٢

ة الغربيـة    ألف مقدسي عن بقية الضف     ٢٣٠عزل جدار الفصل العنصري زهاء      :  نادية سعدالدين  –عمان  
 ألف خارج حـدود مـدينتهم مـستهدفين بـسحب           ١٢٥من أراضيها، وطرد     % ١٠المحتلة التي ضم    

  .الهويات، وذلك بعد انتهاء االحتالل اإلسرائيلي تقريباً من أعمال بنائه
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 كـم   ٥٠ كم، باسـتثناء     ٧٢٠بينما استكمل االحتالل بناء الجدار في أرجاء الضفة الغربية المحتلة بطول            
بسبب مشكلة سياسية وليست فنيـة تنتظـر قـراراً          " أرئيل"طقة جنوب غرب نابلس في مستوطنة       عند من 

  .إسرائيلياً بشأنها
، ١٩٤٨من المستوطنات لجهة األراضي الفلسطينية المحتلة العام         % ٨٠زهاء  "وضم الجدار العنصري    

ار لجهة أراضـي     ألف مستوطن خلف الجد    ٧٠ ألف مستوطن إسرائيلي، بينما أصبح       ١٩٥تحوي حوالي   
، وفق مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلـة خليـل               "الضفة الغربية المحتلة  

  .التفكجي
بناء الجدار انتهى بشكل عام، حيث من المتوقـع أن تـستكمل            "من القدس المحتلة إن     " الغد"وأضاف لـ   

  ".م قريباً بعد اتخاذ القرار الالزم بشأنه ك٥٠سلطات االحتالل البناء في الجزء المتبقي منه بطول 
مـن   % ١٠سلطات االحتالل حققت أهدافها المتوخاة من وراء بناء الجدار، فيما يتعلق بضم             "واعتبر أن   

  ".مساحة الضفة الغربية المحتلة وضم أكبر عدد من المستوطنين مقابل أقل عدد من السكان الفلسطينيين
 ألـف   ١٥ – ١٠ه الجوفية وضم الكتل االسـتيطانية الكبـرى وأخـرج           سيطر االحتالل على الميا   "فيما  

  .، وفق التفكجي"فلسطيني خلف الجدار لجهة الضفة الغربية المحتلة
هناك العديد من القرى والمدن الفلسطينية التي تحولت إلى سجون يتم الدخول والخروج منهـا               "وبين أن   

  ". ألف نسمة٤٠اً لنحو بتصاريح إسرائيلية، مثل قلقيلية التي باتت سجن
  ٩/٧/٢٠١١، الغد، عّمان

  
   للسيطرة على مقبرة مأمن اهللاتسعى" إسرائيل: " األقصى للوقف والتراثمؤسسة .٢٣

حذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من محاوالت المؤسسة        :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -رام اهللا غزة    
 .ة مأمن اهللا التاريخية اإلسالمية في القدس المحتلـة        اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية إنهاء ملف وقضية مقبر      

ودعت المنظمة إلى عدم التعاطي مع المؤسسة اإلسرائيلية حول مقترح تجدير وتسييج جزء مما تبقى من                
المقبرة، الفتة إلى أن إسرائيل تسعى عبر أطراف عربية لم تسمها مؤسـسة األقـصى، للتجـاوب مـع                   

  .ى إنهاء وجود المقبرةمقترحها والذي تسعى من خالله إل
  ٩/٧/٢٠١١، البيان، دبي

  
  من قوى العمل هناك متعطلة%  ٣١ومن أبناء غزة يعيشون في فقر  % ٣٨ ": أوتشا" .٢٤

" أن  " أوتشا"قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لالمم المتحدة         :  من عبد الرؤوف أرناؤوط    -القدس  
مـن   % ٤٧ قوى العمل هناك متعطلة عن العمل و       من% ٣١من أبناء غزة يعيشون في فقر وان         %٣٨

  .الشباب متعطلين أيضاً
مـنهم علـى     % ٧٥من أبناء غزة من انعدام األمن الغذائي ويعتمد أكثـر مـن              %٥٤يعاني  "وأضاف  
عما كان عليه في العـام       %٢٠ كان أقل بـ     ٢٠١٠الناتج االقتصادي في عام     "مشيراً الى ان    " المعونات
٢٠٠٥."  

من األراضي   % ٣٥يتعذر الوصول بشكل كامل أو جزئي إلى        " ير له حول غزة الى انه       واشار في تقر  
  ".من المصائد في غزة بسبب اإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية %٨٥الزراعية و

 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً في البحر يوميـاً،             ٨٠ – ٥٠يتم التخلص من    "وقال  
  ".اه الجوفية في غزة غير صالح للشربمن المي %٩٠وأكثر من 
  ".من المدارس في غزة لفترتين أو لثالث فترات % ٨٥تعمل " واضاف 

ال يزال معبر رفح على الحدود المصرية هو المنفذ الرئيسي لتنقل الفلسطينيين من غـزة               "واشار الى انه    
  ". شخص يوميا٥٠٠ًوإليها، وهو يقتصر على مرور 
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المفروض على غزة يمثل حرماناً من حقوق اإلنسان األساسية بما يتعارض مع            الحصار  " واشار الى ان    
يفرض الحصار قيوداً صـارمة علـى الـواردات         "وقال  " القانون الدولي ويرقى إلى العقوبات الجماعية     

والصادرات، وكذلك على تنقل البشر من وإلى قطاع غزة، وعلى إمكانيـة الوصـول إلـى األراضـي                  
وأبناء غزة غير قادرين على إعالة أسرهم وتـدهورت نوعيـة البنيـة التحتيـة               . يدالزراعية ومياه الص  
  ".والخدمات الحيوية

"  تأثير حقيقي كبيـر    ٢٠١٠لم يكن لإلجراءات التي اتخذت لتخفيف الحصار في حزيران          "وشدد على انه    
 وال تـزال    ٢٠٠٧ فقط من مستوياتها قبل عام     % ٤٥بينما تزايدت الواردات فإنها ال تزال تشكل        " وقال  

وال تستطيع الشركات فـي     . الصادرات خاضعة لقيود صارمة وتقتصر على المنتجات الزراعية ألوروبا        
وال تزال القدرة على الوصول البـري       . غزة الوصول إلى أسواقها التقليدية في إسرائيل والضفة الغربية        

  ".والبحري مقيدة بشدة
ل على عدد من مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين خدمات          رغم موافقة إسرائي  "واشار التقرير الى انه     

ويرجع هذا إلـى    . لم ينفذ سوى القليل من هذه المشروعات      . الصرف الصحي والتعليم والصحة الحيوية    
ويعني هذا أن أبناء غزة لـم       . عملية الموافقة غير العملية والمرهقة والصعوبات في استيراد المواد الخام         

  ".ياً في نوعية الخدمات الضروريةيشهدوا تحسناً حقيق
يخاطر آالف الناس، كثيرون منهم أطفال، كل يوم بحياتهم بتهريب السلع عبر أنفاق تحت              "وحذر من انه    

وتجارة األنفاق المزدهرة هي نتيجة مباشرة للقيود المفروضة علـى اسـتيراد مـواد              . الحدود مع مصر  
  ".لبناء في غزةالبناء، ونقص فرص العمل واالحتياجات الهائلة ل

ومـن  . ال يزال أبناء غزة مفصولين ومعزولين عن بقية األراضي الفلـسطينية المحتلـة            "وقال التقرير   
. المحظور تقريباً على كل أبناء غزة التنقل من خالل معبر إيريز اإلسرائيلي، رغم الوعود بتخفيف القيود               

 بينما يمنع مئات الفلسطينيين مـن        شخص يومياً،  ٥٠٠وال يزال معبر رفح المصري يقتصر على عبور         
  ".العبور كل أسبوع

  ٩/٧/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
  أعداد العابرين لمعبر رفح تضاعفت بعد استخدام آلية العبور الجديدة :  مصريةإحصاءات .٢٥

قالت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إن إحصاءات عدد المتنقلين على كال اتجاهي معبر رفح              : القاهرة
ووفـق   . أيار الماضي، بعد استخدام آلية العبـور الجديـدة         ٢٨ي تثبت تضاعف أعداد العابرين منذ       البر

اإلحصاءات الرسمية المصرية، كان إجمالي عدد العابرين في األسبوع األول لتـشغيل المعبـر باآلليـة                
قطـاع   فردا، وغادرها إلى     ٢٦٠٠ فردا، وصل إلى مصر في حينه قادما من قطاع غزة            ٤٥٧٦الجديدة  

 فردا، وصل مهم إلـى مـصر        ٣٤٦٩وفي األسبوع الثاني كان إجمالي عدد العابرين         . فردا ١٩٧٦غزة  
 فردا، وفي األسبوع الثالث بلغ إجمالي       ٢٥٩٢ فردا، وغادرها إلى قطاع غزة       ٨٧٧قادما من قطاع غزة     

ـ    ٢٣٩٢ فردا، وصل منهم إلى مصر قادما من قطاع غزة           ٥٤٤١عدد العابرين    ا إلـى    فـردا، وغادره
 فردا، وصل مـنهم إلـى       ٦٥٣٣ فردا، فيما بلغ إجمالي عدد العابرين في األسبوع الرابع           ٣٠٤٩القطاع  
أما في األسبوع الخامس، فبلـغ إجمـالي عـدد           . فردا ٣٤٤٨ فردا، وغادرها إلى القطاع      ٣٠٨٥مصر  

 . فردا ٤٧٢٣ فردا، وغادرها إلى القطاع      ٣١٤ فردا، وصل منهم إلى مصر       ٧٣٧العابرين سبعة آالف و   
 فردا، وصـل    ٨٣٣٤ووفق إحصاءات الجانب المصري بلغ إجمالي عدد العابرين خالل األسبوع األخير            

  . فردا٥٣٣٨ فردا، وغادرها إلى القطاع ٢٩٩٦منهم إلى مصر 
  ٨/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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   يطالبون الجامعة العربية بتفعيل قضية األسرى "هدريم"  سجنأسرى .٢٦
، الجامعة العربية بتفعيل قضية األسرى كقـضية فلـسطينية          "هدريم"ب األسرى  في سجن       طال :رام اهللا 

وقال . عربية، وبضرورة أن يكون هناك ردا رسميا بمستوى التصعيد التي تقوم به إسرائيل تجاه األسرى              
األسرى، في رسالة نقلها، اليوم الجمعة، محامي نادي األسير عقب زيارته لـسجن هـدريم، إن قـرار                  

 بدأ  ينفذ على أرض الواقع وفعليا من خالل جملة من العقوبات التي              "رئيس الحكومة اإلسرائيلية   [هواتناين
بدأت إدارة السجون في تطبيقها على األسرى، وخاصة فيما يتعلق بعزل عدد مـن األسـرى، وكـذلك                  

  .حرمان األسرى من حقهم في التعليم
  ٨/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  ة تضامن مع المتضامنين الدوليين في ذكرى فتوى الهايمسير: بلعين .٢٧

انطلقت مسيرة شعبية حاشدة من وسط قرية بلعين، أمس، بمشاركة العشرات من نشطاء             ": وفا "–رام اهللا   
سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب، باتجاه األراضي المحـررة لمناسـبة الـذكرى الـسنوية الـسابعة                

لمشاركون في المسيرة، تضامنهم مع المتضامنين الدوليين الذين منعـتهم          وأكد ا  .الستصدار فتوى الهاي  
 .السلطات اإلسرائيلية من الدخول إلى فلسطين، للتضامن مع شعبنا ضد االحتالل واالسـتيطان والجـدار      

ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، وصور الشهيدين باسم وجواهر أبـو رحمـة، ورددوا الهتافـات               
عية إلى الوحدة، والتأكيد على ضرورة التمسك بالثوابت الفلـسطينية، ومقاومـة االحـتالل              الوطنية، الدا 

وتمركزت قوة عسكرية من جيش االحتالل اإلسـرائيلي خلـف الجـدار             .وإطالق سراح جميع األسرى   
الجديد من الجهة الغربية، في الوقت الذي قام به المتظاهرون بأعمال تطوعية واستـصالح األراضـي                

  .ء عليها، وجمع القنابل الغازية هناكوالبنا
 ٩/٧/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  "سرائيلإ" فلسطينية غير حكومية تدعو الى فرض حظر عسكري على منظمة .٢٨

السـرائيل  ' مقاطعة عسكرية واسعة'دعت منظمة فلسطينية غير حكومية الجمعة الى : رام اهللا ـ ا ف ب 
هذه الدعوة جزء من حملة      .م ديزموند توتو وميريد ماغواير    باالستناد الى دعم حائزي جائزة نوبل للسال      

ومن بين انصار هذه الدعوة كبير       .على اسرائيل ) مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات   (المقاطعة الدولية   
اساقفة جنوب افريقيا السابق ديزموند توتو وناشطة السالم الجنوب ايرلندية ميريد ماغواير باالضافة الى              

  .ارية الكندية المناهضة للعولمة نعومي كالينالكاتبة اليس
  ٩/٧/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   شاب من قطاع غزة متأثرا بجراحهاستشهاد .٢٩

قالت مصادر طبية فلسطينية يوم أمس أن شابا فلسطينيا من قطاع غزة استـشهد  : غزة ـ أشرف الهور 
، التـي   ٢٠٠٨نهاية العـام    ' وبالرصاص المصب 'متأثرا بجراح بالغة الخطورة أصيب بها خالل حرب         

   .شنتها إسرائيل ضد القطاع
  ٩/٧/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  بلدة شقرا  تنصت إسرائيلياً فيجهازيكشف  اللبناني الجيش .٣٠
تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من العثور امس االول على جهاز تنصت إسرائيلي في خـراج      : الجنوب

بعد أن تم نقله إلى أحد مراكز الجيش اللبناني، تبين انه عبارة عـن آلـة                بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل، و     
تسجيل وتصوير وبث، وقد رمي بواسطة مظلة وهو يتألف من دائرة الكترونية موصولة ببطارية بحجـم      

، ويستعمل لنقل صور وتسجيالت صوتية مباشـرة،        بطارية دراجة نارية صغيرة تتغذى بالطاقة الشمسية      
وهو على االرجح ال يحتوي على ذاكرة لحفظ المعلومات ألنه غير معد على ما يبدو لالسـترجاع بـل                   

  .للنقل فقط عبر الطائرات التي تحلق في أجواء المنطقة دوريا
ك منذ مدة طويلـة     وبحسب مصادر متابعة فإن الجهاز الذي وجد في أرض زراعية لم يكن موضوعا هنا             

  . يتفقد أرضه دوريااألرضالن صاحب 
  ٩/٧/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
   على لبنان"عدوان نفطي" لـتحّضر "إسرائيل" .٣١

برزت إلى الواجهة االستعدادات اإلسرائيلية المتسارعة لتحديد الحدود البحرية االقتصادية إلسرائيل 
يفترض ان تشكل هذه الخطوة اإلسرائيلية بندا اول ومحاولة انتزاع االعتراف الدولي بتلك الحدود، حيث 

الحكومة اللبنانية لحماية الحدود والحقوق، خاصة ان المخزون من النفط والغاز يقع في » اجندة«في 
مناطق متداخلة ضمن المياه البحرية، والخشية كل الخشية، ان تبادر إسرائيل الى السطو على حقوق 

  .لبنان، بتغطية دولية هذه المرة
والجديد في هذا الموضوع، ان الحكومة االسرائيلية ستصادق في اجتماعها يوم غد وللمرة األولى، على 
حدودها البحرية االقتصادية، وذلك بعد أن بدأ لبنان رسميا بمحاولة منح امتيازات تنقيب عن النفط والغاز 

  .مولوجيفي المياه البحرية االقتصادية إثر تكليف شركة نروجية بإجراء بحث سيس
ومن المعروف أن مرابض نفط وغاز محتملة تقع في مناطق متداخلة ضمن المياه البحرية االقتصادية 

  .لكل من لبنان وإسرائيل والتي يمكن أن تشكل موضع خالف جديد بين الطرفين
ائق هذه ، فإن القرار بشأن تحديد الحدود البحرية االقتصادية يعتبر مقدمة لرفع وثاإلسرائيليةومن الوجهة 

  .الحدود إلى األمم المتحدة بقصد نيل االعتراف الدولي بها
وبحسب وسائل إعالمية إسرائيلية، فإن القرار في حد ذاته يأتي أيضا ردا على وثيقة سبق للبنان أن 
رفعها إلى األمم المتحدة تحدد حدوده البحرية االقتصادية والتي بدا فيها تداخلها مع ما تعتبره إسرائيل 

وبكلمات أخرى، فإن إسرائيل تنوي االعتراض رسميا أمام األمم المتحدة على . ا اقتصادية لها أيضامياه
  .الحدود البحرية التي وضعها لبنان في وثائقه المقدمة للمنظمة الدولية

االقتصادية االسرائيلية إن مشروع القرار قدم من جانب كل من وزراء البنى » كلكليست«وقالت صحيفة 
بهدف حرمان لبنان من ادعاء حق في مناطق التنقيب عن الغاز والنفط «والداخلية والخارجية التحتية 

  .»الواقعة في الشمال
  ٩/٧/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
  "سرائيلإ"رفع الحصار عن غزة واعتذار تل أبيب شرطان لتطبيع العالقات مع : ردوغانأ .٣٢

فـي تطبيـع    » ال يمكن التفكير  «دوغان إنه   قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب ار      :  رويترز –أنقرة  
العالقات مع اسرائيل ما لم تعتذر عن قتل قواتها تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين على متن سفينة                 

وأضاف اردوغان، في نص كلمة سـيلقيها امـام البرلمـان            .تركية متجهة الى قطاع غزة العام الماضي      
  على نسخة منها،» رويترز«اطلعت 
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  .فع الحصار اإلسرائيلي عن غزة وسداد تعويضات لضحايا الهجوم من شروط تطبيع العالقات إن ر
  ٩/٧/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  مصر لن تكون أداة لحصار غزة ومقاومة االحتالل امر مشروع: وزير خارجية مصر .٣٣

داة لحـصار   أكد وزير الخارجية المصري محمد العرابي أن القاهرة لن تكون أبـدا أ            :  وكاالت -القاهرة  
فـتح  "الشعب الفلسطيني مجددا، وأن ما حدث خالل عهد الرئيس السابق حسني مبارك لن يتكـرر، وأن                 

منتهـى  " فى حديث لبرنـامج      - وقال العرابي     ". المعابر مستمر ولن نسمح بالمعاناة للشعب الفلسطيني      
إن الخارجية ستكون   "جمعة  مساء ال  " ٢الحياة  "الذى يقدمه اإلعالمي مصطفى بكرى على قناة        " الصراحة

واكد أن مقاومة االحـتالل      ".معبرة عن الحدث الجديد في مصر وهو ثورة الخامس والعشرين من يناير           
: وحول نوايا رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو قال العرابي        .حق مشروع وأن أي احتالل يجب مقاومته      
  .ون لديها من الحصافة لقراءة ما يجرىأن يك" إسرائيل"إن تحوالت هامة حدثت في المنطقة وعلى 

  ٨/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  كشف عن أسباب عدم مشاركة مرمرة الزرقاء بأسطول الحريةت "IHH"هيئة اإلغاثة التركية  .٣٤

عن األسـباب التـي حالـت دون        " بولنت يلدرم  ) "IHH( كشف رئيس هيئة اإلغاثة التركية      : إسطنبول
قاء بأسطول الحرية الثاني الذي كان متوجها إلى غزة فـي مهمـة إنـسانية               مشاركة سفينة مرمرة الزر   

المركـز  "في مقابلة خاصة مه مراسـلة       " يلدرم"وقال   .وتمنعه السلطات اليونانية من اإلنطالق حتى اآلن      
كانت تحت الصيانة منذ عدة أشـهرٍ اسـتعدادا   ) مافي مرمرة(في إسطنبول إن سفينة    " الفلسطيني لإلعالم 

ولكن في كل يوم كان يظهر عطٌل جديد بالسفينة بسبب  االعتداء            "بحار ضمن أسطول الحرية الثاني،      لإل
الصهيوني عليها، لذا لم تتمكن السفينة من إكمال استعدادها للسفر، وتأخر لذلك حـصولنا علـى وثـائق                  

في أسـطول   ) رةمافي مرم (كنا نتوقع إشراك السفينة     ) ٥-٣١(وأضاف أنه حتى ليل      ".السفر الضرورية 
بسبب عدم  ) يونيو(ولكن اضطررنا التخاذ قرار عدم اإلشراك، في أواسط شهر حزيران           "الحرية الثاني،   

فإننا ثـابتون علـى دعمنـا للـشعب         "وأكد على أنه ورغم عدم انطالق السفينة         ".اكتمال العمليات الفنية  
  ".الفلسطيني وللشعوب المستضعفة األخرى

  ٧/٧/٢٠١١، مالمركز الفلسطيني لإلعال
  
  دولة التركمان ترفض قبول سفير من تل أبيب ألّن المرشحين عمالء موساد  .٣٥

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب النقـاب عـن تـورط              : ـ زهير أندراوس   الناصرة
ـ                 رة إسرائيلي جديد قديم لخارجية تل أبيب، حيث قالت إن دولة التركمان، رفضت في األيام األخيرة، للم

الثانية خالل عام ونصف العام الموافقة على تعيين سفير إسرائيلي جديـد، إذ أبلغـت وزارة الخارجيـة                  
المحلية تل أبيب بأنّها ترفض الموافقة على تعيين الدبلوماسي حاييم كورين في هذا المنصب ألنّه، وفـق                 

إلـى أن   ' هـآرتس 'وأشارت صحيفة    .اشتباههم، يعمل عميالً للموساد، أي جهاز االستخبارات الخارجية       
                   في إسرائيل، الفتـةً إلـى أن ة لألمن القومية العسكريا في الكليكورين كان مرشد الشبهة نبعت من أن
السلطات المحلية رفضت في الماضي غير البعيد الموافقة على تعيين السفير المقترح رؤوفـين دانئيـل،                

      عينه كان قد طُُرد من روسيا في التسعينيات مـن            ضابط رفيع سابق في الموساد، وذلك ألن الدبلوماسي 
الروسي ة للغاية التقطتها القمر الصناعيالقرن الماضي بعد حصوله على صور حساس.  

، ٢٠٠٩وبحسب المصادر فإن الخارجية اإلسرائيلية حاولت إقناع التركمان بتعيينه في المنصب منذ العام              
 بعـد أن    ١٩٩٦ رفضت معللة ذلك بأن السفير المقترح تم طرده من روسيا عـام              ولكن الدولة اإلسالمية  
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حصل من ضباط في الجيش الروسي على صور حساسة للغاية، الفتةً إلى أنّه كان رئيس شعبة الموسـاد      
  .اإلسرائيلي في روسيا، األمر الذي أدى في حينه إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين موسكو وتل أبيب

  ٩/٧/٢٠١١، س العربي، لندنالقد
  
   تكذب"إسرائيل"ال خاليا ارهابية في سيناء و:  مصريمسؤول .٣٦

نفى محافظ شمال سيناء اللواء السيد مبروك ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية عـن               :  وفا –القاهرة  
نـت هيئـة    وكا .وجود خاليا ارهابية في سيناء، مؤكدا أن أجهزة األمن مسيطرة تماما على أرض سيناء             

األمن القومي اإلسرائيلي أصدرت تحذيرات للسياح اإلسرائيليين بعدم السفر إلى سيناء، كما زعمت الهيئة              
ان منطقة وسط وجنوب سيناء تنشط بها منظمات إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد العالمي التابعـة لتنظـيم                 

   .يليين في سيناءالقاعدة، التي ترغب في تنفيذ عمليات إرهابية ضد السياح اإلسرائ
 ٩/٧/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ٦٧ أميركياً لخطاب أوباما حول حدود توضيحاًأوروبا تطلب ": الحياة" .٣٧

االتحاد األوروبي يتطلع إلى الحـصول،      "ذكرت مصادر ديبلوماسية ان     :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
 االثنين، على إيضاحات كافية فـي شـأن بيـان           خالل اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في واشنطن مساء       

االتـصاالت  "أن  " الحيـاة "ونقلت المـصادر إلـى      ". ٦٧الرئيس باراك اوباما حول مرجعية حدود عام        
المنتظمة بين منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون ووزيرة الخارجية األميركيـة هـيالري كلينتـون               

ميركية واالتحاد األوروبي حول أهمية المحددات األربـع        مكنت من تقريب وجهات النظر بين االدارة األ       
لتكـون أسـاس الحـل      ) ، القدس عاصمة لدولتين، الحقوق العادلة لالجئين ووقف االستيطان        ٦٧حدود  (

  ".التفاوضي
وكان ممثلو السلطة الفلسطينية أكدوا في مؤتمر لألمم المتحدة نهاية الـشهر الماضـي فـي بروكـسيل                  

لكن المشكلة تكمن   . المحددات المعلنة " الرباعية"ى طاولة المفاوضات إذا تضمن بيان       استعدادهم العودة إل  
  .في رفض حكومة اسرائيل المرجعيات الدولية

في " الرباعية"وتتركز التساؤالت حول طبيعة المقترحات التي قد تقدمها كلينتون أمام نظرائها في اجتماع              
  .مطلع األسبوع المقبل في واشنطن

أن وزيرة الخارجية األوروبية تمكنت من انتزاع التزام دول االتحاد في المرحلة الجارية             " ياةالح"وعلمت  
عن تقديم وعود باالعتراف بالدولة الفلسطينية عندما ستعرض عضويتها على الجمعيـة العامـة            " التحفظ"

  .المقبل في نيويورك) سبتمبر(لألم المتحدة في شهر أيلول 
الحل الوحيد لقيام الدولـة الفلـسطينية هـو الحـل           "على أن   " الحياة"مس إلى   وشدد ديبلوماسي أوروبي أ   

يصطدم علـى الـصعيد     "فيما أفادت مصادر مطلعة بأن توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة           " التفاوضي
وفي . األوروبي بمعارضة كل من بريطانيا والمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وايطاليا وسلوفاكيا وهولندا           

  ".لمقابل فان كال من السويد وايرلندا والبرتغال واليونان وفرنسا كانت وعدت باالعترافا
  ٩/٧/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  إلفراج عن رائد صالح بكفالةارفض ت بريطانيةمحكمة  .٣٨

رفضت محكمة بريطانية اإلفراج عن رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر           : لندن – مدين ديرية 
ح بكفالة تقدم بها شخصيات بريطانية مرموقة، واعتبر القاضـي أن وزيـرة الداخليـة               الشيخ رائد صال  

  .اتخذت قرارا صائبا حيث إن اإلفراج عن صالح يشكل خطرا على األمن وسالمة الجمهور
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وقال القاضي الذي ينظر بملف الشيخ صالح في محكمة عقدت أمس غربي العاصمة البريطانية لندن إن                
 صالح من اختصاص المحكمة العليا التي ستنظر في طلب االستئناف المقـدم مـن               بحث أسباب اعتقال  

  .طرف فريق  الدفاع عن الشيخ األسبوع المقبل
إن رائد صالح شخصية مرموقة لها احترامها، ودخل البالد في السابق دون أي             "وفي القرار قال القاضي     

يخص أمن المواطنين، وعليه فإنني يجب أن       مشاكل، إال أني لست على دراية من وزيرة الداخلية في ما            
  ".أحترم قرار وزيرة الداخلية

وركز فريق الدفاع على تاريخ الشيخ صالح وتساءلوا عن سبب الهجمة التي تعرض لها هذه المرة، وهو                 
الذي زار بريطانيا عدة مرات، وبين الفريق أن صالح تعرض لضغط من وزارة الداخلية لمغادرة البالد                

  .صورة مخالفة للقانونواستجوب ب
وأظهر فريق الدفاع الذي خاض بعض المشادات مع القاضي شهادات لشخـصيات بريطانيـة طالبـت                

من جانبها زعمت وزارة الداخلية أن صالح معاد للسامية وحقوق الشواذ،            .المحكمة بإخالء سبيل صالح   
  .نوأبرزت أنه في إحدى خطب الشيخ أصيب عدد من رجال الشرطة اإلسرائيليي

وعقب صدور القرار أعربت منظمات التضامن البريطانية عن صدمتها من هذا الرفض، بينمـا يفلـت                
  .مجرمو الحرب اإلسرائيليون المشتبه بهم من المحاكمة في بريطانيا

وسلم ممثلو منظمات التضامن البريطانية صباح أمس عريضة وقعها اآلالف في غضون أسبوع، طالبت              
  .شيخ صالح وإسقاط تهم الترحيل عنه لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرونباإلفراج الفوري عن ال

  ٨/٧/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  من مناهجها" النكبة"فرنسا تحذف : " ديبلوماتيكلوموند" .٣٩

الفرنسية إن الحكومة الفرنسية قـررت إزالـة        " لوموند ديبلوماتيك "قالت صحيفة   :  ترجمة صفا  –باريس  
ونقلت الصحيفة في عـددها الجمعـة عـن المجلـس التمثيلـي              .من مناهجها التعليمية  " لنكبةا"مصطلح  

  ".الشائنة بحق تاريخ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني"للمؤسسات اليهودية في فرنسا بأنها 
" االيدولوجية"هي نوع من    " Nakba"وأكد المجلس أن كلمة النكبة التي تستخدم وتكتب بالحروف الالتينية           

  .في المناهج الدراسية من دون أن يحددها بدقة" أخطاء حقيقية"تتطرق إلى ما وصفه بأنه و
أن المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية انتقـد تفـسير           " فرانس برس "وورد في بيان نشرته وكالة      
  .واتهمهم باالنحياز" حقائق تم اجتزاؤها"مؤلفي المناهج لما قال إنها 

  ٨/٧/٢٠١١، )صفا(سطينية وكالة الصحافة الفل
  
   ويمنع ناشطين من ركوب رحالت تل ابيب"إسرائيل"الطيران االوروبي يستجيب لضغوط  .٤٠

منعت خطوط طيران اوروبية حوالى مئتين من النشطاء االوروبيين المتضامنين مع الفلـسطينيين مـن               
ركات الطيران االوروبية   واستجابة لطلب اسرائيل، منعت العديد من ش       .السفر على رحالتها الى تل ابيب     

وقامت اسرائيل صباح الجمعة بترحيل      .مئات االوروبيين من السفر على رحالتها الى مطار بن غوريون         
  .امريكيين وصال على متن رحلة جوية من اليونان الى تل ابيب

 ٢لحرية  التي تأتي ضمن أسطول ا    " الكرامة" في الوقت ذاته احتجزت السلطات اليونانية السفينة المسماه         
  .المقرر توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار اإلسرائيلي عليه

 ناشـط قـادمين مـن       ٥٠٠إنهم يتوقعون وصول    " مرحبا في فلسطين  " في غضون أعلن منظمو مبادرة      
  .الواليات المتحدة وأوروبا لقضاء أسبوع مع عائالت فلسطينية

هنات وسائل اإلعـالم اإلسـرائيلية بـأنهم        لنفي تك " دعاة سالم "وأضاف المنظمون في بيان أن الناشطين       
  .سينظمون احتجاجات واعتصامات في مطار بن جوريون
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ونقلت وكالة رويترز لألنباء عن ناشط في مطار شارل ديجول قوله إن مجموعته حاولت السفر إلى تـل                  
ة بنـاء   أبيب في وقت مبكر الخميس لكنهم منعوا من ركوب الطائرة التابعة لشركة طيران ماليف المجري              

النشطاء الذين كان من المقـرر      "وقال فريدريك ستيال الذي كان ضمن مجموعة         .على طلب من إسرائيل   
ركوبهم رحلة طيران ماليف منعوا من ركوب الطائرة ألن اسماءهم وردت على قائمة سـوداء أعـدتها                 

  ".وزارة الداخلية االسرائيلية
  ٨/٧/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   المجتمع المدني البرازيلي تطالب األمم المتحدة باالعتراف بدولة فلسطينمنظمات .٤١

 أصدرت منظمات المجتمع المدني البرازيلي بيانا للرأي العام البرازيلي، تحـت عنـوان              : وفا –برازيليا  
ة ذات  ، طالبت فيه األمم المتحدة باالعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولتـه المـستقل            "دولة فلسطين حاال  "

  .السيادة على أرضه، دولة ديمقراطية حرة وعاصمتها القدس
وتأتي هذه العريضة كجزء من الحملة الوطنية الشاملة للقوى الـسياسية والنقابيـة والمجتمـع المـدني                 
البرازيلي التي بدأت قبل أسبوعين وتستمر حتى أيلول المقبل دعما للتوجه الفلسطيني النتزاع االعتـراف      

  . بدولة فلسطين
 قرار تقسيم فلسطين والـذي أدى الـى         ١٩٤٧أصدرت منظمة األمم المتحدة في عام       : "وجاء في البيان  

 قريـة   ٥٠٠وخلقت هذه المبادرة كارثة للشعب الفلسطيني حيث تم تدمير أكثر من            . انشاء دولة اسرائيل  
لتهجير والطـرد   وتجمع فلسطيني باالضافة الى تعرض اآلالف للسجن والتعذيب والقتل ومئات اآلالف ل           

  ". من بيوتهم ومدنهم وقراهم
وتطرق البيان الى وجود خمسة ماليين الجئ فلسطيني يعيشون اليوم في الشتات في مخيمات الالجئـين                

  . في الدول المجاورة،  حيث ما زالت ترفض حقهم في  العودة
  ٩/٧/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  خل البرلمان االوروبي الشيخ رائد صالح يثير جدال دااعتقال .٤٢

أثارت قضية اعتقال الشيخ رائد صالح، جدالً داخل البرلمان األوروبـي السـيما بعـد               : القدس المحتلة 
بالرغم مـن توجيـه   " تسيبي ليفني"تغاضي السلطات البريطانية عن اعتقال رئيسة المعارضة اإلسرائيلية  

سطينيين في قطاع غزة خـالل الحـرب        مذكرة اعتقال ضدها بتهمة المشاركة في جرائم حرب ضد الفل         
  .األخيرة ضد القطاع

تحـدثت، أمـام البرلمـان      " آن كلويـد  "امس أن النائبة البريطانية     " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   
والشيخ رائد صالح الذي أعتقل     " تسيبي ليفني "األوروبي مقارنةً بين رئيسة حزب المعارضة اإلسرائيلية        

  .طانية بأمر من وزارة الداخلية البريطانية األسبوع الماضيمن قبل وكالة الحدود البري
أجد مفارقة كبيرة بين ليفي والشيخ رائد صالح ومن المفارقات أننا على اسـتعداد              " وقالت كلويد متعجبة  

تام لتغير القانون من أجل بعض األشخاص، فالسلطات البريطانية لم تعتقل زعيمة المعارضة اإلسرائيلية              
يغادر لندن بالرغم من صدور مـذكرة اعتقـال         " عمير بيرتس "لبريطانيا، ومن جهة أخرى     عند زيارتها   

  ".بحقه، في حين أن الشيخ صالح جاء إلى هنا ووضع مباشرة داخل السجن أين العدالة في ذلك؟
 ٩/٧/٢٠١١، الدستور، عّمان

 
   تؤكد دعمها لقيام الدولة الفلسطينيةرومانيا .٤٣

 الجمعة، موقفها الداعم لحل الدولتين وتأييدها  لقيام الدولـة الفلـسطينية             أكدت رومانيا اليوم  : بوخارست
وأبلغت المستشارة السياسية للرئيس الروماني أنكا ألينويو، سـفير          .على أساس قرارات الشرعية الدولية    



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                    ٢٢٠٠:         العدد       ٩/٧/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

فلسطين لدى رومانيا أحمد عقل، أن الموقف الروماني ثابت ولـم يطـرأ عليـه أي تغييـر فـي هـذا                      
أكدت أن رومانيا ستواصل دعمها لجهود السالم في الشرق األوسط وتأييدها لقيام الدولـة              و .الخصوص

  .الفلسطينية  والتزامها بالتفاهمات بين الرئيسين محمود عباس وترايان باسيسكو
  ٨/٧/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لكاملة باألمم المتحدة بيالروسي يؤكد دعم حصول فلسطين على العضوية امسؤول .٤٤

أكد نائب وزير الخارجية البيالروسي سيرجي الينك، موقف بالده المبدئي والراسخ فـي             :  وفا –مينسك  
 .دعم الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة بما في ذلك الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحـدة               

 خالد عريقات، على حرص بالده على نجاح        وشدد الينك، خالل لقائه سفير فلسطين لدى روسيا البيضاء        
  .عملية حصول فلسطين على العضوية الكاملة، وضرورة تكثيف الجهد على المستوى الدولي لنجاح ذلك

  ٩/٧/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  عباسل االن لالبقاء على حياته السياسية بعد ان كان الخليفة االبرز يقاتلدحالن : معاريف .٤٥

لماضي، في ساعات الظهيرة، عقد لقاء في منزل عبداهللا أبو سمهدانة، أمين سر الهيئة القيادية               يوم األحد ا  
وبينما كان يجلس مع كبار رجاالت المنظمة وصل سبعون ناشـطا مـن الـشبيبة،               . لفتح في قطاع غزة   

الواحد الناس ضرب   . المنظمة الطالبية لفتح الى البيت، وفي غضون دقائق نشبت في المكان جلبة كبرى            
وعندها سمعت رصاصة من مسدس أبو سمهدانة، وسرعان مـا          . اآلخر، والكراسي تطايرت في الهواء    

  .وصل الى المكان أفراد شرطة حماس، الذين فصلوا بين الصقور واعتقلوا للتحقيق بعضا من المشاغبين
هرا خالف عـديم    ظا. الرواية الرسمية، كما نقلها أبو سمهدانة، هي أن الجدال دار حول موضوع بسيط            

ولكن حسب معلومات صادرة عـن غـزة        . المعنى عن موعد االنتخابات للشبيبة أدى الى اندالع العنف        
وسـائل االعـالم الفلـسطينية      . بدأت المشادة بسبب قرار أبو مازن تنحية محمد دحالن من صفوف فتح           

أيد خطوة التنحية، وعبره أن     افادت بان مؤيدي دحالن سعوا الى أن ينقلوا رسالة الى أبو سمهدانة، الذي              
  .يوضحوا الى ابو مازن أيضا بان مؤيدي دحالن في غزة ال يعتزمون الصمت

، الذي حدده   'الرجل القوي لقطاع غزة   'من كان يسمى في حينه      . أيام غير بسيطة تمر على محمد دحالن      
قبل نحو ثالثة اسـابيع  . الغرب بصفته الوعد االكبر وكخليفة محتمل، يقاتل االن في سبيل حياته السياسية         

أعلنت اللجنة المركزية، الهيئة القيادية العليا في فتح بان دحـالن، عـضو البرلمـان وعـضو اللجنـة                   
ليس لـدحالن مـن     'وثيقة رسمية، بتوقيع أبو مازن اوضحت انه        . المركزية، منحى من صفوف الحركة    

وضوع دحالن سـينقل الـى الهيئـات        كما ُأفيد أيضا بان معالجة م     . 'االن فصاعدا أي صلة رسمية بفتح     
  .القضائية، في أعقاب اتهامات جنائية وشبهات بالفساد

  دولة داخل دولة
بعـد  . ضد دحالن ' شبهات'بدأت العقدة في نهاية السنة الماضية، عندما بدأت لجنة تحقيق بفحص سلسلة             

دحـالن،  . لسلطةوقت قصير من ذلك جرى التحقيق مع دحالن نفسه واتهم بتخطيط انقالب ضد رئيس ا              
الذي ُأستجوب عن جمع وسائل قتالية واجراء اتصاالت مع جهات فلسطينية وأجنبية في محاولة لتغييـر                

ومع ذلك، بعد وقت قصير من ذلك، غادر دحالن رام اهللا ورفض التعاون مـع               . الرئيس، نفى كل شيء   
  .وفي هذه اللحظة يوجد في االردن ويدير صراعه من هناك. لجنة التحقيق

في الوقت الذي كان فيه أبو مازن       '، يقول فلسطيني من معسكر أبو مازن،        'القصة بدأت قبل بضعة أشهر    '
. وبدأ يتحدث ضد الرئيس وضـد أبنائـه  . في الخليج، عقد دحالن اجتماعا دعا اليه الكثير من االشخاص    

ن هناك حاجـة    قال ان الرئيس ضعيف وال يمكنه أن يقود الشعب الفلسطيني وأ          . وأساء شخصيا للرئيس  
  .'في هذه اللحظة فهم كل االشخاص بانه يخطط النقالب. الى زعيم حازم
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ويقول المصدر انه   . وحسب المصدر، فان لجنة التحقيق وجدت أدلة على ان دحالن قام بأعمال مشبوهة            
وكان لجماعته سالح وقد تجول مع عشرين       . تبين أن دحالن يجمع الكثير من السالح في الضفة الغربية         '

بعد ذلك تبين أنه يشتري الكثير من       . بمعنى أنه أقام دولة داخل دولة من دون أن يشعر أحد بذلك           . حارسا
اذا كـان   . فقد اشترى شركات واشترى اراضي بعشرات ماليين الدوالرات       . االمالك في الضفة الغربية   

  .' االف دوالر في الشهر، فمن أين له بكل هذا المال؟٥يحصل على راتب 
ُأفيد مؤخرا ان عشرات اعضاء المجلس الثوري في فتح، الهيئة القيادية الثانيـة فـي               ' الجزيرة'في شبكة   

ضمن أمور اخرى عرضت وثـائق وأشـرطة        . أهميتها، تلقوا مؤخرا وثيقة تفصل أسباب تنحية دحالن       
د حكم  نقلت الى السلطة الفلسطينية من جهاز تحقيقات أمن الدولة، الذي كان جهاز االمن المصري في عه               

ووثقت االشرطة لقاءات دحالن مع مسؤولين أمريكيين وفلـسطينيين كبـار وفـي هـذه               . حسني مبارك 
  .اللقاءات حاول دحالن، ظاهرا، الشروع في خطوة لتنحية أبو مازن

والخـراج  . دحالن وقف في رأس خطة، مدعومة من جهات أجنبية، لتنحية أبو مـازن            'حسب الوثيقة،   
اول دحالن االستعانة بمسؤولين كبار في أجهزة االمـن وبالخاليـا العـسكرية             الخطة الى حيز التنفيذ ح    
  .'لكتائب شهداء االقصى

في أعقاب المكتشفات، أمر ابو مازن باعتقال رجال الخاليا واقالة مسؤولين كبار في الحكم وفي أجهـزة                 
  .مقربو دحالن ينفون بشدة االتهامات. االمن، المقربين من دحالن

بعـد  '. ، يقول أحد مؤيدي دحالن    'ا بدعوى أنهم يجمعون السالح وتبين أن هذا ليس صحيحا         اعتقلوا أناس '
عندها اتصل رجال أبو مازن بأشخاص في غـزة         . ذلك فتشوا حسابات بنكية في الضفة ولم يجدوا شيئا        
حاولوا أن يسقطوا عليه تصفيات حتى حمـاس لـم          . كي يقولوا ان دحالن مسؤول عن أعمال قتل هناك        

  .'م بهاتتهمه
أحد الخالفات الكبرى داخل فتح في السنوات االخيرة هو الطريقة التي يجب التصرف فيها حيـال غـزة    

  .بعد سيطرة حماس على القطاع
العديد من ناشطي فتح ممن هربوا من غزة شعروا بان القيادة الفلسطينية ال تفعل شيئا كي تـسيطر مـن                    

عرض ابو مازن كمتردد، كزعيم خاف من       . ياسة اخرى دحالن، أغلب الظن، وعد بس    . جديد على القطاع  
  .مقربو أبو مازن، من جهة، القوا على دحالن المسؤولية عن سقوط غزة. المواجهة مع حماس

  أموال تختفي
في نهايـة المطـاف،     '. ، يقول الصديق  'كل واحد يقول لك ان ابو مازن ورجاله ليسوا معنيين بغزة حقا           '

دحالن هو العنوان، ولكن الحقيقة هي أن ابو مـازن          .  الضفة الغربية  نحن غزيون وابو مازن هو رئيس     
هو لم يقل ان ابو مازن ضعيف، ولكن كل         . أنا اقول لك، دحالن لم يشهر ابدا بابو مازن        . يميز ضد غزة  

  .'مواطن فلسطيني سيقول لك انه ضعيف
سطينيين، فانه منذ تنحيته خـرج      حتى لو لم يشهر دحالن بابو مازن أبدا، حقيقة يشكك بها العديد من الفل             

من هو المجنون الذي يعتقد أنه يمكنه أن يطردني من اللجنة المركزيـة             '. في هجوم جبهوي ضد الرئيس    
هذه ليست سيارة ابو مازن بحيـث يمكنـه ان          '. ، يقول دحالن في التصريحات الى وسائل االعالم       'لفتح

  .'يمكنه أن يستقيل أو يخرج على التقاعد المبكرأنا سأبقى في فتح ومن ال يعجبه هذا ف. ينزلني منها
وأوضح دحالن بانه ال يعتزم التصرف مثلما فعل في عهد عرفات، وأن يخضع إلمرة أبو مازن، الـذي                  

واتهم ابو مازن ومقربيه بسلسلة من االخفاقات السياسية، بما فيها سقوط غـزة،             . 'رئيس المقاطعة 'سماه  
ولكن أكثر من ذلك، بدأ دحالن يتهم ابو مازن         . المفاوضات مع اسرائيل  خسارة االنتخابات وطريقة ادارة     

  .وأبناءه بالفساد وادعى بان السبب الوحيد لحملة الثأر التي يخوضها ابو مازن هو أن دحالن انتقد ابناءه
، أموال عرفات وفتح التي أدارها رجل       'صندوق االستثمارات 'أحد االتهامات المركزية لدحالن يتعلق بـ       

 مليار دوالر، نقل الـى ابـو        ١,٣وحسب دحالن، فان هذا الصندوق، الذي يساوي        . الموال محمد رشيد  ا
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ويدعي دحالن بانه عن صندوق االستثمارات عرف عرفات، سالم فياض، محمد           . ٢٠٠٥مازن في العام    
و مازن في   أنا كنت شاهدا على نقل االموال في وثائق رسمية ال تزال عندي حين نقلت الى أب               . رشيد وأنا 

تبين لي أن هذا ليس مسجال باسم السلطة الفلسطينية، رغم أنه هكذا كـان فـي عهـد                  . ٢٠٠٥مايو  /أيار
أنا ال أقول ان ابو مازن اخفاها، ولكن احدا ليس          . هذه أموال الشعب الفلسطيني وأموال الشهداء     . عرفات

  .'مسؤوال عنها غيره وغير مجلس المديرين الذي جلبه ابناؤه
مؤخرا نشرت . زي، بدأت حملة تشهيرات مرتبطة ـ حسب مصادر فلسطينية ـ بدحالن ورجاله  وبالتوا

وانتـشرت هـذه    . ١٦شائعات عن أن مسؤوال في فتح، من خصوم دحالن، تحرش جنسيا بفتـاة ابنـة                
الشائعات كالنار في الهشيم، سواء من مؤيدي دحالن أم من مواقع االنترنت لحماس الذين قفـزوا علـى                  

  .لمناكفة فتح والسلطة الفلسطينيةالفرصة 
فهـو يأخـذ    '. ، يقول أحد مؤيدي أبو مازن     'دحالن يعتقد أنه اذا هاجم فانه سيحل المشكلة، ولكنه مخطئ         '

ال يمكن عمل أمور هنـا      . هنا ليست غزة  . القصة شخصيا، ولكنه اذا واصل هكذا فانه سيخسر كل شيء         
 حاولت استخدام االشرطة ضد أحد ما، إذا قلت عنـدي           في الضفة الغربية، اذا   . مثلما كان يعمل في غزة    

  .'هذا السلوك لن ينجح هنا. شريط جنس لك مع امرأة، فان عائلته ستقتله
  فليعتزل أبو مازن

هذا النزاع المغطى اعالميا، الذي أثار فرحا شديدا في حماس التي تكره دحالن كراهيـة مـوت خلـف                   
ت محبيه الى أن يحبوه حتـى النهايـة، وكارهيـه أن            شخصية دحالن دفع  . مخاوف وتوترات داخل فتح   

لهذا السبب نشأ التخوف بان يجر دحالن، اذا ما انسحب من فتح، وراءه سلـسلة طويلـة مـن                   . يكرهوه
  .المؤيدين، االمر الذي سيضعف المنظمة أكثر فأكثر

سجن علـى فـتح،     دخلنا الى ال  '. ، يتساءل أحد رجاله   'ما هو الداعي للقول ان دحالن سينسحب من فتح؟        '
ما يحصل االن لن يؤدي ال الى العنـف وال الـى            . ُأصبنا من أجلها، فلماذا ننسحب؟ فليعتزل أبو مازن       

ابو مازن  . دحالن ينوي التوجه الى مؤسسات الحركة، وذلك الن خطوة التنحية لم تكن قانونية            . االعتزال
ليست له أغلبيـة    . امام المجلس الثوري  يعرف بانه من أجل إقرار القرار يحتاج الى أن يرفعه للمصادقة            

  .'لو كانت لديه أغلبيه، لتوجه الى المجلس من قبل. هناك، ولهذا فانه يضغط على الناس
، يقـول   'القرار بتنحية دحالن نهائي ومطلق    '. في هذه االثناء، القيادة الفلسطينية تواصل اسناد أبو مازن        

واالخ محمد دحالن عليه أن يفعـل       . ا أن نحترم القرار   علين'. محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لفتح     
اذا كان له ما يقوله فانه يجب عليه أن يطلب المساعدة من مؤسسات الحركة أو من جهـات                  . ذلك ايضا 
  .'خارجية

قبل نحو اسبوع سجل دحالن انجازا مهما أول في صراعه، بعد أن قررت لجنة الرقابة فـي فـتح بـان      
ولكنه يـرفض أن    . ، يقول المدني  'لجنة الرقابة رفعت التوصيات وليس التعليمات     '. تنحيته لم تكن قانونية   

دحالن ال يزال يوجد فـي عمليـة        '. يقول اذا كان محمد دحالن، أحد رموز فتح، أنهى دوره في الحركة           
 .للجنة المركزية الحق في اتخاذ القرارات بالنسبة العـضائها        . االستئناف ولكن القرار بطرده قائم ونافذ     

  .'وصحيح حتى االن، كل النشاط الرسمي لدحالن في إطار فتح انتهى
  

  ٨/٧/٢٠١١معاريف 
  ٩/٧/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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٤٦. ن؟؟.. حكومة منوسياسة م  
  بالل الحسن

في آخر حديث تلفزيوني له، أطلق الرئيس محمود عباس تصريحات غريبة، تنم عن عقليـة فرديـة، ال                  
  .ة، وال في أي نظام، وال في أي شكل من أشكال الحكميمكن قبولها في أي دول

هـذه  : قال عباس عن حكومة الوحدة الوطنية التي تقرر تأليفها بالتوافق بعد إنجاز المصالحة في القاهرة              
  .، وحاسبوني بعد فترة العام المحددة لها)سياستها(، وأنا مسؤول عن )حكومتي(

فالحكومة هي دائماً حكومة    .  حتى مفاهيم الحكم الديكتاتوري    تعبر هذه األقوال عن مفاهيم خطيرة، تتجاوز      
وسياسة الحكومة هي مسؤولية المجلس التـشريعي الـذي يمـنح الثقـة      . الشعب وليست حكومة الرئيس   

ومحاسبة الحكومـة   . للحكومة بناء على بيانها الوزاري، وهي ليست أبداً مسؤولية رئيس الوزراء وحده           
تى يقال إن محاسبتها بعد عام، بل هي تخضع للمحاسبة والمراقبة والمـساءلة             ليست نوعاً من المقاولة ح    

دائماً، وأمام المجلس التشريعي، وعند كل موقف سياسي تعلنه أو تدعو إليه، ومن حق أي عـضو فـي                   
  .المجلس أن يدعوها للمساءلة عند كل منعطف

فاللجنـة  . بر تجربته الطويلة والمديدة   هذه البديهيات يفترض أن العقل السياسي الفلسطيني قد تجاوزها، ع         
ولـم  . التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مثالً، كانت تجتمع أسبوعياً، وتناقش كل جديد، أو كل طارىء             

، ولم يقـل أحـد أن سياسـتها هـي           )لجنتي(يقل أحد قط، ال قبل ذلك وال بعده، إن اللجنة التنفيذية هي             
  .نة التنفيذية تمثل الشعب، وإن سياستها هي سياسة الشعب، بل يقال دائماً أن اللج)سياستي(

: ما الذي جد حتى دخلت هذه اللغة الجديدة إلى قاموس حياتنا السياسية؟ ال يوجد هنا سوى جواب واحـد                  
الفردية، وعقلية األبوة، ونزعة االستئثار بالفهم، والظن أن هناك شخصاً واحـداً يعـرف ويفهـم، أمـا                  

  .ن ذلكاآلخرون فهم عاجزون ع
ولكن أليس من القسوة    . حسناً، إنه كالم قاس   . قد يظن البعض أن هذا الكالم قاس، وأنه ال يصح أن يقال           

  االستخفاف بمبدأ التوافق الذي ُأقر في المصالحة، ثم جرى القفز عنه لفرض اسم رئيس الوزراء؟
وضات، ثم يصر على مـنهج      أليس من القسوة أن يعلن الرئيس بنفسه فشل نهج المفاوضات، وعبثية المفا           

  التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض؟
  ؟)خربت بيتنا(أليس من القسوة، أن يستخف بتضحيات المناضلين، ويقول إن عسكرة االنتفاضة الثانية قد 

أليس من القسوة تعطيل كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي المؤسسة التي يفترض أنها تمثل               
  ؟الشعب الفلسطيني كله

   لتوسيع منظمة التحرير وتفعيلها طوال هذه السنوات؟٢٠٠٥أليس من القسوة تعطيل تنفيذ اتفاق عام 
أليس من القسوة عدم تجديد عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وهي العضوية التي كانت تتجدد دومـاً                

  في فترات زمنية متفق عليها؟
يني، مصدر الشرعية الفلسطينية الوحيد على امتداد       أليس من القسوة أن ال يجتمع المجلس الوطني الفلسط        

  ثالثة وعشرين عاماً؟
أليس من القسوة أن ينسف بعد شهرين من المصالحة فقط، مبدأ التوافق، ألن طرفاً أميركياً أو إسرائيلياً،                 

  ال ندري، يعترض على مشاركة حركة حماس في الحوار والنقاش والقرار؟
وهـذه  ) حكـومتي (هـذه   : هو سجلنا وتراثنا؟ ثم يقال لنا فوق كل ذلـك         أليس من القسوة أن يصبح هذا       

  ؟)سياستي(
  عيب...... عيب

  ٩/٧/٢٠١١، مجلة العودة
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                    ٢٢٠٠:         العدد       ٩/٧/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

  بعد أيلول وقبله .٤٧
  نقوال ناصر

منظمة التحرير الفلسطينية بعد تصويت الجمعية العامة لألمم المتحـدة          " استراتيجية"تساءل الكثيرون عن    
ما "، و ١٩٦٧سلبا أو إيجابا، على طلبها االعتراف بدولة فلسطينية على حدود           سبتمبر المقبل،   / في أيلول   

لتنفيذ قرار يتخذ لصالحها أو للتعامل مع مضاعفات إحباط مـسعاها؟ وهـل             " على األرض "هي خططها   
  الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لمواجهة كال االحتمالين؟ " تعبئة"تمت 

عية العامة لألمم المتحدة سوف تبدأ أعمالها في نيويورك بعد يـومين مـن          والدورة السادسة والستين للجم   
في ذكرى هجمـات الحـادي   " غراوند زيرو"مهرجان وطني أميركي يقام على بعد بضع كيلومترات في      

، وهي أجواء ال بد     "على اإلرهاب "أيلول، أي وسط أجواء الحرب األميركية العالمية        / عشر من سبتمبر    
اجتماعات ومداوالت الهيئة األممية التي منحت شرعية دولية لهذه الحرب عبر سلسلة            وأن تنسحب على    

 –من قرارات مجلس أمنها الذي تحول إلى أداة أميركية إلضفاء صفة قانونية على الحروب األميركيـة                 
لحـرب  ا" اإلسرائيلية على أفغانستان والعراق وليبيا ولبنان وربما سوريا أيضا، وهي ذاتها             -األوروبية  

التي تدرج كل أشكال وفصائل العمل الوطني الفلسطيني غيـر التفاوضـي فـي خانـة                " على اإلرهاب 
  . اإلرهاب

وتكرر الرئاسة المفاوضة للمنظمة استعدادها للتخلي عن الذهاب إلى الجمعية العامة لألمـم المتحـدة إذا                
عتراف المجتمع الـدولي بدولـة      يقود إلى النتيجة ذاتها التي تسعى إليها ال       " بديل تفاوضي "حصلت على   

، وهذا هو خط الرجعـة الوحيـد الـذي          ١٩٦٧فلسطينية ضمن حدود ما قبل االحتالل اإلسرائيلي عام         
ارتهنت الرئاسة المفاوضة نفسها له، وسوف تقدم المنظمة طلبها رسميا بعد اجتمـاع للجنـة الوزاريـة                 

األمم ( أن تعرف موقف اللجنة الرباعية الدولية        لمبادرة السالم العربية، وهذه اللجنة سوف تجتمع فقط بعد        
  ). والواليات المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي

صائب عريقات في واشنطن األسبوع الماضي      . واألخبار المتسربة من لقاءات كبير مفاوضي المنظمة د       
شرق األوسـط دنـيس     مع المبعوث الرئاسي األميركي بالوكالة، ديفيد هيل والمستشار الرئاسي لشؤون ال          

بـديل  "روس وغيرهما من مسؤولي إدارة باراك أوباما تؤكد بأن الواليات المتحدة ليس في جعبتهـا أي                 
وبينما ال يبدو في جعبـة      . سبتمبر المقبل / لذهاب المنظمة إلى الجمعية العامة في موعد أيلول         " تفاوضي

، فإن جعبة دولة االحتالل مليئـة       "سبتمبر/ ل  بعد أيلو "رئاسة منظمة التحرير أي استعدادات أو بدائل لما         
  . باالستعدادات والبدائل
، فالرباعية الدولية سوف تعقد اجتماعا لها بواشنطن في الحادي عشر           "بديل تفاوضي "ويستمر البحث عن    

من هذا الشهر لهذا الغرض بمبادرة من مفوضة االتحاد األوروبي للخارجية واألمن كاثرين آشتون بعـد                
ي تمرير مبادرة أوروبية الستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة، وانسجاما مع التقليـد الرسـمي              فشلها ف 

العربي في رد الفعل بدل الفعل، سوف يعقد وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية اجتماعا لهم في اليـوم                  
  . التالي بناء على طلب منظمة التحرير

 صاغت مسودة طلب المنظمة إلى األمم المتحدة فـي اجتمـاع            وكانت لجنة خبراء في القانون الدولي قد      
بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة في العشرين من الشهر الماضي حضره عريقـات، وفـي آخـر                  

وزير الخارجية  / اجتماع للجنة المتابعة في الدوحة تألفت لجنة لمتابعة هذا الملف برئاسة رئيس الوزراء              
م آل ثاني الذي سوف ترأس بالده الجمعية العامة لألمم المتحدة لعـام جديـد               القطري الشيخ حمد بن جاس    

اعتبارا من منتصف أيلول المقبل بينما تشغل إيران منصب نائب الرئيس، وفي السادس والعشرين مـن                
لبحـث  " ملف الشرق األوسـط   "هذا الشهر من المقرر أن يعقد مجلس األمن الدولي مناقشة مفتوحة بشأن             

يوليو السفير األلماني   / كما قال رئيس المجلس لشهر تموز       " في الجانب الفلسطيني  .. المتعددة  الخيارات  "
  . بيتر وتيغ الذي تعارض بالده ذهاب منظمة التحرير إلى األمم المتحدة
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وبينما ألفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجنة خاصة يقودها عضوا اللجنة ياسر عبد ربه وعريقـات                
" منتدى أيلول "لفريق سمي   " غرفة عمليات "، أنشأت وزارة خارجية دولة االحتالل       "استحقاق أيلول "لمتابعة  

إلحباط المسعى الفلسطيني برئاسة مسؤول قسم الشرق األوسط يعقوب هداس، وتستعد قـوات االحـتالل        
اندالع انتفاضـة   اإلسرائيلي واستخباراتها العسكرية وشرطتها ومخابراتها الداخلية لكل االحتماالت ومنها          

، الخ، ففي اجتماع مشترك لممثلين عنهم جميعا، علـى سـبيل            "العنف"وانفجار  " حرب"فلسطينية ثالثة و  
المثال، قرروا مؤخرا تأجيل بناء جسر دائم في باب المغاربة إلى حائط البراق في القدس المحتلـة إلـى                   

مم المتحدة وانصراف التركيز الـدولي      مفاوض المنظمة في األ   " انشغال"سبتمبر المقبل الستغالل    / أيلول
، وهم يحدثون خـرائطهم، ويجـرون تـدريبات عـسكرية           )٢٨/٦/٢٠١١هآرتس في   (على مسعاه فيها    

  ... ، ويشترون ويجهزون معدات لتفريق الجماهير الفلسطينية"هندسية"وشرطية، ويعدون موارد 
لمعدات مـؤخرا واشـترت أجهـزة    وقد ضاعفت القيادة الوسطى لجيش االحتالل من مخزونها من هذه ا       

صوتية يدفع الضجيج الناجم عنها الحشود إلى التفرق، ويراجعون تفاصيل خططهم العـسكرية             " صراخ"
للتصويت األممي على طلب المنظمة، واشـتروا       " للحفاظ على النظام في الضفة الغربية في اليوم التالي        "
أغـسطس المقبـل،    / الحـتالل فـي آب      سوف تكون بحوزة قوات ا    " وسائل حماية في مناطق الشغب    "

خطـة مجـدال    "وحضروا حواجز إسمنتية لتكون في متناول اليد، وزادوا عدد النقاط العسكرية، بموجب             
التي تسربت لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، التي ذكرت بأن قائد المنطقة الوسـطى الميجـر           " عوز

س هيئة األركان ميجر جنرال بني غانتز ومنها        جنرال آفي مزراحي قد رفع توصياته بهذا الشأن إلى رئي         
  . زيادة عديد قوات االحتالل

إذا " إطالق النـار  "إن لدى قوات االحتالل أوامر ب     : ونسبت يديعوت أحرونوت لمسؤول عسكري، قوله     
بالطريقـة  " يتسـسهار "أو  " بيت ايل "المحيط بالمستعمرات االستيطانية مثل     " اخترق الفلسطينيون السياج  "

التي تعامل بها جيش االحتالل مع الذين اخترقوا خط وقف إطالق النار في هضبة الجوالن العربي                ذاتها  
إن ألفا من ضـباط جـيش       : وقالت وكالة األسوشيتدبرس في الثالث من الشهر الجاري       . السوري المحتلة 

ـ              ى الجمـاهير   االحتالل نفذوا تدريبا في األسبوع السابق استعدادا أليلول وبحثوا تكتيكات الـسيطرة عل
  . وأحدث المعلومات االستخبارية عن الفلسطينيين

لدى دولة االحتالل، نسبت األسوشـيتدبرس فـي التقريـر ذاتـه            " الحربية"وفي مقابل هذه االستعدادات     
لمسؤول فلسطيني أمني رفيع قوله بشرط عدم االفصاح عن هويته إن الرئيس محمود عباس أصدر أمرا                

، وقالت الوكالة إن الجانبين يشتركان فـي        "ال أريد أي أعمال عنيفة في أيلول      ": مباشرا صريحا إلى قادته   
وبينما تعول دولـة    . في الخريف المقبل ويتخذان احتياطات لمنع اندالعه      " العنف"القلق من احتمال اندالع     

حتمـال أن   الوثيق مع سلطة الحكم الذاتي في رام اهللا، فإنها ال تـستبعد ا            " التنسيق األمني "االحتالل على   
، )٢٦/٦/٢٠١١يديعوت أحرونوت فـي     (وتستعد لهذا االحتمال كذلك     " انتفاضة شاملة "تقود السلطة ذاتها    

  . وهو احتمال مستبعد فلسطينيا تماما
لقد كان أحد األسئلة التي تداولها كبار المسؤولين العسكريين في القيادة الوسطى لقوات االحتالل مضحكا               

فـي  " مشتبه فيه باإلرهاب  "ب من ضابط احتالل يسعى إلى اعتقال فلسطيني         هل سيطل : مبكيا في آن معا   
أو ) تأشـيرة (سبتمبر المقبل إبراز فيزا / مناطق تابعة لدولة فلسطينية تعترف بها األمم المتحدة في أيلول    

جواز سفر؟ وهذا سؤال مشحون بأسئلة متفجرة عن طبيعة العالقات بين هذه الدولة التي تـسعى إليهـا                  
ئاسة الفلسطينية المفاوضة وبين دولة االحتالل، لكنه سؤال يكشف تفاصيل التفاصيل التي تستعد لهـا               الر

" لليـوم التـالي   "قوات االحتالل ويكشف في الوقت ذاته مدى االستهتار في الجانب الفلسطيني باالستعداد             
ة من الجمعيـة العامـة      العتراف أو عدم اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية طلبت الرئاسة المفاوض          

  . االعتراف بها
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إن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مصران على إغالق طريق األمم المتحدة أمام الشعب الفلسطيني              
مجددا بعد عقود من الزمن منعا خاللها تنفيذ قراراتها التي أصدرتها لصالحه، ودولة االحتالل اإلسرائيلي               

 إغالق طريق المفاوضات المباشرة أمام الرئاسة المفاوضة لمنظمة          أوروبي مصرة على   –بدعم أميركي   
التحرير، لتنغلق بذلك كل البدائل الدبلوماسية والتفاوضية أمام الشعب الفلسطيني وتظل بدائل المقاومة هي              
الخيارات الوحيدة المفتوحة أمامه، لكن القيادة المفاوضة مصرة على إغالق كل الطرق أمام هذه البدائل،               

دون أي خيارات أو    " ٢٠١١سبتمبر  /استحقاق أيلول "يجد شعب فلسطين نفسه تحت االحتالل في مواجهة         ل
  .بدائل بينما استعدادات دولة االحتالل جارية على قدم وساق لمواجهة كل االحتماالت

  ٨/٧/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  ١٩٤والرقم " العودة" و"الدولة"عن  .٤٨

  عريب الرنتاوي
سبتمبر القادم، فإنها ستحمل    / للدولة الفلسطينية أن تحظى باالعتراف في أيلول الدولي في أيلول           إن قُدّر   

التي سيعلن عن قيامها رسمياً اليوم، قد حملت الـرقم          » دولة جنوب السودان  «، بعد أن تكون     ١٩٤الرقم  
قيام دولة  ...ز خاص وفي ظني أن هذا التزامن وذاك التسلل، يحمالن في طياتهما مفارقة من طرا            ...١٩٣

ـ          ٢٢فلسطين على     بالمائـة مـن     ٢٧ بالمائة من أرض فلسطين التاريخية، بعد تشظي السودان وفقدانه ل
وتفشي مظـاهر التفكـك والـوهن       » بؤس الحالة العربية  «مساحته، حدثان ينهضان كشاهد وداللة على       

ال تُغنـي عـن     » دولـة ال«، فهو تذكرة مـستمرة، بـأن        ١٩٤أما حصول فلسطين على رقم      ...والتفريط
  .، فرب صدفة خير من ألف ميعاد)١٩٤(، وأن عنوان العودة هو القرار األممي رقم »العودة«

األولى ستنشأ على الورق والخرائط علـى  ...ثمة سياقان منفصالن لقيام دولتي فلسطيني وجنوب السودان 
اب، وفي أعقاب حـرب أهليـة   والثانية نشأت بقوة البنادق والحر...أمل أن تتجسد ذات يوم على األرض      

ـ     ...أكلت األخضر واليابس   ، »األغيـار »األولى ستنشأ كثمرة لضيق إسرائيل، دولة جميع أبنائها اليهود، ب
وسعيها المستمر لطردهم خارج حدودها وواليتها، فيما الثانية، ستنشأ كنتيجة للنزعة اإلقـصائية لدولـة               

هنا يبـدو تقريـر المـصير كفـائض قيمـة           ...»لمسلميندولة جميع أبنائها ا   «الشريعة أو الحاكمية، أي     
، وهناك يبدو تقرير المصير، كنتاج حتمي للترجمـات األكثـر اعتـسافا لـشعار               »يهودية الدولة »لــ

  .»اإلسالم هو الحل«
دولـة  ...، برغم االهتمام الدولي الكبير بإقامتهما وتدعيمهما      »دولتين فاشلتين «على األرجح، سنكون أمام     

، كل يوم بيومه، ال رواتب لستة أسابيع، الرواتب ألربعـة أسـابيع             »ش على نظام المياومة   تعي«فلسطين  
الدولة ستنهار والناس ستموت جوعاً إن توقف جريان المنح والمـساعدات فـي             ...فقط، ال أكثر وال أقل    

ز، ال ألنهـا  أما دولة السودان الجديدة، فمشروع دولة فاشلة بامتيـا ...العروق المتيبسة لالقتصاد واإلدارة  
للـصراعات اإلقليميـة والمناطقيـة والقبليـة        » مستنبت«خالية أو خاوية من الموارد، بل ألنها مشروع         

والعشائرية، واألرجح أنها ستكون بيئة خصبة للفساد واإلفساد، األرجح أنها سـتكون مـصدرا لـصداع                
  .مزمن، وأمراض عضال لكل من يحيط بها من دول العالم ومجتمعاته

ال الفلسطيني الالجئ، سينسى أنه     ...مطالبات أبنائهما وبناتهما  » نهاية مطاف «تان الناشئتان لن تكونا     الدول
وال أهـل   ...فلسطيني أو يمكن أن يفرض على النسيان بقوة الترك والضغط وتراجع مـستوى االهتمـام              

دارفـور وجنـوب   الجنوب، يبدو أنهم قد ارتضوا بقسمتهم من أرض السودان، أنهم يالحقون الشمال في            
  .كردفان بل وفي قلب الشمال وعاصمته، ومن دون أن يخفى على أحد أهداف هذه المالحقة ومراميها

وبهذا المعنى، فإن حروب المنطقتين وصراعاتهما، لن تضع أوزارها بمجرد قيام دولة فلسطين هنـا أو                
عجل في انفجـار العديـد مـن        وثمة من يعتقد، بأن قيام هاتين الدولتين سي       ...دولة جنوب السودان هناك   

األزمات اإلقليمية، المتفاقمة أصال، لسبب بسيط هو أن هذا االستقالل لم يكن ناجزاً ونهائيـاً بعـد، وأن                  
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قوى رئيسة في حركة االحتجاج العربية واإلقليمية، التي تمأل األرض والفضاء، لم تقرر بعـد، وجهـة                 
  .حركتها واتجاه تحركاتها

ستكون أم معارك االستقالل الفلسطيني، فإسرائيل تريدها عاصمة أبدية موحدة          » سالقد«البعض يعتقد أن    
للدولة العبرية، والفلسطينيون ليس من بينهم، من يجـرؤ علـى التـسليم بالـسيادة اإلسـرائيلية علـى                   

» عروبـة مـدينتهم  «هذا أمر بالغ األهمية، ولقد تحرك الفلسطينيون مراراً وتكراراً للذود عـن   ...القدس
» قدس أقداسـها  «أما دولة السودان الجنوبي، فإن      ...دموا في سياق ذلك قوافل تلو القوافل من الشهداء        وق

الـسودان، شـأنها شـأن كركـوك     » أبيي»و...، التي تحتفظ في ثناياها على نفط كثير   »أبيي«هي مدينة   
قتـصادي  تعظيمـاً لمكانتهـا وموقعهـا الروحـي والتـاريخي واال          » القدس«العراق، يطلق عليها اسم     

لمن ال يعرف، تبلغ مساحتها مساحة لبنان بأكمله، وفيها مقدرات نفطية عالية، تجعلهـا              » أبيي»...والمالي
فضالً عن مخازن وخزانات الماء والكأل التي تنتـشر علـى أرض   ...ذخرا استراتيجيا للسودان من جديد 

  .المنطقة وتميزها
ى دولة الجنوب النـور وتحـصل علـى شـهادة           أقل من عشر ساعات من لحظة كتابة هذا المقال، وتر         

، بعدها وبعدها فقط، سنرى إن كان لشعب        ١٩٤وأقل من عشرة أسابيع ونعرف مصائر الدولة        ...ميالدها
» توقيت اإلعالن «وبعدها سنتأكد مما إذا كان ألمر       ...فلسطين وأمتيه العربية واإلسالمية، أي وزن يذكر      

  !لة ؟، أي قيمة أو دال»األرقام المتسلسلة»و
  ٩/٧/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  تسونامي أم عاصفة ايلول على الباب والشرق االوسط في توتر .٤٩

  دوري غولد
يواجه محمود عباس ثالثة امكانات قُبيل ايلول وهو الموعد الذي يتوقع فيه أن يطلب تأييدا رسميا النشاء                 

  .دولة فلسطينية
 الدول الحديثة التي لم تتجه الى االمم المتحـدة أوال            يستطيع أوال أن يتبنى طريقة العمل التي أخذت بها        

 نشر اعضاء برلمان فـي العاصـمة        ٢٠٠٨في حال كوسوفو في     . وأن يعلن دولة من مكتبه في رام اهللا       
وعلى نفس النحو أصبحت تيمـور      .  دولة بالدولة الجديدة   ٦٠برشتينا اعالن استقالل أفضى الى اعتراف       

  .٢٠٠٢الشرقية مستقلة في 
نه يبدو أن عباس ليست عنده اآلن أية نية ألن يعلن عن دولة بنفسه، من جانب واحد؛ فقد قال عباس                    بيد أ 

في نيسان انه اذا توجه الى االمم المتحدة فانه         " نيوز ويك "في مقابلة صحفية مع دان عفرون من صحيفة         
مـم المتحـدة لدولـة      ال ينوي أن يعود الى رام اهللا وأن يطلب استقالال في المناطق التي خصـصتها اال               

  .فلسطينية مستقبلية ألن هذا سيحدث مجابهة على االرض
فهو يريد ان تمنحه الجماعة الدولية دولـة فلـسطينية بـدل أن يخـاطر               . يفضل عباس ان يكون سلبيا    

  .المخاطرات المقرونة باحراز دولة، بنفسه
 وهو طلب عضوية في االمم المتحـدة        يتبنى قادة فلسطينيون في االونة االخيرة اتجاها مختلفا الى ايلول         

تقبـل  "عـن   " نيويـورك تـايمز   " كتب عباس مقالة لصحيفة      ٢٠١١ أيار   ١٦في  . من غير اعالن دولة   
عرض دعوى أن هذا االمر سيحسن موقف الفلسطينيين عندما يتبـاحثون           ". الفلسطينيين في االمم المتحدة   

ي االمم المتحدة احتلـت عـضو اخـرى         تستطيع فلسطين أن تفاوض من موقف عضو ف       : "مع اسرائيل 
  ".ارضها عسكريا

 حزيران أن الفلسطينيين    ١١وصدق صائب عريقات في مقابلة صحفية في القناة الثانية مع دانا فايس في              
لكن يجب على الدولة الحراز العضوية في االمم المتحدة         . يطمحون الى احراز عضوية في االمم المتحدة      

 أيار أنه لن    ٢٢في  " ايباك"أعلن الرئيس اوباما في خطبته في       . جلس االمن أن تحصل أوال على موافقة م     
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لن ينشيء أي تصويت فـي      : "يقبل محاوالت الفلسطينيين احراز استقالل بالتوجه الى االمم المتحدة فقال         
  ".االمم المتحدة دولة فلسطينية مستقلة

 النقض على طلب فلسطيني للعضوية في        من الصحيح الى اآلن أن الواليات المتحدة يبدو أنها ستستعمل         
االمم المتحدة، وهكذا قد يجد الفلسطينيون أنفسهم في وضع يشبه وضع كوسوفو التي لم تصبح عضوا في             

  .االمم المتحدة بسبب قرار النقض الروسي
   دولة وهمية

اذا لم يكن   . ةيوجد في فكرة التوجه الى االمم المتحدة الحراز عضوية لدولة فلسطينية مشكلة راسخة جدي             
عباس يريد اعالن دولة في هذه المرحلة فكيف يتوقع ان تعترف االمم المتحدة بدولة لم يعلن اسـتقاللها                  

  .بعد؟ فقد طلبت كوسوفو وتيمور الشرقية ايضا العضوية بعد أن أعلنتا استقاللهما فقط
لى اعالن دولة ألن ياسر     إن الدعوى التي تصدر عن عريقات احيانا هي أن الفلسطينيين غير محتاجين ا            

وقد أعلن عرفات في واقع االمـر       . ١٩٨٨ تشرين الثاني    ١٥عرفات نشر هذا االعالن في الجزائر في        
 ألنه لم يكن لديه أدنى قدر من السيادة في تلك الفترة وعلى الخصوص السيطرة               ١٩٨٨في  " دولة وهمية "

  .الفعالة على جزء من االرض
الفلسطينية على مر السنين في فرص مختلفة باعالن دولة مـن جانـب             والى ذلك هددت منظمة التحرير      

 عندما زعمت القيادة الفلسطينية أنه قد زال أثـر اتفاقهـا البينـي مـع                ١٩٩٩واحد كما حدث في أيار      
كيف يستطيع قادة فلسطينيون أن يهددوا باعالن دولة في المستقبل وأن يزعموا في نفس الوقت               . اسرائيل

  .؟١٩٨٨واحدة في انهم قد أعلنوا 
يواجه الفلسطينيين امكانية ثالثة قُبيل ايلول وقد يضطرون الى اختيارها آخذين في الحسبان العقبات التـي    

  .تنتظرهم في مجلس االمن أال وهي التوجه الى الجمعية العامة
ـ                 . دولي تعلمون أن قرارات الجمعية العامة ذات قيمة تصريحية فقط وهي غير ملزمة من جهة القانون ال

سيكون األثر الرئيس لقرار الجمعية العامة في مجال الوعي وقد يؤثر في صورة النظر الـى الـصراع                  
  .االسرائيلي الفلسطيني

تذكرون أن اتفاقات اوسلو جعلـت      .  على أنها الحدود الدائمة    ١٩٦٧سيكون هدف هذا الجهد اقرار حدود       
لكن لو جرى تبني قرار من الجمعيـة        .  فيه موضوع الحدود مسألة تفاوض وتركت رسمها الدقيق مختلفا       

العامة لالمم المتحدة يقضي بأن السلطة الفلسطينية هي دولة وأن حدودها تطابق الخطوط التـي كانـت                 
 فسيزعم الجانب الفلسطيني أن كل وجود اسـرائيلي وراء هـذا            ١٩٦٧موجودة في الرابع من حزيران      

  .ارض فلسطينيةالخط ليس موجودا في مناطق مختلف فيها بل على 
   ُيحتاج الى تخطيط

برغم أن المكانة القانونية الحقيقية لالرض ستظل بال تغيير، فان المصطلحات السياسية التـي يـستعملها                
وبرغم حقيقة أن قرار الجمعية العامة غير ذي أهميـة مـن جهـة        . االعالم الدولي قد تتغير تغيرا كبيرا     

اللندنية اسـتعمال عنـاوين     " تايمز"و" الموند"و" يورك تايمز نيو"واقعية فانه اذا قررت صحف مهمة مثل        
صحفية مضللة فحواها أن االمم المتحدة أسست دولة فلسطينية، فستواجه اسرائيل تحديا دبلوماسيا جـديا               

  .جدا
 قد يتلقى هذا النهج تعزيزا ما اذا نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في اطار الجمعية العامة في تطـوير     

  . من مكانة مراقبة ليست دولة كالجامعة العربية، الى مكانة مراقبة هي دولة كالفاتيكانمكانتها
 لكن هذا السيناريو حتى اآلن ليس موجة تسونامي دبلوماسية تهدم كل ما يعرض لها، بل هـو عاصـفة                   

  .يمكن عالجها بمساعدة تخطيط مناسب
د في االمـم المتحـدة أو أن يحـاول           وجد ايضا امكان أن يتخلى عباس عن فكرة عمل من جانب واح           

  .االقالل من أهميته



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                    ٢٢٠٠:         العدد       ٩/٧/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

لكن قد تكون التوقعات في الشارع الفلسطيني عالية ويؤمن الناس أن عباس سيأتي بدولة فلـسطينية فـي             
في هذا الوضع اذا كان كل ما يحرزه عباس قرارا آخر من الجمعية العامة لالمم المتحـدة فمـن                   . ايلول

  .ا الى خيبة أمل كبيرة وهو شيء سيضعضع مكانته السياسيةالمحتمل افتراض أن يجر هذ
يجب على دولة اسرائيل ايضا أن تأخذ في الحسبان أن هذا الوضع سيهييء الشتعال عنيف برغم حقيقـة           

ولهذه االسباب  .  عندما نشبت االنتفاضة الثانية    ٢٠٠٠ان المزاج العام الفلسطيني ال يشبه الوضع في سنة          
بقي أن نأمل أال تضطر اسرائيل الـى دفـع ثمـن            . سطيني أن ينزل عن شجرة ايلول     يحاول الجانب الفل  

  .السلم
  ٨/٧/٢٠١١ "سرائيل اليومإ"

  ٨/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

  ما الذي يريدونه حقا في هذا الصيف .٥٠
  يوسي بيلين

سـرائيلي  إن حـل الـصراع اال     . ٢٠١٢أهم تحد من وجهة نظره أن ينتخب من جديد في           . براك اوباما 
وهو يعتقد أن التسوية التي تُمكّـن مـن انـشاء دولـة             . الفلسطيني مهم له لكنه ليس في مقدمة أولوياته       

فلسطينية في الضفة وغزة وإن لم تكن الحدود مشابهة للخط االخضر، تسوية عادلة وال يفهم لماذا يتمسك                 
  .اليمين االسرائيلي برئاسة نتنياهو باألحياء الفلسطينية في القدس

وهو ال يفهم لماذا يتحفظ الفلسطينيون من تعريف اسرائيل بأنها دولة يهودية، ومن الواضح لـه أن حـل           
  .مشكلة الالجئين الفلسطينيين سيكون في الدولة الفلسطينية ال في اسرائيل

عندما تولى منصبه أثر فيه تمسك محمود عباس بحل من هذا القبيل وأراد أن يؤمن بأن كـالم نتنيـاهو                    
  .استعداده البعيد المدى للتسوية يدل على تغيير في تصوره العامعلى 

وبرهنـت  . فاوباما يرى نتنياهو أنه هو الذي عقد حلفا مع الجمهوريين ويأمل هزيمته           . لم ينقض كل هذا   
 له أن نتنياهو ال ينوي التوصل الى اتفاق البتة وأنه سيجد دائما ذريعة جيدة               ١٩٦٧المواجهة على حدود    

واوباما خائب األمل ألن عبـاس      .  نفسه في وضع تفاوض سلمي ألنه غير مستعد لدفع الثمن          كي ال يجد  
غير مستعد لتجديد التفاوض من غير تجميد مطلق للمستوطنات وألنه يحرجه باثارتـه لقـرارات تلـزم                 

مة الـى   لن يبادر اوباما حتى االنتخابات القاد     . الواليات المتحدة أن تستعمل حق النقض في االمم المتحدة        
  .أية خطة ال يوافق عليها الطرفان

وهو يرى زيارتـه للواليـات      . انه راض جدا عن استقرار االئتالف والحلف مع باراك        . بنيامين نتنياهو 
  .وكان التعاون مع الجمهوريين في نظره أمرا اضطراريا إزاء سلوك اوباما. المتحدة انجازا مهما

تفاوض وبخاصة ألنه حتى لو وقع على اتفاق فلن يـستطيع           وهو متأكد من ان عباس هو الذي ال يريد ال         
وهو يدرك أن رؤياه للتسوية الدائمة ال تقترب من رؤيا أية جهة اخرى فـي العـالم،                 . »تقديم البضاعة «

  .لهذا يفضل أال يدخل تفاوضا
 اجراء عباس السياسي في االمم المتحدة يقلقه وهو ما زال يحاول اقناع بعـض دول الغـرب أال تؤيـد                   

وهو يولي االجراء أهمية ويخشى ازمة حقيقية السرائيل وال سـيما مـع             . التصويت الموالي للفلسطينيين  
  .المحكمة الدولية الجنائية

يستطيع أن يحدد لنفسه نجاحا في المجال       . يوشك أن ينهي واليته ويريد أن ينهيها باحترام       . محمود عباس 
ثقة بأنه ال يوجد أي احتمال للتوصل الى تسوية دائمة          وهو على   . االقتصادي وفي مجال القانون والنظام    

  .مع نتنياهو، ويخشى أن يصبح اتفاق بيني تسوية دائمة، أو ما ظل نتنياهو رئيس حكومة على األقل
يريد أن يستغل توقيع حماس على االتفاق مع فتح لمصلحته بحيث يستطيع التوصل الى االمم المتحدة في                 

إن تحقيق االتفاق يورطه مع الواليات المتحدة لكن تفاوضا مستمرا مـع            . نظمةايلول اثناء محادثة مع الم    
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إن قرار االمم المتحدة الذي يدعو الى انشاء دولة، والنظـام فـي الـشوارع والنمـو                 . حماس مريح له  
  .االقتصادي ومحادثة حماس عناصر ايجابية في التركة التي يتركها

فقط ألسعدهم جدا أن يجمدوا اللحظة الحاليـة، فاوبامـا يـرى أن             لو أن االمر كان متعلقا بهؤالء الثالثة        
ويرى عباس اجراءا سياسيا مع االمـم       . الهدوء االسرائيلي الفلسطيني يمكّنه من التوجه الى مواقع اخرى        

أما نتنياهو فان استقرار الحكم والنمو االقتـصادي والهـدوء          . المتحدة وتفاوضا مع حماس وأسواقا مليئة     
  .غير أن الواقع لم يستجب قط لمن أرادوا تجميده. حه تأييد الجمهوراالمني تمن

  ٨/٧/٢٠١١، "سرائيل اليومإ"
  ٩/٧/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
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