
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
   وصلوا مطار بن غوريون وتستعد لترحيلهمأجنبياًمتضامناً  ١٢٤عتقل ت" إسرائيل"

  ويرفض االتهامات األزمة الماليةفياض يعلن تحمله مسؤولية
  توجهنا لألمم المتحدة اعتراضلدينا خطة متكاملة إذا تم : يعشراو

  مركزية فتح برئاسة عباس تبحث المصالحة والتسوية 
  المصالحة هدف استراتيجي لحماس: حمدانأسامة 

 مالية خانقةتعاني أزمة " االونروا"": أوتشا"

توجه لألمم عباس يتمسك بال
المتحدة في حال فشل جهود 

  استئناف المفاوضات
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    :السلطة
 ٤   ويرفض االتهامات األزمة الماليةفياض يعلن تحمله مسؤولية.٢
 ٤   توجهنا لألمم المتحدة اعتراضلدينا خطة متكاملة إذا تم : عشراوي.٣
 ٥  طوة عملية لكسر الحصار عن غزة بخ"المؤتمر اإلسالمي"  يطالببحر.٤
 ٥  ال أزمة مالية حكومية بغزة : وكيل وزارة االقتصاد الوطني.٥
 ٦  سبتمبر/ أيلولدولة جنوب السودان وعدت بدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية في : المالكيرياض .٦
 ٦  التشريعي يستقبل وفد اتحاد األطباء العرب بمقره بغزة.٧
 ٦  األزمة المالية القديمة للسلطة تنفجر في وجه فياض قبل أن يكمل مهمته: تقرير.٨

    
    :المقاومة

 ٧  مركزية فتح برئاسة عباس تبحث المصالحة والتسوية .٩
 ٨  المصالحة هدف استراتيجي لحماس: حمدانأسامة .١٠
 ٨  سقوط صاروخين بعسقالن  :يديعوت.١١
 ٨  على حساب الفلسطينييناألونروا رات بدائرة المتغيضغوط أمريكية وإسرائيلية على : فتح.١٢
 ٩  "رائيلإس"لـيكشف مدى االنحياز " النواب األمريكي"قرار ": جبهة النضال".١٣
 ٩ تراشق فتحاوي على خلفية انتخابات الغرفة التجارية بنابلس : تقرير للمركز الفلسطيني لإلعالم.١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠   وصلوا مطار بن غوريون وتستعد لترحيلهمأجنبياًمتضامناً  ١٢٤ عتقلت" إسرائيل".١٥
١٠  أيالون يقلل من أهمية أي قرار أممي لالعتراف بدولة فلسطينية.١٦
١٠  دةاتصاالت تجري الستئناف المفاوضات واقناع السلطة بعدم التوجه لالمم المتح: أيالون.١٧
١١  مستعدون لتقديم تنازالت للفلسطينيين وال تنازل عن القدس والكتل االستيطانية: مريدور.١٨
١١  دبابة ابرامز ١٢٥ لبيعها مصر أمريكا تحتج على "سرائيلإ".١٩
١١  »مافي مرمرة«تذار لتركيا عن الهجوم على سفينة ع تجدد رفضها اإل"إسرائيل".٢٠
١١  دون تقديم اعتذار" األسطول"تل أبيب تطالب أنقرة بإيجاد صيغة مناسبة إلنهاء أزمة .٢١
١١  المهاجرون الروس األكثر تطرفاً وكراهية للفلسطينيين: تقرير اخباري.٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٢  تعاني أزمة مالية خانقة" االونروا"": أوتشا".٢٣
١٣    بعدم شرعية الجدار الفاصل"العدل الدولية" لقرار السابعةالذكرى بمواجهات مع االحتالل .٢٤
١٤   طفالً في حوسان٣٠جيش االحتالل يعتقل : رينوزارة شؤون األسرى والمحر.٢٥
١٤  شرق مدينة غزة" للباطون"طائرات االحتالل االسرائيلي تدمر مصنعا .٢٦
١٤    بالضفة الغربيةاالحتالل يضع عالمات لتحديد مسار الجدار في الولجة.٢٧
١٥  األسير التميمي يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع زوجته االسيرة.٢٨
١٥   في بريطانياالشيخ رائد صالحتظاهر اآلالف في الناصرة احتجاجا على اعتقال .٢٩
١٥  لصالح مشاريع استيطانية دونم من أراضي الضفة خالل أسبوع ٦٠٠مصادرة : تقرير.٣٠
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   :صحة
 ١٦ يسلمان الدفعة األولى من األدوية العاجلة" البنك اإلسالمي"و" األعمال الخيرية: "غزة.٣١
   

   : األردن
١٦  المنطقة  بوالتوترعملية السالم تواجه منعطفا خطيرا سيزيد من حدة العنف : العاهل األردني.٣٢
١٦  لمساسه بقرارات الشرعية الدولية" األونروا"األردن يرفض تغيير مسمى .٣٣
١٧   مع األسرى األردنيين في سجون االحتالل  تضامناًًاعتصام: األردن.٣٤
   

   :عربي، إسالمي
١٧   وتركيا نهاية الشهر الجاري"إسرائيل"تجدد المحادثات بين : در تركيمص.٣٥
١٧  إعادة تشغيل معبر رفح .٣٦
١٨  "الموساد"تمديد حجز جاسوس : مصر.٣٧
١٨  لسطينيمدير أكاديمية شرطة دبي يبحث التعاون مع القنصل الف.٣٨
   

   :دولي
١٨  تجتمع في واشنطن غداً لبحث عملية السالم" الرباعية".٣٩
١٨  "إسرائيل"إذا توانى عن حماية أمن  اإلسرائيلي في أمريكا يهدد أوباما بأصوات اليهوداللوبي .٤٠
١٩  ب باستقالة ريتشارك فولكأميركا تطال.٤١
١٩  األمم المتحدة تؤجل نشر تقرير بالمر.٤٢
١٩  لفرض قرار إزالة جدار الفصل " سلطة تنفيذية عالمية"مبادرة أوروبية تطالب بـ.٤٣
٢٠  م النواب المقدسيين وفد برلماني أوروبي يزور خيمة اعتصا.٤٤
    

   :تقارير
٢٠  وتوظف جامعيين كأذنة% ٩٠تخفض عدد العاملين في برنامج البطالة بـ» األونروا«: تقرير.٤٥
    

    :مقاالت
٢٣  حورانييوسف ال... جهود إسرائيلية أميركية لعرقلة االعتراف بالدولة الفلسطينية.٤٦
٢٤  نزار السهلي... !وقفة على مشارف المصالحة الفلسطينية.٤٧
٢٦  نهلة الشهال... !المنجز المتحقق قبل الفصل األخير: أسطول الحرية.٤٨
٢٧   يرماهر أبو ط... سرائيل في األردنإأسرار سفارة .٤٩
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  عباس يتمسك بالتوجه لألمم المتحدة في حال فشل جهود استئناف المفاوضات .١

دة  تمسكه بالتوجه إلى األمم المتحأمس  أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس : وكاالت– إبراهيمكامل 
 في حال فشلت جهود استئناف مفاوضات السالم ١٩٦٧ام  على حدود علطلب عضوية الدولة الفلسطينية

 ايسلندا اسور خالل لقائه وزير خارجيةونقل بيان للرئاسة الفلسطينية عن عباس قوله ،  .مع إسرائيل
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ناف ستارفيد لينسون في رام اهللا،إن القيادة متمسكة بالتوجه  لألمم المتحدة في حال فشلت عملية استئ
  . اإلسرائيلية الرافض لاللتزام بمرجعية عملية السالم ووقف االستيطانحكومةالمفاوضات بسبب موقف ال

وذكر البيان أن عباس أطلع الوزير األيسلندي على أخر المستجدات التي  تشهدها المنطقة،واالتصاالت 
 السالم وقفها الملتزم بعمليةالتأكيد على م»التي تجريها القيادة الفلسطينية مع مختلف  األطراف الدولية لـ

  ." مرجعيات وأسس واضحةوفق
 الشعب الفلسطيني وحقه بونقل البيان عن وزير الخارجية االيسلندي تأكيده على وقوف بالده إلى جان

  .في نيل حريته واستقالله
وكان سكارفونيسون أعلن لدى وصوله رام اهللا  الخميس،رفع مستوى  التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى 

  . عامة إلى مستوى  بعثة،ودعم بالده للتوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدةبالده من مفوضية
  ١٠/٧/٢٠١١الرأي، عمان،  

  
   ويرفض االتهامات األزمة الماليةفياض يعلن تحمله مسؤولية .٢

أعلن رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض أنه : وكاالت - ماهر إبراهيم -رام اهللا 
ية عن األزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، لكنه رفض أي اتهامات يتحمل كامل المسئول

  .شخصية توجه له بسببها
إنه يتحمل كامل المسئولية ) وقال فياض، على صحفته الشخصية في مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك

لحل ( جهد ممكن شيء من اإلنصاف بأن يفهم بأننا نبذل كل«عن األزمة المالية وكل ما يطلبه هو 
المسئولية أنا أتحملها كاملة وال أتهرب منها إطالقا «: وأضاف . »وأنا ال أريد شيئا من أحد) األزمة

  .»ونعمل ليل نهار من أجل حل المشكلة
  ١٠/٧/٢٠١١البيان، دبي، 

  
   توجهنا لألمم المتحدة اعتراضلدينا خطة متكاملة إذا تم : عشراوي .٣

األسلوب السريع في , حنان عشراوي, ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنانتقدت: رام اهللا
إنها مفارقة عجيبة أن تقوم دولة جديدة وتصبح بسرعة البرق دولة :" قائلة , إعالن جنوب السودان دولة

  ".بينما شعبنا بنضال من سنين للحصول على دولة مستقلة , وعضو في األمم المتحدة, مستقلة
بينما نحن , إننا نحرم ونهدد بالمقاطعة:" , "وكالة قدس نت لألنباء" راوي في تصريح لـوأضافت عش

  ".الفلسطينيين نعاني من اإلحتالل الذي يعتبر أطول إحتالل في التاريخ المعاصر 
ملياً بالواقع الذي , وأعربت عشراوي عن أملها في أن يفكر المحتفلين بإعالن إستقالل جنوب السودان

  ".والتعامل مع حقوقه في تقرير مصيره , فلسطينيينيعيشه ال
والتوجه إلى المم المتحدة جزء , لدينا خطة متكاملة نتعامل فيها من أجل إعالن الدولة الفلسطينية:" وقالت 
وسنتوجه إلى ما تم إعتراض طريقنا إلى كافة هيئات األمم المتحدة من أجل نيل عضويتنا , منها

  ".طينية واإلعتراف بالدولة الفلس
, في ظل اإلبتزاز الذي يمارس على القيادة الفلسطينية,  عشراوي من دور الدول العربيةاستغربتكما 
فيجب عليهم أن يقفوا إلى جانبا , إذا كان هناك إلتزام من قبل الدول العربية بالقضية الفلسطينية:" قائلة 

  ".ويمنعوا اإلبتزاز األمريكي 
  ٩/٧/٢٠١١وكالة قدس نت، 
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   بخطوة عملية لكسر الحصار عن غزة"المؤتمر اإلسالمي"  يطالبحرب .٤
 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أكمل الدين إحسان أوغلو .ددعا : غزة

األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، إلى طرح قضايا األسرى، والنواب المقدسيين المهددين باإلبعاد، 
  .فة المختطفين في سجون االحتالل، في المحافل الدوليةونواب الض

، في صورة إضراب األسرى في سجون )٧-٩(ووضع بحر أوغلو، خالل اتصال هاتفي السبت 
االحتالل الذين يواجهون عقوبات صهيونية مشددة تمتهن كرامتهم اآلدمية وأبسط حقوقهم اإلنسانية 

، كما أطلعه على معاناة النواب المقدسيين الذين مضى عام وتتنافى مع كل االتفاقات والمواثيق الدولية
كامل على قرار إبعادهم من مدينة القدس دون أي مسوغ قانوني، وكذلك معاناة النواب المختطفين في 
الضفة الغربية على يد سلطات االحتالل التي تحاول تعطيل عمل المجلس التشريعي وتفريغ الضفة من 

  .تها الجماهيرية ذات التأثير في المجتمع الفلسطينيرموزها السياسية وقيادا
وشدد بحر على ضرورة قيام منظمة المؤتمر اإلسالمي بدور نشط وفعال في الدفاع عن القضية 
الفلسطينية بشكل عام، وقضايا األسرى والنواب بشكل خاص، داعيا إلى عدم ترك الساحة الدولية نهبا 

ذي يقوم على دعاية رخيصة تطفح بالكذب والتشويه والتضليل في ألشكال العمل والتدخل الصهيوني ال
  .مواجهة الحقوق والقضايا الفلسطينية

ولفت بحر النظر إلى أن الفلسطينيين جميعا يأملون في قفزة نوعية في أداء منظمة المؤتمر اإلسالمي بما 
ب قضاياها األساسية، ينسجم مع المخططات الصهيونية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية، وضر

وعلى رأسها القدس والالجئون واألسرى، مشيرا إلى إمكانيات التواصل والتوظيف الواسعة التي تمتلكها 
  .منظمة المؤتمر اإلسالمي على الساحة الدولية التي يجب تسخيرها لنصرة القضية الفلسطينية

طوة عملية لكسر الحصار من جهة أخرى؛ دعا بحر أوغلو لزيارة قطاع غزة، واإلقدام على خ
من " ٢أسطول الحرية "المفروض، وخصوصا في ظل التواطؤ األوروبي مع االحتالل اإلسرائيلي لمنع 

  .بلوغ شواطئ غزة وكسر الحصار البحري عنها
بدوره، وعد أوغلو بحر بدراسة أمر زيارة قطاع غزة خالل الفترة المقبلة، وبسرعة التحرك لتفعيل 

  .واب في المحافل الدوليةقضايا األسرى والن
  ٩/٧/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ال أزمة مالية حكومية بغزة : وكيل وزارة االقتصاد الوطني .٥

أكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم جابر أن الوضع المالي للحكومة ال يعاني من : غزة
  .أزمة

تصريحات رئيس الوزراء إسماعيل هنية بأن الحكومة ": ونقلت صحيفة الشرق الجزائرية عن جابر قوله
ليس عليها ديون خارجية على البنوك أو المؤسسات الدولية مؤشر على أن الحكومة في غزة ال تعاني 

  ".من أزمة مالية
وتعليقا على تصريحات للسلطة  في رام اهللا تطالب أن توضع األموال التي تجمعها حركة حماس بعد 

موحدة للسلطة، أشار جابر إلى أنه دائما وفي الحكومات تتوحد المصادر المالية من المصالحة بخزينة 
فيصبح المصدر المالي واحد "استحقاقات وقروض ومساعدات وتبرعات في وجود حكومة واحدة؛ 

  ."والخزينة المالية واحدة ووزارة مالية واحدة تصدر الرواتب عنها
ن للحكومة في غزة بعض المصادر المالية التي تقوم بها هذا الشيء متعارف عليه، وإذا كا: "وأضاف

  ".بدفع الرواتب في غزة فالحكومة في الضفة الغربية أيضا لها مصادر لدفع الرواتب
  ٩/٧/٢٠١١الرسالة، فلسطين، 
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  سبتمبر/ أيلولدولة جنوب السودان وعدت بدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية في : المالكيرياض  .٦
ياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية،  إن دولة جنوب السودان، قال ر: رام اهللا

عن والدتها، وعدت بدعم الطلب الفلسطيني لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة ) ٩/٧(التي ُأعلن السبت 
  .١٩٦٧عام ) يونيو(الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

 المالكي، الذي مثل السلطة في احتفاالت إعالن دولة جنوب السودان في ونقلت وكالة األنباء الرسمية عن
إنه تم االتفاق مع قيادة الدولة الوليدة، بشخص رئيسها سيلفاكير ميارديت، على االعتراف : "جوبا، قوله

الدبلوماسي المتبادل بين دولتي فلسطين وجنوب السودان، على أن يصار الحقا عقد لقاءات لترتيب 
  ".ت الثنائيةالعالقا

وأفاد المصدر ذاته بأن المالكي عقد لقاءات مع نائب رئيس دولة جنوب السودان ووزراء الصحة، 
  ".الذين عبروا عن رغبتهم بإقامة أوثق العالقات مع الشعب الفلسطيني"والدفاع، والسياحة، والبيئة، 

 ٩/٧/٢٠١١قدس برس، 
  
   بغزةالتشريعي يستقبل وفد اتحاد األطباء العرب بمقره .٧

 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي وعدد من النواب وفد اتحاد األطباء .داستقبل : غزة
  .في مقر التشريعي بغزة) ٧-٩(العرب برئاسة الدكتور إبراهيم الزعفراني، وذلك السبت 

نسانية وتضامنية ورحب بحر بالوفد القادم من جمهورية مصر العربية، معتبرا أن زيارتهم تعد سياسية وإ
مع غزة، وشعبها المحاصر منذ خمسة أعوام، وأشار إلى أن الزيارة حملت في طياتها الحب من شعب 

  .مصر لشعب فلسطين وكرست روح األخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين
وأكد بحر أن اتحاد األطباء العرب يساهم مساهمة كبيرة في فك الحصار عن قطاع غزة من خالل 

  .اعدات اإلنسانية والطبية التي يقدمها لشعب غزة المحاصرالمس
وطالب بحر خالل لقائه الوفد القيادة المصرية بالعمل الجاد والعاجل لفتح معبر رفح بشكل طبيعي بدون 
معيقات، الفتًا إلى وجود عدد كبير من مواطني القطاع بحاجة إلى السفر لحاالت إنسانية ومرضية حرجة 

  .وطارئة
؛ عبر رئيس الوفد الدكتور إبراهيم الزعفراني عن سعادته بدخول قطاع غزة الصامد المجاهد، من جهته

مبديا إعجابه الشديد بالصمود وبعملية البناء والتعمير واالستعداد لصد أي هجمة صهيونية جديدة على 
  .القطاع

  ٩/٧/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  طة تنفجر في وجه فياض قبل أن يكمل مهمتهاألزمة المالية القديمة للسل: تقرير .٨
عندما تولى االقتصادي االصالحي الدكتور سالم فياض، القادم من صندوق النقد :  محمد يونس–رام اهللا 

 وجد أمامه موازنة ٢٠٠٧عام ) يونيو(الدولي، رئاسة الحكومة الفلسطينية عقب االنقسام في حزيران 
 بليون دوالر أجوراً متأخرة للموظفين، والتزامات للقطاع الخاص :ليس فقط خاوية وإنما مثقلة بالديون

 مليون ٩٠٠حوالى . متراكمة من عهد حكومة اسماعيل هنية التي حوصرت على مدى عام ونصف عام
حوالى بليون ونصف بليون دوالر ديوناً للصناديق العربية منذ عهد الرئيس . دوالر ديوناً للبنوك المحلية

تدفقت أموال المانحين بادئ األمر على حكومة فياض والسلطة الفلسطينية بعد . تالراحل ياسر عرفا
انحسار طويل، ما مكّن الحكومة من التخلص من نسبة كبيرة من تلك الديون، وإعادة صرف رواتب 

لكن أموال المانحين تلك . الموظفين بصورة منتظمة طيلة السنوات األربع الماضية من دون انقطاع
  .باطأت، وتوقفت لدى البعض ما أعاد االزمة من جديدسرعان ما ت
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وكان فياض، الذي أدرك أن أموال المانحين لن تواصل تدفقها على الفلسطينيين الى األبد، انتهج سياسة 
مالية تهدف الى تقليص االعتماد على المانحين ألغراض الموازنة تدريجاً، وصوالً الى االستغناء عنها 

  .٢٠١٣بالكامل بحلول عام 
 بليون دوالر ١,٨ونجحت هذه السياسة في تقليص االعتماد على المانحين بنسبة النصف، إذ تقلصت من 

  . مليون دوالر هذا العام٩٧٠ الى ٢٠٠٨عام 
ووفق فياض، فإن حكومته تلقت تعهدات من الدول المانحة بتقديم المساعدات التالية ألغراض الموازنة 

 بليون عام ١,١، و٢٠٠٩ بليون عام ١,٣، و ٢٠٠٨ بليون دوالر عام ١,٨: في السنوات األربع األخيرة
  .٢٠١١ مليون دوالر عام ٩٧٠، و٢٠١٠

لكن عدداً من الدول المانحة لم تف بااللتزامات التي قدمتها للسلطة، خصوصاً في العامين األخيرين، ما 
لحكومة غير قادرة على دفع أدى الى تراكم عجز في موازنتها تحول هذا الشهر الى أزمة مالية تركت ا

  .رواتب موظفيها للمرة االولى منذ اربع سنوات
وتظهر أرقام وزارة المال الفلسطينية أن جميع الدول التي توقفت عن تقديم المال الى السلطة الفلسطينية 

 وذكر فياض ان الدول العربية قدمت الكثير من المال للسلطة، ما مكنها من معالجة ازمتها. هي عربية
لكنه أشار الى ان توقف بعض تلك الدول عن تقديم العون للفلسطينيين أدى الى تفجر . الحادة السابقة

األزمة قبل أن يتمكن االقتصاد الفلسطيني من إعادة بنائه بعدما دمرته اسرائيل في سنوات االنتفاضة 
د على المساعدات خطتنا تقضي بالتوقف تماماً عن االعتما"وأضاف ان . ٢٠٠٧ الى ٢٠٠٠السبع من 

الخارجية للموازنة، وحققنا تقدماً كبيراً في هذا االتجاه، لكن توقف بعض الدول المانحة عن تقديم العون 
  ".أدى الى حدوث األزمة

لكن فياض . وشككت بعض االطراف في قدرة الفلسطينيين على إدارة دولة مستقلة بسبب االزمة المالية
ؤسساتها الى مؤسسات دولة، وهي قادرة على إدارة الشعب يقول ان السلطة نجحت في تحويل م

على العكس، فإن االحتالل هو العائق الوحيد الباقي أمامنا، "الفلسطيني فور زوال االحتالل، مؤكداً انه 
وتسيطر إسرائيل على جميع المعابر الموصلة الى االراضي ". وإال لما واجهتنا أية ازمة مالية

تحصيل أموال الجمارك والضرائب عن البضائع الواردة اليها، وتحويلها الى الفلسطينية، وتعمل على 
وكثيراً ما تستخدم اسرائيل هذه االموال للضغط على السلطة .  في المئة منها٣السلطة بعد تقاضي نسبة 

  .ألغراض سياسية
 الى تضخم ويقول الخبراء ان األزمة المالية للسلطة نجمت عن التوظيف السياسي الذي اتبعته وأدى

الجهاز الوظيفي لها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي وجد في السلطة وسيلة لحل مشكلة 
  .البطالة في مجتمع فقير، محتل ومحاصر

لكن فياض عمل في السنوات االربع الماضية على تقليصه الى .  الفا١٨٠ًوبلغ عدد موظفي السلطة 
  . وإحالة نسبة كبيرة من العسكريين الى التقاعد المبكر ألفاً عبر الغاء وظائف غير حقيقية،١٥١

  ١٠/٧/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  مركزية فتح برئاسة عباس تبحث المصالحة والتسوية  .٩

ترأس الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، مساء السبت، اجتماعا للجنة : رام اهللا
  .المركزية لحركة فتح

إن االجتماع تطرق إلى المصالحة الوطنية، وجرى "اسم الرئاسة نبيل أبو ردينة وقال الناطق الرسمي ب
  ".التأكيد على ضرورة المضي قدما في تطبيق الخطوات التي تم االتفاق عليها في بيان المصالحة
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إن أولى هذه الخطوات يتمثل بتشكيل " وفا"وأشار أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة األنباء الرسمية 
 تكنوقراط من المستقلين تكون مهامها إعادة أعمار قطاع غزة والتحضير لالنتخابات الرئاسية حكومة

  .والتشريعية القادمة
كذلك ناقش المجتمعون آخر المستجدات على صعيد العملية السلمية المتوقفة بسبب تعنت "وأضاف 

ة السالم، وأكدوا تصميم الحكومة اإلسرائيلية ورفضها وقف االستيطان وتحديد مرجعية واضحة لعملي
  ".الجانب الفلسطيني على الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين في حال فشل المفاوضات

اطلع المجتمعون على نتائج زيارة الوفد الفلسطيني إلى الواليات المتحدة : وتابع أبو ردينه قائال
  .ت العملية السلمية من كل أبعادهااألميركية، ولقاءاته مع المسؤولين األميركيين والتي تناول

  ٩/٧/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  المصالحة هدف استراتيجي لحماس: حمدانأسامة  .١٠

المصالحة الفلسطينية هدف رئيسي "أكد مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان، أن 
  . مل جاهدة إلنجاح كل الجهود حتى آخر المشوار، مشداً على أنها ستع"استراتيجي وليس تكتيكياً لحركته

من المبكر تحميل طرف من األطراف مسؤولية تأخر تطبيق "وأشار حمدان في تصريح صحفي، إلى أنه 
  ". اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة أوائل شهر أيار الماضي

ها يأتي لشغفهم الشديد العتب الشديد الذي تتعرض له حركته من قبل أبناء الحركة وأنصار"وقال إن 
  ". بالتوجه السريع نحو مصالحة فلسطينية شاملة تعطش لها الشعب على مدار سنوات من االنقسام المقيت

أول تلك المظاهر التي ينتظرها أبناء الحركة هو اإلفراج في ملف المعتقلين السياسيين بالضفة "وأكد أن 
المصالحة، على أن يتم اتخاذ خطوات واسعة في كل الغربية الذي لم يطرأ عليه جديد منذ توقيع ملف 

الملفات على أنها رزمة واحدة ال انفصال ألحدها عن اآلخر، غير أن ما يحدث على األرض يحتاج 
  ". بعض الوقت لترتيب األوراق الهامة ومن ثم يتم تنفيذ بقية البنود إن صدقت النوايا

رفين وتنظر لها بعين االستهجان، واصفاً أي وأضاف ، أن حركته ترفض كل الضغوط على أي من الط
  ".تحرك مشبوه"تحرك في اتجاه إفشال المصالحة بأنه 

 ٩/٧/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
  سقوط صاروخين بعسقالن  :يديعوت .١١

العبرية أن ثالثة صواريخ فلسطينية أطلقت من قطاع غزة، " يديعوت أحرنوت"ذكرت صحيفة : غزة
وأوضحت الصحيفة على موقعها االلكتروني أن صاروخين سقطا على ساحل  .لالليلة، باتجاه إسرائي

وأضافت بأن انفجار الصواريخ  .عسقالن قرب المجلس اإلقليمي، فيما انفجر الثالث في غزة قبل إطالقه
  .لم يوقع إصابات أو أضرار

ة عنه مسؤوليتها نسخ) صفا(في بيان وصل " جماعة التوحيد والجهاد"وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها 
  .عن إطالق صاروخين باتجاه مدينة عسقالن، مؤكدة أن مقاوميها عادوا إلى قواعدهم سالمين

 ١٠/٧/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  على حساب الفلسطينييناألونروا رات بدائرة المتغيضغوط أمريكية وإسرائيلية على : فتح .١٢

وكالـة  "تغيير مـسمى    ، في حديثه حول      في لبنان رفعت شناعة    مفوض اإلعالم والثقافة لحركة فتح    قال  
 الـضغوط    إن   ،  )"األونـروا (األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الـشرق األدنـى            

على حساب حقوق الـشعب      هي   األميركية واإلسرائيلية عن دائرة المتغيرات األخيرة المتعلقة باألونروا         
ـ      وتقدم وا  ،  الفلسطيني الغطاء القـانوني والـسياسي     "من بيروت،   " الغد"شنطن بذلك، وفق قول شناعة ل
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والمالي للتطلعات اإلسرائيلية بتغييب قضية الالجئين الفلسطينيين، على غرار التهديد األميركـي بوقـف              
 المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية عند الذهاب لألمم المتحدة لالعتراف بعضوية دولة فلسطين علـى             

  ".١٩٦٧حدود 
ويرتبط بإجراء المسمى الجديد شقا الخدمات والسياسة، في ظل تراجع البرامج الخدمية للوكالة المقدمـة               

، مـا   )األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غـزة       (لالجئين في كافة مناطق عملياتها الخمس       
  ".تهرباً من المسؤولية"يشكل 

  ١٠/٧/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  "رائيلإس"لـيكشف مدى االنحياز " النواب األمريكي"قرار ": نضالجبهة ال" .١٣

مصادقة مجلس النواب األمريكي على مشروع قرار " جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"اعتبرت : رام اهللا
يدعو اإلدارة األمريكية إلى تجميد مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية، إذا توجهت إلى األمم المتحدة 

تناقض صارخ مع مواثيق حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب في تقرير "عتراف بالدولة الفلسطينية، لنيل اال
  ".مصيرها

إن التوجه لألمم المتحدة النتزاع : "نسخة عنه" قدس برس"وقالت الجبهة، في بيان مكتوب وصل 
رار فلسطيني االعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون مرهونًا بالمساعدات من أي جهة كانت، بل هو ق

يخدم مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني العليا، ولن نخضع ألية ابتزازات سياسية أو مالية، وأن القرار 
  ".يكشف مدى التواطؤ األمريكي واالنحياز لحكومة االحتالل اإلسرائيلية

  ٩/٧/٢٠١١قدس برس، 
  
  رفة التجارية بنابلس تراشق فتحاوي على خلفية انتخابات الغ: للمركز الفلسطيني لإلعالم تقرير .١٤

يراقب سكان مدينة نابلس التراشق اإلعالمي المتصاعد بين قيادات حركة فتح في المدينة، جراء : نابلس
  .الخالف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة المحافظة

وبدت الخالفات واضحة في اآلونة األخيرة مع اقتراب موعد االنتخابات منتصف األسبوع المقبل، وقد 
ا بوضوح لقاء إذاعي جمع غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  ومحمود اشتية كشفه

  .أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس، وسرحان دويكات عضو المجلس الثوري للحركة
واتهم الشكعة بعض األطراف بالتدخل السافر في هذه االنتخابات، ومحاولة الهيمنة على قوائم المرشحين 

  .أثير على النتائج، مهددا بكشف بعض األسماء التي تقف وراء هذا الموضوعللت
  تدخالت وتالعب

من جانبه اعترف اشتية بوجود تدخالت في االنتخابات لصالح بعض الشخصيات النافذة في المدينة، 
  .مشيرا إلى أن ذلك ال يتوافق مع مصلحة تجار المدينة وأدائها االقتصادي

بيان عن اشتية عبر فيه عن رفضه الشديد لقرار محافظ نابلس جبرين البكري ) ٧-٩(كما صدر السبت 
 ١٦ تموز الجاري، بعد أن كانت مقررة في ١٨تأجيل انتخابات غرفة تجارة وصناعة المحافظة إلى 

  .تموز، مجددا مطالبته بضرورة إعادة تثبيت التاريخ السابق كموعد مقبول إلجرائها
ن محاولة البعض التأثير والتالعب في مجرى العملية االنتخابية باتت مكشوفة وال وقال اشتية في بيانه إ

المساهمة البناءة والمسؤولة، عوضا عن "داعيا إلى . تخفى على أحد من خالل التأجيل غير المبرر
  .، على حد قوله"السعي المدمر الهادف إلى تفصيل نتائج االنتخابات بشكل ال يخدم القطاع التجاري

  ٩/٧/٢٠١١لمركز الفلسطيني لإلعالم، ا
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   وصلوا مطار بن غوريون وتستعد لترحيلهمأجنبياًمتضامناً  ١٢٤عتقل ت" إسرائيل" .١٥
 متضامنا مع القضية الفلسطينية وصـلوا مـن اوروبـا           ١٢٤ذكرت اجهزة الهجرة االسرائيلية أمس ان       

وقالـت المتحدثـة باسـم      . ار ترحيلهم ومنعوا من دخول اسرائيل، تم اعتقالهم في سجون اسرائيلية بانتظ         
 ناشطا متضامنا مع الفلسطينيين اتوا مـن اوروبـا مـن دخـول              ١٢٤منع  "اجهزة الهجرة سابين حداد     

سيتم تـرحيلهم فـور تـوافر       "واضافت  ". انهم معتقلون في الوقت الراهن في سجون اسرائيلية       . اسرائيل
، ليس هناك كثير من الرحالت وقـد تطـول          )يةيوم العطلة االسبوع  (سبت،  . مقاعد ورحالت لهذه الغاية   

واوضحت ان غالبية المتضامنين هم من الفرنـسيين، وكـذلك مـن االميـركيين              ". قليال عملية الترحيل  
وبحسب سابين حداد، فان اسرائيل تعتبر انهم ليسوا        . والبلجيكيين والبلغار واالسبان والهولنديين خصوصا    

لعدم توافر اماكن في سجن مطار بن غوريون        "ى سجون اسرائيلية    موجودين بصورة قانونية وقد نقلوا ال     
ـ         في هذا الوقت بقيت شرطة االحتالل فـي حالـة          ". شخصا" ٦٠"الدولي في تل ابيب الذي ال يتسع اال ل

نحـن  "استنفار في مطار بن غوريون في تل ابيب كما قال المتحدث باسمها ميكي روزنفلد الذي اضاف                 
غوريون حيث ما زالت تنتشر اعداد كبيرة من عناصر الـشرطة، الن وصـول   في حالة استنفار في بن   

  ". الطائرات مستمر ومن الضروري التحقق بعناية شديدة من المسافرين
  ١٠/٧/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  أيالون يقلل من أهمية أي قرار أممي لالعتراف بدولة فلسطينية .١٦

داني ايالون أمس السبت من شأن أي قـرار تتخـذه           ” اإلسرائيلي“قلل نائب وزير الخارجية     : )أ.ب  .د  (
إن “عن ايالون قوله السبت     ” اإلسرائيلية“ونقلت االذاعة    .األمم المتحدة باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة     

أي قرار قد تتخذه األمم المتحدة بشأن االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة لن يعدو كونه حبرا علـى ورق                  
  .” التي أقرتها األغلبية التلقائية في األمم المتحدة” إسرائيل”من القرارات المعادية لوسينضم إلى سلسلة 

على متن رحالت جويـة     ” إسرائيل“وفيما يتعلق بمحاولة نشطاء متضامنين مع الفلسطينيين الوصول إلى          
ن معها مـن    تشكر بعض الدول األوروبية على ما أبدته من تعاو        ” إسرائيل“للتظاهر فيها، قال ايالون ان      
ليست ” إسرائيل“واضاف ان تصرف الدول االوروبية يثبت مرة اخرى ان          . اجل منع هذه االستفزازات     

التركية أكـد أن    ” اإلسرائيلية“وعن العالقات    .دولة معزولة وإنما هي عضو مشرف في المجتمع الدولي        
إلى ايجاد صيغة تسمح للبلدين     لن تعتذر لتركيا عن احداث السفينة مرمرة، ودعا حكومة انقرة           ” إسرائيل“

  .بإنهاء هذه القضية
  ١٠/٧/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  اتصاالت تجري الستئناف المفاوضات واقناع السلطة بعدم التوجه لالمم المتحدة: أيالون .١٧

زعم نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون بـان اتـصاالت تجـري السـتئناف               : القدس المحتلة 
رائيلية الفلسطينية منوها الى ان المساعي تتركز على اقناع الفلسطينيين بـالتخلي عـن              المفاوضات االس 

وقال ايالون لالذاعة العبرية ان تاييد المزيـد   .التوجه الى االمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية      
نب الفلسطيني عـن    من الدول االوروبية لضرورة مواصلة المفاوضات بغية تحقيق انجازات قد يثني الجا           

ـ     مـن جهتهـا قالـت       .الى االمم المتحدة، على حد تعبيره     " احادي الجانب "تقديم مشروع قرار وصفه ب
صحيفة معاريف، في عددها الصادر صباح اليوم، ان االدارة االمريكية، تمارس ضغوطا شديدة، وتجري              

لتوصل الى صيغة حـل وسـط،       اتصاالت مكثفة، مع الجانبين االسرائيلي والفلسطيني، في مسعى منها ل         
  .تسمح باستئناف المفاوضات بينهما، بشكل يؤدي الى تاجيل التحركات الفلسطينية في االمم المتحدة

  ١٠/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  مستعدون لتقديم تنازالت للفلسطينيين وال تنازل عن القدس والكتل االستيطانية: مريدور .١٨
لوزراء االسرائيلي دان مريدور استعداد اسرائيل لتقديم تنازالت اقليمية         أكد نائب رئيس ا   : القدس المحتلة 

بعيدة المدى للفلسطينيين، من اجل تحقيق حل الدولتين، مشيرا الى ان بقاء الوضع القائم ليس امرا جيـدا                  
 وكرر مريدور ما كان رئيس الوزراء نتنياهو قد اعلن عنه مؤخرا من ان اسرائيل لن               .بالنسبة السرائيل 

  .تتنازل عن القدس والكتل االستيطانية والتواجد العسكري طويل االمد في غور االردن 
  ١٠/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

        
  دبابة ابرامز ١٢٥ تحتج على امريكا لبيعها مصر "سرائيلإ" .١٩

 دبابة من نوع ابرامز لن يؤثر فـي ميـزان         ١٢٥رغم اعالن الحكومة االمريكية ان بيعها مصر        : القدس
الصراع والقوة في المنطقة ال سيما امام اسرائيل قدمت اسرائيل احتجاجا بهذا الصدد بحجـة ان تـسليح                  

وقالت مواقع اخبارية عبرية مساء السبت ان عسكريين اسرائيليين اعربـوا عـن              !.مصر قد يمس امنها   
 كمـا  M1ع ابرامـز   دبابة من نو١٢٥تخوفهم الحقيقي من رغبة الواليات المتحدة االمريكية بيع مصر    

 . مليـون دوالر   ٣٠٠وتمرير قرار االدارة االمريكية الى الكنغرس صفقة بيع مصر اسلحة بقيمة مليار و            
اسرائيل ان تزويد مصر بهذه الدبابات الحديثة جدا سوف يجعل من جيش مصر قويا وحديثا على                وتعتقد  

 ورغم ان امريكيـا     M1 ابرامز    دبابة من نوع   ١١٣٠وبالتالي يصبح لدى مصر      .صعيد سالح الدبابات  
  .تعهدت بحماية تفوق اسرائيل عسكريا اال ان اسرائيل قلقة من الصفقة

  ١٠/٧/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية
  
  »مافي مرمرة«عتذار لتركيا عن الهجوم على سفينة  تجدد رفضها اإل"إسرائيل" .٢٠

ود باراك دعـوة رئـيس الـوزراء        رفض وزير الدفاع اإلسرائيلي ايه    :  رويترز –القدس المحتلة، أنقرة    
مافي «التركي رجب طيب أردوغان الى تل أبيب لتقديم اعتذار الى أنقرة عن الهجوم الدموي على سفينة                 

  .التركية التي كانت متجهة الى قطاع غزة العام الماضي» مرمرة
يل تـصرفت   إن إسـرائ  ) ستقول(لجنة بالمر   ) في رأيي . (إسرائيل لم ترتكب أي جريمة    «وقال باراك إن    

 .»واستخدام القوة في تلك الظـروف مبـرر       . وقف السفن قانوني  . الحصار قانوني . وفقاً للقانون الدولي  
  .وتوقع باراك أن يبرر تحقيق األمم المتحدة حول الهجوم تصرفات إسرائيل

  ١٠/٧/٢٠١١، الحياة، لندن
  
   تقديم اعتذاردون" األسطول"تل أبيب تطالب أنقرة بإيجاد صيغة مناسبة إلنهاء أزمة  .٢١

أكد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، على موقف حكومته الرافض مبدأ االعتذار             : الناصرة
ودعا أيالون، خالل مشاركته في ندوة أقيمت في تل أبيب           .)١(االعتداء على أسطول الحرية     لتركيا بشأن   

د صيغة توافقية مناسبة لكل من أنقرة وتـل         ، الحكومة التركية إلى إيجا    )٩/٧ (]أمس [صباح اليوم السبت  
  .أبيب؛ بحيث تضمن إنهاء األزمة الدبلوماسية بين الطرفين وتحسين مستوى العالقات الثنائية بينهما

  ٩/٧/٢٠١١قدس برس، 
  
  المهاجرون الروس األكثر تطرفاً وكراهية للفلسطينيين: إخباريتقرير  .٢٢

” اإلسـرائيليين “يلة عقدين أن المهاجرين الروس هم أكثر        اكد بحث أكاديمي واسع امتد ط     : القدس المحتلة 
وتفيد دراسة أشرف عليها محاضر علم االجتماع في جامعة حيفـا داخـل             . تطرفاً وتأييداً لألفكار الفاشية   

 وما بعـد مـن االتحـاد        ١٩٩٠ البروفسير ماجد الحاج أن ثلثي المهاجرين الذين قدموا في           ٤٨أراضي  
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كما يؤيد نـصف المـستطلعين      . ” خطر على أمن إسرائيل   “أن فلسطينيي الداخل    السوفييتي سابقاً، يرون    
  . حتى لو تبرأ من المبادئ الديمقراطية” قوياً كاريزمياً“قائداً 

الحاج عميد البحث العلمي في الجامعة ومعد الدراسة سوياً مع أولينا باجنو قال إن المهـاجرين الـروس                  
الحتفاظهم بتقاليدهم الروسـية    ” في البيت “كأنهم  ” إسرائيل“ن في   والبالغ عددهم نحو مليون نسمة يشعرو     

منهم متأكدون من أنهم سيبقون في الكيان       % ٦٢ويتضح أن   . غير أنهم ما زالوا مستعدين لمغادرة الكيان      
ويفـضلون  ”” اإلسرائيلية“بوتقة الصهر   “ما يعني أنهم ما زالوا مجتمع مهاجرين يرفضون االنصهار في           

ويـشير الحـاج أن الدراسـة تظهـر أن المهـاجرين الـروس مـصابون                 .افتهم األصلية االحتفاظ بثق 
منهم للعمل من أجل خفض عدد فلسطينيي الداخل الذين يـشكلون اليـوم             % ٥٥ويدعو  ” اإلسالمفوبيا”ب
  . ” الترحيل”هي كلمة ملطفة ل” التقليل“موضحاً أن )  ماليين نسمة٧نحو (من سكان الكيان % ١٧

ء فقط مشاركة المواطنين العرب في صناعة قرارات تتعلق بمستقبل األراضي المحتلـة             ويؤيد ثلث هؤال  
فقط يبدون استعدادهم   % ٧منهم إنهم ال يشعرون بالراحة وهم بجوار عرب فيما          % ٤٤ ويقول   ٦٧عام ، 

  . للعيش مع العرب والمسلمين 
لهـؤالء المهـاجرين روسـية     عاماً على هجرتهم ما زالت الوجهة المركزية ٢٠ويوضح الحاج أنه بعد   

فكرياً وسلوكياً ويدلل على ذلك باإلشارة إلى أن الروسية هي لغة االتصال األساسية بيـنهم والـصحف                 
  .الروسية هي منبر التخاطب العام بينهم 

فقط يتحدثون العبرية بهذه الحالـة      % ١منهم الروسية لغة التخاطب مع اآلخر الروسي و       % ٧٧ويستخدم  
  . الصحف العبرية % ١٧نهم الصحف الروسية فقط وم% ٥٤فيما يقرأ 

ويؤكد البحث أن الثقافة السياسية السوفييتية ما زالت تميز هؤالء المهاجرين فتؤيـد أغلبيـتهم الـساحقة                 
ويدلل البحث على تفاقم توجهاتهم اليمينية المتطرفة حيث        . قائداً كريزماتياً قوياً وغير ديمقراطي      %) ٩٠(

منهم  % ١٣ سنوات، فيما يبدي     ١٠قبل  % ٢٥عادة الجوالن المحتل لسوريا مقابل      فقط منهم إ  % ٥يبدي  
  . قبل عقد % ٣٧الموافقة على أي تنازالت في الضفة الغربية لقاء سالم مع الفلسطينيين مقابل 

  ١٠/٧/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  تعاني أزمة مالية خانقة" االونروا"": أوتشا" .٢٣

تقرير اسبوعي أصدره أمس مكتب     ، أن    غزة  من فتحي صباح ، عن   ١٠/٧/٢٠١١،  الحياة، لندن ذكرت  
الوكالة تعـاني مـن     "قال إن   ) أوتشا(تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي المحتلة التابع لألمم المتحدة          

نقص في تمويل برامج التدخل الطارئ التي تُشرف عليها، ما أدى إلى تضرر الخدمات التي تقدمها لمـا                  
  ".مليون الجئ فلسطيني في غزة ١,١يزيد على 

خفـض عـدد المـستفيدين مـن        "اعتمدت خطة تقشف اضطرت معها الى       " اونروا"وأضاف التقرير أن    
  ". الف مستفيد٧٠٠من مجمل "منذ مطلع الشهر الجاري "  ألف مستفيد١٢٠المساعدات الغذائية بحوالى 

صة لبرنامج خلق فرص عمل، الذي      اونروا قلصت خالل األسابيع األخيرة موازنتها المخص      "وأوضح أن   
اونروا لم تعد قادرة    "وأشار الى أن     ".يوفر ما يقرب من ثالثة آالف وخمسمئة وظيفة شهرياً بمقدار الثلث          

على دعم قطاعات الزراعة وصيد األسماك والصحة، كما خفضت عدد المتعهدين الموقتين الذين يقدمون              
  ". في المئة٢٠الخدمات لمنشآتها بحوالي 

 شيكل، التـي تقـدم    ١٠٠البالغة  " العودة إلى المدرسة  " شملت التقليصات وقف المساعدات المالية لـ        كما
  .لمساعدتهم في شراء األغراض التي يحتاجونها" اونروا"لكل طالب من طالب مدارس 
 أطلقـت نـداء   "إن المنظمة الدوليـة     " الحياة"عدنان أبو حسنة لـ     " اونروا"وقال المستشار االعالمي لـ     

غيـر  ( مليون دوالر للموازنة الطارئة      ٣٠٠استغاثة عاجالً مطلع العام الجاري طلبت فيه تقديم أكثر من           
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هنـاك عجـزاً فـي      "وأضاف أبو حسنة أن     ".  مليوناً ١٥٠، ثم قلصت المبلغ قبل أشهر عدة الى         )العادية
  ". مليون دوالر٣٥الموازنة الطارئة بقيمة 

خفض المساعدات اإلنـسانية    "إلى  " اونروا"تمر هذا العجز فستضطر     إنه في حال اس   " اوتشا"وقال تقرير   
) اكتـوبر (المقدمة لجميع المستفيدين، ووقف برنامج خلق فرص العمل بالكامل بحلـول تـشرين األول               

  ".المقبل
 مليون دوالر لمشاريعها في الـضفة    ٧٣ضمن برنامجها الطارئ أكثر من      " اونروا"وكان مقرراً أن تنفق     

  . مليون دوالر لمشاريعها في القطاع٢٥٠نحو الغربية، و
 مليون دوالر، تعاني أيضاً من عجز       ٦٠٠الموازنة العادية الونروا تبلغ أكثر من       "وأوضح أبو حسنة أن     

  ".تتم تغطية العجز في الموازنة العامة حتى نهاية العام الجاري"وتوقع أن ". فيها
الـسعودية  "، الفتاً الـى أن      "المئة من الموازنة العامة    في   ٢الدول العربية ال تدفع سوى      "وأشار الى أن    

  ". مليون دوالر العادة االعمار في البرنامج الطارئ٧٠دفعت نحو 
عدنان أبو حسنة نفى  تغيير الوكالة       ، أن    رائد أبو جراد   ، عن   ٩/٧/٢٠١١،  الرسالة، فلسطين وأضافت  

أكد أبو حسنة في تصريح إذاعـي عـصر   و .السمها، مبينا أن ما حدث مجرد تجديد على الشعار الحالي   
   .ستبقى مالزمة لشعار الوكالة" تشغيل الالجئين الفلسطينيين"السبت أن عبارة 

  
   بعدم شرعية الجدار الفاصل "العدل الدولية" لقرار السابعةالذكرى بمواجهات مع االحتالل  .٢٤

 واالفلـسطينيين أصـيب    عشرات   ، أن  رام اهللا  ب من يوسف الشاي ، عن   ١٠/٧/٢٠١١،  الغد، عّمان  ذكرت
بحاالت اختناق شديد، جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، مسيرة تضامنية مع نـشطاء سـالم                

  .ومتضامنين أجانب، على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام اهللا والقدس
ـ            سابعة الستـصدار   واحتشد عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب قرب حاجز قلنديا في الذكرى ال

، ودانـت إقامـة جـدار       ٢٠٠٤فتوى الهاي التي أقرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز للعام             
وقمع جنود االحتالل المسيرة بإطالقهم قنابـل الغـاز         . الفصل العنصري في األرض الفلسطينية المحتلة     

كين ما أدى إلى إصابة العـشرات مـنهم         المسيل للدموع واألعيرة النارية المغلفة بالمطاط باتجاه المشار       
  .بحاالت اختناق شديد

واعتبر أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي قرار محكمة العدل الدولية في الهاي مـن أهـم                 
القرارات القضائية في تاريخ القضية الفلسطينية، لما تضمنه من تأكيد على عـدم شـرعية االسـتيطان                 

  .جراءات اإلسرائيلية في القدس المحتلةوجدار الفصل العنصري واإل
القرار ترك أثرا كبيرا على تحول الرأي العام الدولي ضد جدار الفصل العنصري نتيجة النـضال                "وقال  

الشعبي الجماهيري وحركة التضامن الدولية ووفر للشعب الفلسطيني أداة مهمة لمواجهة الجدار إن أحسن              
  ".استخدامها

نكرت لقرار الهاي وواصلت البناء في جدار الفصل العنصري ال يمكن وقفها            وأضاف أن إسرائيل التي ت    
إال بعملية متضافرة تشمل إسناد النضال الجماهيري الشعبي وتعزيز صمود مناطق النضال والفعاليـات              

  .ضد الجدار بالتوازي مع حركة التضامن الدولية
لمسيرة، أن مـا جـرى فـي المطـارات          من جانبهم، أكد عدد من المتضامنين األجانب المشاركين في ا         

األوروبية من منع المشاركين في حركة التضامن الدولية من الوصول إلـى فلـسطين للمـشاركة فـي                  
  .مسيرات ذكرى فتى الهاي، مخالف لكافة أعراف ومواثيق حقوق اإلنسان، وحرية التعبير عن الرأي

، وكاالت األنبـاء  ، وعن    المحتلة القدسمن  جمال جمال   ، عن   ١٠/٧/٢٠١١،  الدستور، عّمان وأضافت  
في قرية النبي صالح، خرج المئات في مسيرة سلمية عند مدخل القرية للمطالبة برحيل المـستوطنين                أنه  

وتمكين أهالي قريتي النبي صالح ودير نظام من الوصول إلى عين الماء التي سيطر عليها المستوطنون                
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م اإلجراءات السرية التي قال منظمو المـسيرة أنهـم          ورغ. بقوة السالح تحت حماية الجيش اإلسرائيلي     
اتبعوها، إال أن قوات االحتالل كانت تنتظر الحافالت التي اقلت المتظاهرين، وما أن ترجل المتظاهرون               

  .من الحافالت حتى باغتتهم قوات االحتالل بإطالق كثيف لقنابل الغاز والصوت
ن في القدس المحتلة وخاصة في سلوان ومخـيم شـعفاط           واعتقلت شرطة االحتالل عدداً كبيراً من الشبا      

 سنوات بعـد    ٧وراس العامود وحي الطور بالقدس، من بينهم ثالثة قاصرين وكذلك طفل يبلغ من العمر               
وأفادت والدة الفتى سالمة أبو الهوى أن عناصر مـن شـرطة            . االعتداء عليهم جميعاً بالضرب المبرح    

تدوا بالضرب عليها وعلى أبنائها داخل المنزل، مضيفة أنهـم اقتـادوا            االحتالل اعتقلوا ابنها بعد أن اع     
  .للتحقيق معه" المسكوبية"نجلها الكفيف إلى مركز 

كما اكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين إن قوات االحتالل صـعدت مـن إجراءاتهـا                
ت خـالل الـشهر الجـاري    العسكرية بحق قرية حوسان الواقعة جنوب بيت لحم، وشنت حملة اعتقـاال           

 طفال قاصرا من القرية في حملة مشابهة الى حد كبير لتلك التي تم تنفيذها               ٣٠والمنصرم اعتقلت خاللها    
  . في سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة

  
   طفالً في حوسان٣٠جيش االحتالل يعتقل : وزارة شؤون األسرى والمحررين .٢٥

در عن وزارة شؤون األسرى والمحررين بأن قرية حوسان جنوب بيت لحم تحولت              أفاد تقرير صا   :غزة
الى قرية منكوبة على يد قوات االحتالل بسبب حملة االعتقاالت المتواصلة خالل شهري يونيو ويوليـو                

 طفال تم اعتقالهم من القرية      ٣٠وقال التقرير إن    . الجاري واستهداف اعتقال ومالحقة األطفال القاصرين     
ى يد جنود االحتالل بتهمة رشق الحجارة ومقاومة المستوطنين، وأن جميع األطفال قد حقق معهم في                عل

  .سجني عتصيون وعوفر
 وحسب محامي وزارة األسرى حسين الشيخ الذي التقى مع األطفال المعتقلين في سجن عتصيون، فـإن                

وقال األطفال فـي    . ل وبطريقة مفزعة  جميع األطفال اعتقلوا بعد مداهمات ليلية لمنازلهم في منتصف اللي         
شهاداتهم أنهم تعرضوا للضرب والتنكيل خالل اعتقالهم على يد الجنود، وتعرضوا لتحقيق قاس في سجن               

  .عتصيون
  ١٠/٧/٢٠١١، البيان، دبي

  
  شرق مدينة غزة" للباطون" تدمر مصنعا اإلسرائيليطائرات االحتالل  .٢٦

 اليوم األحد، مصنعا شرق مدينة غزة، مـا أدى لتـدميره            إسرائيلية، فجر ' ١٦إف  'قصفت طائرة   : غزة
أطلقت صاروخا باتجاه مـصنع للبـاطون   ' ١٦إف'وقال شهود عيان بأن طائرة الـ. واشتعال النيران فيه  

يعود لعائلة حسنين، يقع في محيط جبل الريس بحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال                  
ر في المنازل المجاورة، مشيرا إلى أن سيارات اإلسـعاف والـدفاع المـدني              النيران فيه، وإلحاق أضرا   

  .هرعت إلى المكان دون أن يبلغ عن إصابات
  ١٠/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   بالضفة الغربية االحتالل يضع عالمات لتحديد مسار الجدار في الولجة .٢٧

عين جويزة في قرية الولجة شـمال        شرعت قوات االحتالل امس، بوضع عالمات في منطقة          :بيت لحم 
غرب بيت لحم، لتحديد مسار جدار الضم والفصل العنصري، وأشجار الزيتون التي ستقتلعها عند البـدء                

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي الولجة عادل األطرش أن قوات االحتالل وضعت تلك العالمات               .بإقامته
ولفـت إلـى أن    .دار على أراضي عين جويزةمن أجل تجريف األراضي بهدف استكمال بناء مقطع الج 

 متـرا،   ٧٥ إلى   ٢٥ كم وبعرض يتراوح ما بين       ٦الجدار الذي تنوي سلطات االحتالل إقامته يبلغ طوله         
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 آخر، ومن ضمنها قطعـة      ١٩٨٥ دونم، وعزل    ٥٠٠مؤكدا أن إقامة الجدار ستؤدي إلى االستيالء على         
  . عام١٥٠٠حو التي يقدر عمرها بن" زيتونة البدوي"أرض فيها 

  ١٠/٧/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  األسير التميمي يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع زوجته االسيرة .٢٨

أفاد محامي وزارة شؤون األسرى فادي عبيدات أن األسير نزار التميمي بدأ إضـرابا مفتوحـا                : رام اهللا 
بئر السبع، وذلك تضامنا مع زوجته      –سجن ايشل    في   ٦/٧/٢٠١١عن الطعام منذ يوم األربعاء الماضي       

األسيرة أحالم التميمي التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ عشرة أيام احتجاجـا علـى عـدم         
السماح لها بزيارة زوجها واالعتداء عليها وإجبارها على التفتيش العاري وعقابها في زنـازين العـزل                

  .االنفرادي في سجن الشارون
  ١٠/٧/٢٠١١، جديدة، رام اهللالحياة ال

  
   في بريطانياالشيخ رائد صالحتظاهر اآلالف في الناصرة احتجاجا على اعتقال  .٢٩

في المظاهرة القطريـة فـي مدينـة        ) السبت(شارك اآلالف من فلسطينيي الداخل عصر امس        : رام اهللا 
ات البريطانية للشيخ رائد    الناصرة التي نظمتها الحركة اإلسالمية في الداخل احتجاجا على اعتقال السلط          

ضـمن سلـسلة    " كلنا رائد صـالح   " وتأتي هذه التظاهرة تحت عنوان       .صالح رئيس الحركة اإلسالمية   
وألقى محمـد زيـدان      .في لندن " شيخ األقصى "خطوات اتخذتها الحركة اإلسالمية احتجاجا على اعتقال        

متابعة الى السفير البريطـاني حيـث أبلغهـم         رئيس لجنة المتابعة العليا كلمة أشار فيها الى زيارة وفد ال          
السفير أن الشيخ رائد قام بأمر غير الئق فقام الوفد بسؤاله عن األمر، اال انه لم يجب عن ذلـك األمـر                      

من جهته، أكد عضو الكنيـست جمـال زحالقـة ان            .الذي استهجنه الوفد مؤكدا انه عذر أقبح من ذنب        
اعتقال الشيخ صالح جاء بنتيجة عكسية حيث ان االعتقال قدم خدمة لتعريف األمم وخصوصا الـشعب                
البريطاني بقضية المسجد االقصى والقدس والقضية الفلسطينية، والمالحقات االسرائيلية للقيادات العربية           

  . في الداخل
  ١٠/٧/٢٠١١، هللالحياة الجديدة، رام ا

  
   دونم من أراضي الضفة خالل أسبوع لصالح مشاريع استيطانية٦٠٠مصادرة : تقرير .٣٠

، النقاب عـن    "المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان      "كشف تقرير صادر عن     : رام اهللا 
نابلس وقلقيليـة  قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي باالستيالء على نحو ستمائة دونم من أراضي محافظتي          

بشمال الضفة الغربية المحتلة وغربها، خالل األسبوع الماضي، لصالح مشاريع التوسع االستيطاني فـي              
  .المنطقة

نسخة عنه، فقد عمـدت     " قدس برس "، وتلقت   )٩/٧(وبحسب معطيات التقرير، الذي صدر اليوم السبت        
 دونم من أراضي    ٤٠٠ة ما يزيد عن     سلطات االحتالل خالل األسبوع الماضي، إلى تجديد قرار مصادر        

المقامـة علـى    " أورانيـت "قرية عزون عتمة بجنوب محافظة قلقيلية، لصالح مشاريع توسيع مستوطنة           
                أراضي القرية، فضالً عن مخطط استغالل جزء من األراضي المصادرة إلقامة مقطع من جدار الـضم

ي دونم مزروعة بأشجار الزيتون المثمـرة       والتوسع العنصري عليها، مما سيؤدي إلى عزل أكثر من ألف         
  .المحيطة بالقرية من جهاتها األربع

 دونماً من أرض قرية قريوت بـشرقي        ١٨٩وفي محافظة نابلس، فقد استولت الحكومة اإلسرائيلية على         
وشق طريق إلحـدى البـؤر االسـتيطانية        " علي"المدينة، لغايات بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة         

  .ي المنطقةالقائمة ف
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الجاري، إلـى قيـام وزيـر       ) يوليو(وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين الثاني والسابع من تموز            
بيتـار  " وحدة استيطانية جديدة في مـستوطنة        ٣٠٠الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك باإليعاز رسمياً ببناء        

 ٤٠، فـضالً عـن      )ة الغربية جنوب الضف (المقامة على أراضي جنوب غرب محافظة بيت لحم         " عيليت
  .بجنوب المدينة" أفراتا"وحدة إضافية في مستوطنة 

  ٩/٧/٢٠١١قدس برس، 
  
  يسلمان الدفعة األولى من األدوية العاجلة " البنك اإلسالمي"و" األعمال الخيرية: "غزة .٣١

 األولى ، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدفعة)٨/٧(سلمت هيئة األعمال الخيرية، أمس الجمعة : غزة
من األدوية العاجلة، التي رصيدها صفر في المستودعات المركزية، وذلك بحضور أعضاء من اللجنة 

وقال عماد الحداد، مدير مكتب هيئة  .الخاصة بالمشروع وممثل عن دائرة التعاون الدولي بالوزارة
من هيئة األعمال األعمال الخيرية اإلماراتية في قطاع غزة، أن هذا المشروع جاء بتمويل مشترك 

 ووزارة WHOالخيرية والبنك اإلسالمي للتنمية بجدة ويجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
  . ألف دوالر أمريكي٦٠٠الصحة الفلسطينية وبميزانية بلغت 

  ٩/٧/٢٠١١قدس برس، 
  
  المنطقة بر عملية السالم تواجه منعطفا خطيرا سيزيد من حدة العنف والتوت: العاهل األردني .٣٢

استعرض الملك عبداهللا الثاني خالل مشاركته في جلسة حوارية في ملتقى صن فالي :  بترا–ايداهو 
االقتصادي المنعقد في والية ايداهو األميركية األوضاع السائدة في الشرق األوسط، والخطوات التي 

  .مجاالتيعمل األردن على تنفيذها لتعزيز مسيرة اإلصالح والتحديث في مختلف ال
وبين خالل الجلسة، التي حضرتها جاللة الملكة رانيا العبداهللا، أن عملية السالم تواجه منعطفا خطيرا 
سيزيد من حدة العنف والتوتر في المنطقة ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إلزالة العراقيل التي 

ضات وصوال إلى حل عادل وشامل تعترض عودة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى طاولة المفاو
  .للقضية الفلسطينية، التي ال تزال تشكل جوهر الصراع في الشرق األوسط

وجدد التزام األردن بالعمل المتواصل من أجل تحقيق السالم في المنطقة، داعيا الواليات المتحدة إلى 
وضات التي تعالج جميع االستمرار بالقيام بدور فاعل ومؤثر لمساعدة طرفي الصراع الستئناف المفا

 وفق حل ١٩٦٧قضايا الوضع النهائي، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
  .الدولتين

  ١٠/٧/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  لمساسه بقرارات الشرعية الدولية" األونروا"األردن يرفض تغيير مسمى  .٣٣

وكالة األمم المتحدة إلغاثة "نية رفضها تغيير مسمى أكدت الحكومة األرد: الدين نادية سعد -عمان 
وقالت  .، لمساسه بقرارات الشرعية الدولية)"األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

، "تغيير اسم األونروا أمر مرفوض، ألنه يمس بقرارات الشرعية الدولية"دائرة الشؤون الفلسطينية إن 
 يعترف إال باالسم المعتمد بقرار تأسيس الوكالة الصادر عن الجمعية العامة لألمم األردن ال"مبينة أن 

  ".١٩٤٩ للعام ٣٠٢المتحدة رقم 
الموقف األردني "وأضافت، على لسان مستشارها القانوني مدير شؤون المخيمات ناجح العقرباوي، أن 

تمرار عملها باعتبارها تشكل واضح بشأن رفض المساس بالمهام الموكلة إلى األونروا، وبضرورة اس
  ".حافظة مهمة لحقوق الالجئين الفلسطينيين في أروقة األمم المتحدة خاصة، والمجتمع الدولي عامة
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وبين العقرباوي، الذي يرأس الوفد األردني إلى اجتماعات المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول 
تنظر بقلق عميق لألزمة المالية لألونروا وتراجع الحكومة األردنية "العربية المضيفة بالقاهرة، أن 

  .  ماليين دوالر١٠٥ بنحو ٢٠١١، في وقت تقدر فيه ميزانيتها العادية للعام "خدماتها
  ١٠/٧/٢٠١١الغد، عمان، 

  
   مع األسرى األردنيين في سجون االحتالل  تضامناًًاعتصام: األردن .٣٤

قوقيين والحزبيين وأهالي أسرى أردنيين في اعتصم عشرات من النقابيين والح: غادة الشيخ-عمان
المعتقالت اإلسرائيلية أمام مقر الصليب األحمر عصر أمس، تضامناً مع األسرى األردنيين في سجون 

وجاءت الوقفة التضامنية، التي نظمتها اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين  .االحتالل اإلسرائيلي
وان المسلمين، تزامنا مع ما مرت به األسيرة األردنية أحالم األردنيين ولجنة األسرى في جماعة اإلخ

التميمي األسبوع الماضي من انتهاك إلنسانيتها بعد تعرضها العتداء من قبل سجانات في سجن 
  .إبان رفضها سياسة التفتيش العاري" هشارون"

  ١٠/٧/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  ية الشهر الجاري وتركيا نها"إسرائيل"تجدد المحادثات بين : مصدر تركي .٣٥

، لجنة التحقيق في مجزرة أسطول الحرية األول التابعة لألمم المتحدة، "لجنة بالمر"قال ممثل تركيا في 
إنه بالرغم من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات بين " حرية"أوزدام سانبيرك، لصحيفة 

يوليو، في / نهاية الشهر الجاري، تموزإسرائيل وتركيا، فإن الطرفين سيجددان المحادثات بينهما في 
وجاء أنه من المتوقع أن تكون جولة المحادثات المرتقبة بين إسرائيل وتركيا في  .محاولة إلنهاء األزمة

  .نيويورك، إال أنه لم يتم تحديد موعدها بدقة بعد
  ٩/٧/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
  إعادة تشغيل معبر رفح  .٣٦

ت المصرية، السبت، إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي أمام قررت السلطا:  محمد سليم سالم-رفح 
وأكد مصدر . حركه العبور من الجانبين المصري والفلسطيني، بعد إغالقه يوم الجمعة للعطلة األسبوعية

مصري مسؤول، أن عشرات الفلسطينيين باشروا العبور في االتجاهين، وأن حافالت مصرية وأخرى 
وانتقد مصدر أمنى مصري رفيع المستوى  . يين من وإلى قطاع غزةفلسطينية تقوم بنقل الفلسطين

تصريحات نسبت لمسؤولين فلسطينيين في الحكومة المقالة بقطاع غزة، حول قيام مصر بوضع معوقات 
إن مصر قدمت تسهيالت كبيرة إلى : وقال المصدر .أمام عبور الفلسطينيين خالل معبر رفح الحدودي

 ٧٠٠ مسافر إلى أكثر من ٣٠٠عكست في زيادة أعداد العابرين لمعبر رفح من األشقاء الفلسطينيين، ان
مسافر في اليوم الواحد، أي ضعف العدد تقريباً، وذلك بعد زيادة ساعات العمل، وتوفير أطقم أضافية من 
 .العاملين لتسهيل عملية العبور، وزيادة أيام العمل بالمعبر من خمسة أيام إلى ستة أيام في األسبوع

أضاف المصدر أن مصر لن تقبل بعبور أشخاص إلى البالد من دون فحص هوياتهم، وهذا النظام و
  .معمول به بجميع دول العالم

 ١٠/٧/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  "الموساد"تمديد حجز جاسوس : مصر .٣٧
يل المتهم ايالن غراب” اإلسرائيلي“أفاد مصدر قضائي بأن النائب العام المصري قرر، أمس، تمديد حجز 

 يوماً على ١٥سيبقى في السجن االحتياطي لمدة “وقال المصدر إن غرابيل  .”إسرائيل“بالتجسس لحساب 
  . ”ذمة التحقيق

  ١٠/٧/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  مدير أكاديمية شرطة دبي يبحث التعاون مع القنصل الفلسطيني .٣٨

طة دبي، في مكتبه صباح أمس، قاسم محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شر. د استقبل اللواء: دبي
وتم خالل اللقاء الذي حضره المقدم سلطان علي  .صالح رضوان، القنصل العام لدولة فلسطين بدبي

خميس الشامسي، مدير إدارة العالقات العامة، والرائد ناصر محمد محسن، مدير مكتب ضمان الجودة، 
  .، وتعزيز العالقات األخوية بين الجانبينتبادل األحاديث الودية، وبحث آفاق التعاون المشترك

 ١٠/٧/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  تجتمع في واشنطن غداً لبحث عملية السالم" الرباعية" .٣٩

 غدا االثنين اجتماعا في األوسطتعقد اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق :  وكاالت- جمال جمال
 المقبل بين أيلولة كبيرة في االمم المتحدة في واشنطن يعتبر من محاوالتها االخيرة لتفادي اي مواجه

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية االميركية فيكتوريا نوالند الجمعة ان .  والفلسطينيينإسرائيل
االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون ونظيرها الروسي 

 خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون سيستعرضون وجهات نظرهم سيرغي الفروف وكذلك وزيرة
ويبدو ان الهدف في حده االدنى ما يفسر تأخير . ويفكرون في خطوة الحقة من اجل عملية السالم

لكن غيابا تاما الي تحرك سياسي . الواليات المتحدة لهذا االجتماع بذريعة ان شروط النجاح لم تتوافر
  .يبدو مستحيال

ذلك يستحق اذن العناء، "، مضيفة "هناك قلقا بشأن ايلول"قرت المتحدثة باسم الخارجية االميركية بان وا
قبل ان يذهب كثيرون في عطلة، بان تبحث اللجنة الرباعية الجهود الدبلوماسية التي قمنا بها مع 

الى استئناف ) رائيليينواإلسالفلسطينيين (ولترى ما يمكننا ان نفعله معا لدفعهم ) المعنيين (األطراف
فيما ترغب اشتون من " تحديد اطر حل"وعبر الفروف عن امله ان يتمكن االجتماع من ". المفاوضات
  .بين مواقفهما" اعالن يساعد االسرائيليين والفلسطينيين على تقليص الهوة"جهتها في 

  ١٠/٧/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  "إسرائيل"إذا توانى عن حماية أمن  صوات اليهود في أمريكا يهدد أوباما بأاللوبي اإلسرائيلي .٤٠

 في الواليات المتحدة باستخدام "إسرائيل"ـلوحت المنظمات اليهودية الموالية ل:  حنان البدري-واشنطن 
نفوذها االنتخابي لحرمان الرئيس باراك أوباما من الفوز بفترة رئاسية ثانية إذا توانى عن حماية أمن 

ر مطلعة في واشنطن، إن قراري مجلس الشيوخ والنواب باإلجماع، بتهديد وقالت مصاد .”إسرائيل“
الفلسطينيين بعواقب وخيمة إذا توجهوا إلى الحصول على اعتراف بالدولة من الجمعية العامة لألمم 

كبرى المنظمات اليهودية األمريكية الموالية ” إيباك“أيلول المقبل، كتبتهما / المتحدة في سبتمبر
وقال إليوت إبراهام مسؤول مجلس األمن األمريكي السابق في إدارة الرئيس السابق جورج  .”إسرائيل”ل

دبليو بوش، الذي يعد من صقور المحافظين الجدد والتيار المسيحي  الصهيوني، إن منظمة التحرير 
  ."إسرائيل"الفلسطينية تسير باتجاه يؤكد أنها غير جادة في المفاوضات مع 

 ١٠/٧/٢٠١١ الخليج، الشارقة،
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  أميركا تطالب باستقالة ريتشارك فولك .٤١

 طالبت الواليات المتحدة أمس األول مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األراضي :رويترز - جنيف
في مدونته ” معادياً للسامية“الفلسطينية ريتشارك فولك، باالستقالة بسبب نشره رسماً كاريكاتيرياً اعتبرته 

  . شبكة اإلنترنت، على الرغم من أنه سحبه في وقت الحقاإللكترونية على 
واعتذر فولك نفسه عن نشر رسم كاريكاتيري للرسام األردني من اصل فلسطيني عماد حجاج، يظهر 
كلباً يرتدي قلنسوة إسرائيلية باللونين األبيض واألزرق وكسوة عليها الحروف األولى من اسم الواليات 

وهو يلتهم عظاماً بشرية، في حين يتبول على شخص كتب ) SA( اإلنجليزية المتحدة األميركية باللغة 
  . ”العدالة العمياء“عليه عبارة 

وذكرت رئيسة البعثة الدبلوماسية األميركية لدى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف 
 وُأدين بأقوى الكلمات أحسست باالشمئزاز من الرسم،“إيلين دوناهوي في بيان أصدرته بهذا الشأن 

نأمل في أن يستقيل، بالنظر إلى أن “وخلصت إلى القول . ”التعليقات والمواد المنشورة في مدونة فولك
  . ”استمراره كحامل لتفويض من األمم المتحدة يمثل آفة أصابت نظام األمم المتحدة

  ١٠/٧/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
  
  األمم المتحدة تؤجل نشر تقرير بالمر .٤٢

 أجلت األمم المتحدة نشر تقرير كلفت بإعداده لجنة خاصة برئاسة بالمر للتحقيق في : رويترز- لقدسا
وذلـك لمنح  .»مافي مرمرة«الهجوم الدامي الذي شنته مجموعة كومـاندوس إسرائيلية على سفينة 

التقرير الخميس أو وكان مقرراً نشر هذا . ناقشات بين تركيا وإسرائيل مزيداً من الوقت على ما يبدومال
  .الجمعة الماضيين

  ١٠/٧/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  لفرض قرار إزالة جدار الفصل " سلطة تنفيذية عالمية"مبادرة أوروبية تطالب بـ .٤٣

سلطة تنفيذية عالمية قادرة على "، بإيجاد "المبادرة األوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات"طالبت : الهاي
، المتعلّق بإزالة جدار الفصل العنصري الصهيوني في "لدولية في الهايفرض تنفيذ قرار المحكمة ا

  .الضفة الغربية المحتلة، في ظل ضرب سلطات االحتالل القرار وما جاء فيه بعرض الحائط
وذكّرت المبادرة، التي تتخذ من الهاي مقرا رئيسا لها، في رسالة بعثت بها إلى رئيس المحكمة الدولية 

ر ثماني سنوات على صدور قرار المحكمة بعدم شرعية الجدار الذي تقيمه السلطات في الهاي، بمرو
الصهيونية بقوة فرض األمر الواقع على أراضي المواطنين الفلسطينيين المحتلة في الضفة الغربية، بما 

، األمر الذي أدى حتى اآلن إلى عزل ٢٠٠٢في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، منذ سنة 
  .ة مئات آالف المواطنين الفلسطينيين في قراهمومحاصر

النظر في اتخاذ "وحثّت الرسالة األمم المتحدة، وخاصة الجمعية العمومية ومجلس األمن، على 
اإلجراءات اإلضافية الالزمة إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار، واتخاذ اإلجراءات 

كمة الدولية في الهاي، بموجب القانون الدولي، كون هذه األزمة تشكل والتدابير الالزمة إلنفاذ قرار المح
  ".تهديدا لألمن والسلم الدوليين في الشرق األوسط

االمتثال لقرارات الشرعية الدولية "كما دعت المبادرة األوروبية إلى إلزام السلطات الصهيونية بـ 
  نصري فوق األراضي الفلسطينية، وكافة أعمال وبإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، وهدم جدار الفصل الع
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االستيطان والتهويد، خاصة في مدينة القدس الشرقية، وبإصالح جميع األضرار التي تسبب بها بناء 
  ".الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها

  ٩/٧/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  اني أوروبي يزور خيمة اعتصام النواب المقدسيين وفد برلم .٤٤

عن القدس المحتلة -استقبل النواب المقدسيون ووزير القدس السابق المهددون باالبعاد :  الدستور– القدس
 برفقة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة وزياد -بقرار من حكومة االحتالل

  .قدس الحقوقي وفدا برلمانيا أوروبيا يمثل االحزاب الشيوعية من اوروباالحموري من مركز ال
وطلب أعضاء الوفد من الحزب الشيوعي اليوناني رئيس الوزراء اليوناني أن يتبنى قرارا ودعم توجه 

 واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة جميعها من ٦٧إلخالء المستوطنات المقامة خارج حدود 
الغربية والجوالن السوري المحتل ومن مزارع شبعا، وبعودة الالجئين إلى ديارهم التي القدس والضفة 

  .هجروا منها ورفع الحصار عن الضفة الغربية وغزة، واإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين
  ١٠/٧/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  معيين كأذنةوتوظف جا% ٩٠تخفض عدد العاملين في برنامج البطالة بـ» األونروا«: تقرير .٤٥

 ٢٨«في غزة، جلس الالجئ محمد محمـود عـزارة   » األونروا« أمام مقر    : حسن دوحان  -حياة وسوق   
جدله مع موظفي برنامج البطالة ورجال األمن هنـاك         . وعلى وجهه مالمح غضب وحيرة ودهشة     » عاماً

  .وأخذ يشتم الفقر. كفاه حول رأسه. فجلس. سوى اليأس... لم يفض به إلى شيء
ـ      أربع   موظـف مـن    . وفجأة رن هاتفه النقـال    . »األونروا«سنوات قضى محمد على قوائم المنتظرين ب

عقـد العمـل فـي برنـامج البطالـة          . تعال بسرعة للمقر الرئيـسي    : والقضية. الوكالة كان على الخط   
  ...بانتظارك

بعد سـت   .. لراً فرصة عم  )ييييييـ(أخيـ.. البهجة انتقلت ألفراد األسرة   » عدوى«و.. طار محمد فرحاً  
  .سنوات عجاف ذبلت فيها أحالم ما بعد التخرج ببكالوريوس التعليم األساسي

وعنـدما  . وفي صباح اليوم التالي، استيقظ محمد مبكراً، وعلى جناح األمنيات انطلق نحو مقر األونروا             
ظن محمـد   . رالوظيفة الحلم كانت وظيفة آذن لثالثة أشه      . تسلّم أوراق عقد العمل، عقدت لسانه المفاجأة      

  .فحولوه للمدير.. أنا جامعي: قال للموظفين. أن خطأ ما قد وقع
قال » ال مجال للمقابلة  «. وعلى باب المدير وقف رجال أمن يحرسون هدوء المكان من مطالب المشتكين           

  .فرفعوا أيديهم. طلب واسطتهم لدى الحراس. عاد محمد للموظفين. الحراس
قبل الموظفون بعد أن استخدم مواهبه الـصوتية أن         . وفعال. فكر محمد » الصوت العالي قد يأتي بنتيجة    «
ولكـن  . هو اآلن في مدينـة غـزة      . ، فاكتشفوا أن عليه أن يراجع مسؤوال ما في خان يونس          »يناقشوه«
ونفر خفيفـا لخـان     . لم يضع هذا الغريق في بحر البطالة وقت الموظفين ووقته         . »الغريق يتعلق بقشة  «

  .ولكن ليس في قطاع غزة. » الخفيةفالرزق يحب«. يونس
  .أو ال شيء.. آذن: والنتيجة. وضاعت الطاسة.. المسؤول سلم محمدا لمسؤول

ولكن محمداً تزوج منذ عدة أشهر علـى        . محمد واحد من آالف الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل        
  .دير برنامج البطالةلو يعلم م... ورب األسرة صاحب حاجة. وبذلك، صار رب أسرة.. نفقة والده

» من جد وجـد   «. وعلى سلم الدرج قابل المدير    . عاد محمد لمقر األونروا، اجتاز التحصينات والحواجز      
  .وسمح محمد لنفسه بالتفاؤل... أليس كذلك؟ فالمدير أخيرا في مرمى األخذ والرد

  .ال تستعجل يا محمد فاألخذ والرد ليس من شيم المدير
  .قال المدير»  ترفضلك الحق في أن تقبل أو«
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  ..صار آذن مدرسة. وقبل محمد
  لماذا قبلت يا محمد؟

  !والوضع صعب صعب. الوالد عجوز في رقبته عشرة أفراد
مئات من  » أبطالها«و. حكاية محمد حدثت وتحدث   . ليست هذه حكاية من وحي القلم وال توهمات الخيال        

  ..تفاصيلوان اختلفت ال. المتقدمين لبرنامج البطالة في األونروا
  !أنت محظوظ.. لست فقيرا في غزة

فقد وصلت نـسبة    . أربعة من كل خمسة أفراد تشاهدهم فقراء      . ولكن تذكر . امش في شوارع قطاع غزة    
ولخدمة هؤالء الفقراء أنشأت وكالة األمم المتحدة لغـوث         . حسب آخر اإلحصائيات   % ٨٠الفقر هنا إلى    

ولكن الالجئين غير راضين    . بل عشر سنوات برنامجا للتشغيل    ق) األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    
وخصوصا بعد أن انخفضت    . وتتعلق أهم االنتقادات باختيار المستفيدين    . عن إدارة البرنامج وآليات تنفيذه    

  .خالل العام الماضي % ٩٠قدرة البرنامج بـ
ظـائف التـي يوفرهـا      ويروي عدد من العاطلين عن العمل قصصا عن استفادة متكررة للبعض من الو            

  .برنامج خلق فرص العمل، بينما لم يحصل آخرون على أية فرصة
وهي . نفين أحمد تخرجت منذ أكثر من عام ولم تحصل حتى اآلن على أي فرصة ضمن برنامج البطالة                

  .وتقول ان زميالت لها حصلن على أكثر من فرصة» عدم المساواة«تشتكي من 
كيف تحصل بعض الخريجات على عقود ألكثر مـن         « : وتتساءل.. جينوتطالب نفين بالعدالة بين الخري    

  .»سنة، وال تحصل زميالت لهن على أي شيء؟
يشار إلى أن برنامج خلق فرص العمل جزء بسيط من خدمات األونروا في قطاع غزة حيث يعيش نحو                  

  مليون الجئ يعتمد عدد كبير منهم على
ولكن خـدمات األونـروا تـشهد       .  وخدمات الصحة والتعليم   الوكالة كمصدر للمساعدات العينية والنقدية    

ويخشى الالجئون ان تتخلى األمم المتحدة عن مسؤولياتها تجاههم رغم          . تراجعاً مضطردا عمره سنوات   
  . عاما٦٣ان قرارها بعودتهم ما زال رهن أدراجها ملفا تراكم عليه غبار 

كثير من الالجئين، ولكن العمال غير المهرة       وفي ظل هذا الوضع، يشكل برنامج خلق فرص العمل أمال ل          
والخريجين الجامعيين على السواء يشكون من عدم حصولهم على فرصة ضمنه إال كل عامين أو ثالثـة                 
أعوام وأحيانا كثيرة أكثر من ذلك، األمر الذي يدفعهم للمطالبة بوضع حد زمني لشملهم في البرنامج مرة                 

  ..كل عام على األقل
إلى مـا يقـرب     » البطالة«نروا قلصت عدد فرص العمل ضمن برنامج خلق فرص العمل           يشار إلى األو  

 ألف فرصـة    ١٦ ألف فرصة عمل في الشهر الواحد باتت تقدم          ١٤العشر لهذا العام، فبعد أن كانت تقدم        
  .على مدار العام

حدة فـي    فردا ولم يحصل إال على فرصة وا       ١١من خان يونس يعيل     »  عاماً ٤٩«الالجئ كمال أبو جزر   
في كل مرة نسأل عن دورنا في برنامج البطالة، يردوا          «: ويقول. لمدة ثالثة أشهر فقط   » البطالة«برنامج  

علينا انه لم يأت، ويطالبوننا بتحديث بياناتنا، وكأن األمر مقصود حتى يقتصر االختيار علـى أشـخاص             
  .»الالجئين في األونرواالمفروض أن يتم االختيار وفق كشوفات .. بعينهم أو ممن لهم واسطات

وليمنحونا بعض االهتمام ويزيدوا لنـا      . المفروض أن يهتموا بشريحة العمال فهم األكثر فقرا       «: ويضيف
  .»مدة البطالة حتى نستطيع رعاية أطفالنا وتوفير لقمة العيش لهم

  لم احصل على أية فرصة
. ل انه لم يحصل على أية فرصـة       ويقو.  أفراد ٨يعيل أسرة من    »  عاماً ٣٥«الالجئ غسان مطر ادريس     

  .»عندما نعلم بضرورة تحديث طلباتنا نفاجأ بإغالق باب تقديم الطلبات وتحديثها«: ويضيف
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ويطالب ادريس باإلنصاف ويقول انه لن يتحقق إال باالعتماد على كشوفات الوكالة مثلمـا يحـدث فـي                  
السهل سقوط أسماء منهـا، أو إسـقاطها        توزيع المساعدات العينية، وليس على قوائم المتقدمين ألنه من          

يعلم المسؤولون في األونروا أن الكثير من الالجئين ال يملكـون أجـرة             «: ويضيف. بحجة عدم التحديث  
  .»الطريق للوصول إلى مقرها

، إال أنها تشكل أمال للفقـراء والمحتـاجين مـن           »البطالة«ورغم تباعد فرص برنامج خلق فرص عمل        
 لتوفير جزء من احتياجات أسرهم، مما يدفعهم للمطالبة بزيـادة مـدة البطالـة               الالجئين في قطاع غزة   

  ..المخصصة لهم أسوة بفئات الخريجين
رغـم قناعتنـا بـان      «: والذي يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد      »  عاماً ٣٨«ويقول الالجئ رياض زكي     

تباعدة حتى لمن يحصلون عليهـا،      البطالة ال تسد رمق وال تقدم حلوالً ألزماتنا ألنها تأتي على فترات م            
  .»ولكنها تساهم بعض الشيء في توفير جزء من احتياجات األسر

ودعا زكي إلى تطوير برنامج البطالة ليشمل أعدادا أكثر وألن يكون التوظيـف علـى أسـاس سـنوي                   
ة شـهور   ولمساواة فئة العمال بفئة الخريجين في المميزات ومدة البطالة فالعامل ال يحصل إال على ثالث              

هذا أمر غير منصف الن     «: والخريج يحصل على ستة شهور ولمرات متعددة، حسب زكي الذي أضاف          
  .»فئة العمال هم األكثر تضررا وفقرا واحتياجا وغالبيتهم يعيلون أسرا كبيرة

مبـدياً اندهاشـه    ! عن المعايير التي يتم اختيار المرشحين لوظائف البطالة بناء عليها؟         » زكي«وتساءل  
  ..»الكوسة«ستغرابه التباع أسلوب اقرب إلى نظام وا

لم احصل سوى على فرصة     «ويقول الالجئ شعبان عبد الرحمن الذي يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد             
دفعني ضيق الحال لبيع مصاغ زوجتي وجزء من أثاث منزلي، وتقدمت عدة            «: ويضيف. »بطالة واحدة 

خرى ضمن برنامج البطالة ولكن حتى اآلن لم احـصل          مرات لالونروا من اجل الحصول على فرصة أ       
  .»على شيء

  !ويشير عبد الرحمن إلى انه يتوجه لمقر األونروا كثيراً علهم يتعاطفوا معه دون جدوى
يتعامل بعض المسؤولين في األونروا مع الجميع على أنهم محترفو كذب، وباتوا ال يصدقون              «: ويضيف

  .»لتأكد من ظروفيأي شيء، ولكني ادعوهم إلى منزلي ل
   ألف١٦والوظائف ...  ألف طلب٣٠٠: األونروا

وبدورها تنفي األونروا وجود أي واسطة أو محسوبيات في عمليات التوظيف سواء في الوظائف العادية               
أو برنامج البطالة، ويقول مدير اإلعالم بالوكالة جمال حمد إن الوكالة تحـرص علـى عدالـة توزيـع                   

  .فراد وفق معايير محددة ومدروسةالمساعدات وتشغيل األ
هناك عدالة في توزيع فرص العمل والمساعدات من خالل اعتماد الطلبات حـسب االقدميـة،               : ويضيف

مؤكدا أن الطلبات تدخل ضمن نظام الحاسوب الذي يعمل على فرز الطلبات حسب التخصص والدرجـة                
  .جةالعلمية والمستوى ومكان السكن ويتم اختيار األكفأ حسب الحا

ويوضح حمد أن االونروا تشغل خريجي الجامعات كأذنة إلعطائهم فرصة عمل الن تخصصاتهم غيـر               
  .مدرجة ضمن الوظائف التي يوفرها البرنامج

 شيقل يتم استبعاد طلبـه إال       ٢٠٠٠إذا كان هناك فرد في العائلة يعمل ويتلقى راتبا يزيد على            «: ويوضح
دون أو طلبة جامعة أو حاالت مرضية فيتم اخـذ ذلـك بعـين              إذا كانت لديه ظروف صعبة أو لديه مقع       

  .»االعتبار
 ألف طلب مقدم للحصول على فرصة عمل ضمن برنامج خلـق فـرص              ٣٠٠لدينا اآلن قرابة    «: ويقول
 ألف فرصة عمل، ونعمل علـى       ١٨٥ من توفير    ٢٠٠١في قطاع غزة، وتمكنا منذ عام       ) البطالة(العمل  

  .»زيادة تلك الفرص
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 فرصة عمل ضمن البرنامج وسيصل العدد إلى        ٨٠٠٠ أن الوكالة وفرت خالل العام الجاري        ويؤكد حمد 
 فرصة عمل ضمن برنامجي التعليم الصيفي       ٩٣٠٠ فرصة عمل حتى نهاية العام، فيما تم توفير          ١٦٠٠٠

  .والعاب الصيف، مشيراً إلى تراجع الوكالة عن توفير فرص العمل هذا العام بشكل كبير
 ألف فرصة فـي الـشهر   ١٤ فرصة عمل وقمنا بزيادتها لتصل إلى نحو         ٧٠٠٠كنا نوفر   «: ويقول حمد 

لدينا أزمة، وهناك بعض الدول المانحة تراجع دعمها للوكالة         ... الواحد، ولكن الوضع المالي غير مستقر     
لمـال   مليون دوالر، وإذا لم نستطع تـوفير ا        ٨٢بعد األزمة االقتصادية العالمية، عندنا عجز يقدر بنحو         

  .»حتى نهاية العام سنعاني من أزمة كبيرة
ويؤكد حمد أن الوكالة ستنظر في موضوع توفير وظائف دائمة لمساعدة الحاالت الحرجة موضـحاً أن                

  .ملفات هؤالء األفراد تحت الدراسة اآلن إلعطائهم فرص عمل شبه دائمة ومناسبة
 العمال غير المهـرة الـذين ال يمتلكـون    ويقول إن البرنامج يقدم فرص العمل لثالث مجموعات وتشمل 

 ٢٦٠شهادات دراسية وليس لديهم خبرات وتكون فترة عملهم ثالثة شهور ويتقاضون خاللها كل شـهر                
دوالرا أميركيا، إلى جانب العمال المهرة الذين يمتلكون شهادات دراسية ولكن لديهم خبرات في مجاالت               

  . دوالرا في اليوم حسب أيام العمل١٧-١٤ا بين  شهور ويتقاضون م٦معينة وتكون فترة عملهم 
ويضيف إن المجموعة الثالثة هم العمال المهنيون الذين لديهم شهادات دراسية وخبـرة ال توجـد لـدى                  
شريحة كبيره من الناس كاألطباء والمهندسين وتكون فترة عملهم لمدة سنة وذلك ليبـذلوا كفـاءة تليـق                  

  . اليوم دوالرا في٢٣-١٩بالمهنة ويتقاضون 
ويشير حمد إلى إعطاء فرصة لتدريب الخريجين الجدد وهي فرصة تدريب لمدة سنة، ويكون هذا النظام                

  .للمهرة الذين لديهم مؤهالت علمية ويتقاضى المتدرب راتبا وذلك حسب خبرته
  ١٠/٧/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  طينيةجهود إسرائيلية أميركية لعرقلة االعتراف بالدولة الفلس .٤٦

  يوسف الحوراني
كل اآللة السياسية اإلسرائيلية، فضال عن الجهود األمريكية، تعمل بحيوية وديناميكية في مواجهة توجـه               

 في ايلول القادم،    ١٩٦٧المجتمع الدولي لإلعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام            
هديدات لصد محاولة وصول الفلسطينيين الى الجمعيـة        العديد من الت  ) المفزعون(وقد أطلق قادة إسرائيل     

العامة لألمم المتحدة وإنتزاع االعتراف بدولتهم، والهدف استبعاد األمم المتحدة ومرجعيتها ومـا صـدر               
عنها من قرارات تخص القضية الفلسطينية، وكانـت تـصريحات نتنيـاهو رئـيس وزراء اسـرائيل                 

اليمكـن تحقيـق    «مدعاة للسخرية، ففي باريس قال نتيناهو أنه        ووزيرخارجيته أفيغدور ليبرمان األكثر     
مؤكـدا بـأن    » السالم اال عبر المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وليس عبرإمالءات األمم المتحـدة           

ألن السالم بين إسـرائيل والفلـسطينيين ال        «االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية لن يقود إلى أي نتيجة          
وكان بن غوريون أول رئـيس وزراء للكيـان         .. » علينا األمم المتحدة، بل المفاوضات    يمكن أن تمليه    
معتبرا أن التعاطي مع المجتمع الدولي يقـوم        » ان االمم المتحدة مقفرة فارغة القيمة لها      «الصهيوني قال   

  .»ليس مهما ما يقوله االغيار وانما المهم ما يفعله اليهود على االرض» على أساس
ياهو وطاقمه اليميني االيحاء بأن قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة ال قيمة لها ويحـاولون               يحاول نتن 

التقليل من شأنها، وهو ما حاول االشارة اليه سالم فياض رئيس وزراء الـسلطة الفلـسطينية باعتبـار                  
وعـصبية مـن    ، ومع ذلك فقد أبدى االسرائيليون انزعاج        »حدث رمزي «االعتراف بالدولة الفلسطينية    

محاولة توجه الفلسطينيين الى األمم المتحدة، وهو ما يذكرنا بالحمى التي أصابتهم حين اتخذت الجمعيـة                
  . عاما إلغاؤه١٥ وتسنى لهم بعد حوالي ١٩٧٥العامة قرارا باعتبار الصهيونية حركة عنصرية عام 
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يرة في ممارسة الضغط علـى      واشنطن التي تعزف على وتر تل ابيب وتمارس االبتزاز، تبذل جهودا كب           
الفلسطينيين وتدعو بعض الدول العربية لمشاركتها هذه الضغوط من أجل التخلي عن فكرة الذهاب الـى                
الجمعية العامة بحجة منح الرئيس األمريكي الفرصة للضغط على إسرائيل لحملها علـى العـودة الـى                 

 مليـون  ٦٠٠(عم المالي عن األمم المتحـدة المفاوضات، وكانت االدارة األمريكية أعلنت أنها ستوقف الد     
إن اعترفت جمعيتها العامة بالدولة الفلسطينية، كما أقر مجلس شيوخها، قرار تهديـديا، بوقـف               ) دوالر

  . »إذا واصلوا السعي للحصول على االعتراف بدولتهم في االمم المتحدة«بعض المساعدات للفلسطينيين 
و اآلخر تهديدات ساذجة بالتخلي عن االتفاقيات السابقة الموقعة         ليبرمان، وزير خارجية إسرائيل أطلق ه     

مع الفلسطينيين، وبينها اتفاقية أوسلو، إذا واصل الفلسطينيون سعيهم من جانب واحـد للحـصول علـى                 
يعني التحرك أحادي الجانب في األمم المتحدة نهاية        «اعتراف األمم المتحدة بدولة في أيلول المقبل، وقال         

  .»وسلو وسيمثل انتهاكا لكل االتفاقيات التي وقعنا عليها حتى اآلناتفاقية أ
ليبرمان، بكالمه هذا يمن على الفلسطينيين بهذه االتفاقات التي لم تأت ال بالسالم وال بتحقيـق التـسوية                  
 السياسية وال بالدولة المنشودة، فالسلطة وقعت اتفاقات عديدة مع الطرف االسرائيلي لم تحظ بأي التـزام               
بالتنفيذ، واالتفاقات الوحيدة التي طبقت من جانب واحد، اي الطرف الفلسطيني، هي االتفاقـات االمنيـة                
التي شكلت حماية للمستوطنين ومنعت اعمال المقاومة العسكرية والسلمية، فكل االتفاقات وفي المقدمـة              

بازارحـذرالرئيس األمريكـي    منها اوسلو كانت كارثة على القضية الفلسطينية والفلسطينيين، وفي هذا ال          
وهومـا  » إن محاولة الفلسطينيين التوجه لالمم المتحدة من أجل قضيتهم ليست واقعية          «الفلسطينيون، من   

  . يكشف عن حقيقة الموقف األمريكي الذي يحكم توجه واشنطن االستراتيجي نحوالعملية السياسية
خارج البحث اآلن، وهوما يـدعو الـى        على الفلسطينيين رفض كل أشكال الضغوط وإعتبارالمفاوضات        

  .وضع هذه الخطوة في إطار استراتيجي يستند الى قرارات الشرعية الدولية
  ١٠/٧/٢٠١١، الرأي، عّمان

  
  !وقفة على مشارف المصالحة الفلسطينية .٤٧

   نزار السهلي
ية بمـشاركة   الفلسطينية، في الرابع من أيار الفائت برعاية مصر       -منذ اإلعالن عن المصالحة الفلسطينية      

الفصائل الفلسطينية، واألحاديث واألنباء السرية والعلنية التي تمت قبل التوقيع وبعده، كانـت تؤكـد أن                
الشكليات التي أتى عليها الموقعين لن تفضي لنهاية سعيدة، ودللت على أن الموضوع أبعد من المجاملة،                

  .في فتح وحماس" اإلخوة"وأخطر من الشكليات التي رافقت عناق 
وليس من قبيل االستنتاج بل من قبيل االعتراف الصريح، إن إشكالية التصالح والمصالحة كانت أبعد من                

الـذي  " القش"إلى النور، وفيها بيت القصيد وبيت       "حكومة الوحدة الوطنية    "االحتفالية التي تنتظر خروج     
 توافق األطراف علـى     في محاصصة الحكومة التي من المفترض أن تضمن       " اإلخوة"سينهار مع تجاذب    

، مع تمسك الرئيس عبـاس      "رئيس الحكومة   "الحد األدنى، في الوقت الذي برز فيه خالف التسمية على           
شخصية قد تجلب الحصار والـدمار للـشعب        "وتصريحاته بعدم قبول أي     " سالم فياض "بمرشحه األقوى   

  ".الفلسطيني
لضغوط الدولية إذا ما شكل الفلسطينيين حكومـة        لقد ظهر التطابق التام بين التصريحات اإلسرائيلية، وا       

بـدولتهم  "الذي يحاول الفلسطينيون استجالب اعتراف دولي       " أيلول"توافق حول ما بات يعرف باستحقاق       
وجعله مفخرة إنجازهم، بعد اإلخفاق الكبير الذي تعرض له خيارهم التفاوضي الذي كان حتى األمـس                "

في هرم السياسة الرسمية الفلسطينية مـستندا إلـى الـدعم العربـي             " له منظريه   "القريب يعتبر إنجازا    
  .والغربي لمساره
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من السهل اليوم أن نالحظ غياب كل البدائل الشرعية، وتقديم المقترحات المضللة للرأي العام، وإشـاعة                
لب كل  أو التكنوقراط أو المستقلين، لكن في       " وعن حكومة الوحدة الوطنية   "أجواء التفاؤل عن المصالحة     

 قديمة تفصح عن مهزلة ومأساة االبتذال في األداء السياسي على هذا            –التحركات هناك محاوالت جديدة     
الجديدة، والشك أن الذي سمح لكل هذا القدر من االبتذال هو بقاء الغطاء الفلـسطيني               " الملهاة"النحو من   

مهما " التفاوضي"ورئيسها وبرنامجها   التي يتحدث عنها أبو مازن فيما يتعلق بالحكومة         "الشرعية  "لتحرك  
كما يعـرف   "أبو مازن   " تبددت الحقوق الفلسطينية، وليس من حق أحد أن تصيبه الدهشة فأبو مازن هو            

وهل هناك ما هو أوضح مـن       . عن نفسه في كل مناسبة بتمسكه بالمفاوضات حتى رمق األرض األخير          
الفرس في السياسة الفلـسطينية، فيمـا رئـيس         ذلك؟ولكن علينا أن ننتبه أن جهود أبو مازن هي مربط           

والذي يقول صـراحة أنـه ضـد التوجـه          ! الحكومة يترجم مسار الفرس الممسك به عباس من لجامه        
الفلسطيني لنيل االعتراف بالدولة التي يبني مؤسساتها رئيس الحكومة، والتي ترتبط به كل مشاريع الدول               

  .ار السياسة الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجيالمانحة التي لعبت دورا ضاغطا في تحديد مس
وحق المجتمع  " حقه"الكأداء الممسك بها أبو مازن من باب        " رئيس الحكومة "وفي اإلطار ذاته تبدو عقبة      

الدولي في تسميته كضمان الستمرار ذات النهج، فإن صورة الوفاق الفلسطيني سـتبدو أكثـر ضـبابية،     
  .أمام وسائل اإلعالموعكس صور القبل والعناق 

إذا أردنا أن نفسر واقع االزدواج المائل في المصالحة الفلسطينية، وبخياراتها التفاوضية ال بد أن نعـرج                 
ولو قليال على نتائج اللحظة التي قرر فيها كل من فتح وحماس حسم األمر باتجاه إنهاء حالة االنقسام في                   

ي للسلطة الفلسطينية ما زال يلتصق بشدة بمحور المفاوضات         الساحة الفلسطينية، لندرك أن الخيار السياس     
مهما كانت العقبات والنتائج، وهو ما سيترك تأثيره على مجريات المصالحة في البيت الفلسطيني ولو بعد                

  .حين
رغم الحقيقة السابقة ورغم سياسة التنازالت والتفريط التي سار عليها ركب السلطة فإن مجموعـة مـن                 

لمالبسات التي ال تزال تقف أمام انخراطها الكامل في سياسة القبول بالطروحات األمريكيـة              التعقيدات وا 
واإلسرائيلية، وأحد أهم العقبات التي يواجهها فريق السلطة في رام اهللا، استمرار الـرفض الـصهيوني                

ة ال يتـردد    الواضح لالعتراف بأدنى الحقوق الفلسطينية، هذا الرفض اإلسرائيلي الذي جعل فريق السلط           
  .في تقديم أوراقه المتهاوية في السلة اإلسرائيلية للفوز بالدولة

في مواجهة هذا الواقع، هناك تساؤل مهم وخطير يقبع في العقل عن إمكانية الدفع بحالة االنقسام خلـف                  
 الظهر كي تصبح من الماضي؟ أم بتعميق انقسام الشعب الفلسطيني الذي يواجه اسـتعمارا اسـتيطانيا ذا                

طبيعة خاصة، وأيضا أال يجب الوقوف بمسؤولية كبيرة أمام السياسات اإلسرائيلية مـن عـدوان وقتـل                 
واستيطان وتهويد، وجميعها مؤشرات كانت بالمطلق والمنطقي تستوجب منع االنقسام الفلسطيني والعربي            

  .بدل تكريسه وتنظيمه بشكل نهائي رغم محاوالت التجميل له
مـن  " الدولة"ب علينا حلها بدقة، هي كيف نواجه خطر االنزالق مجددا في أوهام             إن المعادلة التي يتوج   

جانب وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة المشروع االستعماري الصهيوني من جانب آخر، فـإذا               
أيقنا أن إسرائيل هي مشروع استيطاني فإننا سنرفض كافة السياسات والتكتيكات التي ستفضي في نهاية               

ان موقع وأهمية هذه المهمة في إطـار مهمـات العمـل            . طاف العودة مجددا لدائرة التفاوض العبثي     الم
الوطني الفلسطيني تجعل من الضروري جدا بذل كل الجهود الممكنة لمنع التوجهات التي تحاول فـرض                

ل عناصر االستسالم لألمر الواقع، حتى نتمكن من توفير مقومات الوحـدة والمـصالحة، وهـي مـسائ                
تستوجب التعامل بأقصى درجات الحرص والمسؤولية الوطنية لئال نحصد الفشل الذريع على مـشارف              

  .المصالحة الفلسطينية ودولة كتبت على ورق التلمود
  ٩/٧/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
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  !المنجز المتحقق قبل الفصل األخير: أسطول الحرية .٤٨
  نهلة الشهال

لقد تدخل في شأنه، وبـشكل      : ثاني الى غزة أن يكون سوريالياً     يكاد الذي أحاط بمبادرة اسطول الحرية ال      
بان كي مون، وأوباما، واالتحاد االوروبي، ثم       . علني ومتكرر، زعماء العالم قاطبة والهيئات الدولية كلها       

وكلهم يقولون أنهم ضد حصار غزة، ولكنهم كلهم ال يؤيدون          ... حكومات هذا االخير منفردة ثم الرباعية     
وكلهـم  . »يرفع منسوب التـوتر فـي المنطقـة       »اسرائيل و » يستفز«ن الى القطاع ألن ذلك      توجه السف 

يلخِّصون مشكلة الحصار بتوفير الطعام والدواء ألهل القطاع، ويروحون يقيسون مدى التقـدم المتحقـق               
بفضل الضغوط السياسية التي مارسوها هم من جهة، وبفضل سقوط تسعة قتلى مـن أسـطول الحريـة                  

كمـا يقـال،    » استخدامها المفرط للقوة  «ي العام الماضي، مما تسبب بحرج كبير إلسرائيل جراء          االول ف 
ويـأتي  . حملها على التعويض عن ذلك بتخفيف بسيط إلجراءات العقاب الجماعي لغزة، المسمى حصاراً            

أخيراً ذكر عامل ثالث هو التغيير الذي وقع في مصر وجعلها تفـتح معبـر رفـح لـبعض البـضائع                     
  .الشخاص، مما يخفف أيضاً من آثار الحصاروا

بـل ال تـستقيم الحـسبة حتـى         . وهذه في الواقع حسبة بقالين وليست موقفاً سياسياً جديراً بقوى عالمية          
بمقاييسها الذاتية، ألن التقارير الدولية تقول أن نسبة ما يدخل الى القطاع ما زال، رغم ذلك كله، يمثـل                   

 في المائة ممـا     ٥ا يصدره القطاع الى الخارج، من فاكهة وأزهار، فيمثل          وأما م . ثلث حاجاته األساسية  
وفي تتمة ذلك تنطلق حملة صهيونية عالمية بلهاء، تتكلم عن الرخاء في غزة             ! كان يصدره قبل الحصار   

  .»انسانية«وعن اشتغال فنادق خمسة نجوم ومطاعم فاخرة فيه، للقول أن ال مشكلة 
فهل تنحصر هـذه المقـاييس فـي تـوافر          . ناسبة هو مقاييس إنسانية أي مجتمع     الجدير بالنقاش بهذه الم   

أعلم أن اهل غزة قد ال يستسيغون الجملـة التاليـة،           . الطعام، أو قل عدم ترك الناس يموتون من الجوع        
هل هم حيوانات في قفص، يرمى إليهم بالطعام حتى يبقون علـى قيـد الحيـاة،                : ولكن ال بد من قولها    

هم بعض االدوية لتأمين الحد االدنى من العالج الصحي، وكفى؟ لقد رسم االنسان االول علـى           وترسل إلي 
ومذاك، لم يتوقف البشر عن البرهـان علـى أن صـون            . جدران الكهوف، واعتنى بالرسوم فكانت فناً     

 من األدب   لذا تنتج المقاومات مقداراً هائالً    . آدميتهم يمر بالضرورة وتحديداً بما يتخطى الطعام والشراب       
مما يثير افتقاد بعض المقاومات لهذا الجانب، وهو عطب         (والموسيقى والرسم، وهي ال تستقيم من دونه        

ثم تُجمع السوسيولوجيا والفلسفة على أن المجتمع االنساني ال ينتظم حول الطعام والشراب             !). كبير ودال 
 التي تحتمي خلفهـا الـسلطات       وكل ذلك يؤشر الى خطورة االعالنات     . فحسب، بل وال حتى خصوصاً    

الدولية أثناء تعاميها عن مشكلة حصار غزة، بإمعانها على مقاربتها عبر وزن كمية الطعـام والبـضائع                 
  .األخرى التي تصل الى القطاع

، قال الناطق باسم الخارجية الفرنـسية فـي         »على السفينة أن تعود، سيما أنها ال تحمل مؤوناً الى غزة          «
التي تمكنـت   » الكرامة«ول الحماية التي يفترض بالسلطات الفرنسية توفيرها للسفينة         اجابته عن سؤال ح   

والسفينة تحمل العلم الفرنسي ويقودها ربان فرنـسي        . من االفالت من الحصار اليوناني لسفن االسطول      
! بـشعة حقـاً   » سيما«تلك الـ   .  مواطناً فرنسياً  ١٢وانطلقت من ميناء فرنسي في األصل، وعلى متنها         

ولكن المشكل أن القوى المناهضة لحصار غزة، بما فيها السلطات الفلسطينية نفسها، تنزلـق الـى هـذا            
  .السجال بخفة مدهشة، وتروح تقارع االرقام، وتتظلم من المأساة الواقعة على الغزاويين، وتكاد تستعطف

ها، هذا المنطق المعيـب     لقد فضحت مبادرة اسطول الحرية الثاني الى غزة، بسبب من ضخامتها وعالميت           
والتبريري للحصار، كما هي أجبرت المسؤولين الدوليين وسلطاتهم علـى كـشف عجـزهم عـن ردع                 
اسرائيل في أي مجال، أكان المتعلق بحصارها لغزة الذي يدينونه ولكنهم يستمرون في التفرج عليـه، أو            

يه االنكفاء، بدال من إيقاف     كان بخصوص شراستها التي يخشونها فيفضلون الطلب من الضحية ومناصر         
معركـة  . وهذا يمس ليس فلسطين بل القانون الناظم للبشرية، والذي يبدو هنا كشريعة الغـاب             . المجرم
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فلسطين ال تبدأ وال تنتهي عند أسطول الحرية، وتمكنه من الوصول الى غـزة أو اصـطدامه بـالقوات                   
ة مديدة، كان من المهم اسـتعادتها لطبيعتهـا   حملة االسطول جزء من مجابهة نضالي    . االسرائيلية مباشرة 

والصراع ليس عسكرياً في األساس أو حصراً، والدليل أن مبادرة االسطول سـلمية             (الصراعية من جهة    
والحملة تندرج ضمن هذه األهـداف، وقـد        . ، واستعادتها لطابعها العالمي من جهة ثانية      )ومدنية بالكامل 

  .لمجابهة ككلحملتها بجدارة، وهذا منجز لعملية ا
كما ال بد عند تعداد المنجزات من االشارة الى معنى والدة حملة عالمية منسقة، وإلى قدرتها على العمل                  

أهمية ذلك أن حركـة     . معاً لعام كامل رغم وجود تناقضات وحساسيات بين مكوناتها، وهو أمر طبيعي           
ثر تقدماً مما كانت عليـه، مـا يفـتح          التضامن العالمية مع نضال الشعب الفلسطيني انتقلت الى سوية اك         

  .المجال أمام اطالق حمالت أخرى بفعالية أكبر، تأتي على رأسها حملة المقاطعة
وال بد، إذا أستمرينا في إحسان الظن، من تناول المديات التـي            . تكلمنا أعاله عن عجز السلطات الدولية     

لقـد  . مارسة التواطؤ الكامل مع إسـرائيل     يمكن لهذا العجز أن يجر إليه أصحابه، لجهة االنزالق الى م          
تصرفت السلطات اليونانية كحارس شواطئ إلسرائيل، بينما تخلصت سائر السلطات مـن مـسؤولياتها              

  .باستخدام اليونان، وإلقاء كل العبء عليها، وهي الضعيفة والمحتاجة لدعم تلك السلطات
، إال أن االدارة الـسياسية      »تحكم العالم «يونية  وبعيداً من النظريات التآمرية التي ترى إسرائيل أو الصه        

أسطول الحرية من قبل هؤالء تثير هي االخرى أسئلة ـ سياسية ولـيس أبـداً    » مشكلة«والعملياتية لـ 
. أخالقية أو خطابية ـ حول معنى المراهنة على ما يقال له المجتمع الدولي بما هو مؤسـسات رسـمية   

 بديهيات العمل السياسي، ولكن المراهنة على تعديل تـوازن القـوى            ليس االشتغال معها، فهذا ايضاً من     
بواسطة هذا االشتغال، والمطالبة باالبتعاد عن اطالق مبادرات عامة وقوية كحملة اسـطول الحريـة أو                

هـي  » اللوبيينـغ »وهو ما تدعو إليه بعض القوى التي تظن أن أصعدة الديبلوماسـية و            . حملة المقاطعة 
والتوصل . عاً بطفولية المبادرات، عوضاً عن ادراجها جميعها في العملية الصراعية         االساس، وتضيق ذر  

الى إدراك هذا واستخالص النتائج منه هو جزء أساس من بلورة أي خطة استراتيجية نـضالية تتعلـق                  
 االستراتيجية التي تخص الفلسطينيين أنفسهم كما تلك التي تخص الصعيد العالمي الحامل لهذه            . بفلسطين
؟ »أي عالم نريـد   «وهذا ليس تضامناً فحسب، بل بوصفها واحدة من نقاط الصراع المهمة حول             . المسألة

  .!بمعنى شامل يخص الرؤية العامة، مثله تماماً مثل مسألة تدمير البيئة
  ١٠/٧/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  سرائيل في األردن إأسرار سفارة  .٤٩

   ماهر أبو طير 
وهل هناك اراض معينة في مناطق محددة،يمنع االقتـراب منهـا،او            دن،هل هناك آثار يهودية في االر     

  !.بيعها،او البناء فيها،وهل هناك خبراء يهود يأتون الى االردن،من اجل هذه المناطق؟
ماهي المخطوطات اليهودية التي تم نقلها من العراق،الى االردن،ومن االردن الـى اسـرائيل،ومن هـم                

خالل السنوات الماضـية،وعبر اي قناة،ومـاهي عالقـة الـسفارة            عمليات،الوسطاء الذين تولوا هذه ال    
  !.االسرائيلية في عمان،بهكذا قصص؟

كيف عرفت اسرائيل عن عملية حفر في قطعة ارض في مأدبا،لبناء بيت كبير،واعترضت على البناء في                
مـر الخبـر الـى      وكيـف    تلك المنطقة تحديداً،ولماذا توقف البناء فجأة،ومن الذي عرف عن البنـاء،          

  !.االسرائيليين،وماهي عالقتهم اساساً بقطعة االرض؟
ماذا تفعل المجموعات اليهودية التي تأتي الى االردن بجنسيات اجنبية،وتبدأ جوالت طويلة من المـسير               

من العقبة،مروراً بمعان والطفيلـة والكـرك ومادبا،مـدناً وصـحراء            على القدمين،في مناطق الجنوب،   
  !.ا تفعل هذه المجموعات خالل رحلتها؟وودياناً،وماذ



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                    ٢٢٠١:         العدد       ١٠/٧/٢٠١١ األحد :التاريخ

هل هناك رقابة حقيقية على مايفعله االسرائيليون في االردن،وبمن يتصلون،ومن يزورهم في سـفارتهم              
في عمان،ومن هي الشبكات التي تتولى هذا الملف،اي ملف البحث عن اثـار يهودية،ومتابعـة منـاطق                 

  !.محددة ومايجري في اراض محددة؟
الن اسرائيل تعترض سراً،النها تعتقـد        االستفادة من ثروات معينة،في اراض شاسعة،      مامدى صحة منع  

ان هناك اثاراً يهودية في تلك المنطقة،والتريد ان يقترب احد مـن تلـك المنطقـة،تحت اي عنـوان او                  
  !.تفسير؟

لقـديم،وهل  الذين يتولون مهمة البحث وشراء مايسمى بالذهب اليهودي ا         من هم تجار االثار في االردن،     
ام ان اسرائيل تدفن قطعاً اثرية قديمـة عبرانيـة،في االرض            هناك ذهب يهودي قديم اساساً في االردن،      

  !.االردنية لتثبت ان اليهود كانوا هنا؟
يتولى مهمة االتصال بمتعـاونين هنـا،على خلفيـة هـذا      كم دبلوماسياً اسرائيلياً في سفارتهم في عمان،  

  !.تهريب اثار،وماهي الوسائل التي تقوم بها السفارة الجل تهريب هذه االثار؟الملف،وهل تقوم السفارة ب
او دولـة    كم واحداً منا اتصل باالسرائيليين عارضاً خدماته على خلفية هذا الملف،وسافر الى اسـرائيل،             

وماهو تفسير اهتمام اسرائيل بأثبات ان       ثالثة وعرض بيع اثار ومخطوطات،من ارض االردن والعراق،       
  !.ناك خبايا يهودية في ارضنا؟ه

هل البريد الدبلوماسي االسرائيلي في عمان،مجرد بريد دبلوماسي،وهل سيارات السفارة التي تنتقل عبـر              
واالسئلة كثيرة واالجابـات عنـد       !.مجرد سيارة تحمل ركاباً،وماذا يمر عبر كل هذه الوسائل؟         الحدود،

  !!.»قمرة وربيع«لدنيا واولئك الذين يظنون ان ا الراسخين في العلم،
  ١٠/٧/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  :كاريكاتير .٥٠

  

  
  ١٠/٧/٢٠١١الدستور، عمان،   


