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   وسيارات السلطةاألسلحةدحالن في رام اهللا ويصادر  الفلسطيني يداهم منزل األمن .1

قوى االمن الفلسطينية داهمت صباح اليوم  أن رام اهللا من 27/7/2011وكالة سما اإلخبارية، ذكرت 
وصادر جميع االسلحة الموجودة بداخل المنزل والسيارات " محمد دحالن"لس التشريعي منزل عضو المج

  ".التابعة للسلطة الموجودة داخل المنزل
ان ممثلين عن االجهزة االمنية ابلغوا دحالن بانهم يحترمون " سما"وقالت مصادر فلسطينية لوكالة 

 اال يتجاوز القانون فيما تتعهد السلطة حصانته كعضو في المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان بشرط
  .بتوفير حماية له في حالة طلبه ويمنع ان يتولى حراسته اشخاص محسوبين عليه

ان هناك قضايا كبيرة جدا في الئحة " جمال محيسن "من جهته اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
" محيسن"وقال . ام وستتم محاكمته عليهااتهام دحالن تخص امن الدولة  سيحولها الرئيس الى النائب الع

في تصريحات لراديو فلسطين صباح اليوم ان الرئيس سيحول تلك القضايا الى لجنة تحقيق او النائب 
  .  العام وان بعض هذه القضايا خطير للغاية

وضع ان المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح قررت ابقاء ال" سما"وكانت مصادر فلسطينية اكدت لوكالة 
  " .محمد دحالن"كما كان عليه قبل فصل عضو اللجنة المركزية 

وقالت المصادر ان المحكمة الحركية قررت استكمال التحقيق مع دحالن من خالل لجنة التحقيق في 
  .القضايا المتعددة المثارة ضده 

 الحركية بانه لم شهد امام المحكمة" ابو ماهر غنيم"ان عضو اللجنة المركزية للحركة "واضافت المصادر 
يبلغ دحالن بضرورة الحضور امام المحكمة ما جعل المحكمة تنقض االجراءات التي اتخذت بفصل 
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دحالن على اعتبار ان المحكمة تعمل كاساس محكمة نقض تتعلق باالجراءات التي اتخذت ومدى صحتها 
  .لقانونية وبالتالي يتم اعادة الموضوع الى اللجنة المركزية الستكمال اجراءاتها ا

ان قرار المحكمة الحركية نص على ان توجه دحالن الى المحكمة سابق " سما"وقالت مصادر لوكالة 
الوانه وانه قد تم اعادة الموضوع الى رئيس الحركة واللجنة المركزية وان على دحالن ان يتوجه خالل 

لجنة تحقيق التي شكلتها المركزية  اسبوعين الى الرئيس واللجنة المركزية وان يبدي استعداه للمثول امام 
  .او اي لجنة تحقيق اخرى

واتخذ قرار الفصل بعد االستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع 
وأوصت اللجنة بفصل دحالن من عضوية المركزية، . دحالن في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها

  . عد أن رفض دحالن المثول أمامهاوجاء قرارها هذا ب
من جهته قال محمد دحالن، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح بانه سيتقدم خالل االيام 
القادمة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة المين سر حركة فتح يطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه 

  .منسوبة اليهوعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي ال
  :وفيما يلي نص البيان الصادر عن دحالن والذي وزع على وسائل االعالم 

تعقيبا على قرار المحكمة الحركية بخصوص الطعن المقدم من قبلي فانني اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس "
 حرص واعضاء المحكمة الحركية على ما بذلوه من جهد لمعالجة هذا الطعن وعلى ما ابدته المحكمة من

على ضرورة االلتزام باالجراءات النظامية والقانونية في معالجة وكفالة حقوق اعضاء وكوادر وقيادات 
الحركة وتاكيدا على االلتزام الكامل بقرار المحكمة فانني ساتقدم خالل االيام القادمة ووفقا لقرار المحكمة 

يق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع بمذكرة الى االخ امين سر حركة فتح، اطالبه فيها باجراء تحق
  .التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة 

وفي الختام اجدد تأكيدي على ضرورة االلتزام بوحدة الحركة وتماسكها وانتهز هذه المناسبة التقدم 
وانتصارهم للحق بالشكر لكافة اعضاء وكوادر وقيادات الحركة الذين عبروا ومازالوا عن تضامنهم معي 

واعاهد شعبنا الفلسطيني بانني سابقى وفيا لقضيته وحقوقه الوطنية العادلة، داعيا كافة . ورفضهم للظلم
فعاليات ومؤسسات شعبنا الى االلتفاف حول القيادة الفلسطينية في نضالها من اجل الحصول على 

  ".االعتراف بدولة فلسطينية في ايلول القادم
مصادر في حركة ، أن  ا ف بنقالً عن وكالةرام اهللا  من 28/7/2011بي، لندن، القدس العروأضافت 

الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة ' خالل ايام' ان دحالن سيحال أعلنتفتح 
  .الحركية امس الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة

تح في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة ف
مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحالن الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء 'ان 

المحكمة الحركية 'وقال عضو آخر ان . 'الفلسطيني من خالل النيابة العامة خالل االيام القليلة المقبلة
أكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحالن من الحركة ومن عضوية لحركة فتح قررت ت

  .'المركزية
وأوضح جمال محيسن أمام المحكمة الحركية في تصريح لفرانس برس بأن قرار المحكمة الذي صدر 

  .'رد الطعن المقدم من محمد دحالن لعدم استناده للنظام الداخلي'االربعاء تضمن 
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التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد 'يضا واضاف ان القرار تضمن ا
  'دحالن

القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحالن بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته 'واشار الى ان 
صبح لالمتثال امام لجنة التحقيق التي ستشكلها اللجنة المركزية خالل اسبوعين من تاريخ القرار، وإال ي

  .'القرار نافذا قطعيا، ويعود االمر للجنة المركزية التخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص
  

  نتنياهو يريد العودة بها للصفر..  بديالً عنهاتخيارنا المفاوضات واألمم المتحدة استحقاق وليس:عباس .2
ركزي لمنظمة التحرير  في بداية اجتماع المجلس المألقاها الرئيس محمود عباس في كلمة أكد :رام اهللا

 إلىمصممة على الذهاب " القيادة الفلسطينية إنالفلسطينية قبل ظهر األربعاء في مقر الرئاسة في رام اهللا 
 عاما من احتالل 63 النتزاع االعتراف بالدولة الفلسطينية كاستحقاق بعد األمن المتحدة ومجلس األمم

  ".أراضينا
 األمن مجلس إلىنحن ذاهبون : " برئاسة سليم الزعنونأعماله المجلس الذي افتتح أمام عباس وأضاف

  ".اإلجراءاتوبعدها ستبدأ ). بان كي مون( المتحدة لألمموسنقدم الطلب لالمين العام 
لكن بعد فشل الرباعية .  والثاني والثالث هو المفاوضاتاألول خيارنا أنقلنا عدة مرات سابقة : "وتابع

 لدولة فلسطين 1967 وقف االستيطان ومرجعية حدود عام اسأس للمفاوضات على أسسفي وضع 
 إلىال يوجد وقت نحن ذاهبون . الوقت متأخر جدا "إنوكرر  ". للمفاوضاتمتأخر الوقت اآلن أصبح
  ". المتحدةاألمم
 المتحدة استحقاق وان لم تجر األمم.  ليسا بديال للمفاوضاتاألمن المتحدة ومجلس األمم "أن وأكد

  .إسرائيل إلى إشارة، في "اآلخرينا ليس ذنبنا بل ذنب مفاوضات فهذ
 1967 دولة تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 122 المتحدة ومعنا األمم إلىنحن ذاهبون  "وأضاف

  ".وسنواصل جهودنا لحشد مزيد من االعترافات والدعم للتصويت لصالحنا
 المتحدة ولكن نسمع األمم إلى واضحا للذهاب أميركيالم تتلق رفضا " القيادة الفلسطينية أن عباس وأكد

 ننسق المواقف أن ولكن نريد أميركا نتصادم مع أنلن نتصادم وال نريد . عن رفضهم من الوسطاء
  ".معهم

 لم ننجح لن يكون بديال للمفاوضات ولكن في حال نجاحنا سيكون شكل أوسواء نجحنا "وتابع 
  ". المتحدةاألمم إلىارنا هو المفاوضات حتى بعد الذهاب خي "أن، مكررا من جديد "المفاوضات مختلفا

 المتحدة الن هذا التوجه استحقاق وليس لألمم من الصعب اآلن التراجع عن الذهاب أصبح" انه وأوضح
  ". المتحدة ألسباب كثيرةاألمم نبدأ من أنبديال للمفاوضات ونريد 

ن نحشد الدعم والتأييد ونقلل ونخفف من  المتحدة ونريد ااألمم إلىنخوض معركة الذهاب : "وتابع
المعارضة والرفض وعدم الفهم من قبل بعض الدول لقضيتنا ألن بعض الدول تستمع فقط إلى الطرف 

  ".اآلخر وتتبنى مواقفهم وعلينا أن نذهب لهذه الدول لنقول رأينا
بل العمل  (...) يركياوأم إسرائيليا كما يروج أحاديا المتحدة ليس عمال األمم إلىالذهاب  "أن وأكد

  ". واالستيطان والحصارلألرض ما تقوم به إسرائيل من نهب األحادي
  ". وتنتهك االتفاقيات الموقعة معها من قبل الجانب الفلسطينياألحادي تقوم بالعمل إسرائيل "أن وأضاف
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 أننريد . ائيلإسر نعزل دولة أنال نريد "، مؤكدا "إليها دولة لنشتكي 193 إلىنريد أن نذهب : "وزاد
 وال إسرائيل نعزل سياسة دولة أننريد .  جنبإلى وسالم واستقرار جنبا بأمن إسرائيلنتعايش مع دولة 

  ".نريد أن ننزع الشرعية عنها
 وينص على منح الفلسطينيين حكما 1993 الموقع في أوسلو اتفاق بإلغاء) اإلسرائيلي( التهديد أنورأى 
  ". التراجع عن قرارهاإلى السلطة لن تدفع القيادة الفلسطينية أموالوقف  من األخرىالعقوبات "ذاتيا، و
  ".نحن ذاهبون ذاهبون ذاهبون إلى األمم المتحدة: "وقال

  ".وابدأمقاومه شعبية واسعة النطاق ضد االحتالل والجدار واالستيطان دائما  "إلىودعا 
ع المقاومة الشعبية لكن ال تجعلوها شعارا نحن م(...)  ضد المقاومة الشعبية أنناهناك من يقول "وقال 

  ".فقط الن ما يجري في القرى القريبة من الجدار هي مظاهرات موسمية قليلة العدد محزنة
 السبب في أن، موضحا " القارات الخمسأوكانت لدينا زيارات مكثفة وواسعة شملت تقريبا دول العالم "

لتأييد والتقليل من المعارضة ومن الرفض الذي قد  نحشد الدعم واأن نخوض معركة ونريد أننا"ذلك 
  ". فقط وتتبناهاإلسرائيلي رواية الطرف إلى تستمع ألنهايكون سببه عدم الفهم لدى بعض الدول 

، والتقيت بهم رغم معارضة الكثيرين، ولكن في )ايباك( كل مكان، بما في ذلك إلى ذهبنا إننا: "وقال
 وضعنا سهما أنناالمهم .  لم يتركأموقفنا، سواء ترك ذلك تأثيرا  نذهب ونقول مأنالمحصلة كان يجب 

  ". المتعنتاإلسرائيليفي الموقف 
 الشرقية أوروبا دول إلى شخصيا قمت بزيارات وأنا.  وفدا لتحقيق هذه الغاية13 شكلنا إننا" عباس وأكد

، وحققنا زيادة إلسرائيلم  نحصل على دعم هولندا التي يعرف عنها موقفها الداعأنواستطعنا . والغربية
 رفع مستوى التمثيل الفلسطيني، إلى إضافة مليون دوالر، 42 إلى مليون دوالر 35في الدعم المالي من 

  )". رعايةاألكثرالدولة (بل وحصلنا منها على مسمى 
  تعنت حكومة نتنيناهو

 إلى المفاوضات إرجاع إلى  الحالية وتعنتها في محاولة منهااإلسرائيليةوفصل في كلمته موقف الحكومة 
 كنا في عهد حكومة اولمرت قد ناقشنا جميع القضايا المتعلقة بملفات الوضع إننا "وأوضح. نقطة الصفر

 توافق كبير حول القضايا الخمس، في حين كنا قد اتفقنا تماما على إلىالنهائي بعمق وتفصيل، ووصلنا 
  . كل ما اتفق عليه سابقااآلنتنكر  حكومة نتنياهو أنوبين عباس كيف ". األمنموضوع 

  اللجنة الرباعية
 لم أنها المفاوضات وكيف إلىوعرض عباس موقف اللجنة الرباعية الراعية التفاق السالم من العودة 

 المتعلقة هأطروحات الطرف الفلسطيني ومناقشة إلىمن دون الرجوع " جسر الهوة بين الطرفين"تنجح في 
  . بالقضايا موضوع الخالف

 اإلدارة أن المتحدة، موضحا األمم إلى موقف الواليات المتحدة من نية الفلسطينيين التوجه إلىتطرق و
 الجانب ونحن أحاديهل ما نقوم به "وتساءل ".  الجانبأحادي" تعتبران هذا العمل وإسرائيل األميركية

 من استيطان فوق إسرائيل به  ما تقومأم توجهاتنا للجميع؟ وأعلناالذين نطوف الدنيا ونتشاور مع الجميع 
 وتكوين األردن في غور أراضينا سيطرة جنراالت على أليست الجانب؟ األحادي هو العمل أراضينا

 يتواجدون فيها أنهم التي تدر عشرات الماليين عليهم، ومن ثم يقولون اإلنتاجشركات لبيع محصوالت 
  ". الجانبأحاديةوم بالخطوات ؟ هم كاذبون وكاذبون في كل شيء، وهم من يقأمنية ألسباب



  

  

 
 

  

            8ص                                     2219:                العدد28/7/2011 الخميس :التاريخ

 إلى ال نريد ذلك بل نريد التعايش أننا، ونحن نؤكد إلغاءها أو نريد عزلها بأنناتتهمنا  "إسرائيل إنوقال 
  ". عزلهأو احد إلغاء، وليس هدفنا إسرائيلجانب دولة 

 تحيط أخرىدول  بكثير من أكثر وديمقراطية ونزاهة إداريةلدينا كل المؤهالت ونتمتع بنظم  "أن وأكد
  ". بعاصمة هي القدسأرضنابنا، لكي تكون لنا دولة محترمة وسلطة محترمة على حدود 

  ملف المصالحة
، "خيار وطني مهم وان الوحدة الوطنية طريق مهم "أنهاوفي ما يتعلق بملف المصالحة، شدد عباس 

 من هذه األساسي، هو الهدف  االنتخاباتوإجراء بناء غزة إلعادة تشكيل حكومة أن أكدنا إننا"موضحا 
 تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين والتكنوقراط أمام عتبه لوضع العوائق إلىوالمح ". المصالحة

 حركة حماس لتجاهلها العديد من القضايا إلىووجه اللوم ضمناً . باشتراط تحديد من يتولى تلك الحكومة
مايو موعد االنتخابات / أيار 5 إلىضايا ثانوية، وصوال  التي تسبب بها االنقسام والتركيز على قاألساسية

 انتخابات حرة أجراءلدينا النزاهة والتعددية والديمقراطية والشفافية التي تضمن  "أنالمقبلة، مؤكدا 
  ".ونزيهة

  28/7/2011القدس، القدس، 
  

   يشكل ضمانا إلنهاء االحتالل2009اإلعالن األوروبي عام : فياض .3
يس الوزراء سالم فياض خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء  شدد رئ:رام اهللا

السلوفيني بورات باهور، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا عقب االجتماع الثنائي بينهما، اليوم 
األربعاء، على ضرورة تفعيل الدور األوروبي انطالقا من اإلعالن الوزاري األوروبي الذي صدر في 

  .، وتم التأكيد عليه في ديسمبر من العام الماضي2009مبر من العام ديس
وأوضح أن اإلعالن الوزاري األوروبي أكد المرجعية القانونية لعملية السالم، وتضمن موقفا واضحا 

، وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، 1967بشأن حدود عام 
، إضافة إلى وقف االستيطان 1967تغييرات التي سعت إسرائيل لفرضها على حدود عام وكذلك رفض ال

  .واعتباره يتناقض مع القانون الدولي، ورفض االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية
  27/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ولية وطنية في المقام األول المفاوضات مسؤبااللتزام : المالكي .4

معه على ' وفا'قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي في حوار أجرته : إيمان نصار - اسطنبول
نحن على قناعة بأن السير في موضوع المفاوضات : "هامش مؤتمر السفراء الفلسطينيين في اسطنبول

ضل لتحقيق الهدف المطلوب وهو إنهاء ضمن المرجعيات الدولية المعروفة هو الطريق األسلم واألف
االحتالل وإقامة الدولة، واعتقد أن االلتزام بموضوع المفاوضات هو مسؤولية وطنية في المقام األول، 
ألنها جزء من النضال الذي نقوم به، والمفاوضات ليست عملية سهلة وإنما صعبة ومعقدة، وهناك رفض 

وبة ذلك والمطلوب أيضا هو أن نترك انطباعنا لدى كل إسرائيلي لهذا الموضوع ولكن نحن ندرك صع
دول العالم بأننا كفلسطينيين لم نتنازل عن رغبتنا في موضوع المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي ضمن 
هذه المرجعيات وضمن هذه األفق، اآلن وعندما يتم الحديث عن موضوع المفاوضات العالم أجمعه يتهم 
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 عملية المفاوضات، وهذه قضية في غاية األهمية عندما نتحدث عن من إسرائيل بأنها هي من أفشلت
  .المسؤول ومن يتحمل المسؤولية

  27/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  غالبية دول آسيا تدعم االعتراف بفلسطين في األمم المتحدة:  لدى فيتنام وكمبودياالسلطةسفير  .5
فلسطين لدى فيتنام وكمبوديا سعدي الطميزي، إن الغالبية العظمى من الدول  قال سفير دولة :اسطنبول

 .التي تنتمي إلى مجموعة دول آسيا تؤيد االعتراف بدولة فلسطين كعضو دائم في الجمعية العمومية
وأضاف في بيان له، األربعاء، أن مجموعات العمل التي باشرت مشاورتها في المؤتمر الثاني لسفراء 

تناقش اآلليات التي سيتم اتخاذها لحصد المزيد من االعتراف بفلسطين، تحضيراً الستحقاق فلسطين، 
  .أيلول

  27/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   يناقش الذهاب إلى األمم المتحدة بغياب حماس" الفلسطينيالمركزيالمجلس " .6
طني الفلسطيني سليم الزعنون أمس بمقر الرئاسة في افتتح رئيس المجلس الو:  أحمد رمضان-رام اهللا 

دورة إنجاز "مدينة رام اهللا اجتماع المجلس المركزي بحضور الرئيس محمود عباس تحت عنوان 
، بغياب حركة حماس التي اعتذرت عن تلبية دعوة وجهها الزعنون لها لحضور "استحقاق الدولة والوحدة

لس المركزي، إن هذا االجتماع يأتي وسط أوضاع وظروف وقال، في افتتاح جلسة المج. االجتماع
خاصة على كافة المستويات ومنها ما يدعو للتفاؤل ومنها ما يدعونا للتشاؤم واالستعداد والوقوف وقفة 
جادة إلعادة النظر بكل شيء لنبدأ من جديد بعزيمة صادقة موحدين بكل فصائلنا لنعبر معاً إلى بر 

توقيع اتفاق المصالحة الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية، ولدعم القيادة السياسية وشدد على أهمية  .األمان
في توجهاتها، داعياً إلى مزيد من التفعيل لهذا الملف لتسريع تطبيق بنود المصالحة لكي نتمكن من تقديم 

  .أنفسنا بطريقة أفضل، مشيراً إلى أن شعبنا لن يرحمنا إذا تأخرنا في ذلك
رورة حل مشكلة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى دعوة اللجنة المكلفة وأكد الزعنون ض

  .بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات المجلس الوطني
  28/7/2011المستقبل، بيروت، 

     
   المالية حاليا األزمة باالقتصاد الفلسطيني سبب "إسرائيل" تحكم:  لبدةأبو .7

أكد وزير االقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة ان السلطة الفلسطينية قادرة على تحسين :  ا ف ب-رام اهللا 
حياة مواطنيها اذا تم االعتراف بالدولة، معتبرا ان تحكم اسرائيل باالقتصاد الفلسطيني هو السبب 

في «كالة فرانس برس وقال ابو لبدة في مقابلة مع و. الرئيسي لالزمة المالية التي تواجهها السلطة حاليا
حال حصلت السلطة الفلسطينية على اعتراف بها كدولة فلسطينية، فان هذه الدولة ستكون قادرة على 

لسنا قلقين على قدرة الدولة الفلسطينية «واضاف . »توفير مستوى جيد من الرفاه االقتصادي لمواطنيها
  .»على تحقيق الحد االدنى من الرفاه االقتصادي

  28/7/2011ان، الدستور، عم
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  بالقرارات الدولية" استهتارها" بسبب "إسرائيل" إلى نزع الشرعية عن يدعو قراقع .8
دعا وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، عيسى : نادية سعد الدين –عمان 

، "بقرارات األمم المتحدةنزع الشرعية عن إسرائيل، الستهتارها المستمر بالشرعية الدولية و"قراقع، إلى 
وأكّد ، خالل تصريحات أدلى بها أمام اللجنة األممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني  .كما قال

في العاصمة األردنية عمان، أن الجانب اإلسرائيلي ال يلتزم ) 27/7(لحقوقه، والمنعقدة اليوم األربعاء 
  .ع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونهبنصوص القوانين والمعاهدات الدولية في تعامله م

  28/7/2011الغد، عمان، 
  

  أكتوبر/ تشرين أول 22انتخابات بلدية في الضفة في  .9
أعلن مسؤول في لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، األربعاءأن الحكومة الفلسطينية قررت اجراء 

  . أكتوبر/رين من تشرين أولاالنتخابات البلدية في الضفة الغربية في الثاني والعش
لجنة االنتخابات تم ابالغها من الحكومة اليوم أنها قررت أن "إن " فرانس برس"وقال المسؤول لوكالة 

أكتوبر القادم والتي تم تأجيلها عدة مرات /تجري االنتخابات البلدية في الثاني والعشرين من تشرين األول
 االنتخابات المركزية الفلسطينية وجهت رسالة إلى وأوضح أن لجنة ".بسبب اعطاء وقت للمصالحة

تعذر التحضير لالنتخابات في قطاع غزه بسبب استمرار حركة حماس باغالق "الحكومة تشير إلى 
  ". مكاتب اللجنة ومنع الموظفين من العمل وحتى مصادرة سيارات اللجنة

في الضفة الغربية جاهزة لكن قرار أن تحضيراتنا لالنتخابات ) في رام اهللا(أوضحنا للحكومة "وتابع 
إجراء االنتخابات حسب القانون تتخذه الحكومة وليست لجنة االنتخابات التي يقتصر دورها على 

وكان من المقرر أساساً تنظيم االنتخابات البلدية في  ". التحضير لالنتخابات واإلشراف على إجرائها
  .يوليو الجاري/التاسع من تموز

  27/7/2011الين، موقع فلسطين أون 
  

  مجلس الوزراء يقرر اعتماد التوقيت الشتوي في رمضان: الضفة .10
 قرر مجلس الوزراء اعتماد التوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة طوال شهر :رام اهللا

مجلس خالل جلسته في مدينة رام اهللا، األربعاء، برئاسة رئيس الوزراء سالم الوأعلن  .رمضان المبارك
ياض، أن دوام الموظفين الرسمي سيصبح من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثانية من بعد ف

  .الظهر خالل الشهر الفضيل
  27/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  وتأجيل بحث الحكومة" المنظمة"حماس مستعدة لحوار : خالد عبد المجيد .11

استعداد حركة  "د أمين سر فصائل تحالف القوى الفلسطينية خالد عبد المجيد           أك:  نادية سعد الدين   –عمان  
، مـن   "حماس لتأجيل بحث الحكومة واالنتقال إلى ملف تفعيل منظمة التحرير وتشكيل لجنة قيادية عليـا              

  .أجل تنفيذ اتفاق المصالحة
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 الحكومـة الجديـدة   حماس أبلغت استعدادها لتجميد البحث في تـشكيل    "من دمشق ان    " الغد"وأضاف لـ   
واالنتقال للبحث في خطوة منظمة التحرير وتشكيل لجنة قيادية كمرجعية للعمل السياسي ومتابعة العمـل               

  ".الوطني من خالل القيادة المشتركة
مقترح حماس يهدف للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق المصالحة بعد التعثر الذي أصابه، ولكن فـتح                "وبين أن   

  ".شخصيات فلسطينية تسعى مجدداً للتقارب وإيجاد مخارج متوافق عليهارفضته، غير أن قوى و
وجود أشخاص في أوساط السلطة تسعى لتجميد موضوع المصالحة لما بعـد شـهر أيلـول             "ولم يستبعد   

، حيث تستعد القيادة الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة لالعتراف بالدولـة الفلـسطينية              "القادم) سبتمبر(
  . وبعضويتها الكاملة في المنظمة األممية1967 على حدود المستقلة

، "االتصاالت مستمرة بين حركتي فتح وحماس، وهذا أمر مفيد، ولكن ال لقاء قريبا بينهمـا              "وأوضح أن   
العقبة تكمن في تمسك الرئيس محمود عباس بسالم فياض مرشحاً لرئاسة الحكومـة، ولكـن               "معتبراً أن   

) مـايو ( أيـار    4، الموقع فـي     "لتوافق وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة      حماس ترفض ذلك وتطالب با    
  .الماضي في القاهرة

  28/7/2011الغد، عمان، 
  

   يكشف تفاصيل عودة دحالن إلى رام اهللا لإلعالملمركز الفلسطينيا .12
لطة أثارت عودة محمد دحالن العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح إرباك قيادة الس             : رام اهللا 

في رام اهللا وبدأت تتردد أسئلة كثيرة عن سر عودته إلى الضفة الغربية معقل رئيس الـسلطة محمـود                   
  .عباس الذي كان وراء فصله

ـ        أن أسئلة كثيرة تتـردد بـين       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "مصادر فتحاوية مطّلعة من رام اهللا كشفت، ل
رة دحالن في بيته فبعضهم يقول، إن دوال عربية تقـف           أوساط المسؤولين في رام اهللا الذين سارعوا لزيا       

  .وراء عودته
والبعض اآلخر يرى أن دحالن ال يمكنه العودة إلى الضفة إال بموافقة أمريكية وتغطية إسرائيلية خاصة،                

  .بعدم السماح له بالدخول إلى األراضي الفلسطينية" إسرائيل"وأن رئاسة السلطة تقدمت بطلب إلى 
حاوية أكدت أن دحالن بدأ قويا ولم يتوان عن الحديث عن مستقبل حركـة فـتح ووضـع                  المصادر الفت 

  .استراتيجيات للمستقبل خالل أحاديثه للزوار من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
 لقيـادة   مراقبون للشأن الفلسطيني أكدوا أن عودة دحالن إلى مقر إقامته في الضفة الغربية يؤكد تحديـه               

السلطة الفلسطينية، وبخاصة محمود عباس، في وقت أكّدت فيه ذات المصادر أن دحالن ربمـا يكـون                 
الخيار األصوب لألمريكان واإلسرائيليين في المرحلة المقبلة، في ظل توجه السلطة الفلـسطينية لألمـم               

، مـا  "إسرائيل"ته أمام أمريكا وشرعي" عباس"المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية األمر الذي سيفقد       
  .يعني عودة شخصية مركزية تتولى زمام األمور في مرحلة ما بعد التوجه لألمم المتحدة

ولم تستبعد المصادر أن يعود دحالن ليتصدر زمام األمور في المرحلة المقبلة خاصة في ظـل حـديث                  
  .دحالن المتكرر لزواره في مقر إقامته بأن المستقبل يسير لصالحه

  27/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   مروان البرغوثي يحذر من ثورة في السجون بسبب سياسة نتنياهو بحق المعتقلين .13
قال القيادي األسير مروان البرغوثي إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين :  يوسف الشايب–رام اهللا 

في ورطة كبيرة بعد إعالنه شن حملة من نتنياهو وضع إدارة سجون االحتالل والمجتمع اإلسرائيلي 
عقوبات تعسفية بحق األسرى، ما قد يؤدي إلى خطوات احتجاجية واسعة في صفوف األسرى 

  .والمعتقلين
نسخة منه، أمس، أن إدارة السجون وجدت نفسها أمام قرارات سياسية لم يتم " الغد"وأشار في بيان تلقت 

 صورة إسرائيل المتردية أمام المجتمع الدولي بسبب تصرفاتها تقدير أبعادها وانعكاساتها الخطيرة على
  .وانتهاك قوانين ومبادئ حقوق اإلنسان

واعتبر أن خطوات نتنياهو هي خطوات مسبوقة لفتح معارك وافتعال أزمات عشية التوجه الفلسطيني 
  .لألمم المتحدة من أجل االعتراف بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران

  28/5/2011مان، الغد، ع
  

    يزور المخيمات الفلسطينية في بيروت غزة من قيادات حماس في وفد .14
وضـم الوفـد    . حماس في قطاع غزة بجولة على مخيمي شاتيال وبرج البراجنة         قام وفد من قيادة حركة      

فوزي برهـوم،   » حماس«صالح البردويل، والناطق باسم حركة      . عضو المجلس التشريعي الفلسطيني د    
. دث باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو، ومدير المكتب اإلعالمي في الحكومـة الفلـسطينية د      والمتح

وقدم أعضاء الوفد شرحاً لألوضاع في قطاع غزة وللظروف اإلنسانية التي يعيـشها              .حسن أبو حشيش  
  .الفلسطينيون، ولتداعيات الحصار المفروض على القطاع منذ خمس سنوات

 28/7/2011السفير، بيروت، 
  

  دعوة المجلس المركزي لالنعقاد خطوة عرجاء: الصاعقةمنظمة  .15
الفلسطينية ومسؤولها في قطاع " الصاعقة" قال محي الدين أبو دقة عضو القيادة العامة لمنظمة: رام اهللا 

غزة، إن دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الجتماعات المجلس المركزي، ليست هي الخطوة 
وأن المطلوب هو تسريع تشكيل الحكومة وعقد االجتماع األول لإلطار القيادي المؤقت للشعب المطلوبة، 

وأوضح أبو دقة في تصريح مكتوب .الفلسطيني، واإلفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة
لحة أن المطلوب  توحيد الجهود وعدم القفز عن استحقاقات المصا) 27/7(األربعاء " قدس برس"تلقته 

وخطواتها وملفاتها المتفق عليها، مشددا على أن المشكلة هي استمرار رهانات البعض على عملية السالم 
  .المطلوب خطوات حقيقية وليس خطوات عرجاء، وعمل جاد ومصداقية: وأضاف .الفاشلة

  27/7/2011قدس برس، 
  

  بدالً من استيرادهمصر إلى  ستصدر الغاز الطبيعي "إسرائيل": االقتصادية" جلوبز"صحيفة  .16
االقتصادية أن رجل األعمال اإلسرائيلي، يتسحاق تشوفا، المـساهم         " جلوبز"ذكرت صحيفة   : محمد عطية 

بشركات تامار ولفايثان وداليت للغاز سيقوم بتصدير الغاز الطبيعـي إلـى مـصر واألردن والـسلطة                 
  . ة لمفاتحته بشأن هذا الموضوعمن القاهر" مهذبا"الفلسطينية، وإنه ينتظر اآلن اتصاالً هاتفيا 
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التي تـصدر   ) اي ام جي  " (غاز شرق المتوسط  "إذ زعمت أن يوسي ميلمان، وهو أحد المساهمين شركة          
  . الغاز المصري إلسرائيل سيكون هو أيضا أحد مصدري الغاز اإلسرائيلي لمصر

قد صـفقات الغـاز مـع       سيكون في المستقبل شريكا لتشوفا، بعد أن كانا متنافسين في ع          "وأوضحت أنه   
  .شركات الكهرباء اإلسرائيلية وزبائن آخرين

 28/7/2011، المصريون، القاهرة
 

  خطة بنيامين نتانياهو لم تؤد إلى تهدئة االحتجاجات بسبب أزمة السكن: يديعوت .17
بب  تؤكد التقارير أن خطة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو لم تؤد إلى تهدئة االحتجاجات بس              

ورفـض قـادة     .أزمة السكن، حيث رفض المحتجون الخطة، وفي أعقاب ذلك توسعت أعمال االحتجاج           
المظاهرات يوم أمس خطة نتانياهو، وادعوا أنه يتملق الطالب الجامعيين لتفتيـت أعمـال االحتجـاج،                

  . "حل للضائقة االجتماعية"وطالبوا بـ
إن وعـود نتانيـاهو لـم تقنـع         ،  م، األربعـاء  عددها الصادر صباح اليو   " يديعوت أحرونوت "عنونت  و

وفي التفاصيل أشارت الصحيفة إلى أن قيادة        .المتظاهرين بوقف االحتجاجات، وأعلنوا أنهم ال يصدقونه      
اتحاد الطالب األكاديميين رفضت خطة نتانياهو، مشيرة إلى أن المطلوب هو حل شـامل ولـيس فقـط                  

 خالفات بين قيادة اتحاد الطالب وبين منظمي احتجاجات         وفي الوقت نفسه أشارت الصحيفة إلى     . للطالب
وأعلن قادة االحتجاجات عن عدة خطوات قادمة، بضمنها مـسيرة جماهيريـة ضـخمة               .األزمة السكنية 
  .السبت القادم

 28/7/2011، 48موقع عرب
  

  حال االعتذار" اسرائيل" عامال تركيا من 350ليبرمان ينوي طرد : هآرتس .18
االسرائيلية، امس االربعاء، النقاب عن ان وزيـر        ' هآرتس'كشفت صحيفة   : دراوس زهير ان  -الناصرة  

 عامال تركيا من اسرائيل، وذلك بالتزامن مع عقد رئـيس           350الخارجية، افيغدور ليبرمان، ينوي طرد      
 الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح االربعاء، جلسة للمجلس الوزاري الثمانيـة وذلـك الجـراء              
مباحثات سياسية تشمل في ما تشمل، بحسب التقارير االسرائيلية، المطالب التركية تقديم االعتذار لتركيا              

) مـايو (ودفع تعويضات لعائالت القتلى والجرحى ضحايا الهجوم الدموي على اسطول الحرية في ايار              
  .من العام الماضي، وفك الحصار عن قطاع غزة

ن ان الدولة العبرية لن تعتذر عن الهجوم بينما يؤكد مسؤولو الخارجية            حيث كرر وزير الخارجية ليبرما    
وساقت الصحيفة العبرية قائلةً ان الخالفات بين وزير االمن ايهود بـاراك            . رغبتهم في تحسين العالقات   

وبين وزير الخارجية ليبرمان تتسع بشأن االعتذار لتركيا، حيث انقسم الوزراء بـين مؤيـد ومعـارض                 
وكتبـت، نقـال    .  عامال تركيا للعمل في مجال البناء في اسرائيل        350ة منح تصاريح عمل لنحو      لمواصل

عن مصادر سياسية عليمة في تل ابيب، ان وزارة الخارجية تعارض منح تصاريح العمل، فـي حـين                  
  .تخشى وزارة االمن من تعمق االزمة مع تركيا

  28/7/2011القدس العربي، لندن، 
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   عن القانون خارجةداخل الخط األخضر" أنصار اهللا"جماعة : باراك .19
خارجة عن القانون، بعد اتهام أعضائه      " أنصار اهللا "أعلن وزير األمن االسرائيلي، إيهود باراك، أن تنظيم         

، وبعالقته مع تنظيم القاعدة والجهاد العالمي، على حد تعبير صـحيفة هـآرتس              "إرهابية"بالقيام بعمليات   
 تجاه يهود ونصارى    عدائيةا لمصادر أمنية اسرائيلية، فإن أعضاء التنظيم قاموا بأفعال          ووفق .االسرائيلية

  ".عمليات ارهابية"في منطقة الناصرة، وخططوا لتنفيذ 
ووفقا ألقوال مصادر أمنية، فإن تنظيم القاعدة هو من كان يلهم أعضاء التنظيم في عملهم، والذين كـانوا        

  .لمي داخل حدود الدولة العبريةيسعون للمشاركة في الجهاد العا
ووفقا لتوصيات أمنية، فقد قام براك بالتوقيع على قرار يقضي باعتبار التنظيم غير قـانوني، بموجـب                 

  .قانون الطوارئ االسرائيلي
، إن هذه الحالة تعتبر نادرة، والتي فيها قام وزير األمن بإخراج تنظـيم داخـل الخـط                  "هآرتس"وقالت  

  .األخضر عن القانون
  28/7/2011، 48موقع عرب

 
  "إسرائيل" أي اعتراف بدولة فلسطين سيسحب البساط من تحت :عضو الكنيست محمد بركة .20

نحن ': قال عضو الكنيست اإلسرائيلية، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، محمد بركة          : رام اهللا 
 اإلسرائيلي المذعور من هـذا      بصدد استحقاق أيلول الذي أصبح أمرا ضروريا وخاصة في ظل الموقف          

االستحقاق، ألن أي اعتراف بدولة فلسطين سيسحب البساط من تحت إسرائيل، وسيجري الحـديث فـي                
المفاوضات المستقبلية عن انسحاب من أراضي دولة عضو في األمم المتحدة وهـذا أمـر فـي غايـة                   

وطا باسـتئناف المفاوضـات ألنـه       أعتقد أن الذهاب إلى األمم المتحدة يجب أال يكون مشر         ' و .'األهمية
  .استحقاق مطلوب من األسرة الدولية بموجب قرارات األمم المتحدة

وضوح الموقف الفلسطيني في هذا الشأن يجب أن يعطي مـساحة لحـراك محلـي             'وأشار بركة إلى أن     
  .وإسرائيل ودولي، ويجب إعادة االعتبار للحركة الداعمة لشعبنا

 بركة شكره للرئيس محمود عباس على دعوته للمـشاركة فـي اجتمـاع              وفيما يتعلق بالمصالحة، وجه   
هنالـك  : "وقـال ،  'لنا مصلحة في ذلك، مصلحة الدم ومـصلحة المـصير         'المصالحة بالقاهرة، وقال إن     

خطوات يجب القيام بها خالل سنة من أجل إنجاز أمرين أساسيين، األول إعمار قطـاع غـزة والثـاني                   
 يوجد أي سبب لعدم االلتزام بالمصالحة، ويجب أن تكون الحكومة قادرة على             إجراء االنتخابات، لذلك ال   
  .'إعادة إعمار قطاع غزة

وطالب بركة بشن هجوم ديمقراطي دولي على إسرائيل يقوم على أساس أن العرب عائدون إلى الـساحة    
  .الديمقراطية، وإسرائيل تخرج منها بقوانينها العنصرية

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

  أسطول الحرية المجلس الوزاري يبحث األزمة مع تركيا واالعتذار عن": إسرائيل" .21
اإلسرائيلي األزمة مع تركيا وإمكانية االستجابة للشرط التركي بتقـديم          ) الثماني(بحث المجلس الوزاري    

  .الماضياعتذار رسمي على سقوط قتلى في الهجوم على أسطول الحرية العام 
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ن المجلس بحث مقترحاً يقضي بأن تعتـذر إسـرائيل          أ االربعاءوذكرت االذاعة اإلسرائيلية العامة مساء      
، خالل السيطرة على سفينة مافي مرمرة، لكن دون تقديم االعتذار علناً عـن              "إن حصلت "عن األخطاء،   

 نـشطاء   9رائيلي وسقط خاللها    العملية العسكرية التي قام بها جنود الكوموندوز البحري في الجيش اإلس          
  .أتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة

وقالت االذاعة إن المقترح المذكور يهدف العادة العالقات بين البلدين إلى سابق عهدها ومنع نشر نتائج                
ـ       . ، وذلك من خالل اتفـاق مـسبق مـع تركيـا           "لجنة بلمر "التحقيق الذي أجرته لجنة أممية المعروفة ب

االذاعة أن نتائج التحقيق التي كان من المقرر نشرها اليوم األربعاء تزعم بأن العملية العسكرية               وأضافت  
اإلسرائيلية كانت قانونية، لكن السلطات اإلسرائيلية تخشى من مالحقة جنودها فـي الخـارج، إذ مـن                 

  .المرجح أن يوجه التقرير نقداً لسلوك الجنود خالل العملية
ائيلي رفيع المستوى لالذاعة إن إسـرائيل سـتكون علـى اسـتعداد لتحويـل               وقال مسؤول سياسي إسر   

تعوضيات مالية لعائالت الضحايا األتراك لصندوق خاص لمصابي األسطول، لكنها لن تقبل بتعـويض               
  .عائالت الضحايا بشكل مباشر، ولن تقبل برفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة

ة أفيغدور ليبرمان ليبرمان ووزير الشؤون اإلستراتيجية موشيه يعلون       وأضافت اإلذاعة أن وزير الخارجي    
  . عارضا االعتذار لتركيا لكنهما أشارا إلى أهمية العالقات معها

  27/7/2011، 48موقع عرب
 

  "جنين جنين" الممثل محمد بكري في قضية فيلم  ضدالعليا ترد االلتماس .22
 جنود إسرائيليين ضد الممثل     5االربعاء االلتماس الذي قدمه      اليوم   االمحكمة العلي  ردت: توفيق عبد الفتاح  

، وذلك بعد أن توجهوا للقضاء و طالبوا تغريم مخرج الفـيلم             "جنين جنين "محمد بكري على مخرج فيلم      
  ! الف شيكل كتعويض بإدعاء تشويه صورة الجيش االسرائيلي700بمبلغ مليونين و 

ت الجنود الوحشية و جرائم إسرائيل في اجتياح مخيم جنين           أن الفيلم تركزت مشاهده حول ممارسا      حيث
  .2002والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية العام 

وفي اعقاب صدور القرار كان قد صرح محامي الجنود امير تيتونوبيش في حديث لوسائل اعالم عبرية                
  .تيجة غير ذلكأن موكليه أصيبوا بخيبة امل كبيرة بعد صدور القرار وتوقعوا أن تكون الن

 28/7/2011، 48موقع عرب
 

  سبتمبر/ لمواجهة توتر على الحدود السورية في أيلول  تستعد"إسرائيل": جيروزاليم بوست .23
االسرائيلية، أمس، أن قوات االحـتالل تجـري تـدريبات          » جيروزاليم بوست «ذكرت صحيفة   : د ب أ  

 مع هضبة الجوالن الـسورية المحتلـة،        »الحدود«استعدادا لسيناريو محتمل النتشار قوات سورية على        
والدفاع عن المحتجين الذي سيحاولون العودة إلى فلسطين المحتلة بعد توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم               

  .1967المتحدة في أيلول المقبل، لطلب الحصول على عضوية لدولة فلسطينية على حدود عام 
نتشار جنود سوريين علـى الحـدود لحمايـة مـن           الجيش يستعد الحتمال ا   «وأشارت الصحيفة إلى أن     

 عـن دولـة     سيحاولون الدخول إلى هضبة الجوالن خالل التظاهرات المتوقع خروجها بعـد اإلعـالن            
  .فلسطين
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إستراتيجية الجيش هي االتصال بعدد من المنظمات والحكومات الدولية الحتـواء           «وذكرت الصحيفة أن    
محادثات مع اليونيفيل في لبنان واألندوف المـسؤولة عـن          الجيش يجري   «، مشيرة إلى أن     »التظاهرات

  .»مراقبة فض االشتباك في الجوالن لتقوما بنشر قواتهما لحفظ السالم على الحدود
 28/7/2011، السفير، بيروت

 
   غالء المعيشة أزمةضد ايجاد حل حتجاج الشعبي إذا لم يتمالل باالنضمام تهدد "الهستدروت" .24

عوفر عيني أن الهستدروت ستنضم إلـى النـضال         » الهستدروت«ل اإلسرائيلية،   هدد رئيس نقابة العما   
الشعبي ضد غالء المعيشة بكل ما لديها من وسائل وإمكانيات، وذلك إذا لم يتم الـشروع حتـى موعـد                    
أقصاه يوم األحد المقبل في مفاوضات معها حول إيجاد حّل شامل للضائقة التي تعانيها الطبقات الوسطى                

  . جة على حد سواءوالمحتا
إن الحديث ال يقتصر على ضائقة     : "2011-7-27وقال عيني خالل مؤتمر صحفي عقده، ظهر األربعاء         

وأضـاف أن جبايـة     ". السكن أو غالء المواد الغذائية وإنما ينصب األمر على السياسة الشاملة للحكومة           
ارات شيكل ولكنـه ال يـرى أي     الضرائب خالل العام الحالي أسفرت عن تكون فائض مقداره عشرة ملي          

  . بوادر تشير إلى أن الحكومة تنوي إعادة هذه األموال إلى المواطنين
واقترح رئيس الهستدروت إقامة هيئة خاصة تشجع توفير الشقق السكنية لإليجار إضـافة إلـى طـرح                 

  . مشاريع من قبل الحكومة لبناء دور سكن بأسعار زهيدة
 28/7/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  مواطنو الداخل الفلسطينّي يتقّدمون بدعوى ضّد سلطة المطارات والشاباك اإلسرائيليين .25

قدم المحامي يامن مصالحة والمحاميان شكيب قبطـي ودانيئيـل داربكـين            : زهير أندراوس  -الناصرة  
، )يريـسرائ ) (إل عال : (للمحكمة المركزية في الناصرة دعوى ضد شركات الطيران اإلسرائيلية الثالث         

مطالبين االعتراف بها   ) الشاباك(، إضافة إلى سلطة المطارات في إسرائيل وجهاز األمن العام           )أركيع(و
كتمثيلية باسم جميع المواطنين العرب في الدولة العبرية، وكل من عانى من التفتيش األمني المهين فـي                 

  .المطار اإلسرائيلي
ضحية اإلهانـات، االسـتجوابات، والتفتـيش       ' كونه   هذا وأكد المحامي مصالحة أن سبب ذلك يعود إلى        

المهين في المطار، ولذلك جاءت هذه الفكرة من شاب عربي مواطن دولة إسرائيل اختبر هذه التجربـة                 
المهينة جدا، ومن جهة أخرى كمحام يملك كل اآلليات للتغيير والتأثير، وبالتعاون مع الزميلين المحاميين               

  .ا تقديم دعوى تمثيلية كما يظهر في الئحة الدعوى التي تم تقديمها للمحكمةقبطي ودرافكين، قال، قررن
ويؤكد المحامون الثالثة في كتاب الدعوى الذي قدم للمحكمة على أن الدعوى تدور حول المس الخطيـر                 
لكل مواطن عربي في إسرائيل يدخل أو يغادر الدولة، بمروره عبر تفتيش امني مميـز يتعـرض لـه                   

   في المطارات قبل المغادرة وفقط لكونه عربياباألساس
  28/7/2011، القدس العربي، لندن
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  لحماية المستوطنين جنوب فلسطين" خفياً"الجيش اإلسرائيلي ينشىء طريقاً  .26
ليكـون  " خفيا"كشف مصدر عبري عن قيام الجيش اإلسرائيلي بإنشاء طريقا خارجيا           : )فلسطين(الناصرة

ن اإلسرائيليين جنوب فلسطين المحتلة، وذلك بهدف تقليـل تعرضـهم لـصواريخ             متاحاً أمام المستوطني  
  .المقاومة

إن السلطات اإلسرائيلية أنشأت    ) 27/7(اإلخبارية اليوم األربعاء    / إسرائيل ناشونال نيوز  / وذكرت شبكة   
رات  كيلـومت  3، وبطول يصل إلـى      48بين األشجار في الجزء الجنوبي من أراضي عام         " خفياً"طريقاً  

ونصف، ليكون متاحاً أمام اإلسرائيليين الذي يقطنون قرب الحدود مع قطاع غزة، وذلك كإجراء وقـائي                
  .لمنع تعرضه لصواريخ المقاومة

  27/7/2011، قدس برس
  

  الجيش اإلسرائيلي يطلق مشروعاً إلعداد القادمين الجدد للخدمة العسكرية .27
االحتالل اإلسرائيلي مشروعاً إلعداد القادمين     كشف مصدر عبري عن إطالق جيش       : )فلسطين(الناصرة

الجدد لتوطينهم في فلسطين المحتلة، قبل انخراطهم في الخدمة العسكرية، خصوصاً وأنهم يـشكلون مـا                
وكانت تقارير إعالمية كشفت مؤخراً عن أن الجيش اإلسـرائيلي قـد             .يزيد عن خُمس عناصر الجيش    

 تأمين أعداد كافية من الجنود الذين ينخرطون فـي صـفوفه،            يواجه تحديات في المستقبل حيال استمرار     
لتأدية الخدمة العسكرية اإلجبارية، في الوقت الذي يتم فيه تشجيع المستجلبين الجدد على االنضمام إلـى                

  .صفوف الجيش
) 27/7(األربعاء  " قدس برس "وبحسب تقرير منشور على الموقع اإللكتروني للجيش اإلسرائيلي، التقطته          

 في المائـة مـن      20 تم إطالق مشروع خاص بالمستجلبين الجدد، والذين يشكلون حالياً ما يزيد عن              فقد
عناصر الجيش اإلسرائيلي، بهدف إعدادهم لالنضمام إلى المؤسسة العسكرية، خصوصاً وأن منهم مـن              

  . فقط لغايات االنخراط في صفوف الجيش اإلسرائيلي، طبقاً للتقرير48قدم إلى فلسطين 
  27/7/2011،  برسقدس

 
   تطالب بدو النقب بتعويضها عن تكلفة هدم قريتهم"إسرائيل" .28

رفعت الحكومة اإلسرائيلية قضية على عدد من البدو من سكان صحراء النقب :  يوالندي نيل-القدس
  .تطالبهم فيها بدفع نصف مليون دوالر تكلفة هدم قريتهم في كل مرة يبنونها من جديد

  ".حفظ القانون والمال العام"إلسرائيلية إن هدفها من هذه الخطوة هو وقالت وزارة العدل ا
 إنهم سيواصلون إعادة بناء مساكنهم في قرية العراقيب، التي 34فيما يقول البدو المدعى عليهم وعددهم 

والدولة اإلسرائيلية هي المالك القانوني رسميا لجميع أراضي النقب  .يؤكدون حقوقهم التاريخية فيها
وتتهم وزارة العدل اإلسرائيلية المدعى عليهم بأنهم لم يحترموا األحكام القانونية  .ب مدينة رحاتجنو

التكلفة "وفي بيان مطول قالت الوزارة إنها رفعت الدعوى الستعادة  .ويواصلون البناء بدون ترخيص
 ".الثقيلة وقوات األمنفي هدم وحدات السكن بما في ذلك استخدام المعدات " الضخمة التي تكبدتها الدولة

 ألف بدوي وهم عرب فلسطينيون في منطقة النقب جنوبي 90وقالت هيومان رايتس ووتش إن نحو 
  .إسرائيل يقيمون في عشرات القرى والبلدات غير المعترف بها

  27/8/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 



  

  

 
 

  

            18ص                                     2219:                العدد28/7/2011 الخميس :التاريخ

  
  ئيليلجنة دولية تتقصى من عمان انتهاكات االحتالل اإلسرا .29

باشرت لجنة دولية لتقصي الحقائق والممارسات اإلسرائيلية في األراضي :  نادية سعد الدين–عمان 
تصاعد "المحتلة عملها أمس من عمان بعد منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي لها بالدخول، محذرة من 

إلى شهادات فلسطينيين وبدأت اللجنة األممية أمس االستماع  ".انتهاكات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني
وممثلي مؤسسات حقوق اإلنسان توجهوا من األراضي المحتلة لألردن لإلدالء بإفاداتهم عن انتهاكات 

  .االحتالل في األراضي المحتلة
سلطات "وقال وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا عيسى قراقع إن 

  ".رعية الدولية وبقرارات األمم المتحدةاالحتالل اإلسرائيلي تستهتر بالش
الجانب اإلسرائيلي ال يلتزم بنصوص القوانين "وأضاف خالل تصريحات أدلى بها أمام اللجنة ان 

وطالب قراقع اللجنة  ".والمعاهدات الدولية في تعامله مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه
  .، ألنها ال تحترم القانون والقرارات الدولية"القانوندولة فوق "باإلعالن عن الكيان اإلسرائيلي 

تقريراً وافياً عن انتهاكات االحتالل في منطقة غور األردن، وبما " الحق لحقوق اإلنسان "وقدمت مؤسسة 
يكشف عن سياسة االحتالل التوسعية واالستيطانية عند تصريحه برفض االنسحاب منها واإلبقاء عليها 

  ".ئيليةضمن السيطرة اإلسرا
  28/7/2011، الغد، عّمان

  
  ال توجه لنقل الفلسطينيين إلى الخارج:  بسورياالهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين .30

عدم وجود "أكدت الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين العرب في سورية :  نادية سعد الدين–عمان 
، نتيجة أحداث "هم من داخل المخيمات إلى خارجهاحاالت نزوح لالجئين الفلسطينيين، أو توجه لنقل

  .الثورة الشعبية الجارية هناك
أوضاع المخيمات في سورية آمنة ومستقرة، "من دمشق إن " الغد"وقال رئيس الهيئة علي مصطفى لـ 
  ".وتسير الحركة داخلها بشكل طبيعي

يمات إلى خارجها أو خارج ليس وارداً على اإلطالق نقل الالجئين الفلسطينيين من المخ"وأضاف 
، وفق ما "نزوح بعضهم من سورية إلى لبنان تفادياً وهرباً من األحداث الجارية هناك"، نافياً "سورية

  .تردد أخيراً
المخيمات أقوى من ذي قبل، وتعيش حياتها الطبيعية، حيث ال تسمح بالزج بها في الشؤون "وأضاف إن 

  ".الداخلية السورية
خدمات المقدمة لالجئين مستمرة من دون انقطاع، بخاصة الخدمات االجتماعية والمعونة ال"وأشار إلى أن 

  ".المادية، فضالً عن استمرار تزويد المخيمات بالبنية التحتية الالزمة، من دون توقف
  28/7/2011، الغد، عّمان

  
  حتاج لعدة أيام متر لكن اجتيازها ي500المسافة بين الرفحين : زمة الحدود المصرية الفلسطينيةأ .31

صحيح أن المسافة بين مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة، وشقيقتها : غزة ـ أشرف الهور
رفح المصرية في الجانب اآلخر من الحدود ال تتجاوز النصف كيلو متر، لكن اجتياز هذه المسافة في 
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ن، كما يحدث مع أعداد هائلة هذه األوقات من الصيف قد يستغرق أربعة أيام أو أكثر في بعض األحيا
  .من المسافرين الغزيين

 مسافر يومياً، من قبل المسؤولين عن العمل 400ويعود سبب األزمة إلى تحديد أعداد المغادرين بنحو 
  .في الجانب المصري من المعبر، وهو أمر ال يكفي احتياجات الغزيين

ل الصيف، اال ان الوضع ال يزال على ورغم عدة وعود مصرية سابقة بتحسين العمل على المعبر خال
حاله، رغم التسهيالت التي أعلنت عنها مصر في وقت سابق بالنسبة للمسافرين، إذ سمحت بموجبها 

، وفوق سن األربعين دون قيود، إضافة إلى حاالت السفر السابقة 18بسفر النساء والرجال دون سن الـ
  .وهي المرضى والطالب وأصحاب اإلقامات

ان التسهيالت الجديدة هي التي خلقت األزمة، ' القدس العربي'ول في هيئة المعابر بغزة لـوقال مسؤ
ويشير إلى أن هذه التسهيالت ضاعفت أعداد الغزيين الراغبين بالسفر، في وقت أبقت فيه السلطات 

  . مسافر400المصرية على نفس العدد السابق المسموح له بالمغادرة يومياً وهو 
قلة عدد عناصرها األمنية والشرطية في المعبر بعد أحداث الثورة هي التي تحول دون وتقول مصر ان 

  .عمله بالطاقة الكاملة، للسماح ألعداد أخرى من المسافرين بالمغادرة
ويؤكد المقدم أيوب أبو شعر في تصريحات صحافية ان الحل الوحيد إلنهاء أزمة المسافرين يكون في 

  .دة أعداد المسافرين يوميا أكثر من العدد المسموح به اآلنسماح السلطات المصرية بزيا
وهنا في قطاع غزة المحاصر من إسرائيل تتطلب عملية السفر القيام بعدة خطوات لتجاوز بوابة المعبر 
الحديدية، تبدأ بالتسجيل في أماكن محددة، لمعرفة يوم المغادرة، وقد يبعد شهرين عن يوم التسجيل، ومن 

موقع االلكتروني لهيئة المعابر ووزارة الداخلية، لحدوث عدة حاالت تأجيل للمواعيد المقررة ثم متابعة ال
  .بسبب األزمة

  28/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  سلوومركز الميزان لحقوق اإلنسان يطالب بإعادة النظر في البنود االقتصادية التفاقية أ .32
ة العمل على إعادة النظر في بروتوكول باريس  مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى ضرورادع: غزة

االقتصادي، التابع التفاقية أوسلو، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية عام 
  .حول األبعاد االجتماعية للضريبة في قطاع غزة مركزالجاء ذلك في تقرير أصدره  .1993

امة والضريبية على وجه الخصوص لحكومتي غزة ورام ويبحث التقرير في السياسات المالية بصفة ع
  .اهللا؛ وأثرهما على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة

وأوصى التقرير بضرورة وضع تشريع ضريبي موحد في الضفة والقطاع، واإلسراع في تشريع قوانين 
  .نفاقفلسطينية خاصة بضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية وضريبة اإل

وطالب مركز الميزان بضرورة تفعيل اتفاق التجارة بين منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية مصر 
  .، والنظر في فرض ضرائب نوعية وتوفير الحماية الضريبية للمنتجين الفلسطينيين1998العربية لعام 

وهما القطاعات ودعا إلى دراسة تقديم إعفاءات وتسهيالت ضريبية لقطاعي الزراعة والصناعة، 
  .االقتصاديان األكثر تضررا من الحصار واالعتداءات الصهيوني

  27/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   الجيش اإلسرائيلي يعوض عائلة فلسطيني في غزة:مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانال .33
قت يونايتد برس قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان األربعاء، تل: غزة ـ يو بي آي

انترناشونال نسخة منه، إن محاميه تمكنوا بعد سنوات من العمل القانوني والمتابعة الحثيثة من ضمان 
من سكان جحر الديك، )  عاماً حين قتل35(جبر الضرر عن ذوي المرحوم مصطفى جهيني السواركة 

  . سنوات6ن جنوب شرق مدينة غزة، والذي قتلته قوات الجيش اإلسرائيلي قبل أكثر م
وأكد أنه تم التوصل إلى تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية اإلسرائيلية تقضي بدفع مبلغ 

لعائلة المواطن السواركة مقابل إنهاء الملف، الفتاً إلى أنه )  شيكل3.4الدوالر ( ألف شيكل 310قيمته 
  .ذكورتجري حالياً اإلجراءات الالزمة لتسليم العائلة المبلغ الم

من ' مجرمي الحرب'وقال مدير المركز راجي الصوراني إن منظمته ستواصل عملها في مالحقة 
  '.اإلسرائيليين، عبر المحاكم اإلسرائيلية، أو عبر محاكم وطنية في دول أخرى

نحن لن نغفر ولن ننسى ما مارسته ويمارسه هذا االحتالل من جرائم حرب ضد المدنيين 'وأضاف 
هذا هو شعارنا وديدننا، استناداً على مبدأ الوالية القضائية الدولية، بغية ضمان عدم إفالت الفلسطينيين، 

مجرمي الحرب اإلسرائيليين من العدالة، ولجبر الضرر عن آالف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم 
  .'ممارسات هؤالء الجنود وجرائمهم

  28/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  في مدينة الخليل معتقلين السياسيين بالضفةمظاهرة ألهالي ال .34
دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة في مسيرتهم األسبوعية 

  . ، في مدينة الخليل2011-7-28التي ستنطلق الساعة الثانية عشرة من، ظهر الخميس 
تهم السلمية احتجاجا على استمرار االعتقال السياسي وأكّد األهالي في بيانٍ لهم، أنّهم ينظمون مسير

واالستدعاءات غير القانونية، وإلعالن رفض التهديد والقمع وتكميم األفواه الذي تمارسه األجهزة األمنية 
  . بحق بعض المشاركين في الفعاليات

 الضفة، داعين وحيا األهالي في تصريحهم جميع المشاركين الذين يتحدون تهديدات أجهزة األمن في
  . جميع وسائل اإلعالم إلى تغطية الفعالية بشكل واسع وجدي

  27/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   أشهر على اغتيال جوليانو خميسثالثةهم مسرح الحرية في جنين بعد ايد االحتالل .35
 شمال  نفذ جنود اسرائيليون فجر أمس عملية دهم استهدفت مسرح الحرية في جنين: أ ف ب-جنين 

الضفة الغربية وأوقفوا اثنين من موظفيه، وذلك بعد ثالثة أشهر على اغتيال مدير المسرح جوليانو مير 
  .خميس الذي أمضى السنوات السبع االخيرة من حياته في جنين

خالل العملية في » اعتقل فلسطينيين مالحقين«وأكد مسؤولون عسكريون اسرائيليون امس ان الجيش 
دير العام لمسرح الحرية جاكوب غوخ عن هويتي الفلسطينيين الموقوفين، وهما وكشف الم. جنين

غير ان ناطقة باسم الجيش االسرائيلي رفضت . االداري عدنان نغنغية، وعضو لجنة االدارة بالل سعادة
  .»الجنود لم يدخلوا المسرح«تأكيد ذلك أو نفيه، واكتفت بالتأكيد ان 

  28/7/2011، الحياة، لندن
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  اعتقال طفل وضربه دون سبب: ح االحتالل تتواصلفضائ .36

، مجدداً، عن فضائح يمارسها جيش »يوتيوب«كشفت مواقع الكترونية، من بينها موقع : امجد سمحان
آخر هذه الفضائح فيديو . االحتالل ومستعربوه بحق الفلسطينيين، وال سيما األطفال، من دون أي سبب

 13 مستعربين يعتقلون طفال في مدينة القدس المحتلة عمره يصور خمسة من جنود االحتالل وأربعة
ويظهر الفيديو أربعة مستعربين يقومون بمهاجمة أطفال يلعبون كرة القدم، ثم يتلقون مساندة  .عاما فقط

وقد اقتادت قوات . من قوات حرس الحدود التي تعتدي على الطفل إسالم جابر بطريقة بشعة قبل اعتقاله
  . إلى مستوطنة قريبة وحققت معه، قبل أن تعيده إلى أهله بعد ساعتين من اعتقالهاالحتالل إسالم

  28/7/2011، السفير، بيروت
   مستوطن يقتحمون قبر يوسف1200: نابلس .37

 مستوطن  قبر يوسف شرق مدينة نابلس تحت 1200اقتحم ما يقارب :  محمد القيق-الضفة الغربية 
رائيلية إن المستوطنين تجمعوا في منطقة القبر منذ ساعات وقالت مصادر إس. حراسة قوات االحتالل

الفجر وأدوا طقوسا وشعائر دينية، مؤكدة بأن جيش االحتالل كان ينتشر بكثافة في المنطقة لحماية 
  . المستوطنين

  28/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   كما رآه شباب فلسطين"الربيع العربي" .38
محكمة العثمانية الواقعة في البلدة القديمة من مدينة رام اهللا المحتلة، في المبنى الخارجي لل: رشا حلوة

أقيمت جدارية على شكل مربع، وضعت عليها ملصقات صممها فنانون في فلسطين والشتات منذ بداية 
، مثّل صرخة »ملصقات الثورة«جمعت هذه الملصقات لتصير اليوم معرضاً بعنوان . الثورة التونسية

  .على الجدارية، ألصقت أعمال كّل الفنانين. ل من فلسطين إلى الثورات العربية المجيدةتضامن وأم
، الذي تنظّمه بلدية رام اهللا، ويتميز بمحورين »وين ع رام اهللا«يندرج المعرض ضمن برنامج مهرجان 

األول هو الحضور الواضح والطاغي للشباب الفلسطيني من خالل العروض الموسيقية : أساسين
. والقراءات األدبية والشعرية والفنون البصرية بوصفه امتداداً للتغيير الذي يصنعه شباب العالم العربي

من خالل إقامة بعض األمسيات لشعراء وكتّاب شباب » التكنولوجي«أما المحور الثاني، فهو الحضور 
  ،»سكايب«من غزة والشتات عبر برنامج 

  28/7/2011، االخبار، بيروت
  

   مقر مضيف التحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين "لكتاب األردنيينارابطة " .39
الهيئة اإلدارية للرابطة «موفق محادين، إن . قال رئيس رابطة الكتاب األردنيين، د:  هشام عودة-عمان 

اتخذت قراراً ـ باإلجماع ـ باعتبار مقر الرابطة، في عمان، مقراً لزمالئنا في اتحاد كتاب فلسطين، بعد 
قرار يعبر عن وحدة الشعبين، من جهة، وعن «، ثم وصف قرار الرابطة بأنه » تمت مصادرة مقرهمأن

دعم رابطة الكتاب لألخوة أدباء وكتاب فلسطين، في مقاومتهم االحتالل، ومناهضتهم التطبيع مع العدو 
 مسيرتها ـ يعبر عن موقف الرابطة، ورسالتها التي أكدت ـ عبر«، وأضاف أن هذا القرار »الصهيوني

أنها رسالة عربية، وأن الهيئة اإلدارية ترى، في دعم اتحاد كتاب فلسطين، دعماً لثقافة المقاومة التي 
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يتبناها االتحاد وأعضاؤه، ودعماً الشقائنا في التشبث بأرضهم، وتحصين مواقفهم المدافعة عن عروبة 
  .»األرض ومقاومة االحتالل

  28/7/2011، الدستور، عّمان
  

  في األراضي األردنيةلمسيح  لمزعوماًً  مغطساً"إسرائيل"على إنشاء  ن يحتج لدى الفاتيكاناألرد .40
ـ      واآلثاركشفت وزيرة السياحة    : ياسر مهيار  - عمان  ان  "العـرب اليـوم   "ـ الدكتورة هيفاء أبو غزالة ل

قـانون   دولة الفاتيكـان حـول انتهـاك اسـرائيل لل          إلى قدمت رسالة احتجاج      األردنية وزارة الخارجية 
 موقع يدعى قصر اليهود وموقع المغطس واقامة احتفال به ضم بعض الطوائف             بإنشاء الدولية   واألعراف

 األراضـي الدينية من اجل استفزاز األردن وتضليل الرأي العام العالمي بحقيقة موقع المغطس الواقع في      
  .األردنية

 البابا بنـديكتوس    ـدولة الفاتيكان ممثلة ب   وقالت ان هذا االنتهاك الخطير هو استفزاز لالردن والعتراف          
كما انه مخالف للقـانون الـدولي    ,  بان موقع تعميد السيد المسيح عليه السالم هو في الجانب األردني           16

 تعتبر محتلة وفق القانون الـدولي وهـذا   أراض على أقيمكونه ليس فقط ادعاء وتمثيال كاذبا فقط بل انه      
 ممـثال فـي     اإلسرائيليد اجتماع ما بين هيئة موقع المغطس والجانب         وكشفت انه تم عق    .انتهاك خطير 

حيـث  , بين خالله الجانب األردني رفضهم هذا االنتهاك الخطير       , فريق عسكري على جسر الملك حسين     
 هم  "إسرائيل" ووزارة التعاون الدولي في      اإلسرائيلي ان مكتب رئيس الوزراء      اإلسرائيلياخبرهم الجانب   

 هذا الموقع المزعوم وقاموا بـدعوة بعـض الطوائـف المـسيحية  االرمنيـة                قامةإلمن رتب وخطط    
  . لالحتفال في الموقع المزعومواألثيوبيةوالفرانسيسكان 

28/7/2011، العرب اليوم، عّمان  
  

   يؤكد على الدور الفرنسي لمساعدة الشرق األوسط على تجاوز التحدياتالعاهل األردني .41
اهللا الثاني في العاصمة الفرنسية باريس أمس مباحثات مـع            عبد هل األردني العا أجرى   :)بترا (-باريس  

  .الرئيس نيكوال ساركوزي تناولت األوضاع في الشرق األوسط، وجهود تحقيق السالم في المنطقة
وأشار خالل اللقاء الذي جرى في قصر األليزيه، وحضره عدد من المسؤولين عن الجـانبين األردنـي                 

مية الدور الفرنسي في محيطه األوروبي وعلى الصعيد العـالمي لمـساعدة الـشرق              والفرنسي، إلى أه  
األوسط على تجاوز التحديات التي تواجهه، في ظل العالقات المتميزة التي تتمتع بها فرنـسا مـع دول                  
المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز فرص تحقيق السالم وحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس              

 باعتبار هذا األمر السبيل الوحيد لتحقيق األمـن         1967راف بإقامة دولة فلسطينية على حدود العام        االعت
  .واالستقرار في المنطقة

28/7/2011، الغد، عّمان  
  

    في قطاع غزة346توزع مساعدات القلفلة رقم "  الهاشميةاألردنيةالهيئة الخيرية " .42
 الهاشمية احمـد العميـان والوفـد        األردنيةيئة الخيرية    عام اله  أمينشرف  أ: بترا -أمجد الشوا    -غزة  

 األول على توزيع محتويـات القافلـة        أمس األردنيين األعمالالمرافق له الذي يضم مجموعة من رجال        
  . الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزةإلىالثانية من حملة قوافل شهر رمضان المبارك 
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ة وتعد االكبر من نوعها ضمن قوافل الخير المـسيرة للـضفة    شاحن12واشتملت القافلة التي تكونت من    
 مصحف  200 قطعة مالبس و   ألف 22 و أسرة ألف 20 إلطعامالغربية وقطاع غزة على الطرود الغذائية       

 متنوعة الحتياجات المستشفيات ومراوح ومبـردات       وأدوية كرسيا للمقعدين    50و) نظام بريل (للمكفوفين  
 بالتنـسيق مـع الرئاسـة       346م توزيع محتويات القافلة التي تحمل رقـم         وقد ت . ماء وحلويات لالطفال  

الفلسطينية والهالل االحمر الفلسطيني ومع االونروا والمستشفى الميداني العسكري االردني فـي قطـاع              
  . الفقيرة هناكاألسرغزة على الجمعيات الخيرية في القطاع وعلى 

28/7/2011، الدستور، عّمان  
  

  تستنكر تنظيم مؤتمر في عّمان بمشاركة صهيونية"  التطبيعمقاومة: "األردن .43
المنبثقة عن أحزاب المعارضـة     " اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع      "استنكرت  : عمان

، الـذي   "تقاسم أدوات الحوار عبر الثقافـات     : تحويل النزاعات "في األردن، عقد مؤتمر دولي تحت اسم        
، والذي اختتم فعالياته في عمان األسـبوع  "معهد كومن بوند األميركي"، و "اب بال حدود  شب"تنظمه جمعية   

  .الماضي بمشاركة صهيونية
لتسهيل الحكومة األردنية الممارسات التطبيعية مـع العـدو         "وأعربت اللجنة في بيان صحفي، عن أسفها        

  .بتلك المشاركة" حجم الحفاوة"، مستنكرة "الصهيوني
ا المؤتمر وغيره من الممارسات التطبيعية يعد عمال مدانًا يستهدف التنصل من القضية             هذ"واعتبرت أن   

الفلسطينية، ويتناقض مع المبادئ الدينية والوطنية، وتضحيات اآلبـاء واألجـداد، والمـصالح الوطنيـة          
  ".األردنية العليا

27/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  في الجنوب يجول " طينتحيا فلس "جمعيةوفد من : لبنان .44
 ضم شبانا من جنسيات مختلفة في عدد مـن القـرى الحدوديـة    Viva Palestineجال وفد من جمعية 

.  أيار الماضي في مارون الـراس      15متوقفا في مكان سقوط الشهداء الفلسطينيين في مسيرة العودة في           
اعالم حزب اهللا حيدر دقماق الـذي       وكان في استقبالهم هناك رئيس البلدية ابراهيم علوية والمسؤول في           

 أيار ليعبروا عن تصميمهم جيالً بعـد جيـل علـى            15اكد في كلمة له إن الفلسطينيين أتوا إلى هنا في           
التمسك بقرار العودة، فيما ثمن علوية زيارة الوفد ومواقفه الداعمـة للمقاومـة فـي وجـه االحـتالل                   

  .وممارساته
إن هدف هذه الزيارة هو تأكيد دعم حق الفلسطينيين فـي اسـترجاع            : "اما رئيس الوفد كيفن أوفندن فقال     

ودان الممارسـات   ". أراضيهم والعودة إلى منازلهم، ألنه ال يجب أن يكون الفلسطيني مـن دون وطـن              
قيام الجنود اإلسرائيليين بإطالق النار من دون رادع على الفلسطينيين الذين أتوا إلـى              "اإلسرائيلية ومنها   

  ". عن رغبتهم في العودة إلى أرضهمهنا تعبيراً
28/7/2011،  المستقبل، بيروت  
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   يصل عن طريق الخطأطرد إسرائيلي في مطار بيروت .45
ن طريق الخطأ طـرد مرسـل مـن الـسفارة           ع مطار رفيق الحريري في بيروت       إلىوصل  : بيروت

ضبطه وأجرى تحقيقـاً لهـذه      وقام جهاز أمن المطار ب    . اإلسرائيلية في الرنكا الى الخارجية      اإلسرائيلية
وعلى الفور طلب قاضي    . الغاية وأبلغ المسؤولين باألمر بعدما تبين أن الطرد ال يحتوي أي مواد متفجرة            

التحقيق العسكري صقر صقر تسليمه الطرد للكشف عليه، ليقوم هو بتسليمه الى السفارة القبرصية كونه               
  .إليهامرسالً 

28/7/2011، الحياة، لندن  
  

  ما بعد معركة األمم المتحدة بتأجيل تنفيذ اتفاق المصالحة ل تطالب الفلسطينيينالقاهرة ":يونالمصر" .46
 على سعي السلطة الفلسطينية اللجوء إلى أن مصر أبدت تحفظاًً" المصريون"علمت  :كتب عمر القليوبي

الرئيس محمود مجلس األمن، لمحاولة انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، مع إصرار 
وطلبت مصر مشاركة الجامعة العربية إلى جانب السلطة الفلسطينية، باإلضافة . عباس على هذه الخطوة

إلى االستعانة بمجموعة من الخبراء المصريين لدعم الوفد الفلسطيني في مساعيه لتأمين الدعم الدولي 
  .ص أمريكي إسرائيلي بهذه المساعي لدى القاهرة بوجود ترباًالالزم لالعتراف، خاصة وأن هناك يقين

ونصحت مصر الفلسطينيين بضرورة تأجيل اإلعالن تشكيل الحكومة الفلسطينية في هذا التوقيت، حتى 
ال يكون هذا األمر ذريعة لوضع العراقيل أمام حصول الفلسطينيين على االعتراف من الجمعية العامة 

 حتى اآلن عدم الدخول على خط األزمة وذكرت مصادر مطلعة، أن مصر تفضل .لألمم المتحدة
المشتعلة بين حركتي فتح وحماس حول تكليف سالم فياض برئاسة الحكومة المزمعة إلى ما بعد 

 حتى يتم إنجاز الحصول على االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتفضل التركيز على هذا الملف حالياً
راءات انضمام فلسطين للجمعية العمومية لألمم المتحدة واعتبرت المصادر أن إتمام إج .المهمة األصعب

 بالدولة الفلسطينية من قبل مئات من دول العالم تجاوز  دولياًاًيبقي مهمة سهلة، السيما أن هناك اعتراف
  .النصاب المطلوب لالنضمام لألمم المتحدة

  28/7/2011، القاهرة، المصريون
  

   في سياسة االستيطان"إسرائيل"مصر تدين استمرار  .47
 في سياستها "إسرائيل"محمد كامل عمرو استمرار المصري أدان وزير الخارجية  :باسل يسري

 وحدة سكنية استيطانية في األراضي الفلسطينية  336  أن قرارها لطرح عطاءات لبناء االستيطانية، مؤكداً
سوية السلمية للقضية الفلسطينية والصراع  الحقيقية فيما يتعلق بعملة الت"إسرائيل"المحتلة يكشف نوايا 

القدس غير شرقي  في الضفة الغربية واالستيطانيةواعتبر أن كل األنشطة   . العربي اإلسرائيلي برمته
  مؤكداً، ومقامه علي أراض محتلة بموجب أحكام القانون الدولي وكافة قرارات المجتمع الدولي،شرعية

 كما أنه يمثل عقبة أمام أية تسوية سياسية مستقبله بين الجانبين ،يجتمعان  الواالستيطانأن السالم 
  . خياراتها"إسرائيل" أن الوقت قد حان كي تحدد إلىوزير ال وقد نوه ،الفلسطيني واإلسرائيلي

  28/7/2011األهرام، القاهرة، 
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  "إسرائيل"ـ عمر سليمان وعمرو موسى بالتورط في صفقة بيع الغاز لمع قيتحقال: مصر .48
 ضد اً مقدماًالمستشار عبد المجيد محمود، إحالة بالغالمصري قرر النائب العام : مد محمد مصطفىأح

 ، وزير الخارجية األسبق، وعمرو موسى، رئيس المخابرات العامة المصرية السابق،اللواء عمر سليمان
لغاز المصري  رئيس الوزراء األسبق، بتهمة اإلفساد السياسي والتورط في صفقة بيع ا،وعاطف عبيد

 مجموعة من الناشطين ، الذي تقدم فيهوجاء في البالغ.  إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيه"إسرائيل"ـل
 أن هناك وثائق تم نشرها ووثائق أخرى مرفقه بالبالغ تثبت تورط المشكو بحقهم  المصريين،السياسيين

لون مناصبهم ويمارسون الضغط على ، حيث أنهم كانوا يستغ"إسرائيل"ـفي صفقة بيع الغاز المصري ل
ويتهم كال من عمرو موسى . "إسرائيل"الحكومة لتمرير الصفقة لصالح رجل األعمال حسين سالم و

، وهذا بمثابة "إسرائيل"ـوعمر سليمان بأنهما أصدرا تعليمات مباشرة بسرعة تخليص صفقة بيع الغاز ل
  .   للمال العام، بحسب البالغاً وإهدار اقتصادياًاًإفساد سياسي قبل أن يكون إفساد

  28/7/2011، القاهرة، المصريون
  

   واألردن"إسرائيل"ـغرف وأبراج مراقبة لتأمين خط تصدير الغاز ل: مصر .49
في إنشاء غرف وأبراج مراقبة ) جاسكو(بدأت الشركة المصرية للغاز الطبيعي :  يسري محمد-العريش 

ال سيناء الذي يتم من خالله تصدير الغاز المصري إلى لتأمين خط ومحطات الغاز الطبيعي بمحافظة شم
إن اإلنشاءات الجارية تتم في إطار منظومة متكاملة لحماية :  واألردن، وقال مسؤول بالشركة"إسرائيل"

الخط، وإنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة لرصد أي تحرك من مسافات بعيدة وتنبيه القائمين على 
  .اءات المناسبةحراستها إلمكان اتخاذ اإلجر

  28/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   عن وقف ضخ الغاز"إسرائيل"ال تعويضات لـ: مصر .50
، إن توقف ضخ الغاز إلى كل من األردن 27/71قال وزير البترول المصري عبد اهللا غراب، األربعاء 

الخط الموصل  لم يكن بقرار من الحكومة المصرية، وإنما جاء ألسباب قهرية بعد تفجير "إسرائيل"و
 عادلة وأشار إلى التزام الحكومة المصرية بتعديل كافة االتفاقات، بما يضمن لمصر أسعاراً. للدولتين

 أو أية "إسرائيل"وأضاف غراب في تصريح له، أن الحكومة ليست ملزمة بتعويض . للغاز المصري
  . دولة أخرى عن توقف ضخ الغاز

  27/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   أالف معتمر فلسطيني من قطاع غزةعشرةجوي مصري لنقل جسر  .51
بدأت شركة مصر للطيران األربعاء في تنظيم جسر جوي بين القاهرة وجدة لنقل : .)أ.ب.د( –القاهرة 
  . أالف معتمر من أهالي قطاع غزة إلي األراضي المقدسة بعد عبورهم منفذ رفح البري10حوالي 

  28/7/2011، لندن، القدس العربي
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   غزةى إليةمصرال أطنان مساعدات من نقابة األطباء عشرةوصول  .52
 أطنان من المساعدات الطبية المقدمة من نقابة 10وصلت إلي قطاع غزة أمس  :  حسناء الشريف-رفح 

 وأعلن اللواء جابر العربي سكرتير عام محافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية  . أطباء مصر
 وهي عبارة ، ميناء رفح البريإلىري بشمال سيناء أن المساعدات سبق وصولها الهالل األحمر المص

وجاري ,  وقد تسلمها الهالل األحمر المصري، من األدوية والمستلزمات والمعدات الطبية طنا30ًعن 
  .التنسيق مع الهالل األحمر الفلسطيني إلدخال الباقي إلي قطاع غزة

  28/7/2011األهرام، القاهرة، 
  

  الفلسطينية  توزع طرود خير في المخيماتيةهيئة آل مكتوم اإلمارات: دناألر .53
على ) طرود الخير( العربية المتحدة اإلمارات وزعت هيئة آل مكتوم الخيرية في دبي بدولة :عمان

 طرد في جميع المخيمات الفلسطينية 5200وتم توزيع  .ردنالمحتاجين في المخيمات الفلسطينية باأل
  . مخيما15ًالبالغ عددها 

  28/7/2011، عمان، الدستور
  

   أيضاً"إسرائيل"الظواهري يحث المحتجين السوريين على محاربة الواليات المتحدة و .54
 حث أيمن الظواهري زعيم القاعدة في شريط فيديو أذيع من خالل االنترنت المحتجين السوريين :دبي

الواليات المتحدة باعتبارها غير مخلصة في  ب مندداً"إسرائيل" ضد واشنطن وعلى توجيه احتجاجهم أيضاً
أنتم تتصدون بصدوركم العارية لقذائف الدبابات وطلقات  ":وقال الظواهري . التضامن معهمإظهار

 الذي ندد األسد كالمه للسوريين الذين يتظاهرون ضد موجهاً)" طائرات الهليكوبتر(المدفعية والحوامات 
  ." وحارس حدود إسرائيلاإلرهاب باسم اإلسالم شريك أمريكا في الحرب على"به بوصفه 

  27/7/2011وكالة رويترز، 
  

   للجنة التحضيرية للملتقى الدولي لمناهضة العنصرية الصهيونيةاالوي رئيساًج انتخاب .55
 في بيروت اجتماع "دار الندوة"بدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن أنعقد في : بيروت

للملتقى الدولي لمناهضة العنصرية الصهيونية المقرر انعقاده في جنوب أفريقيا في اللجنة التحضيرية 
وقد حضر االجتماع عدد من الشخصيات وممثلي  .نوفمبر القادم /األسبوع األخير من شهر تشرين الثاني

لوقوف فتتحه رئيس المركز العربي الدولي معن بشور الذي دعا إلى ااالقوى والهيئات العربية والدولية و
 من الشباب جالنروي لشهداء فلسطين واألمة العربية باإلضافة إلى ضحايا مجزرة دقيقة صمت إجالالًً

الذين أظهروا أن العنصرية ال توفر حتى أبناء المجتمعات التي تدعي الدفاع عنهم، وأن مناهضتنا 
دمة من مركز التواصل وقد تم أقرار ورقة العمل المقّ .للعنصرية الصهيونية هي مناهضة لكل عنصرية

،  للجنة التحضيريةاًانتخاب جورج غاالوي رئيس، منها  على جملة خطواتاالتفاقوالتضامن، فيما جرى 
 هذا الملتقى متكامالً مع كل الجهود والفعاليات القائمة على المستوى العربي ت الورقة أناعتبركما 

  . مع القضية الفلسطينيةالدولي، وتعبيراً عن تعاظم الحركة العالمية المتضامنة
  28/7/2011، لندن، القدس العربي
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  باستثناء لبنان.. .شعبية إيران تتهاوى في الدول العربية .56
كشف استطالع أعده المعهد العربي األميركي في واشنطن، تراجعاً كبيراً :  جويس كرم- لندن ،واشنطن

ب باتوا ينظرون سلباً إلى طهران، بسبب  أن العرإلىفي موقع إيران لدى الرأي العام العربي، إذ أشار 
ولفت االستطالع الذي أعلن نتائجه  ."البحرين ولبنان والعراق" خصوصاً في "تدخلها في شؤون المنطقة"

 المغرب، لبنان، األردن، السعودية، مصر : هيمدير المركز جيمس زغبي، وشمل ست دول عربية
 اآلن، وألسباب ربطها زغبي %27.5 إلى 2006عام  ال%79.8 تراجع شعبية إيران من إلىواإلمارات، 

 .بدور طهران في المنطقة خصوصاً بعد أحداث البحرين، واألزمة في لبنان وتحركات الشارع العربي
 89ويبرز هذا التراجع أكثر، في مصر واألردن والسعودية واإلمارات، حيث كانت شعبية إيران تباعاً 

أما لبنان، فهو االستثناء الوحيد حيث . %22 و6 و23 و37 ، لكنها باتت2006 عام %68 و85 و75و
  .%63 دور إيران، وبنسبة إلىثمة أكثرية تنظر بإيجابية 

 شخص، بأن 4000 يونيو الماضي، وشمل عينة من /ويفيد االستطالع الذي أعده المركز في حزيران
حظى الصين بموقع وسطي تركيا وفرنسا هما الدولتان األكثر شعبية في المنطقة العربية، فيما ت

 من المستطلعة %95وفي شأن دور إيران في استقرار المنطقة، يعتقد  .والواليات المتحدة بموقع متراجع
 في %80 في مصر و%68آراؤهم في السعودية، أن طهران تساهم في زعزعة االستقرار، في مقابل 

  .ران ال تساعد في استقرار المنطقة من اللبنانيين أن إي%42 في األردن، فيما يعتقد %72اإلمارات و
وثمة إجماع بين كل الدول الست، على أن الشرق األوسط لن يكون أكثر أماناً إذا امتلكت إيران قنبلة 
نووية، فيما اختار معظم المستطلعة آراؤهم مصر لتصبح قوة ذرية، ما يعكس بحسب زغبي دور مصر 

  .الذي ينظر إليه العرب وموقعها اإلقليمي
  28/7/2011، لندن، ةالحيا

  
    الداخلية البريطانية تخسر محاولة قانونية إلعادة رائد صالح إلى السجن  .57

خسرت وزارة الداخلية البريطانية، أمس األربعاء، محاولة قانونية إلعادة الـشيخ رائـد             : )آي.بي  .يو  (
وأخلـي  . له بكفالة  إلى السجن، بعد إخالء سبي     1948صالح زعيم الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة        

بكفالة بعد اعتقاله، ويستخدم اآلن نظام المساعدة القانونية ضد إجـراءات           )  عاماً 52(سبيل الشيخ صالح    
ترحيله عن بريطانيا باستخدام األحكام الواردة في قانون حقوق اإلنسان التي تنص على حماية الحق فـي   

محاولة قانونية إلعادة الـشيخ صـالح إلـى         وخسرت وزيرة الداخلية تريزا ماي، أمس،        .حرية التعبير 
الحجز في جلسة استماع عقدتها محاكم العدل الملكية، والتي قررت فرض شروط على إخـالء الكفالـة                 

  .ومنع الشيخ صالح من التحدث أمام الجمهور
  28/7/2011، الخليج، الشارقة

  
  مم المتحدةأللن الذهاب كية الخارجية تشترط عدم سعي الفلسطينيييمرلجنة تقديم المساعدات األ .58

اليوم االربعاء عن مصادرها في واشنطن أن لجنة فرعية في          " جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : واشنطن
مجلس النواب األميركي كشفت أمس النقاب عن رزمة مساعدات خارجية اميركيـة سـتقدم الواليـات                

حرم السلطة الفلسطينية مـن تلقـي       المتحدة بموجبها مساعدات السرائيل وجيرانها بشروط، ومنها بند سي        
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فـي  " حماس"المساعدات إذا سعت للحصول على اعتراف بفلسطين دولة في االمم المتحدة، أو شاركت               
  .حكومة وحدة وطنية

أي مشاركة في الحكم    "وباإلضافة لذلك سيحرم الفلسطينيون من المساعدة االقتصادية األميركية في حالة           
  ".و هي ناتجة عن أي اتفاق مع حماس للمشاركة في الحكمتكون فيه حماس ضمن األعضاء أ

  27/7/2011، القدس، القدس
  

  عالن استقالل فلسطين من جانب واحدإسلوفينيا تتحفظ عن  .59
اعرب رئيس الوزراء السلوفيني بوروت باهور الذي يقوم في الوقت الراهن بزيارة            : ـ ا ف ب    ليوبليانا

الربعاء عن اعالن استقالل فلسطين من جانـب واحـد النـه            رسمية الى الشرق االوسط، عن تحفظاته ا      
واوضح باهور في مقابلة مع وكالة اس تـي آي االربعـاء             .سيزيد من صعوبة المفاوضات مع اسرائيل     

  .'استطيع ان اقول من خالل تجربتي ان عمال من جانب واحد يقوض الثقة في اجراء حوار بنية حسنة'
  28/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  "الحل النهائي ضد الغزو اإلسالمي" وخيار "فرسان الهيكل.. "شبكة أوروبية بصلة إسرائيلية .60

بدأت ارتباطات إرهابي اوسلو اندرس برييفيك، المعادي لإلسالم، بالظهور على المـستوى            : مازن السيد 
طفـات مـن    األوروبي في بلدان عديدة، أبرزها بريطانيا حيث أكدت تقارير تستند بشكل أساسي إلى مقت             

ـ   ـ       1500بيانه ذي ال المعاديـة  » رابطة الـدفاع االنكليزيـة    « صفحة، أن برييفيك شارك في تجمعات ل
لإلسالم وتواصل مع عدد كبير من عناصرها، ما دفع بالسلطات البريطانية إلى العمل علـى مراجعـة                 

 لنـدن تـشهد     موقفها من منظمات اليمين المتطرف، في ظل دعوة الرابطة إلى التظاهر في منطقة مـن              
  .وجودا إسالميا كثيفا

لكن ما لم يذكره برييفيك في بيانه، كشفه خالف داخلي بين أوساط اليمين المتطرف البريطـاني سـمح                  
لبرييفيك، وبتسليط الضوء على شبكة     » األب الروحي «بإبراز مليونير بريطاني يدعى أالن اليك على أنه         

، والعداء لإلسـالم والـصداقة مـع        »فرسان الهيكل «ل  غامضة من العالقات العابرة للدول، تتمحور حو      
  .اليمين االسرائيلي
  الصلة البريطانية

ـ              رابطـة الـدفاع    «أشارت تقارير إعالمية متطابقة إلى أن برييفيك شارك مرة على األقل في تظاهرة ل
نظمـي  وأكد أحد م  .  خالل زيارة المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز الى لندن        2010في آذار   » البريطانية

ـ      البريطانية أن برييفيك قد التقـى عـددا مـن          » تلغراف«تظاهرات الرابطة داريل هوبسون لصحيفة ال
على اتصال مستمر مع أعضاء      كما قال عضو بارز آخر في الرابطة إن برييفيك كان         . عناصر المنظمة 

  .»التنويم المغناطيسي«، ووصف تأثيره عليهم بـ»فيسبوك«من الرابطة عبر موقع 
» فرسان الهيكل «هة ثانية، تبرز قناة أخرى تحقق في شأنها الشرطة البريطانية، أال وهي منظمة              ومن ج 

 في لقاء للمنظمة فـي      2002وكتب برييفيك أنه شارك خالل نيسان       . التي تحدث عنها برييفيك في بيانه     
»  تأسـيس  أتساءل إن كان أحد مؤسسي الرابطة االنكليزية للدفاع أحد المـشاركين فـي            «لندن، وأضاف   

له يسمي نفسه ريتشارد تيمنـا بالملـك البريطـاني          » أب روحي «، متحدثا عن    »فرسان الهيكل «منظمة  
  .ريتشارد قلب األسد الذي قاد حملة صليبية في القرن الثاني عشر
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يظهر اليك في عدة مشاهد من وثائقي نروجي عن التنظيمات المعادية لإلسالم في أوروبا، ويقول اليـك                 
ويظهر الحاخام األميركي ناخوم    . »أرى أي مانع من إعدام الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة         ال  «: حرفيا

شيفرن التابع لمدرسة ليبوفيتش المتطرفة، في هذا الوثائقي خالل مشاركته في تظاهرة لرابطـة الـدفاع                
كا وعـن   االنكليزية في لندن، ويتحدث للمصور عن دور اليك في دعم تحركات يقودها الحاخام في أمير              

  .كونه مركزيا في مواجهة المد اإلسالمي عالميا
 28/7/2011السفير، بيروت، 

  
  سيناريو التمرد األردني والتحذيرات األمريكية .61

أصبحت كل القوى الدولية واإلقليمية أكثر اهتماماً بطبيعة وتـداعيات جولـة            : قسم الدراسات والترجمة  
ر رمضان الكريم الذي تبقت لحلوله بضعة أيام، وفـي          الحدث السوري الجديدة المتوقع حدوثها خالل شه      

هذا الخصوص تقول المعلومات والتسريبات بأن محور واشنطن ـ تل أبيب قد بدا أكثـر خوفـاً مـن     
فمـا  : المعطيات الدالة لجهة أن صدام القاطرة السورية سوف يؤدي إلى إشعال الساحة السياسية األردنية             

وما هي مقاربة محور واشنطن ـ تل أبيب لطبيعة المخاطر  . ألردنيةهي طبيعة التداعيات على الساحة ا
  .المحدقة بالنظام الملكي األردني

  التحذيرات المخابراتية األمريكية ـ اإلسرائيلية للنظام الملكي األردني* 
تقول المعلومات والتسريبات بأن الواليات المتحدة األمريكية قد سعت خالل هذا األسبوع لجهـة فـرض                

يد من الضغوط على الملك األردني عبد اهللا الثاني من أجل أن يحمل محمل الجد التـداعيات التـي                   المز
سوف تتعرض لها المملكة األردنية بسبب صدام قاطرة السلطة ـ المعارضة الوشيك الحـدوث خـالل    

  :شهر رمضان الكريم الذي أصبح على األبواب
  .تقريراً تحذيرياً تم تسليمه للعاهل األردني الملك عبد اهللا) البنتاغون(أعدت وزارة الدفاع األمريكية •    
  .أعد مجلس األمن القومي األمريكي، تقريراً تحذيرياً تم تسليمه للعاهل األردني الملك عبد اهللا•    

هذا، وأشارت التسريبات إلى أن فرضية التقارير المخابراتية ـ األمنية األمريكية، ركزت على مقاربـة   
إن صدام القاطرة السورية سـوف يكـون        : عيات الحدث السوري على المملكة األردنية، تقول      واحدة لتدا 

األمر الذي سوف يؤدي إلى إطالق موجـات هائلـة فـي            . مثل إلقاء حجر ضخم على بركة مياه هادئة       
  .وبسبب هشاشة النظام السياسي الملكي األردني، فإن تأثير هذه الموجات سوف يكون مدمراً. المنطقة

ي هذا الخصوص، أشارت التقارير األمريكية إلى أن خطر تقويض استقرار النظام الملكي األردنـي،               وف
سوف لن يكون بفعل قيام دمشق بإعداد وتنفيذ مؤامرة ضد ملـك األردن، وال بفعـل قيـام المعارضـة               

علـى  السورية بإعداد وتنفيذ مؤامرة ضد ملك األردن، وإنما سوف يكون حصراً بسبب تأثير الـصدمة                
المعطيات األردنية الداخلية، والتي سوف ترتفع حرارتها وسوف تصل خالل فترة قصيرة إلـى نقطـة                
الغليان الهائلة؛ وفي هذا الخصوص، أشارت التقارير إلى نوعين من مصادر الغليان األردنـي الـداخلي                

  :الوشيك
ل والعشائر األردنية المرتبطـة     سعت المعارضة السياسية اإلسالمية األردنية والقبائ     : المصدر األول •    

بها إلى دعم المعارضة السياسية اإلسالمية السورية، واآلن، بدأت المعارضة السياسية اإلسالمية األردنية             
إن المعارضة اإلسالمية األردنية هي األولـى بتوظيـف هـذه           : وحلفاءها الداخليين طرح السؤال القائل    

النظام الملكي األردني، وبالتالي لماذا ال تشرع المعارضـة         القدرات لجهة حسم المواجهة التي طالت مع        
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اإلسالمية األردنية بذلك في ظل توافر االضطرابات الشرق أوسطية، طالما أن االنتظار سوف يؤدي إلى               
  فوات األوان وضياع الفرصة؟

 في حالـة    أصبحت فعاليات الحركات اإلسالمية، وبالذات جماعة اإلخوان المسلمين       : المصدر الثاني •    
صعود متزايد، وبالتالي فمن المتوقع أن تسعى جماعة اإلخوان المسلمين األردنية إلى إسـقاط سـيناريو                
فعاليات حركة اإلخوان المسلمين السورية بحذافيره في األردن، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات بأن              

لقد دعمنا  :  بطرح السؤال القائل   عناصر ورموز جماعة اإلخوان المسلمين األردنية أصبحوا أكثر اهتماماً        
وتبنينا بالرعاية حركة اإلخوان المسلمين السورية بما أتاح لها النهوض وإشعال المواجهات مع دمـشق،               

  ".عمان اإلسالمية"بما يؤدي إلى تحويلها إلى " عمان الملكية"فلماذا ال نسعى نحن بإشعال المواجهات ضد 
تقال عدوى صدام القاطرة السورية، سوف يؤدي بالـضرورة إلـى           هذا، وتشير كل الحسابات إلى أن ان      

انتقال المزيد من الصدمات بما سوف يشمل بالضرورة ليس األبعاد السياسية واألمنية المتعلقـة بوجـود                
واستمرار النظام الملكي األردني وحسب، وإنما المتعلقة أيـضاً باألوضـاع االقتـصادية واالجتماعيـة               

  .األردنية
  السيناريو وخيارات السيناريو المضاد: وإشكالية الصدمة األردنيةإسرائيل * 

سوف يترتب على سيناريو صدام القاطرة السورية، سيناريو الزلزال األردني، والذي سوف ينظر إليـه               
اإلسرائيليون باعتباره الحدث األكثر خطورة على أمن ووجود إسرائيل، وذلك ألن التحول االنتقالي مـن               

، معناه أن كل الحركات األصولية اإلسالمية سوف تسعى إلى حـشد            "عمان اإلسالمية " إلى   عمان الملكية 
  .وتعبئة فعالياتها الجهادية في األردن

تقول الحسابات، بأن التحول االنتقالي من عمان الملكية إلى عمان اإلسالمية، سوف تبدأ زالزله وحركات               
القاطرة السورية، وفي هذا الخصوص تشير المعطيات إلـى      صفائحه التكتونية، بعد انتهاء فعاليات صدام       

  :اآلتي
في حال نجاح اإلسالميين السوريين في المواجهة الرمضانية، فإن الخطوة الثانية مباشـرة             : الخيار األول 

دعم اإلسالميين األردنيين من أجل تحقيق سيناريو االنتقال من عمان الملكية إلى عمان             : سوف تكون هي  
، خاصة أن اإلسالميين السوريين يدينون بالمزيد من مشاعر العرفـان والـوالء لإلسـالميين               اإلسالمية

  .األردنيين الذين قدموا لهم الدعم والسند طوال الحقب الماضية وحتى اآلن
في حالة فشل اإلسالميين السوريين في المواجهة الرمضانية، فإن الخطوة الثانية مباشـرة             : الخيار الثاني 

االنسحاب التكتيكي لجهة التمركز مرة أخرى في األردن، والعمل على تغيير خارطـة             : يسوف تكون ه  
ـ              الهـدف  (طريق الصعود اإلسالمي في المنطقة، بحيث يتم التخلي عن خيار استهداف دمشق واستبداله ب

  .المتمثل في استهداف عمان وتحقيق االنتقال من عمان الملكية إلى عمان اإلسالمية) البديل
ر المعطيات المتعلقة بحسابات توازن القوى الخاصة بمواجهة صدام القاطرة السورية إلى أن الخيـار               تشي

األول الذي يفترض نجاح اإلسالميين السوريين هو خيار ضعيف االحتمال، وذلك ألن القوام الـدوالتي               
ح أكثـر تماسـكاً     المؤسساتي السياسي العسكري األمني السوري غير قابل لالنقسام، إضافة إلى أنه أصب           

  .بسبب بروز جماعة اإلخوان المسلمين السورية كقوة قائدة للمعارضة السورية
أما الخيار الثاني الذي يفترض عدم نجاح اإلسالميين السوريين في الصعود إلى السلطة، فهـو الخيـار                 

 المنخفض الشدة   األكثر احتماالً، خاصةً أن مواجهة صدام القاطرة السورية لن تكون هذه المرة من النوع             
  :ومن المحتمل أن تتصاعد لتأخذ شكل المواجهة المرتفعة الشدة، وذلك لعدة أسباب، منها
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لقد سعت دمشق إلى التعامل بهدوء وبشكل منخفض الشدة خالل الفترة الماضية، ووعـدت بإنجـاز     •    
ون األحـزاب   اإلصالحات، وبرغم رفض المعارضة للحوار والتفاهم، مضت دمشق قدماً، فأصدرت قان          

  .وأعقبته فوراً بقانون االنتخابات، األمر الذي يبطل كل المزاعم القائلة بأن دمشق ال تريد اإلصالح
لقد سعت المعارضة إلى التعامل بسلبية وتصعيد مرتفع الشدة خالل الفترة الماضية، بما فـي ذلـك                 •    

 الكهربـاء، وإدخـال المقـذوفات       استخدام المسلحين، والقيام باستهداف القطارات وخطوط نقل شـبكات        
". جبل الزاوية "الصاروخية واألسلحة المتطورة، والقتل االنتقائي وعمليات التطهير العرقي كما في حالة            

وبكلمـات  . وأكدت المعارضة أنها سوف تسعى لخوض المواجهة الحاسمة خالل أيام شـهر رمـضان             
وفي هذه الحالـة    . ووسائط المعارضة . اجهةأخرى، لقد اختارت المعارضة توقيت المواجهة، ومكان المو       

  .سوف لن يكون أمام دمشق، سوى أن تتوكل لجهة خوض المواجهة التي فرضت عليها فرضاً
تقول التوقعات، بأنه بعد أن تنتهي مواجهة صدام القاطرة السورية، وينجلي غبار المعركة وتمر أيام عيد                

ني، الذي سوف يتضمن مواجهة التحول االنتقالي مـن         الفطر، سوف تبدأ فعاليات سيناريو الزلزال األرد      
  :عمان الملكية إلى عمان اإلسالمية وفي هذا الخصوص، تشير المعلومات والتحليالت إلى النقاط اآلتية

  .العرش الملكي الهاشمي سوف يواجه خطر تحديات وجوده واستمراره•    
ف يتضمن تحول الساحة األردنية إلى كتلـة        إسرائيل سوف تواجه التحدي األكثر خطورة والذي سو       •    

  .جهادية إسالمية شديدة االشتعال والغليان
السلطة الفلسطينية سوف تواجه التحدي األكثر خطورة، وذلك ألن التحول من عمان الملكيـة إلـى                •    

 رام اهللا الجهاديـة   "إلـى   " رام اهللا أوسـلو   "عمان اإلسالمية، سوف يؤدي إلى حدوث تحول مواز مـن           
  ".اإلسالمية

أشارت التخمينات إلى أن اشتعال الساحة السياسية األردنية قد أصبح مسألة وقـت ال أكثـر وال أقـل،                   
وبغض النظر عن نتائج صدام القاطرة السورية، فإن الحركات اإلسالمية سوف تجد نفسها أمـام خيـار                 

  .ال بد من عمان وإن طال السفر: وحيد ال مهرب منه وهو
  :ح وخطوط سيناريو الزلزال األردني، يمكن اإلشارة إلى اآلتيبالنسبة لمالم

) سـبتمبر (التوقيت األكثر احتماالً لحركة الصفائح التكتونية األردنية سوف يكون في شهر أيلـول              •    
م القادم، عندما يتقدم الفلسطينيون بطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمـم المتحـدة وتقـوم                2011

ءها بعرقلة المشروع، وهو األمر الذي سوف يقود إلى تصعيد حالـة الغليـان والغـضب             واشنطن وحلفا 
  .العارم في الضفة الغربية واألردن

رد الفعل اإلسرائيلي االنتقامي واألمريكي االنتقامي إزاء الطلب الفلسطيني سوف يؤدي إلى إذكـاء              •    
  .وقود نيران الغضب الشعبي

 الشرق أوسطية، وبالذات حركة اإلخوان المسلمين المصرية والـسورية          اهتمام الحركات اإلسالمية  •    
والجماعات السلفية العراقية والسعودية والخليجية إضافة إلى الحركات اإلسالمية األردنية سوف يركـز             

األمر الذي سوف يؤدي بالضرورة ليس إلى تخفيـف ضـغط           . بقدر أكبر على ملف الخطر اإلسرائيلي     
  :السورية على دمشق، وإنما إلى المزيد من النتائج، والتي من أبرزهاالحركات اإلسالمية 

ـ انتقال المزيد من العناصر الجهادية التي تم تسريبها إلى سوريا باتجاه األردن والضفة الغربية وقطاع                
  .غزة وذلك طلباً للجهاد ضد الصهيونية، بحيث إما النصر من عند اهللا أو الشهادة في سبيل اهللا
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لحركات اإلسالمية والعناصر الجهادية لجهة دعم كل من يقف إلى جانب الجهـاد مـن أجـل                 ـ سعي ا  
وال داعي لذكر   . وسوف يكون في مقدمة الداعم عدد ال بأس به من خصوم إسرائيل في المنطقة             . فلسطين

والنضال األسماء، ألن إسرائيل وحلفاءها في المنطقة يعرفون جيداً من هو الداعم الرئيسي لمسيرة الكفاح               
  .والجهاد ضد اإلسرائيليين

إضافة لذلك، تحدثت التسريبات عن مدى اهتمام اإلسرائيليين بالتداعيات الوشـيكة لـصدمات تفـاعالت         
  :الحدث السوري اإلقليمية، وفي هذا الخصوص تشير المعلومات إلى اآلتي

ال يتعامل بهدوء مع حركة     طلبت واشنطن وتل أبيب من العاهل األردني الملك عبد اهللا بضرورة أن             •    
األول : االحتجاجات األردنية، وبالتالي فمن الواجب عليه أن يسعى العتماد طريقين ال ثالث لهما، وهمـا              

استخدام العنف المفرط بما يؤدي إلى إسقاط أكبر قدر من الضحايا في أوساط المحتجين، والثـاني هـو                  
  .وبمصداقية عاليةالقيام بتنفيذ أكبر ما يمكن من اإلصالحات الجادة 

بدأت إسرائيل بإجراء سلسلة من التدريبات والمناورات المكثفة القائمـة علـى أسـاس اعتبـارات                •    
سوف تشهد األردن والضفة الغربية وقطاع غزة، عمليات اضطراب وفوضى وأعمـال            : الفرضية القائلة 

م عرقلة مـشروع االعتـراف      م القادم، بعد أن تت    2011) أيلول(عنف واسعة النطاق خالل شهر سبتمبر       
  .الدولي بقيام الدولة الفلسطينية وبالتالي يتوجب على القوات اإلسرائيلية أن تتدرب على كافة االحتماالت

تشير المعطيات، إلى أن الخيارات اإلسرائيلية المطروحة أمام الطاولة لجهة احتواء اضطرابات الـضفة              
حتماالت بما في ذلك خيار اقتحام القـوات اإلسـرائيلية   الغربية ـ األردن، هي خيارات تتضمن كافة اال 

لكامل األراضي األردنية، سواء وافق العاهل األردني أم لم يوافق، وذلك ألن قيام القـوات اإلسـرائيلية                 
بحماية إسرائيل من خطر الزوال، والدمار الكامل هو واجب ال يحتاج اإلسرائيليين أن يأخذو حوله إذنـاً                 

  . طرف، حتى لو كان أمريكاأو تصريحاً من أي
تحدثت آخر التسريبات، بأن واشنطن وإسرائيل قد طالبتا العاهل األردني بضرورة أن يسعى إلى تطبيق               

  :إصالحات سياسية عاجلة تتضمن اآلتي
عقد شراكة مع اإلسالميين األردنيين بحيث يتم إعطاءهم المزيد من المقاعد البرلمانية والمزيد مـن               •    

وزارية والرسمية، وذلك على النحو الذي يدفع اإلسالميين إلى عدم معاداة العاهـل الملكـي               المناصب ال 
  .األردني

احتفاظ العائلة المالكة األردنية بالمفاتيح السياسية والسيادية األساسية، بما يتيح لها قـدرة الـسيطرة               •    
  .على األوضاع إذا سعى الشركاء اإلسالميين لجهة االنقالب على الملك

تبقت بضعة أيام على دورة العنف الرمضانية ولحظة صدام القاطرة السورية، وحالياً أصبح هنـاك إمـا                 
خيار اإلصالح، أو خيار المواجهة، وفي حالة خيار اإلصالح فإن التفاهم والحوار وانفتاح المشاركة هو               

ولكن، . األردنية الهاشمية مفتاح الحل األساسي الستقرار كامل منطقة الشرق األوسط بما في ذلك المملكة             
. في حالة خيار المواجهة، فإن انهيار دمشق هو غير وارد وفقاً لكل الحسابات االستراتيجية والتكتيكيـة               

خاصـة  . وبالتالي، فإنما سوف يترتب على ذلك هو موسم هجرة الجهاديين للمملكة األردنيـة الهاشـمية             
قبة الصخرة والمسجد األقصى ثاني الحـرمين       وأنهم يعرفون أكثر من غيرهم أن خارطة طريق تحرير          

الشريفين الذي صعد منه سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى الـسماء، هـي خارطـة طريـق تمـر                     
وإذا كانت سوريا قد حزمت أمرها على حسم المواجهة التي فرضتها واشـنطن             . بالضرورة عبر األردن  

يها، فإن على عمان أن تحزم أمرها على حسم         وتل أبيب وعمان، والرياض والدوحة، وباريس ولندن عل       
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وبرغم ذلك، فإن دمشق سوف تظل أكثر اهتماماً بـدعم          . المواجهة التي فرضتها هي بنفسها على نفسها      
أمن واستقرار األردن، وبالتالي لن تقوم بتطبيق استراتيجية تحويل الصدمة إلى عمان الشقيقة، وبكلمـات    

طن وإسرائيل ومعها بعض األطراف السعودية واللبنانية واألردنيـة         لقد سعت واشن  : أخرى أكثر وضوحاً  
لجهة تحويل المسلحين الجهاديين إلى داخل سوريا، بعضهم نقلته القوات األمريكية سراً من العراق إلـى                

والبعض اآلخر نقلـتهم عمـان      . داخل سوريا، وبعضهم نقلتهم بعض األطراف اللبنانية إلى داخل سوريا         
ل سوريا، وبعد بضعة أيام سوف يصبح هؤالء جميعاً في أيدي دمشق، والتي سوف لن تقوم                سراً إلى داخ  

وبالتالي من غير الوارد أن تقوم بتسليحهم ونقلهم إلى داخـل أراضـي             . باستخدامهم فيما يؤذي األشقاء   
لتفـاهم  وذلك على أمل أن تطغى روح الحوار وا       ! المملكة لكي يشاركوا في فعاليات أيلول سبتمبر القادم       

  !على روح التصعيد المدمر والدماء
  27/7/2011، الجمل بما حمل

  
   لجذب البلقان"إسرائيل"تكتيك " .. العثمانيين الجدد"فزاعة  .62

  صالح النعامي
الجدد فـي محاوالتهـا بنـاء       " العثمانيين"لقد بات في حكم المؤكَّد أن إسرائيل باتت توظِّف فزاعة عودة            

عيض بها عن التحالف السابق مع تركيا، إن هناك الكثير من األسباب التي تفسر              تحالفات دولية جديدة تست   
التحول الهائل في موقف اليونان من إسرائيل، لكن مما ال شك فيه أن أحد أهم هذه األسباب هو تـدهور                    

ـ                 ام العالقات التركية بين إسرائيل وتركيا في أعقاب أحداث أسطول الحرية األول في أواخر مايو من الع
الماضي؛ فتركيا التي كانت من أوثق حلفاء إسرائيل كانت عدوا لدودا لليونان، وهذا بالضبط مـا دفـع                  
النخب الحاكمة في كلٍّ من تل أبيب وآثينا الستغالل هذه األحداث لفتح صفحة جديدة في العالقـات بـين                   

  .الجانبين
راء تراجع التعاون العسكري الذي كـان       فقد كان اإلسرائيليون يبحثون عن بدائل تعوضهم ما خسروه ج         

يربط أنقرة بتل أبيب، سيما التدريبات الجوية والتعاون االستخباري، وعوائـد صـفقات بيـع الـسالح                 
وغيرها، في حين وجدت اليونان في هذا التطور مناسبة الستغالل العالقات مع إسرائيل لمواجهة األزمة               

لتي تفاقمت حتى بلغت مستويات خطيرة جدا، وقـد أدركـت           االقتصادية التي كانت تعصف باليونان، وا     
إسرائيل حجم الطاقة الكامنة في العالقات مع أثينا وعوائدها االستراتيجية على الكيان الصهيوني، فأخذت              
تستغلُّ تراث العداء بين تركيا واليونان عبر التشديد على أهمية تطوير العالقات بين الجانبين في الوقوف                

  .التركية" األطماع " أمام 
وتشهد الباحثة اإلسرائيلية أبيراما غوالن بأن النخب اإلسرائيلية حرصت على لفت أنظـار المـسئولين                

" العمـق االسـتراتيجي   "اليونانيين مرارا إلى ما جاء في كتاب وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو              
الدولة العثمانية في نسختها الحديثة وأدواتها الجديدة، وأن        باعتبار أنه دليل على توجهات أردوغان لبعث        

الستعادة النفوذ القديم، وال يتردد اإلسرائيليون فـي        " دليل العثمانيين الجدد  "يمثل في الواقع    " أوغلو"كتاب  
ت استغالل الرواسب التاريخية الناجمة عن وقوع اليونان وبقية دول البلقان تحت الحكم العثمـاني لمئـا               

السنين، ويعترف السفير اإلسرائيلي في بلغاريا نحجال جالنر بأن إسرائيل باتـت تركِّـز علـى اإلرث                 
التاريخي والثقافي في تحفيز دول البلقان بشكٍل عام للتعاون مع الكيان الصهيوني، إلى جانـب توظيـف                 

ول، لذا لـم يكـن مـن        في أوروبا في محاولة بناء عالقات على أسس جديدة مع هذه الد           " اإلسالموفوبيا"
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المستهجن أن تكون اليونان تحديدا الدولة األوروبية التي تنقذ إسرائيل من التداعيات التي كانت ستترتب               
صوب شواطئ مدينة غزة، وتحول دون تحقق سيناريو الرعـب، الـذي            " 2أسطول الحرية   "على إبحار   

 الجيش اإلسرائيلي والمشاركون في األسطول،      ظلَّت تخشاه تل أبيب، والمتمثل في المواجهة الحتمية بين        
وهو السيناريو الذي سعت حكومة نتنياهو بكل قوة لتالفيه، مع العلم أن اليونان كانت حتى وقت قريـب                  
أكثر الدول األوروبية تضامنًا مع القضايا العربية، ومؤازرة للشعب الفلسطيني، وكـان دعـم النـضال                

اور اإلجماع بين الفرقاء السياسيين في الساحة اليونانية، لقد كان الحزب           الفلسطيني ضد االحتالل أحد مح    
، سيما تحت قيادة جورجيو بباندريو، جد رئيس الوزراء الحـالي جـورج             "الباسوك"االشتراكي اليوناني   

بباندريو، وتحت قيادة والده أندرياس بباندريو، وقد تولّيا رئاسة الوزراء فـي أثينـا، أكثـر األحـزاب                  
شتراكية تأييدا للقضية الفلسطينية، وكان الرئيس الفلـسطيني الراحـل صـديقًا شخـصيا ألنـدرياس                اال

ببناندريو، ونظرا لهذا الموقف فقد كانت اليونان آخر الدول األوروبية تقدم على إقامة عالقات دبلوماسية               
جانبين، فقد ظلَّت العالقات بـين الجـانبين        ، وحتى عندما تَم تبادل السفراء بين ال       1992مع إسرائيل عام    

  .باردة
  توظيف االقتصاد

لكن إسرائيل ال توظّف فقط فزاعة العثمانيين الجدد، بل باتت توظف بشكل مثابر االعتبارات االقتصادية               
في سعيها لمزيد من الدول إلى جانبها، حتى عندما يتبين أن تل أبيب لن تدفع مقابل ترسيخ عالقاتها مـع           

ه الدول، فلقد أدرك رئيس الوزراء اليوناني بباندريو أن إنقاذ اليونان من األزمة االقتـصادية الخانقـة                 هذ
التي تمر بها ال يتوقف فقط على المساعدات التي يقدمها االتحاد األوروبي، بل إن األمـر يتطلـب فـي                    

 حكومته بذلت جهودا كبيـرة مـن        األساس تدفق الكثير من االستثمارات األجنبية لهذا البلد، وبالتالي فإن         
أجل إقناع الشركات العالمية باالستثمار في اليونان، وفي الوقت الذي كان بباندريو يسعى فيـه إلقنـاع                 
المستثمرين األجانب بالتوجه لالستثمار في اليونان كانت القيادة اإلسرائيلية تخرج عن طورها في البحث              

لساحل غزة، حيث إن اضطرار إسرائيل للتدخل لمنع وصوله         " 2 أسطول الحرية "عن حلول لتفادي توجه     
بالوسائل العسكرية كان يقترن بحدوث تدهور في مكانة إسرائيل الدولية المتهاوية أصلًا، وكـان يـؤذن                
بتدهور عالقات إسرائيل مع الدول التي كان رعاياها ضمن المتضامنين األجانب الذين كان من المفترض            

سطول، ومن أجل توظيف األزمة االقتصادية في اليونان، فقد حرصت حكومة نتنياهو على             أن يحملهم األ  
التشاور مع المنظمات اليهودية الرئيسة في الواليات المتحدة الستغالل األوضاع الطارئة فـي اليونـان               

            ة الرئيسية على أن يتوجه وفد     لصالح تل أبيب، حيث تم االتفاق بين ديوان نتنياهو وقادة المنظمات اليهودي
يمثلهم ألثينا وااللتقاء بباندريو والتعهد له بأن تسعى هذه المنظمات بإقناع الشركات األمريكيـة ورجـال                
األعمال اليهود باالستثمار في اليونان، مقابل أن تمنع اليونان سفن األسطول من اإلبحار مـن المـوانئ                 

كومة اليونانية عزت قرارها بمنع سفن األسطول من اإلبحار         اليونانية، وهذا ما كان بالفعل، حيث أن الح       
بالقول بأن هذا القرار ينسجم مع متطلبات األمن القومي اليوناني، ومما ال شك فيه أن الموقف األمريكي                 

كان له دور في صـدور      " 2أسطول الحرية   "الرسمي وموقف أمين عام األمم المتحدة الصارم ضد توجه          
وإلى جانب ذلك فإن نتنياهو أبلغ بباندريو بأن إسرائيل بإمكانها أن تساعد اليونـان فـي                القرار اليوناني،   

الخروج من أزمتها االقتصادية بالعمل على جعل مئات اآلالف من السياح اإلسرائيليين يتجهون لليونـان               
اهو بباندريو بأن هنـاك     بدلًا من التوجه لتركيا، التي كانت البلد الذي يفضله السائح اإلسرائيلي، وأبلغ نتني            

 ألف إسرائيلي يبحثون عن مكان لالستجمام فيه، وعرض عليه تسويق رزم سياحية مشتركة لكـلٍّ                400
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من تل أبيب وأثينا، ومن األسباب التي تدفع اليونان لتطوير عالقاتها مع إسرائيل هـو حاجتهـا لـدعم                   
أن التعاون مع إسرائيل سيعزز فـرص       واشنطن في نزاعها مع تركيا بشأن مستقبل قبرص، وافتراضها          

  .اصطفاف اإلدارة األمريكية إلى جانب أثينا
  لغة المصالح

ال خالف على أن حكومة نتنياهو الحالية هي الحكومة األكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ إسـرائيل، وهـي           
 بالجهود الدولية الراميـة     الحكومة التي لم تراعِ أبسط قواعد التعامل الدبلوماسي والسياسي في استخفافها          

لكسر الجمود في عملية التسوية السياسية، عبر مواصلة االستيطان والتهويد، ومع كل ذلك فإننا نالحـظ                
أن هذا السلوك ال يؤثر على مواقف مجموعات من دول العالم، ألن هناك التقاء في المصالح بينها وبين                  

الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، ولم تأخذْ هذه         " نغولدستو"إسرائيل، فال أحد يتحدث عن تقرير       
الدول في االعتبار عشرات التقارير األممية التي اتَّهمت إسرائيل بخرق حقوق اإلنسان الفلسطيني بشكل              

يفهم العالم لغة المصالح فقط، وتتحرك الدول وفق إيقاع مصالحها القومية، ودول البلقان طورت              . منهجي
 إسرائيل ليس فقط ألن هناك التقاء مصالح مع تل أبيب، بل ألنها تدرك أن هذا السلوك لـن                   عالقاتها مع 

يؤدي إلغضاب األنظمة العربية الرسمية، لو كان النظام الرسمي العربي ينطلق من المصالح لما تجـرأ                
على -يعبر له   رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على استقبال الرئيس اليوناني في رام اهللا دون أن               

  .من التوجه لغزة" أسطول الحرية" عن احتجاج فلسطيني رسمي على قرار اليونان بمنع سفن -األقل
  27/7/2011االسالم اليوم، 

  
     يطوق استحقاق أيلول "إسرائيل"االنحياز لـ  .63

  رائد الفي
أيلـول  /حدة في سبتمبر  على بعد أسابيع قليلة من مخطط منظمة التحرير الفلسطينية التوجه إلى األمم المت            

 كخيار لجأ إليه الـرئيس      1967المقبل، من أجل طلب االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ،           
المتطرفة وتمسكها بمواصلة البنـاء     ” اإلسرائيلية“محمود عباس، في إطار رد الفعل على تعنت الحكومة          

 القيادة الفلسطينية عـن هـذا التوجـه،         االستيطاني، تتواصل الضغوط والتحركات من أطراف عدة لثني       
أي مؤشر إيجابي يـشجع  ” إسرائيل“ودفعها من جديد إلى العودة للمفاوضات، في الوقت الذي لم تقدم فيه  

  .على انطالق مفاوضات جادة وذات مغزى
يقوم الرئيس عباس وفريقه بجوالت مكوكية منذ شهور من أجل حشد التأييد الدولي لخيار التوجـه إلـى                  

مم المتحدة، ووفق التصريحات الرسمية المعلنة، فإن خيار طلب االعتراف بدولة فلـسطينية يحظـى               األ
دول وأطراف مؤثرة وفاعلة لهذا التوجه، وهو       ” انحياز“بتأييد دولي كبير ومتنامٍ، ولكن يجب عدم اغفال         

جرد حبـر علـى     ما يضعفه، ويجعل أي قرار يحظى به الفلسطينيون في الجمعية عامة لألمم المتحدة م             
ورق، يضاف إلى جملة القرارات الدولية التي صدرت منذ قيام دولة الكيـان علـى أنقـاض فلـسطين                   

  . وظلت حبيسة أدراج المنظمة الدولية1948التاريخية في عام ،
وتتربع الواليات المتحدة األمريكية على عرش الدول واألطراف المنحازة تاريخياً لمصلحة دولة الكيان،             

مر الذي بدا واضحاً وبشكل فاضح في التراجع المستمر من الرئيس باراك أوباما عن مواقفه منذ                وهذا األ 
  .2009دخوله البيت األبيض كأول رئيس أسود يحكم الواليات المتحدة مطلع عام 
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 كانـت   -كأسالفه من الجمهوريين والديمقراطيين   -آخر مواقف أوباما التي عكست انحيازه لدولة الكيان         
ماع اللجنة الرباعية الدولية قبل نحو أسبوعين، إذ أخفق هذا االجتماع في فتح االنـسداد أمـام                 خالل اجت 

الواليـات المتحـدة واألمـم      (عملية التسوية السياسية، رغم المرونة المفرطة التي اتبعها أعضاء اللجنة           
نتنياهو إلى طاولـة    لجذب رئيس وزراء االحتالل المتطرف بنيامين       ) المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا   

  .المفاوضات
أوباما أوضح موقفه من الحدود التي ستأخذ في االعتبار الوقائع االستيطانية على األرض كـأمر واقـع،                 
وشدد على االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة، وإلغاء القيادة الفلسطينية مشروع الـذهاب إلـى األمـم                

ك مقابل مجيء نتنياهو إلى طاولة المفاوضـات، وعلـى   وكل ذل. المتحدة للتصويت على دولة فلسطينية    
  .الرغم من هذا اإلغداق فإن أوباما لم يفلح في إقناع نتنياهو بجدوى المفاوضات

  اللجنة الرباعية وإهدار الوقت
وقابلت اللجنة الرباعية الصلف والتمرد من جانب نتنياهو وأركان حكومته المؤلفة من أحـزاب يمينيـة                

  .ن الصمت، وبدت عاجزة أو ربما يائسة من طرح أي مبادرات جديدة للحلمتطرفة، بمزيد م
إن هذه اللجنة التي لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى التيه في المفاوضات وإهدار سنوات طويلة استغلتها                

في مواصلة وتعزيز االستيطان، وجلبت أيضاً الحصار لقطاع غزة، يجب عليهـا أن تعتـذر               ” إسرائيل“
التي ” إسرائيل“طيني عن كل ما لحق به بسببها، وبسبب االنحياز األعمى والفاضح لمصلحة             للشعب الفلس 

  .ترى في نفسها فوق كل قانون وال تحكمها حدود أو مواثيق
لكن هذه اللجنة الظالمة ال تقر بخطيئتها وجريمتها بحق الشعب الفلسطيني، وتتمادى في مزيد من الظلـم                 

ى الطرف األضعف من أجل ضمان استمرارية الجهود والمحـاوالت،          والقهر، عبر ممارسة الضغوط عل    
بغض النظر عن انطالق مفاوضات جادة من عدمه، إذ إن في بقاء الحركة مستمرة مبرراً الستمرار هذه                 
اللجنة، واستمرار جيش موظفيها على رأس عملهم، يتقاضون أجوراً شهرية فلكية على حـساب قـضية                

  .الشعب الفلسطيني وحقوقه
د ال يختلف كثيرون على غياب كل أنواع العدالة في تعاطي النظام الدولي مـع القـضية الفلـسطينية،                   ق

وتغييب المواطن الغربي وتضليله عبر سيل من المعلومات الخطأ التي يبثها اإلعالم الموجـه والمنحـاز               
 قبل الفلـسطينيين،    محتلة من ” إسرائيل“، حتى إن بعضهم يعتقد أن       ”اإلسرائيلي“لمصلحة دولة االحتالل    

، والكثير والكثير من المواقف والرؤى التـي        ”إسرائيل“وآخرون يرون أن للفلسطينيين دولة معتدية على        
تثير الضحك إلى حد البكاء، والتحسر على إعالمنا العربي واإلسالمي الغائب عن معركة توجيه الـرأي                

  . وعدالة القضية الفلسطينيةعام الدولي، والغارق في أوهام وقضايا هامشية مقارنة بحجم
 في المئة من اليهود األمـريكيين       85ودعونا نتأمل استطالعات الرأي في الواليات المتحدة التي تقول إن           

وترى أكثرية مـن اليهـود أن ثقافـة         . ويرون أنها تلتزم بالسالم   ” اإلسرائيلية“يلتزمون بموقف الحكومة    
 في المئة من هؤالء أن هـدف        76ة أمام السالم، حيث يعتقد      الكراهية عند الفلسطينيين هي العقبة الرئيس     

 في المئة مـن     95ويطالب  . ” إسرائيل“ بل هدفهم تدمير     1967العرب ليس إعادة المناطق المحتلة عام ،      
كدولة يهودية، وينصحون حكومة نتنياهو بعـدم       ” إسرائيل”يهود أمريكا بوجوب اعتراف الفلسطينيين ب     

ورغم مواقـف   . ”إسرائيل”عن اإلرهاب واعترافها ب   ” حماس“ل تخلي حركة    الذهاب إلى المفاوضات قب   
 في المئة، وعـارض     56 في المئة إلى     76أوباما المنحازة إال أن التأييد له في أوساط اليهود تراجع من            

 فـي المئـة مـن    83حزيران مع تبادل مناطق /اقتراحه بإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو    
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معنى أن يهود أمريكا ينتظرون من أوباما المزيد والمزيد من المواقف المؤيدة لدولتهم الباطلـة               اليهود، ب 
  .على حساب الضحية الفلسطينية” إسرائيل“المسماة 

نحو األمـم المتحـدة،     ) الرسمي(وفي ظل غياب العدالة الدولية رسمياً وشعبياً، يأتي التحرك الفلسطيني           
 على المفاوضات العقيمة، ولكنه الخيار السياسي المتاح بالنـسبة إلـى            ولعله ليس أفضل الخيارات للرد    

  .الفريق الفلسطيني المؤمن بالنهج السلمي، ويقوده مهندس اتفاق أوسلو الرئيس عباس
تدرك تماماً أن خيار الفلسطينيين بالتوجه إلى األمم المتحدة لن يسفر عن شـيء علـى أرض                 ” إسرائيل“

حرك على كل الجبهات الدولية من أجل إفشال هذا التوجه ووأده في المهد، فهي              الواقع، ومع ذلك فإنها تت    
ال تريد مجرد بحث أمر الدولة الفلسطينية في أروقة األمم المتحدة، وتفـضل أن يبقـى أمرهـا رهنـاً                    
بالمفاوضات وبرعاية أمريكية، ودون أي تدخل من أي طرف دولي آخر، بما يضمن لها تنفيذ سياسـتها                 

على المماطلة والتسويف، ودون أي خشية من عقاب أو حتى انتقاد من جانب الحليف األمريكي،               القائمة  
المفاوضات المباشرة بعد   ” إسرائيل“تشرين األول من عام الماضي، عندما أفشلت        /مثلما حدث في اكتوبر   

البنـاء  أربعة أسابيع فقط من انطالقها برعاية أمريكية، بسبب إصرار حكومة نتنياهو علـى مواصـلة                
االستيطاني، ورفضها التعاطي مع كل المغريات والمحفزات األمريكية لتجميد االستيطان لفترة محـدودة             

  .ومؤقتة
” إسـرائيل “وطالما ظلت مواقف اللجنة الرباعية على شاكلة نتائج اجتماعها األخير، فال يوجد ما يـدعو                

  .ادة وذات مغزىويضغط عليها لتغيير مواقفها ودفعها إلى اإلذعان لمفاوضات ج
وطالما بقي أوباما أسير الخوف من خسارة االنتخابات المقبلة لفترة رئاسية ثانيـة، وال يريـد إغـضاب            
اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، فإن انتظار مفاوضات جادة برعاية أمريكية عادلة يبقى ضـرباً               

 يعرف جيداً أنه ال يريـد التفـاوض إال          يناقض أوباما نفسه بدعوة نتنياهو للتفاوض وهو       .من المستحيل 
، وتتبنى الواليات   ”إسرائيل“حسب شروطه وإذعان الفلسطينيين لهذه الشروط، وفي الوقت نفسه يقف مع            

ال ألطروحـات   : وهي حريصة عليها، ونتنياهو يعرف هذا جيداً، لهذا قـال         ” إسرائيل“المتحدة األمريكية   
  .خطراً من جانب واشنطنأوباما وهو واثق بأن هذا ال يشكل عليه 

استناداً لتجارب عشرين عاماً من المفاوضات، فإن نتنياهو يريد االستفادة من لعبة المفاوضات كوسـيلة               
لكسب الوقت وتوسيع المستوطنات وتكريس االحتالل، وأن تبدأ المفاوضات مع الفلـسطينيين مـن دون               

عتراف بيهوديتها، ومنذ فترة طويلة تلجـأ       وهي اال ” إسرائيل“شروط، على أن يقبل الفلسطينيون بشروط       
لفرض حقائق على األرض يصعب إزالتها عند أية تسوية، وأهمها بناء المستوطنات ونهـب               ” إسرائيل“

األراضي من الفلسطينيين والسيطرة على أمالك الدولة حتى ال يكون لها مطالب وال صاحب حق فردي                
  .فيها

الفلـسطينيين باتخـاذ إجـراءات      ” إسرائيل“ألمم المتحدة، تهدد    وحتى تمنع الفلسطينيين من الذهاب إلى ا      
عقابية، منها مالية بمنع عائدات الضرائب والجمارك عن الفلسطينيين، بالرغم من أن هذه األموال هـي                
ملك للفلسطينيين ومن حقهم أن تعود إليهم، كما يهدد وزير خارجيتها المتطرف أفيغدور ليبرمان بإنهـاء                

 وما تبع ذلك من     1999وإلغائها، وهي عملياً منتهية منذ انتهاء المرحلة االنتقالية في عام ،          اتفاقات أوسلو   
تتنافى مع االتفاقات، كحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في المقاطعـة           ” إسرائيلية“جرائم وممارسات   

  .ئمبرام اهللا، وإعادة احتالل الضفة الغربية، والحرب على غزة، والكثير الكثير من الجرا
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وفي ظل هذه الحال القاتمة، أكد الرئيس عباس أن المفاوضات هي خياره، ويمكن إعادة النظر في خيار                 
التوجه إلى األمم المتحدة إن استؤنفت المفاوضات على أساس مرجعية األمـم المتحـدة وقراراتهـا ذات      

لقـدس الـشرقية    وا) 194(واألرض مقابل السالم وحق العـودة       ) 338(و)  242(الصلة وأهمها قرارا  
  .1967الكامل من األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام ” إسرائيل“وانسحاب 

مستمر في القدس   ” اإلسرائيلي“السؤال هنا، كيف يطالب الرئيس عباس وفريقه بالتفاوض بينما االستيطان           
م التفـاوض؟   الشرقية وفي الضفة الغربية؟ وكيف تتم المفاوضات في ظل الءات نتنياهو؟ وعلى ماذا يـت              

وإضافة إلى كل ذلك كيف سيتم التفاوض في ظل إصرار نتنياهو على اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة                
  ؟”إسرائيل“

إن االعتراف بيهودية دولة الكيان يعني أن الفلسطينيين وعددهم أكثر من مليون وخمسمئة الف فلسطيني               
 معرضون للتهجير، كما يعني االعتراف      1948 ، يعيشون داخل مدنهم وبلداتهم في فلسطين التاريخية عام       

بيهودية الدولة تدمير حق عودة الالجئين الفلسطينيين، الذي كفلت األمم المتحدة تنفيذه حيث هناك حوالي               
  .ستة ماليين الجئ فلسطيني

و من  نتنياهو ال يؤمن بحق الفلسطينيين في العيش في حدود دولة مستقلة متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، فه               
منفـصلة وغيـر    ” كانتونات“المدرسة ذاتها المتطرفة ألرييل شارون، وأقصى ما قد يسمح به هو دولة             

، وبالتأكيد من دون القدس، التي يواجه سـكانها   ”إسرائيل”متصلة، وتبقى السيطرة عليها كاملة ومحكمة ل      
  .مخططات حثيثة وخبيثة لتهجيرهم

في القدس الشرقية أو المقامـة      ” اإلسرائيلية“بالمستوطنات  كما يصر نتنياهو وحكومته على عدم المساس        
  .على أراضي الضفة الغربية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، إضافة إلى بقاء جدار الفصل العنصري

المناطق في غور األردن المحاذية لألردن وللبحر       (وكذلك عدم االنسحاب من مناطق في الضفة الغربية         
على ضم هذه المنـاطق  ” إسرائيل“، وتصر )من الغرب أو الجنوب   ” إلسرائيليةا“الميت والمحاذية للحدود    

  .إليها، وبقاء بعضها تحت سيطرتها، فضالً عن سيطرتها على مصادر المياه
الفريق الفلسطيني المفاوض أدرك بعد عقدين من المفاوضات العبثية أهمية البحث في خيـارات بديلـة،                

، ولكن هذا التوجـه  ”إسرائيل“دة، رداً على الصلف والتعنت من جانب    وكان قرار التوجه إلى األمم المتح     
بحاجة إلى مقومات كثيرة ال تقتصر على التأييد الدولي وحسب رغم أهميته، وإنما بحاجة إلـى جبهـة                   

  .فلسطينية موحدة، ودعم مالي وسياسي عربي
  27/7/2011، الخليج، الشارقة

  
  مرجعية الدولية واستحضار للقرارات األممية التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة عودة لل .64

  نواف الزرو
ـ      » اسرائيل«تعتبرها   ، »الكارثة الفظيعـة  «و» االيلول االسود «معركة بل حربا حقيقية ضدها، وتصفها ب

، لذلك تستنفر وتوظف منـذ شـهور قياداتهـا وكوادرهـا            »تستهدف نزع الشرعية الدولية عنها    «وانها  
تها الدولية ولوبياتها المتصهينة وضغوطاتها المنتشرة في كل مكـان، ضـد            وسفاراتها وسياساتها وعالقا  

النوايا الفلسطينية العربية بحمل مشروع الدولة الفلسطينية الى االمم المتحدة، للحصول علـى اعتـراف               
دولي يستعيد الى الذاكرة والى المشهد السياسي فلسطين والشعب الفلسطيني والقرارات الدولية المتراكمة             

 الذي نص على اقامة دولتـين عربيـة         181نذ اكثر من ثالثة وستين عاما، وعلى االخص منها قرار           م
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ويهودية في فلسطين، قامت الدولة اليهودية الصهيونية، وبقيت الدولة العربية حبرا على ورق ومع وقف               
  ...!التنفيذ

ارجية االسـرائيلية بـالتزامن     يشن اإلعالم العبري في هذا السياق حمالت اعالمية متصلة، كما تشن الخ           
حمالت ديبلوماسية سياسية متصلة ايضا ضد النوايا الفلسطينية العربية وضد اي محاولة لحمل مـشروع               

  .الدولة الفسطينية الى المم المتحدة
االدبيات االسرائيلية المناهضة لمشروع الدولة الفلسطينية تتراكم وتتراكم يوميا بال توقف، وكـأن هـذا               

الذي سينزع شرعية وجودها، فاالعتراف بالدولة الفلسطينية       » اسرائيل«و القضاء المبرم على     المشروع ه 
اما نحـن وامـا   »، فهم يتعاملون مع القضية والدولة الفلسطينية ب»دولة اسرائيل «بالنسبة لهم هو نقيض     

  !؟...»هم
  معطيات المشهد التفاوضي

  :االسرائيلي الحقائق التالية-ينيتبين احدث معطيات المشهد السياسي التفاوضي الفلسط
االسرائيليون يرفضون كل خيارات ومقترحات التسوية التي من شـأنها ان تقـود الـى اي انـسحاب                  -

اسرائيلي من اي جزء من القدس او الضفة، ويصرون ليس فقط على اسـتمرار المفاوضـات كمظلـة                  
االقتالع والتهويد الشامل الذي    مريحة لهم يكسبون الوقت في ظلها، بل يصرون على مواصلة مخططات            

  . أخذ يجتاح حتى التراث والذاكرة
 والفسطنيون من جهتهم باتوا في مأزق صعب جدا، فهم وان كانوا يعلنون صباح مساء عن تمـسكهم                  -

  .بالمفاوضات، اال انهم ال يجدون اي اكتراث من جانب حكومة نتنياهو
رقبة الفلسطينيين ويقررون مـا تريـده القيـادة          والعرب بدورهم يعلقون كما هو معروف الجرس في          -

وفي شأن التوجه الفلسطيني لالمم المتحدة      ...الفلسطينية، كي يتنصلوا من مسؤولياتهم التاريخية والعروبية      
قررت لجنة المتابعة العربية التوجه إلى األمم المتحدة لطلب االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية ومنحهـا                 

األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وقال العربي في مؤتمر صحافي           عضوية كاملة، حسبما أعلن     
قررت التوجه إلى   «إن اللجنة   «عقب االجتماع الوزاري للجنة المتابعة للمبادرة العربية للسالم في الدوحة           

الكاملة األمم المتحدة لدعوة الدول األعضاء لالعتراف بالدولة الفلسطينية والتحرك لتقديم طلب العضوية             
  .»14/07/2011: وكاالت/ في كل من الجمعية العامة ومجلس األمن

فلم نعد بحاجة الى البرهنة على صهينة سياساتها بالكامل، كمـا ان            ..  اما عن االدارة االمريكية فحدث     -
الرئيس االمريكي اوباما الذي بنى الفلسطينيون والعرب عليه اآلمال الكبار في ان يحـرك المفاوضـات                

، فقد خيب ليس فقط آمال الجميع       1967/اه تسوية فانسحاب فدولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران        باتج
بعجزه عن الضغط على نتنياهو، بل ذهب ابعد من ذلك بتبنيه لسياسات والءات نتنياهو لدرجـة يمكـن                  

  ..القول معها ان اوباما كأنه يكتب خطاباته وسياساته بأيد اسرائيلية
، فهذه الرباعية لم تقدم شيئا مفيدا وحقيقيا لعملية السالم، فيكفي ان بلير على رأسها وهو                 وعن الرباعية  -

، بل ان مهمته كانت دائما تمرير       - قبل نحو اربعة وسبعين عاما     -ليس فقط لم يدبرها مثل سلفه مستر بل       
» اسـرائيل »بالمواقف والالءات واالشتراطات االسرائيلية، واحدثها محاولته تمرير شرط االعتـراف           

، ولوال الرفض الروسي لهذا الشرط لكان بيان الرباعية اسرائيليا بالكامل، ناهيكم            »كدولة للشعب اليهودي  
  ...!تصوروا... كأساس للتفاوض1967/عن رفض نتنياهو حتى لعبارة تذكر حدود

  سئلة على االجندات السياسيةأ
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تساؤالت الكبيـرة علـى اجنـدة العمليـة         وفي ضوء هذا المشهد، تتراصف عمليا جملة من االسئلة وال         
  :السياسية، وعلى االجندة الفلسطينية العربية االممية

 تختلف االجتهادات ازاء التوجه لالمم المتحدة، فهناك من يعتبر ذلك ملهاة وهدرا للوقـت،               - فلسطينيا   -
ترفـت االمـم    حتى لـو اع   : بينما يتوجب تفعيل خيارات فلسطينية اخرى، ويتسالون عن الجدوى قائلين         

  ...!المتحدة بالدولة الفلسطينية فانها ستكون وهمية وعلى الورق
وهناك رؤية فلسطينية مختلفة ، تعتبر ان التوجه لالمم المتحدة انمـا هـو عـودة للمرجعيـة االمميـة                    
واستحضارا للقرارات الدولية المؤيدة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتشكل رصيدا هائال للفلـسطينيين            

  ...!عرب، اذا ما جد الجد لدى االمم المتحدة والعرب والعالموال
وال شك ان افالس عملية المفاوضات ووصولها الى طريق مغلق تماما بسبب الءات واشتراطات نتنياهو               

، هو الذي يقود الفلسطينيين الى العودة الى القرارات الدولية والمرجعيـة االمميـة بعـد ان               »اسرائيل»و
احادية المسارات والمفاوضات التي كان منن نتيجتها الكارثية هدر نحو عشرين عاما            فرض اتفاق اوسلو    

من عمر القضية ، ناهيكم عن اقامة االحتالل لجملة هائلة من حقائق االمر الواقع االستيطاني على امتداد                 
  .مساحة القدس والضفة

 والرفض والمخططات االسـتيطانية     اما عن الجانب االسرائيلي االحتاللي ، فال نقرأ لديهم سوى الالءات          
  .الخ...التهويدية، فهم ال يريدون دولة او شعبا فلسطينيا، او انسحابا من االراضي المحتلة

لذلك نتابع التهديدات االسرائيلية للفلسطينيين بالويل والثبور ان هم تجرأوا على االعالن احادي الجانـب               
  ...! المتحدة كمرجعية دوليةعن الدولة ، او ان هم تجرأوا على التوجه لالم

  »اسرائيل«الدولة كتهديد استراتيجي لـ
ففي خضم الجدل الصدامي حول مشروع الدولة على االجندة االممية، فالدولة الصهيونية تعتبـر حمـل                
مشروع الدولة الفلسطينية الى االمم المتحدة، حملة هجومية استفزازية عدائية لها من قبل الفلـسطينيين،               

ونزع الشرعية االممية عنها، وتصف ايلـول القـادم باالسـود علـى             » اسرائيل«محاصرة  تهدف الى   
  ..!.»اسرائيل«

، وان من حقهـا ان      »اسرائيل»وتعتبر المؤسسة االمنية السياسية االستراتيجية االسرائيلية ان فلسطين ل        
ن مـشروع الدولـة     تعمل على تفكيك كافة التهديدات المحتملة لبقاء واستمرار تلك الدولـة، وتعتبـر ا             

الفلسطينية المستقلة في مقدمة تلك التهديدات، لذلك تضع تلك الدولة كافة العراقيل التي من شأنها تعطيل                
  ...!.هذا المشروع حتى لو اضطرت في ذلك الى شن حروب وحروب ال تتوقف على الفلسطينيين

هو تجـاه الدولـة الفلـسطينية       ما كان اكده المحلل شالوم يروشالمي في معاريف عن حقيقة موقف نتنيا           
نتنياهو مقتنع بان تقسيم البالد الى دولتين هو مصيبة عظيمة وتهديدا استراتيجيا من الدرجة االولى               »:قائال

على وجود دولة اسرائيل، وهو مقتنع بان الدولة الفلسطينية نفسها هي تهديد ديمغرافي فظيع للصهيونية،               
  ، »الذين سيطالبون بجمع شمل العائالت وحق العودةبعد أن يتدفق اليها ماليين الالجئين 

ستكون اليوم رأس حربة لهجوم عربي شامل على اسرائيل، وحتى جيش صـغير             «وهذه الدولة، برأيه،    
، »مكـان تحـت الـشمس     «(» نسبيا، مزود بتكنولوجيا حديثة، يمكنه أن يهدد مدن اسرائيل بشكل مباشر          

  ).339صفحة 
الذي يسمى بنيامين نتنياهو حـذر      » المواطن القلق »يعوت على لسان نتنياهو   ويقول الياكيم هعتسني في يد    

دولة اسرائيل ال يمكنها ان توجد الى جانب دولة فلسطينية اذا لم تضمن هـذه               : في كلمة امام الناس فقال    
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ان تكون مجردة، ان تسيطر اسرائيل على معابر حدودها ومجالها الجوي وتشرف على مـصادر               : القيود
 ويحظر عليها عقد اتفاقات دولية حساسة، غير أنه ال امل في أن تفي الدولـة الفلـسطينية بهـذه                    المياه،

  .»! فمحظور ان تقوم- فقد أجمل نتنياهو -القيود، والعالم سيؤيدها، وعليه 
أن محاولة السلطة الفلسطينية الحصول علـى       «ووزير األمن اإلسرائيلي السابق شاؤول موفاز يحذر من         

األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية قد تؤدي إلى نزاع جديد مع إسرائيل وزعزعـة المنطقـة               اعتراف من   
  .برمتها

وقال موفاز الذي يترأس لجنة العالقات الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي في مقابلة مـع وكالـة                 
ينيين إلـى   أن إمكانية اعالن أحادي قـد تخـرج الفلـسط          « 2011 / 06 / 27 اإلثنين   -فرانس برس «

بالنظر إلى التغييرات الكبيـرة فـي       «ويرى موفاز أنه    . »الشوارع للتظاهر، ويمكن أن تؤدي إلى نزاع      
فلسطينيا سـيقود   -وفي هذه الحالة، فإن نزاعا اسرائيليا     . المنطقة، فإنه من الصعب توقع ما سوف يحدث       

  .»إلى حرب قاسية
اعتـراف  » ائيلية عاموس جلعاد يحذر بدوره من     ورئيس الطاقم االمني السياسي في وزارة الحرب االسر       

ان مثل ذلك االعتراف يعني عزل اسـرائيل        «موضحا  » االمم المتحدة بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم      
/ دوليا والبدء في تظاهرات شعبية غاضبة في الضفة الغربية سيكون لها تاثيرات عميقة وغير مرغوبـة               

  .»2011/ 04/ 4اإلثنين 
  ...!»اسرائيل«ـايلول اسود ل

من خطورة الدالالت االخالقية والقانونية والمعنويـة للقـرارات         » اسرائيل»وعلى نحو متكامل، ال تقلل    
الدولية المناصرة للحق العربي الفلسطيني والقامة الدولة الفلسطينية، لذلك تجند كافة طاقاتهـا ولوبياتهـا               

مم المتحدة، فهي تعتبر هذا التوجه استفزازا بـل         وادواتها في العمل من اجل احباط التوجه الفلسطيني لال        
-، وفي ذلك قالت صحيفة يديعوت أحرونـوت         »اسرائيل«حربا اعالمية اخالقية تشكك بشرعية وجود       

أن إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد وحصولها على اعتراف األمـم            »- 2011 / 05 / 9اإلثنين  
ام إسرائيل، إلى جانب صعوبات على المستوى األمنى والمـدنى  المتحدة، سيخلق أزمات قانونية عديدة أم     

  .»والدبلوماسى
إننى متأكد بأننـا    «: الخبير فى القانون الدولى لحقوق اإلنسان، قوله      » ميخال سفراد «ونقلت يديعوت عن    

سنواجه أزمات مختلفة على مدار الساعة، فإذا تم االعتراف بدولة فلسطين وتحولت إلى عضو فى األمم                
  .»متحدة فإن إسرائيل ستدخل فى مأزق وتعقيد قانونى أمام المجتمع الدولىال

في » ايلول االسود »1/4/2011 - مقال   -ما سماه الكاتب يوئيل ماركوس في هآرتس      » اسرائيل»وتنتظر
اسـرائيل اليـوم   »، بينما انذر يوسي بيلـين االسـرائيليين فـي صـحيفة     »الجمعية العامة لالمم المتحدة   

تسونامي؟ مجـرد ريـح صرصـر؟       » :قائال» استعدوا لحلول رياح ايلول   »:حت عنوان ت» 17/4/2011
امل اال تحصل امور اسوأ فـي       ! ؟...وربما هبوب خفيف لن نشعر به على االطالق؟ فماذا ينتظرنا اذن          

  هذه االثناء؟ 
  . عن ايلول االسود القادم2011 أيار 07-وكذلك الجنرال موفاز الذي تحدث في يديعوت أحرونوت

  اسرائيلي الحباط مشروع الدولة» منتدى ايلول«
» اسرائيل«ولكل ذلك، ولما تنطوى عليه عملية العودة الفلسطينية الى االمم المتحدة من تداعيات ال تسر                

بل تزعجها وتقلقها، حيث انها ال تريد اي عودة للقضية الفلسطينية الى المرجعيات الدولية، وحيث تعتبر                
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ياسية فلسطينية، فقد تستنفر طاقاتها وامكاناتها كلها لتزجها فـي هـذه الحـرب              ذلك حربا ديبلوماسية س   
 عن خطة وضعتها وزارة الخارجيـة       2011 / 06 / 10 الجمعة   -الديبلوماسية، فكشفت صحيفة هآرتس   

اإلسرائيلية إلحباط المحاولة الفلسطينية للحصول على اعتراف بفلسطين في الجمعيـة العموميـة لألمـم               
الدول بعدم االعتراف بفلـسطين، وجـاء فـي    › إقناع‹ي شهر أيلول القادم، وأهم بنود الخطة،      المتحدة، ف 

علينا التعامل مع المبادرة الفلسطينية على أنها تمـس         ‹: البرقيات التي أرسلت إلى الدبلوماسيين في العالم      
المفاوضـات  بشرعية إسرائيل، وإن الخطوة الفلسطينية محاولة للحصول على أهدافهم لـيس بواسـطة              
  . ›المباشرة مع إسرائيل، وهذا يكسر القاعدة الوحيدة لحل الصراع بالمفاوضات بين الطرفين

 ان جميع عطل أيلول الغيت في وزارة الخارجية،         2011/ 6 /13-وقال الكاتب جدعون ليفي في هآرتس     
، وُأرسـلت البرقيـات     ودعي الدبلوماسيون إلى عملية إحباط االعتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة          

وُألغيت جميع العطل دفعة واحدة، ال عطل للدبلوماسيين بـل وال           » منتدى أيلول «السرية، وجرى إنشاء    
رافعات القوة  «فقد أمر المدير العام لوزارة الخارجية باستعمال جميع         : عطل لنشطاء السياسة اليهود أيضا    

  .ية ومروجيها، وهذا هو االسم الشيفري للجماعات اليهود»ذات الصلة
 30وفي هذا السياق، تحرك رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، وقال إنه يعمل علـى تجنيـد                 

/:  دولـة  192دولة، على األقل، تعارض االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمـم المتحـدة مـن بـين                 
15/06/2011« .  

مع » صفقة«أن نتنياهو، عقد     « -12/07/2011/: وكشفت القناة اإلسرائيلية الثانية في نشرتها مساء يوم       
رومانيا وبلغاريا بالتصويت ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل حصولها على تصاريح لمواطنيهـا             

وقد نتنياهو أجرى جولة في دول البلقان وشرق أوروبـا بهـدف إقناعهـا بعـدم                . »للعمل في إسرائيل  
  .المقبل) سبتمبر(راف بالدولة الفلسطينية في أيلول التصويت في األمم المتحدة لصالح االعت

وقالت القناة الثانية إن نتنياهو نجح بإقناع قادة رومانيا وبلغاريا بعدم التصويت لصالح الدولة الفلـسطينية                
  .مقابل حصولها على تصاريح لمواطنيها للعمل في إسرائيل

عـدم  « دولة إفريقية فـي إسـرائيل        11اء  وطلب نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون من سفر        
أن «، بـدعوى    »المقبـل ) سبتمبر(التصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة لالمم المتحدة في أيلول           

الحل السياسي يجب أن يكون عبرالمفاوضات، وأن لجوء الجانب الفلسطيني الى األمم المتحدة يؤثر على               
  .»2011 / 06 / 26األحد -فرص هذا الحل

المؤيـد النـضمام دولـة      » التيار«إسرائيل تعتقد أنها كبحت     » ن أيالون، صرح قبل ذلك بيومين بأن      وكا
علـى  «: 2011 حزيـران    24-، وقال أيالون لإلذاعة العامة    »فلسطين إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل      

لعامة لألمم المتحـدة،    الرغم من عدم وجود تغيير في األغلبية التلقائية المؤيدة للفلسطينيين في الجمعية ا            
  .»فإن التيار المؤيد للفلسطينيين في المجتمع الدولي في أوروبا وأميركا الالتينية تم كبحه

إن ال إمكانية إلفشال اإلعتـراف  » ورغم كل ذلك، قال نتنياهو، أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست،      
أن من غير الممكـن االعتـراف       «، وأضاف   »بلبالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في شهر أيلول المق        

بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة دون الرجوع لمجلس األمن، وأن أي قرار دون الرجـوع لمجلـس                 
لكنه أوضح أن ليس لدى إسرائيل أي إمكانية إلحباط قرار الهيئة العمومية فـي األمـم                . »األمن سيفشل 

ـ  - أن موقف بالده سيحظ بـدعم دول قليلـة         المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية، مقدراً     : ــرب 48 عــ
30/05/2011«.  
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ويؤكد الجنرال في االحتياط، شلومو بروم في معرض رده على سؤال صحيفة الجيش حول المتوقع من                
أنا متشائم بالنسبة لسبتمبر، وال أظن أن الفلسطينيين سيملكون سببا للتراجع           : المقبل) سبتمبر(شهر أيلول   
وجه لألمم المتحدة وأن يمر االقتراح بأغلبية كبيرة جدا في الجمعية العامة، ومع ذلك، أقـدر                عن خطة الت  

أنه في أعقاب هذه الخطوة سيأتي السقوط، ألنهم سيضطرون لترجمة األقوال إلى أفعال، ومن غير األكيد                
  .»2011 / 07 / 26الثالثاء / أنهم يمتلكون حاليا البنية المناسبة

ات اإلسرائيلية فإنه في حال قدم اقتراح االعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الجمعية العامـة              وبحسب التقدير 
علما أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة في األسابيع        .  دولة 192 من بين    130في أيلول فسوف يدعم القرار      

  .األخيرة لدفع الدول الغربية إلى معارضة االقتراح
  »اسرائيل«تواطؤ امريكي مع 

لمشهد كذلك انحياز االدارة االمريكية الى الموقف االسرائيلي التي تعتبر هذا التوجـه الفلـسطيني               وفي ا 
ولن يسفر عن شيء حقيقي للفلسطينيين، فقد رفضت الواليات المتحدة الليلة           » اسرائيل»عمال استفزازيا ل  

نب واحد في االمم    قبل الماضية من جديد خطط الفلسطينيين للحصول على اعتراف بدولة مستقلة من جا            
المتحدة قبل التوصل الى اتفاق سالم مع اسرائيل، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية مـارك                

  .»21-4-2011- وكاالت-ال نعتقد انها فكرة جيدة وال نعتقد انها مفيدة«تونر، 
لـسطينية أحاديـة   أن واشنطن لن تدعم أي خطوة ف«وأكدت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون    

ألن حل الـدولتين لـن يتحقـق اال بواسـطة           , الجانب ترمي لنيل اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية       
  .التفاوض

إن الطريقـة الوحيـدة والحاجـة    » :وقالت كلينتون خالل مقابلة لها مع إحدى محطات التلفاز األمريكية     
-وكـاالت / حوار الذي يصب في مصلحة الطرفين     الملحة بالنسبة للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي هو ال      

2011-4-21«.  
أن «من جهته حذر المبعوث األميركي الخاص السابق إلى الشرق األوسط جورج ميتشل إسرائيل مـن                

، وقال في مقابلة مع شـبكة التلفزيـون        »اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطينية سيلحق الضرر بمكانتها       
  .»اف سيشكل تطورا مؤذيا للغاية بإسرائيلإن االعتر«األميركية العامة 

أن «من جهته حذر المبعوث األميركي الخاص السابق إلى الشرق األوسط جورج ميتشل إسرائيل مـن                
وقال في مقابلة مع شـبكة التلفزيـون        . »اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطينية سيلحق الضرر بمكانتها       

  .»را مؤذيا للغاية بإسرائيلإن االعتراف سيشكل تطو«األميركية العامة 
التصويت في مجلس األمن لـن يقـيم دولـة          «ويذكر أن الرئيس األمريكي باراك أوباما كان قد اكد إن           

، وإنه يعارض هذه الخطوة، األمر الذي اعتبر داللة على نية الواليات المتحدة استخدام حـق                »فلسطينية
  .النقض

وأوضحت حتى مصادر   ..  ضد إعالن الدولة الفلسطينية    وبات واضحا تماما ان واشنطن ستستخدم الفيتو      
ان الواليات المتحدة ستمارس حق النقض في حال صوت مجلس األمن الدولي علـى              «سياسية إسرائيلية   

  . »استقالل الدولة الفلسطينية من جانب واحد
  الجدل االوروبي حول الدولة

روبي منقسم وليس موحدا في موقفه من هـذه         وانتقاال الى الموقف االوروبي، فنحن نرى ان االتحاد االو        
اعالن وزراء خارجية دول االتحاد األوروبـي       «المسالة، ففي حين كانت اسرائيل اعربت عن قلقها من          
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، ومن  »12-12-2010/ سما   -في بروكسل عن استعدادهم لالعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد         
 2011ينبغي علينا جميعا ان نتمسك برؤية سنة        »ر انه اعالن وزير الخارجية النروجي جوناس غار ستوي      

 / 12 / 15األربعاء  /  وكاالت   -الدولة الفلسطينية : التي ستشهد وصول دولة جديدة الى المسرح الدولي       
2010» .  

فانها ابدت ارتياحا من وصفت مسئولة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبـى كـاترين أشـتون ذهـاب                 
 ، ورفضت من جانبهـا      2011 / 07 / 18 اإلثنين   -تحدة فى سبتمبر القادم بالمأساة    الفلسطينيين لألمم الم  

فى نهاية األمر فالفلسطينيون وصـلوا إلـى        : ، وقالت »منح فلسطين العضوية الكاملة فى األمم المتحدة      «
هدفهم لالنضمام لألمم المتحدة، بينما يوجد انقسامات داخل مجموعة العشرين حول هذا األمر، مـضيفة               

  .»أنه حتى اآلن لم نعلم كيف يمكن أن يحضر الفلسطينيون لمنظمة األمم المتحدة
ومن ناحية أخرى فقد دعت وزيرة الخارجية األسبانية ترينيـداد خيمينـز اإلسـرائيليين والفلـسطينيين                
باستئناف محادثات السالم بينهما، حيث إن هذه الخطوة ضرورية قبل االعتراف بدولة فلـسطينية وقبـل                

  .نضمام إلى منظمة األمم المتحدةاال
 - 19/07/2011كما حثّ وزراء خارجية االتحاد األوروبي كال من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، االثنين         

/ العودة إلى طاولة المفاوضات قبل التصويت في األمم المتحدة على الدولة الفلسطينية في أيلول             «، على   
  .»سبتمبر

وال نزال ال نعـرف مـاذا       .. تراجيديا دبلوماسية بالنسبة لنا   « ذلك سيكون    وقالت أشتون إنها ال تعتقد أن     
إن دول االتحاد األوروبي لم تقرر بعـد        «وقال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ،       . »ستكون النتائج 
إن االتحاد سيتابع التطورات في األسابيع القريبة، وأنه يرغب بعودة إسـرائيل   »:مضيفا. »كيف ستصوت 

  .»سلطة الفلسطينية إلى المفاوضات المباشرةوال
الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي قال في رد على سؤال حول رأيه بإقبال الـدول علـى                     

:  وعن الدعوات الى حل اللجنة الرباعية بـسبب إخفاقهـا          1967االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود      
  .» يجب أن يبحثا مع تطور السالم والمفاوضاتاالستقالل وإقامة دولة مستقلة ما«»

إن الدولة   «- 28/05/2011:  وكاالت -وقال رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة جوزيف ديس، الجمعة        
الفلسطينية ال يمكن أن تحصل على عضوية المنظمة الدولية دون دعم من مجلس األمن، مما قد يوقعهـا                  

  .»حاول أن تتفاداه باللجوء إلى الجمعية العامةفي براثن حق النقض األميركي الذي ت
  ..!عن جدوى الخطوة

ويتساءل الكثيرون في ضوء كل ذلك عن السيناريوهات المنتظرة من وراء التوجه الفلسطيني الى االمـم                
  !؟...المتحدة، وعن جدوى هذه الخطوة

 يـزعج   -للفيتو االمريكي رغم خضوعها   -لعلنا نوثق بداية ان استحضار قرارات ومواثيق االمم المتحدة        
على كل المستويات، وهنا يقدر الجميع ان الحصول على اعتراف اممي بالدولة الفلـسطينية              » اسرائيل«

سيواجه بالفيتو االمريكي، ورغم ذلك فهذه معركة تنطوي على اهمية كبيرة ال يقلل من شأنها وتداعياتها                
هي سالح شرعي اممي يوظـف الـى جانـب كـل            االخالقية والقانونية والشرعية تراكميا مع الزمن، ف      

  .االسلحة االخرى التي تشرعها الشرعة الدولية وفي مقدمتها حق مقاومة االحتالل بكل الوسائل المتاحة
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فان حصل مشروع الدولة الفلسطينية على اعتراف اممي ، فان ذلك يفتح بالتاكيد آفاقا رحبة من العمـل                  
ح القضية الفلسطينية، ويفتح آفاقا اهم علـى صـعيد تفعيـل كـل              الديبلوماسي والقانوني والثقافي لصال   

  .االمكانيات الفلسطينية هناك على االرض الفلسطينية المحتلة ضد االحتالل
وان لم يأت المشروع الفلسطيني باالعتراف االممي فان ذلك ايضا سيفتح افقا حقيقيـا جديـدا لمـشروع         

امام انتفاضات فلسطينية اقوى واشد من سابقاتها في مواجهة         النضال والمقاومة الفلسطينية، وسيفتح الباب      
  .االحتالل الصهيوني

فال ضير وال ضرر اذن في التوجه الفلسطيني الى االمم المتحدة في مشروع الدولة الفلـسطينية طالمـا                  
  !؟...تغيب عن المشهد الخيارات االخرى

  ...!تزاعا وال تقدم لنا على طبق من فضة هكذافمعركة الدولة الفلسطينية حقيقية وكبيرة والدولة تنتزع ان
غير ان هذه المعركة تستدعي بقوة ان يعمل الفلسطينيون أوالً قبل اآلخرين، على لملمة أنفسهم وترتيـب                 

  .؟..بيتهم الداخلي وأوراق قوتهم من جديد
 28/7/2011، الدستور، عّمان
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