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  32  :كاريكاتير

***  
  

  فتح أساءت إلى فياض وليس حماس: حمد يوسفأ .1
 في قطاع غزةقال المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة الفلسطينية :  جيهان الحسيني–القاهرة 

إن هناك رغبة جادة وتوجهات حقيقية لدى كل من حركتي فتح وحماس إلنجاز المصالحة، "د يوسف أحم
وأشار إلى  ."على رغم قسوة الظرف الدولي الضاغط الذي يجعل األمور تبدو كأن المصالحة لن تتم

مصالحة، كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل التي ألقاها في احتفالية التوقيع على اتفاق ال
، وعلى رغم ما أثارته من بعض القلق داخل )فتح(التي تضمنت موقفاً متقدماً إلرضاء الطرف اآلخر "و

، "أبدى مرونة مشهودة من أجل خلق أجواء إيجابية إلنجاح المصالحة) مشعل(الساحة الفلسطينية، لكنه 
من أجل تقريب المسافة بين الفتاً إلى الدور المصري الناشط، وكذلك إلى التحرك التركي اإليجابي 

  .الحركتين إلنهاء االنقسام وإعادة اللحمة الفلسطينية
وفي سؤال عن اللقاء الذي جمعه بالرئيس محمود عباس األسبوع الماضي في اسطنبول، وعما إذا كان 

عندما التقيت الرئيس عباس منذ نحو أسبوع في اسطنبول، ": ملف المصالحة يتصدر أولوياته، أجاب
 / منشغالً تماماً في كيفية العمل من أجل حشد أكبر دعم ممكن تحقيقه من أجل استحقاق أيلولوجدته

سبتمبر المقبل في الجمعية العامة لألمم المتحدة، فقد كان هذا شغله الشاغل وليس لديه استعداد أن يفكر 
 ووجدت وعلى رغم ذلك طرحت عليه أكثر من فكرة من أجل تحريك ملف المصالحة،. في أمر آخر
وأشار إلى إمكان اإلفراج عن المعتقلين السياسيين، وحل إشكالية تجديد جوازات السفر، الفتاً  ."تفهماً لديه

إلى أهمية القيام بمثل هذه الخطوات واإلجراءات كي يظل األمل موجوداً لدى الناس، فال يصابون 
  .باإلحباط من استمرار الجمود في ملف المصالحة

: وقال.  الرئيس الفلسطيني تحدث أن لديه بدائل أخرى، لكنه لم يفصح عن طبيعتهاولفت يوسف إلى أن
وتابع . "جميع الطرق مسدود في ملف المفاوضات" إلى أن ، الفتاًً"يبدو أن خياراته معلقة وغير واضحة"

 الملف  الساحة الفلسطينية وتفعيل ملف المصالحة، فهوإلىسيضطر آجالً أم عاجالً إلى العودة "أن عباس 
  ."الذي سيلقى دعماً على رغم انشغاالت العرب وهمومهم الراهنة

وعما إذا كان عباس ما زال مصراً على سالم فياض رئيساً للحكومة خالل الفترة االنتقالية، على رغم أن 
أبو مازن متمسك بفياض ألن في إمكانه أن يجلب أموال الدعم ":  على اسمه، أجاب"فيتو"حماس تضع 

، وكذلك أن يأتي باألموال التي خصصت إلعادة إعمار غزة بما لديه من صدقية في المجتمع للسلطة
 على فياض بسبب المالحقات األمنية لكوادرها في الضفة "فيتو"وعمّا إذا كانت حماس تضع  ."الدولي

جهزة أبو مازن أوضح لي أن الملف األمني بيده، وأنه هو الذي يعطي التعليمات لأل": الغربية، قال
باختصار، الملف األمني بكل حيثياته بيد الرئيس، وتحميل فياض مسؤوليته . األمنية بالتنسيق أو باالعتقال

ولفت إلى أن موقف حماس هذا تجاه فياض ليس انتقاصاً من قدراته أو مساً بشخصه، لكن . "فيه ظلم له
ه باعتباره أحد عناوين األزمة خالل الحركة تجد حرجاً في إبقائه رئيساً للحكومة، وترى أنه يجب إبعاد

فترة االنقسام التي مضت، مشدداً على أن موقف حماس يؤكد ضرورة استبعاد كل عناوين األزمة بما لها 
  .وما عليها
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تخلت عن خياراتها وقبلت "، مشيراً إلى أنها "حماس أبدت خالل الحوار مرونة كبيرة"وأوضح يوسف أن 
مار الفلسطيني محمد مصطفى، لكن أبو مازن قال إنه ال يستطيع بمرشح فتح، رئيس صندوق االستث

 فياض إلىفتح هي التي أساءت "ورأى أن . "االستغناء عنه في موقعه ألن بيده ملف االستثمار كله
وهي التي استبعدته من ترشيحات لرئاسة الحكومة ... باتهاماتها الظالمة له بأنه أغرق السلطة في ديون

االتفاق بين الجانبين كان أن يرشح كل وفد اسمين لشغل موقع رئاسة " إلى أن ، مشيراً"وليس حماس
إن فتح استبعدت فياض ألن لديها موقفاً منه ألنه ": ، وقال"واحد من غزة والثاني من الضفة: الحكومة

تمكن من ضبط الساحة األمنية وقضى على التسيب وإدارة المؤسسة في شكل مهني، وهذا لم يرض 
أبو مازن عاد ورشحه مرة أخرى، وأقر بأنه ما زال على رأيه، وأن فياض "وأضاف أن  ."اتهابعض قياد

هو أفضل المرشحين لشغل موقع رئاسة الحكومة ألنه أفضل الكفاءات وشخصية وطنية مرموقة لها 
  ."مكانتها وعالقتها المتميزة بالمجتمع الدولي بما لديه من صدقية عالية

 األقدر على جلب األموال التي قررت في مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار إن فياض هو": وقال يوسف
، مشيداً بأدائه وقدرته في استثمار األموال ونجاحه في إقامة بنية تحتية في الضفة الغربية، "غزة

وشدد على أنه يعبر عن موقفه  ."أعتقد أن هناك فرصة متاحة له في االنتخابات المقبلة": وأضاف
، الفتاً إلى أن قرار حماس "أنا أنظر له بتقدير واحترام شديدين": وقال. موقف الحركةالشخصي وليس 

يرى أن المرحلة االنتقالية تعني فتح صفحة جديدة، أي يجب أن تأتي بوجه جديد ليس طرفاً في أي 
تباً كبيراً لكنه لفت إلى أن هناك ع. أشهرخالفات، مذكراً بأن الفترة االنتقالية لن تستغرق أكثر من عشرة 

من حماس على فياض ألنه على رغم أموال الدعم الكثيرة التي كانت تأتي من أوروبا، لم يوجه أياً منها 
  .لدعم مشاريع في غزة، وتجاهل غزة كلية، وكأن هناك حالة قطيعة

نتفهم أن هناك حجماً من الضغوط األميركية ": وعلى صعيد التراجع المصري في إدارة معبر رفح، قال
، إضافة إلى عدم استقرار الوضع السياسي هناك "اإلسرائيلية من أجل استمرار الحصار على قطاع غزةو

 إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في كل هذا له انعكاساته، الفتاًً. والوضع األمني القلق وغير المريح لنا
 الرسمية المصرية تبشر معاملة الفلسطينيين في مطار القاهرة، ومشيراً إلى وعود إيجابية من الجهات

  .بالخير في خصوص معبر رفح
إنها ما زالت عالقة، وال يوجد حراك، وليست هناك ": ، قال"إسرائيل"وعن صفقة تبادل األسرى مع 

انفراجة، وإسرائيل لم تقدم أي شيء يتناسب مع مطالب حماس، بل العكس صحيح، فمنذ تولي رئيس 
تم االنقالب على نقاط التوافق التي تم االتفاق في شأنها مع سلفه الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 

، معرباً عن أمله في تحريك الملف في شكل إيجابي في ظل "أولمرت، وحدث تراجع كبير) ايهود(
  .استرداد مصر وساطتها في إدارة هذا الملف

  31/7/2011، لندن، الحياة
  

   إعادة فتح مقارهاةالحكومة في غزلجنة االنتخابات تبلغ السلطة رفض  .2
كشفت مصادر فلسطينية للحياة أن لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية وجهت :  فتحي صباح-غزة 

رسالة إلى رئيس الحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية تطالبه فيها بإعادة فتح 
 حنا ناصر .الت المصادر إن رئيس اللجنة دوق .مكاتب اللجنة التي أغلقتها حكومته وسياراتها المصادرة

أبلغ عدداً من قادة فصائل منظمة التحرير وممثليها أثناء اجتماع عقده معهم بحضور النائب الثاني لرئيس 
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 في تنظيم االنتخابات المحلية "اللجنة ستمضي قدماً"المجلس التشريعي حسن خريشة قبل أيام، بأن 
في حال رفضت حماس إعادة فتح مقار اللجنة "ة في الضفة الغربية الخاصة بالمجالس البلدية والقروي

وأضافت أن ناصر أبلغ ممثلي الفصائل أيضاً أن اللجنة بحاجة إلى أيام قبل أن . "ومكاتبها في القطاع
  .تفتح باب التسجيل لالنتخابات المحلية اعتباراً من اليوم استناداً إلى خطة عملية االنتخابات

مصمم على تنظيم االنتخابات في "إلى أن رئيس الحكومة في الضفة سالم فياض وأشارت المصادر 
وقالت المصادر إن فياض أبلغ الرئيس  ."موعدها في الضفة في حال رفضت حماس تنظيمها في القطاع

لن تتمكن من تنظيم االنتخابات قي "محمود عباس بأن ناصر وجه رسالة إلى الحكومة أكد فيها أن اللجنة 
إيفاد شخصية ما إلى "ولفتت إلى أن عباس طلب . "زة بسبب رفض حماس إعادة فتح المقارقطاع غ

وأوضحت أن ممثلي . "القطاع إلقناع الحركة بأهمية وضرورة تنظيمها أسوة بالضفة في موعدها
. "وافقوا على تنظيم االنتخابات في الضفة في موعدها في حال رفضت حماس تنظيمها في غزة"الفصائل 
وأوضحت أن خريشة .  من دون جدوى"بإرجاء البت في القضية" إن خريشة رفض ذلك وطالب وقالت

  ."تنظيم االنتخابات المحلية والعامة وانتخابات المجلس الوطني في آن كبديل محتمل"طالب أيضاً بـ
  31/7/2011، لندن، الحياة

  
   لالعتراف بالدولةالقيادة الفلسطينية ماضية في طريقها نحو األمم المتحدة طلباً: شعث .3

 األمم القيادة ماضية في خطواتها نحو أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أكد :رام اهللا
ي مبادرة تلك التي أ ":أمسوقال في تصريحات صحافية  .المتحدة رغم كل ما يقال عن مبادرات جديدة

 إذا" انه إلىولفت ". ولة فلسطينية مستقلة دإقامة في واألخالقيستأتي لتغير من حقنا السياسي والقانوني 
 أساس مفاوضات بجدول زمني محدد على إلى وقف االستيطان والذهاب إلىكانت هذه المبادرات تهدف 
 مباشرة ونستمر في كل ما هو ضروري للحصول على اعتراف الدول إليهاالقواعد المتفق عليها نذهب 

 الكامل من الضفة "إسرائيل" بين انسحاب ال يجد تعارضاً انه إلى شعث  وأشار".بحقنا في دولة مستقلة
  دولياً المتحدة تلقى دعماًاألمم الخطوة الفلسطينية نحو أنوشدد على . الغربية وبين استمرار المفاوضات

  . تقف على الحيادأو تصوت لصالح فلسطين أن دولة من بينهم خمس مترددة في 122 أن  مبيناًكبيراً
  31/7/2011، بيروت، المستقبل

  
   خبراء في القانون الدولي بلندن لدرس طلب العضوية لألمم المتحدةعريقات يلتقي سراً .4

قال مصدر فلسطيني مطلع للشرق األوسط إن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة :  علي الصالح- لندن
 في القانون عدد من الخبراء ، واجتمع مع صائب عريقات زار لندن أول من أمس.التحرير الفلسطينية د

وذلك من أجل وضع اللمسات األخيرة وتوضيح كل ما يلزم بشأن الطلب الفلسطيني للعضوية  ،الدولي
 وزير التعاون الدولي ، خالد العطية.سبتمبر القادم ، وإن د/ الكاملة لألمم المتحدة المقرر بحثه في أيلول

 في القانون الدولي، وذلك للحصول منهم  مع الخبراء البريطانيين والعالميينالقطري، رتب له اجتماعاً
على ردود على جميع االستفسارات وكل األسئلة المحتملة، في اإلجراءات القانونية بغرض سد جميع 

  . بشكل ال يسمح بوقوع أخطاءالثغرات القانونية وحتى يكون الموقف الفلسطيني محكماً
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 الدولة لشؤون الشرق األوسط في وزارة  مع وزيروخالل هذه الزيارة المقتضبة التقى عريقات أيضاً
 الخارجية البريطانية اليستر بيرت، وبحث معه عملية السالم وإمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك أيضاً

  .االستعدادات الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة
  31/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   الحدود مع مصرالحكومة المقالة تشرع في حملة أمنية واسعة لضبط .5

 منذ أيام في حملة أمنية واسعة لضبط الحدود بين في قطاع غزةشرعت الحكومة الفلسطينية : ).أ.ب.د(
وذكرت مصادر متطابقة أن الحملة األمنية تستهدف بالدرجة  .قطاع غزة الذي تسيطر عليه ومصر

ريط الحدودي بغرض منع أي األولى تكثيف آليات المراقبة على األنفاق التي تنتشر بالمئات على الش
 من عناصرها على 500ونشرت الحكومة بموجب هذه الحملة نحو . محاوالت تهريب غير قانونية

  .المداخل المؤدية لمنطقة األنفاق، بغرض مراقبة عمليات تهريب السلع والبضائع بمختلف أنواعها
  31/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ة على معبر رفح وتحدد فئات المسافرينالداخلية تقرر العمل بآلية جديد: غزة .6

، بتطبيق آلية جديدة 31/7 األحد يوم من المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، :غزة
وقالت  . للعدد الكبير للمسجلين للسفرللسفر عبر معبر رفح الحدودي، وذلك بتحديد فئات المسافرين نظراً

المرضى، :  يكون السفر للشرائح التالية من الكشف المعلن عنه للسفرأنتقرر "نه إالوزارة في بيان لها 
أصحاب اإلقامات، الموظفون في الخارج، أصحاب الجوازات األجنبية، طالب الجامعات في الخارج، 

وأوضحت انه يوقف السفر للمشاركين في مؤتمرات العلمية، أو الدورات ". طالب المدارس في الخارج
  .حالت، أو الوفود أو الفرق الرياضيةالتدريبية، أو الر

  30/7/2011قدس برس، 
  

   أنصار حماس أو حزب التحرير من اإلمامة في مساجد الضفة يمنعالهباش": الفلسطيني لإلعالم" .7
 حذر وزير أوقاف حكومة فياض في رام اهللا، محمود الهباش، مدراء األوقاف في محافظات :رام اهللا

حماس أو حزب التحرير من الخطابة في المساجد أو اإلمامة في الضفة من السماح ألنصار حركة 
وقال أحد الذين حضروا  .صلوات التراويح أو إعطاء الدروس بعد الصلوات خالل شهر رمضان

ال دروس في المساجد إال المقررة في جدول وزارة األوقاف في رام : "االجتماع لمراسلنا، إن الهباش قال
  ".لتراويح إال لإلمام الراتب أو من تعينه الوزارةاهللا، وال إمامة في صالة ا

 مسجد في 700وأصدر الهباش قرارا بتعيين أئمة مؤقتين لمدة شهر واحد خالل شهر رمضان في نحو 
الضفة الغربية، ال يوجد لها أئمة وال مؤذنون، وذلك حتى ال يقوم الدعاة من المقربين من حركة حماس 

  . الشهر الفضيلبشغل هذه المساجد تطوعا خالل
  30/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  وسائل جديدة لعمالء االحتالل في غزة .8
كشف جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة في قطاع غزة، أمس السبت النقاب عن استغالل بعض  :غزة

لى عميل استغل عمالء االحتالل لمكاتب سيارات األجرة لتنفيذ مهام استخبارية، مؤكداً إلقاء القبض ع
  .مكتب تاكسيات لتحديد أماكن الشرطة والمقاومين خالل الحرب على غزة قبل نحو عامين ونصف العام

، اكتفى باإلشارة لنفسه بكنيته أبو "نحو وعي أمني.. المجد"وكشف ضابط في جهاز األمن الداخلي لموقع 
مجاهدين والشرطة عبر مكاتب محمد، عن اعتقال األجهزة األمنية لعميل ساعد في رصد تحركات ال

التاكسيات، موضحاً أن العميل رصد تحركات الشرطة وحدد نقاط تجمعها بالقرب من شركة االتصاالت 
  .وتم استهداف الشرطة على الفور بعد إبالغه عنها 

  31/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "مجرد هراء"طلب إعالن دولة فلسطينية : الزهار .9
محمود الزهار محاولة رئيس السلطة الفلسطينية محمود . حركة حماس دوصف القيادي في : وكاالت

  ".مجرد هراء" ، بأنها 1967عباس لجعل األمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية على أساس حدود عام 
) إسرائيل(؟ فـ)إسرائيل(واآلن ، ما هي حدود . دولة فلسطينية يعني أرض وشعب وسلطة"وقال الزهار 

  ".فما هي الحدود التي نتكلم عنها؟. في الثالثين واألربعين سنة الماضيةلها حدود عديدة 
وهو يشير إلى ما يسمى حل الدولتين ". إحتيال سياسي"وأضاف الزهار إن اإلتصال باألمم المتحدة هو 

  .الذي يهدف إلى وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية
ونحن لن نقبل إسرائيل كمالك لسنتيمتر واحد . بسيط للغايةوهذا ). إسرائيل(نحن لن نعترف بـ: "وتابع

  ".ألنها دولة مصطنعة
 عام؟ إنه مجرد 4000بعد " اليهود"؟ هل على حق عودة )إسرائيل(على أي أساس أخالقي قامت "وقال 
  ".وهم

 ماليين فلسطيني في 10سوف يؤدي الى ضياع حق "في الوجود ) إسرائيل(وأضاف إن القبول بحق 
فمن يستطيع دفع هذا الثمن؟ ومن سوف يذهب إلى مخيمات الالجئين ويبلغ الناس بأنهم ال حق . نفلسطي

  ".لهم في فلسطين؟
مايو إلى إتفاق للمصالحة بعد سنوات /ويذكر أن حركتي فتح بزعامة عباس وحماس قد توصلتا في آيار

  .من الصراع المرير والعنيف أحيانا بين الحركتين
تشكيل حكومة وحدة وطنية وهي أحد بنود اإلتفاق قد تعثرت لفشل الحركتين في لكن المباحثات حول 

  .اإلتفاق على شخصية رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد
ويريد عباس بقاء سالم فياض رئيس الوزراء الحالي للسلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية 

  .بينما ترفض حماس ذلك صراحة. وإستمراره في منصبه
هذا الرجل غير : "الزهار رفض حركة حماس تولي فياض رئاسة حكومة الوحدة الفلسطينية، وقالوجدد 

ليس رجال وطنيا "، مضيفاً إن فياض المؤيد للغرب واإلقتصادي الذي يحظى بإحترام دولي "مقبول لدينا
  ".ولكنه عميل

  30/7/2011، موقع فلسطين أون الين
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  عنوي وأخالقي على شريك في الحوار والمصالحةاتهامات الزهار اعتداء م: نّزالجمال  .10
جمال نزال، أمس، بشدة بتصريحات القيادي في .  ندد عضو المجلس الثوري لحركة فتح د:رام اهللا

، ووصفها بأنها اتهامات ترقى إلى  فياض سالم.محمود الزهار إزاء رئيس الوزراء د. حركة حماس د
وصف في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية فياض وكان الزهار  .مصاف اعتداء معنوي وأخالقي

وعبر نزال عن استياء حركة فتح من تقزيم إنجازات حكومة الرئيس في المجاالت  .بالرجل غير الوطني
ومستودعات العدمية التي » مخازن األصفار«االقتصادية واألمنية والصحية والبنى التحتية، معتبراً أن 

أوصلت الحياة في القطاع إلى ما دون مستوى الحياة » جة على الشرعيةالخار«أبدعتها حكومة حماس 
أن تفوهات «واعتبر نزال في مدتها  .االجتماعية في الصومال وأفغانستان في أسوأ مراحل تاريخهما

الزهار ال تقل عن مستوى اعتداء معنوي وأخالقي مفاجئ على شريك في الحوار لم يبدر عنه إال 
  . تجاه المصالحة والتي قال إننا سعينا لها مضحين ألجل الوطن المواقف اإليجابية

أن من يطلق تصريحات تطعن القيادة الفلسطينية في الظهر أثناء قيادتها معركة وطنية «ورأى نزال 
 بحسب تعبيره، إنما يصطف مرة ،إلنهاء االحتالل واالستيطان وتحقيق االعتراف بالدولة الفلسطينية

  .ن ونتنياهوأخرى في صف ليبرما
لفت نزال إلى تقصد الزهار تقزيم .. وفي تعقيب على استخفاف الزهار بخطوة التوجه الى االمم المتحدة

إن سخرية الزهار من العمل الدبلوماسي تبين بوضوح «وقال . توجه القيادة لألمم المتحدة بوصفه بالهراء
دراية بأبجديات النضال الدبلوماسي جسامة الخطأ الذي ارتكبته حماس عندما اختارت رجال تنقصه ال

إذا كان العمل الدبلوماسي الذي نجحنا فيه نجاحا ملموسا حتى اآلن هو هراء .. وأردف. وزيرا للخارجية
  .فلماذا أوقفت حماس البدائل العسكرية وقعدت تتسلى بعذابات شعبنا في غزة؟

ع موقف حكومة إسرائيل التي تحارب ولفت نزال إلى تطابق موقف الزهار تجاه التوجه لألمم المتحدة م
آن للمالحظين والساسة أن يلتفتوا ويتفحصوا في : لمنع عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة األممية وقال

 ومبادرة السالم العربية 1967تطابق طرح بعض قيادات حماس من مسألة الشرعية الدولية وحدود 
  .»آللي مع موقف اليمين اإلسرائيليوخارطة الطريق واالتفاقات الموقعة، وتطابقها ا

  31/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  قهرنا النكبة بالعلم وقهرنا النكسة بإطالق الثورة: الطيراوي .11
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي أن الشعب الفلسطيني قهر النكبة : رام اهللا

وال زلنا مستمرين بقهر االحتالل بالعلم والحق وبناء مؤسسات «، بالعلم وقهر النكسة بإطالق الثورة
 مهرجان نظم في المزرعة الشرقية لالحتفال بالناجحين من طلبة ، خاللوأكد اللواء الطيراوي .»الدولة

 أنه من المهم جداً السيما وأننا في مرحلة بناء الدولة أن ،الثانوية العامة وخريجي الجامعات في البلدة
وأكد أيضاً أنه كي نذهب إلى منظمة  .الجيل الشاب دوره في عملية البناء وقيادة مؤسساتنا الوطنيةيأخذ 

االمم المتحدة البد أن نكون موحدين، فالوحدة تساعدنا على بناء الدولة، وحين نبني الدولة موحدين 
وأوضح أن  .صالحنانطالب باالستقالل، وكي نحصل عليه علينا أن نضحي، فالوحدة أوالً وأخيراً هي ل

  ذهابنا لالمم المتحدة هو لنثبت للعالم أننا نستحق دولة ونستحق االستقالل، وكي نثبت لكل شخص ضحى 
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ألجل القضية الفلسطيني من أسير وشهيد ومناضل أننا أبداً لم ننساه وأننا نستحق هذه التضحيات من 
  .يونية التي ال ترحمرجال وشباب ونساء وحتى اطفال وقعوا تحت ماكنة القتل الصه

  31/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إلى هّبة إنسانية عاجلة لتقديم المساعدات إلى سكان الصومال والقرن اإلفريقي تدعو حماس .12
دعت حركة حماس إلى هبة إنسانية عاجلة لتقديم المساعدات إلى سكان الصومال والقرن : دمشق

اع المأساوية التي تعيشها جمهورية الصومال ودول القرن اإلفريقي اإلفريقي، وذلك تعقيبا على األوض
إننا نتابع بألمٍ وقلق ما حّل في : 30/7وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت  .من جفاف ومجاعة

الصومال ودول القرن اإلفريقي من جفاف شديد أدى إلى كارثة إنسانية خطيرة تهدد حياة ومستقبل 
وناشدت الحركة أبناء شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية واإلسالمية، وجامعة الدول  .ن السكَّانالماليين م

العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والهيئات والجمعيات الخيرية والهيئات الدولية كافة لتقديم الدعم 
اء هذه الكارثةوالمساعدات وحماية سكان الصومال والقرن اإلفريقي من األخطار التي تهدده جر.  

  30/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لقاء مرتقب بين حماس وفتح في دمشق .13
ذكرت مصادر في العاصمة السورية أن لقاء سيعقد خالل األيام القليلة القادمة بين وفدين من : البيان

ونقلت  .العالقةحركتي حماس وفتح، في إطار اللقاءات واالتصاالت إلنجاز المصالحة، وإنهاء الملفات 
تقارير صحافية نشرت في القدس المحتلة عن مصادر مطلعة أن القيادة السورية لعبت دوراً في الترتيب 
لهذا اللقاء المرتقب، وبذلت جهوداً كبيرة من أجل التوفيق بين الحركتين، مؤكدة على دعم سوريا للشعب 

  .الفلسطيني
  31/7/2011، البيان، دبي

  
  ضون االعتداء على منزل دحالننواب فتح في غزة يرف .14

في المجلس التشريعي في غزة قيام األجهزة األمنية في رام اهللا باالعتداء على " فتح"رفض نواب حركة 
، وقالوا انه اعتداء على "فتح"منزل النائب محمد دحالن القيادي المفصول من اللجنة المركزية لـ

  .الحصانة والحرية الشخصية بشكل مخالف للقانون
  31/7/2011، مستقبل، بيروتال

  
  "لومباردو"إما أن تُحّسن خدماتها أو يرحل و  مستشرياًاألونروا بلبنان تعيش فساداً: بركةعلي  .15

أكد ممثل حركة حماس في لبنان، القيادي علي بركة، أن فساداً مستشرياً تعيشه أروقة وإدارة : بيروت
  . أجل تأمين الرواتب المرتفعة للموظفين األجانباألونروا في لبنان، وأن معاناة الالجئين تُستخدم من

إن سبعة وأربعين موظفًا أجنبيا في لبنان "، "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال بركة خالل حوار خاص مع 
أما الموظف الفلسطيني فراتبه ال يتعدى األلف دوالر في . يتقاضون حوالى نصف مليون دوالر شهرياً

ين خدمات األونروا للشعب الفلسطيني في لبنان، موضحا أنهم فتحوا حوارا وطالب بركة بتحس ".الشهر
  .في السنتين الماضيتين مع المدير العام لألونروا، لكنه لم يفض إلى شيء
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وأشار إلى أن حماس مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان، تحركوا من أجل الضغط على 
أن هذه الحملة ما زالت مستمرة، فإما أن تُحسن األونروا خدماتها أو "األونروا لتحسين خدماتها، مؤكدا 

نحن نخشى أن يكون هناك مشروع "وتابع ". يرحل لومباردو، ويأتي مدير آخر لتحسين أوضاع الالجئين
  ".أمريكي لتصفية خدمات األونروا

  30/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   مدينة30بعد انتشارها في نحو   جديدة على نتنياهو تراجعات"ثورة الخيام" .16
تراجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى أمس أمام المظاهرات الـشعبية             : تل أبيب 

ورأى عـدد مـن     . المتصاعدة ضد سياسته االقتصادية، فقرر تخفيض الضرائب المباشرة عن المواطنين         
بينما رد المتظاهرون   . على ضعفه وخوفه من الهبة االجتماعية     رفاقه في الليكود هذا التراجع بمثابة دليل        
  ."ليس خطوات متقطعة تستهدف تخدير الجمهور"بأنهم يريدون تغييرا جوهريا في السياسة و

 30 كما يسميها البعض، قد واصلت تصاعدها لتشمل نحـو           "ثورة الفيس بوك  "، أو   "ثورة الخيام "وكانت  
ومن المفترض أن تـشهد      . عربية وهي الناصرة وباقة الغربية وقلنسوة      مدينة إسرائيلية، بينها ثالث مدن    

 وباتـت   . إليهـا  "الهـستدروت "هذه المعركة تصعيدا جديدا اليوم مع انضمام أكبر تجمع لنقابات العمال            
الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو قلقة على مكانتها واستقرارها، خصوصا أن عددا من الوزراء بـدأوا      

صريحات انتقادية لسياستها ومطلب جعل وزير المالية، يوفال شتاينتس، كبش فداء وإقالته مـن   يسمعون ت 
وانتقد خمسة وزراء طريقة نتنياهو في معالجة هذه األزمة، وقال سلفان           . أجل امتصاص غضب الجمهور   

ر، خصوصا  هذه هبة غضب عادلة نابعة من معاناة حقيقية للجمهو        ": شالوم، النائب األول لرئيس الوزراء    
وتحتاج إلى خطة اقتصادية مدروسة بشكل مهني، وعميقـة ومقنعـة           . في الطبقات االجتماعية الوسطى   

  ."وليس إلى قرارات مسحوبة من كم القميص من دون دراسة
وطالب الوزير موشيه كحلون، وهو من اليهود الشرقيين وقد ذكر اسمه كأحد أفضل المرشحين لخالفـة                

ية، بأن يدعى قادة المظاهرات إلى مكتب رئـيس الحكومـة وأن يـتم تـدارس                شتاينتس في وزارة المال   
الموضوع وإظهار النوايا الطيبة، وغرس الشعور لديهم بأن الحكومة تعتبرهم شركاء لها في الهم وكذلك               

  .في إيجاد الحلول
وفي التاسعة من مساء أمس، بدأت ست مظاهرات ضخمة في ست مدن إسرائيلية، بقـرار مـن قـادة                   

وكريات  والمدن هي تل أبيب والقدس وحيفا والناصرة وبئر السبع        . الحتجاج، كتصعيد جديد في المعركة    ا
ومن المتوقع أن يعلن مجموعة من عشرات األطباء إضرابا مفتوحا عن الطعام، اليوم، إلى حين               . شمونة

  .تلبى مطالبهم بزيادة األجور والمالكات
  31/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "إسرائيل" أثر الثورات العربية على  تقلل منإسرائيلية إستراتيجية دراسة .17

قللت دراسة إستراتيجية إسرائيلية من أهمية الثورات العربية من ناحيـة التحـول             : وديع عواودة  -حيفا  
  .الديمقراطي الحقيقي ومن حيث تأثيراتها على إسرائيل وهي خالصة تحفظ عليها معلقون إسرائيليون
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ـ       فقد اعتبر    " قالقل الشرق األوسط وأمن إسرائيل    "الجنرال باالحتياط غيورا آيالند في الدراسة المعنونة ب
 أنـه    و ".التغيير في مصر يبدو اليوم أقل مما تم توقعه عندما شهد ميدان التحرير مظاهرات عمالقة              "أن  

  .عدا اإلطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك لم يحدث الكثير
ل الدراسة اإلسرائيلية أن تفشل الثورة السورية ويبقى الرئيس السوري بشار األسد في             تفضوفي سوريا   -

الحكم منشغال في تقوية نفسه داخليا وخارجيا، ال يبحث عن مواجهة عسكرية مع إسرائيل وربما يخفّـف                 
  .دعمه لحزب اهللا وعندها يتواصل الهدوء على الجبهة الشمالية

ضرر جراء تحقق واحد من ثالثة سيناريوهات أخرى هي سقوط بـشار            وترى الدراسة أن إسرائيل لن تت     
وسيادة الفوضى، أو نشوء نظام سنّي، أو نشوء نظام ديمقراطي ألنها طالما أخذت بالحسبان نشوب حرب              

  .مع سوريا
كما أشارت إلى أن األحداث في البحرين ستؤثر على إسرائيل إذا ما استولت األغلبية الـشيعية علـى                   -

عززت عالقاتها مع إيران ألنها ستزعزع استقرار األردن والسعودية وال سيما أن ذلك يتـزامن               الحكم و 
  .مع االنسحاب األميركي من العراق

أما فيما يخص األردن، فقد أوضحت الدراسة أن أي ثورة بالمملكة ستترك آثارا بالغة على إسـرائيل                  -
أي تغيير في األردن يلزم إسرائيل بتكريس       "وقالت   .من ناحية الهدوء والتعاون األمني والمدني التاريخي      
  ".موارد هائلة لتحسين جاهزيتها على طول هذه الحدود

إمكانيات جديدة كإضعاف النفوذ اإليراني في سوريا       " األحداث العربية "في تلخيصه يتوقع آيالند أن تفرز       
  .ولبنان، وتدعيم االئتالف المناهض إليران في دول الخليج

عكيفـا إلـدار فـي تـصريح        " هآرتس"حفظ الكاتب اإلسرائيلي المعلق السياسي في صحيفة        من جهته، ت  
للجزيرة نت أن إسرائيل ستتأثر سلبا بالثورات العربية بفعل سيطرة الحركات اإلسالمية عليهـا كونهـا                

  .األكثر تنظيما بين الفعاليات السياسية المشاركة بعملية التحول
عربي اليوم يبعد احتماالت التسوية بـين الفلـسطينيين وإسـرائيل التـي          ويرى أن ما يجري في العالم ال      

  .وال تزال سلسلة فرص إلنهاء الصراع في العقود األخيرة" أضاعت"
 30/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
   الطبيعيالغاززمة أ يلوح بحرب على لبنان بسبب إسرائيليمركز دراسات  .18

كشف تقرير لمركز الوثائق والمعلومات اإلسـرائيلي فـي         : ل جوهر  جما ، فكرية أحمد  - القاهرة،  الهاي
 يناير قد يكون سببا في نشوب حرب        25الهاي أن انخفاض واردات الغاز المصري إلسرائيل بعد ثورة          

إسرائيلية لبنانية بسبب سعي إسرائيل إلى تأمين احتياجاتها عبر استغالل حقول الغاز الطبيعي الـضخمة               
فبعد أن كان الغاز المصري يصل إلى إسرائيل بكميات تكفي حاجتها منـذ             . توسطتحت سطح البحر الم   

، إال أن التفجيرات األربعة التي شهدها خط أنابيب الغاز المصري منذ فبراير الماضي أثرت               2000عام  
وقـال  . بقوة على تل أبيب ودفعتها إلى البحث عن وجهات أخرى لتأمين احتياجاتها من إمدادات الغـاز               

إن النزاع حول استغالل حقول الغاز تحت سطح البحر قد يؤدي إلى مواجهة إسرائيلية تبدأ مـع      : ريرالتق
  .حزب اهللا وتتسع لتشمل لبنان

وزعم التقرير بأن فريقا ضم أميركيين وإسرائيليين هو الذي اكتشف حقل ليفتان وهو أحد أكبر الحقـول                 
 10 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة تصل إلـى           453التي اكتشفت في العقد الحالي، ويضمن إلسرائيل        
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 يوليو الماضي أوضح حزب اهللا أنه لن يسمح بالتفريط في موارد لبنان وأنه ال               14وفي  . مليارات دوالر 
يكترث لتهديدات إسرائيل، وذلك ردا على ما قاله وزير الطاقة اإلسرائيلي عوزي لنداو من أن إسـرائيل                 

  .  مواردهامستعدة الستخدام قوتها لحماية
  31/7/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   من استقالة قادة الجيش التركيقلقة "إسرائيل: ""معاريف" .19

اإلسرائيلية أمس أن حالة من القلق الشديد تسود في صـفوف األوسـاط             " معاريف"ذكرت صحيفة   : وام
رهم من أشد أصدقاء إسـرائيل      السياسة والعسكرية اإلسرائيلية بسبب استقالة قادة الجيش التركي، باعتبا        

  .انغخالفاً لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردو
وقالت الصحيفة إن الجيش التركي، الذي كان ال يمكن المساس به سابقاً، أصبح اآلن هدفاً للكثيـر مـن                   
االنتقادات وخاصة بسبب تورط عسكريين في المؤامرة االنقالبية األخيرة إلطاحـة حكومـة أردوجـان               

  . الحاكم في تركيا" حزب العدالة والتنمية"رئيس 
  31/7/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  تحضيرات لبناء جدار فصل في الجوالنبدأت بالسلطات االحتالل  .20

، بالتحضير لبناء جدار أمس من أولبدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، :  احمد رمضان-رام اهللا 
مجدل شمس المحتلة عن تجمع ضاحية العودة وموقع  في الجوالن السوري المحتل، لفصل بلدة إسمنتي

وذكرت مصادر في الجوالن المحتل  .عين التينة، حيث من المتوقع أن يتم انجازه في شهر أيلول القادم
  .أن طول الجدار العنصري اإلسرائيلي يصل إلى أربعة كيلومترات وارتفاعه ثمانية أمتار

  31/7/2011، بيروت، المستقبل
  
  

  ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة" عراق بورين"اصر االحتالل يح .21
، قرية عراق بورين جنوب غرب نابلس، أمسحاصرت قوات االحتالل : حمد رمضانأ -رام اهللا 

وأفاد شهود عيان بأن قوات  .وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، كما هو الحال كل يوم سبت من كل أسبوع
 مواطنيها إلى أخضعتواجز المقامة على مداخل القرية جيش االحتالل اإلسرائيلي المتواجدة على الح

  .التفتيش الدقيق، ومنعت من ال يقيمون في القرية من دخولها
  31/7/2011، المستقبل، بيروت

  
   سبتمبر/ أيلولاللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان تستعد الستحقاق .22

» المعركة الشعبية الواسعة«سبتمبر المقبل يمثل قالت اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان إن شهر 
أحقية الشعب الفلسطيني باالعتراف بدولته المستقلة «لدعم التوجه لألمم المتحدة، مؤكدة في بيان 

 .»وعاصمتها القدس الشريف من خالل التوجه إلى األمم المتحدة بما يضمن التمسك بالثوابت الفلسطينية
بل محطة نضالية مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية، يجب على الشعب سبتمبر المق«وأكدت اللجان أن 
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وأعلنت عن بدء الفعاليات المتمثلة بالمقاومة الشعبية . »الفلسطيني بكل فئاته وفعالياته المشاركة فيها
  . السلمية في كل المواقع وبصورة مكثفة

  31/7/2011، البيان، دبي
  

    ين السياسيين في الضفة تظاهرة في نابلس تطالب بإطالق المعتقل .23
تظاهر عشرات الفلسطينيين من أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وأنصار : )آي.بي.يو(

  .حماس في نابلس بالضفة الغربية، ظهر أمس السبت، للمطالبة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين
لسطينية، فيما رفع المشاركون وشارك في التظاهرة نواب من حركة حماس وبعض ممثلي الفصائل الف

شعارات تطالب باإلفراج عن أبنائهم قبيل شهر رمضان المبارك تنفيذاً التفاق المصالحة بين حركتي 
وطالب النائب عن حماس ياسر منصور بضرورة اإلفراج عن . أيار الماضي/حماس وفتح بداية مايو

  .مع قدوم شهر الصيامالمعتقلين السياسيين إلدخال الفرحة المنقوصة إلى بيوتهم 
بقاء المعتقلين في “من جهته، قال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنابلس زاهر الششتري إن 

  . ”السجون انتهاك التفاق المصالحة الذي وقع قبل نحو ثالثة أشهر
  31/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   الضفة والقطاع والمحال فيالشوارع حملة تعريب إطالق .24

ع اللغة العربية في فلسطين و مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي حملة تعريب الشوارع أطلق مجم
  .في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة واسماء المحالت التجارية والمؤسسات والشركات واليافطات

30/7/2011  
  

   تتحدى قرارات مجلس األمن وتواصل االستيطان "إسرائيل ":منظمة التحرير .25
أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : نابلس

الفلسطينية، أن حكومة االحتالل تواصل  النشاطات االستيطانية بقوانين عنصرية، متحدية قرارات مجلس 
واألمنية واإلدارية في األمن الدولي، والتي تدعو إسرائيل إلى وقف جميع اإلجراءات والتدابير السياسية 

وأشار المكتب في تقريره األسبوعي، إلى مصادقة   .مدينة القدس وتعتبرها باطلة والغية وغير شرعية
اليمينية " العاد"لتهويد القدس، لكي تتمكن جمعية " الحدائق الوطنية"البرلمان اإلسرائيلي على قانون 

  .وتحويلها إلى حدائق تلموديةالمتطرفة من االستيالء على األراضي في بلدة سلوان 
وأضاف أن خطورة هذا القانون كونه يهدف إلى توسيع االستيطان اليهودي في داخل األحياء العربية 
المقدسية، ليخلق وضعا تستطيع فيه الجمعيات االستيطانية أن تسجل نفسها على أنها ناشطة من أجل 

يل مواقع أثرية وطبيعية ذات أهمية قصوى، ويوفر ، مما يمنحها حق إدارة وتفع"تخليد قيم تراث ودينية "
لها أداة مركزية تحقق أجندتها في تهويد القدس، كما يوفر لها إمكانية المشاركة في إجراءات التخطيط 

  .في المنطقة إضافة إلى الميزانيات والتبرعات
لمواطنين إلى وأكد المكتب تواصل االنتهاكات األسبوعية من مصادرة لألراضي وتخريب لممتلكات ا

  .اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات االحتالل في مختلف محافظات الضفة الغربية
  30/7/2011قدس برس، 
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  "تزوير تاريخ القدس"لجنة مقدسية تحذّر من ممارسات إسرائيلية لـ .26

ة قامت االستيطانية اليهودي" العاد"، إن جمعية "لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان"قالت : القدس
بتحويل األنفاق األرضية التي حفرتها سلطات االحتالل تحت منطقة عين سلوان إلى مقاهي ودور سينما 

  .لحقائق تاريخ مدينة القدس المحتلة" مزورة"تُعرض فيها أفالم وثائقية 
  30/7/2011قدس برس، 

  
  غزةنقص الدواء والوقود يهدد حياة المرضى في : وزارة الصحة .27

المؤسسات ” تباطؤ“نددت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت، بما وصفته  :رائد الفي - غزة
الصحية والحقوقية الدولية في إنقاذ الوضع الصحي في القطاع، وإيجاد حلول جذرية إلنهاء معاناة 

وحذر مدير العالقات العامة في وزارة الصحة أشرف القدرة من انهيار  .المرضى جراء نقص الدواء
وأكد .  صنفاً من المستهلكات الطبية149 صنفاً من األدوية، و180صحية، إثر استمرار نفاد المنظومة ال

لرفد قطاع غزة باألدوية ” التنقيط“أن استمرار المنظمات الصحية والحقوقية الدولية في استخدام سياسة 
  .روالمستهلكات التي يحتاجها، تزيد من خطورة األزمة وتهدد القطاع الصحي بأكمله بالخط
  31/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   بعد توفير الصليب األحمر الدواء الخاص بهمتوائم خمسةإنقاذ حياة : غزة .28

نجحت اللجنة الدولية للصليب األحمر، من إنقاذ حياة خمسة توائم فلسطينيين، كانوا بحاجة ألبر من : غزة
 30/7ي بيان لها يوم السبت وقالت وزارة الصحة في غزة ف .نوع خاص لم تكن متوفرة في قطاع غزة

أن جهودها التي بذلتها من أجل إنقاذ التوائم الخمسة الذين ولدوا قبل عدة أيام في مستشفى الشفاء بمدينة 
  .غزة؛ تكللت بالنجاح بعد تقديم الصليب األحمر الدولي للعالج الالزم لهم

  30/7/2011قدس برس، 
  

  ها التعليمي مدرسة لتحسين وضع100غزة تحتاج : مبعوث دولي .29
 مدرسة ليتحسن الوضع التعليمي فيه، إال أن إسرائيل 100أكد مبعوث دولي على حاجة قطاع غزة إلى 

  . مدارس فقط10لم تسمح بإدخال مواد البناء الالزمة إال إلى 
وأوضح رئيس اللجنة المتخصصة في التحقيق باالنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة 

الوضع غير مرض في غزة فهناك تجاوزات ارتكبت بحق الفلسطينيين « مؤتمر صحافي أن كاهونا في
، الفتاً إلى أن التعليم في قطاع غزة سيئ جداً وغير مرض؛ حيث العديد من »وخصوصاً األطفال

المدارس في « على قطاع غزة، مؤكداً أن 2009 إلى 2008المدارس دمرت خالل االعتداء األخير العام 
  .» اضطرت إلى العمل فترتين صباحية ومسائيةالقطاع

أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة «وقال كاهونا إن تقريراً سيرفع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من 
  ، مضيفاً أن زيارة اللجنة المتخصصة لغزة هي األولى »للضغط على إسرائيل برفع الحصار عن غزة
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حتمالية اتمام الزيارة التزال معلّقة بقبول السلطات اإلسرائيلية للجنة لكن ا.. 1968منذ تأسيسها في العام 
  . بالدخول الى أراضي السلطة الفلسطينية

  31/7/2011، البيان، دبي
  

  مع بيريز" المطبعين"بنقابة الصحفيين توصي بالتوثق من " مقاومة التطبيع" .30
صحفيين باإلجماع أمس، التنسيب لمجلس قررت لجنة مقاومة التطبيع في نقابة ال:  محمد الكيالي-عمان 

النقابة، القيام رسميا بمخاطبة وزارة الخارجية ووزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، لمعرفة ما 
يتوافر لديها من معلومات، حول مشاركة صحفيين أردنيين في مؤتمر صحفي، عقده الرئيس اإلسرائيلي 

ة أنها تدارست خالل اجتماع لها صباح أمس ما تناقلته وأكدت اللجن .شمعون بيريز الثالثاء الماضي
وسائل اإلعالم المختلفة عن مشاركة صحفية أردنية في مؤتمر صحفي لبيريز، مشددة على أن مجلس 
النقابة، وحين تسلمه المخاطبات والردود من الوزارتين، سيعقد اجتماعا إلصدار خطواته المقبلة بهذا 

  .الخصوص
وني لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، كشف تفاصيل هذا المؤتمر، وأعداد المشاركين وكان الموقع اإللكتر

  .فيه وجنسياتهم، والذي جمع الرئيس اإلسرائيلي بممثلي وسائل إعالم عربية في القدس
  31/7/2011، الغد، عّمان

  
   داهماً فإن الخطر اإلسرائيلي يبقىيةفلسطينالما لم تتحقق العدالة وتُستعاد الحقوق : ميقاتي .31

إن الجيش اللبناني هو : "هنأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الجيش في ذكرى األول من آب، وقال
المالذ األول واألخير لحماية لبنان والذود عن كامل أرضه وشعبه وكرامته، وقد برهنت األحداث أنه 

ية واالعتبارات المذهبية جيش وطني بكل ما في الكلمة من معنى، وتمكن من تجاوز كل الخالفات الداخل
ما لم تتحقق العدالة في منطقة : "وختم". والطائفية والفوارق االجتماعية، وهو سيستمر كذلك بإذن اهللا

الشرق األوسط، وتُستعاد الحقوق العربية المغتصبة وفي مقدمها فلسطين، فإن الخطر اإلسرائيلي يبقى 
ة، مسؤولين في الحكم وفي المؤسسات األمنية وفي داهماً، وعلينا بالتالي أن نكون في جهوزية كامل

  ".مقدمها الجيش، لنحمي وطننا من الرياح التي تتقاذف السفينة التي تقلنا جميعاً
  31/7/2011، المستقبل، بيروت

  
   النفطية"سرائيلإ"صواريخنا تصل إلى كل منشآت : حزب اهللا .32

ا ان تستخف بقوة الموقف اللبناني ألنها تدرك إسرائيل ال يمكنه"أمس، ان " حزب اهللا"أكد نواب وقيادات 
ان المقاومة عندما تفرض معادلة النفط مقابل النفط، فهذا يعني ان صواريخ المقاومة قادرة ان تصل الى 
كل منصات ومنشآت اسرائيل النفطية، وأن المقاومة قادرة على ان تقطع أي يد االسرائيلية تمتد لتسرق 

بقاء الحزب في الساحة وفي حالة جهوزية وسالحنا مشرعا "وأشاروا الى ". الثروات النفطية اللبنانية
  ".لتوفير إمكانات الدفاع وعدم عبث الصهيوني

  31/7/2011، المستقبل، بيروت
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  ال تطبيع مع تل أبيب دون تنفيذ شروطنا: أحمد أوغلو .33
ومته الرافض لتطبيع  جدد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، تأكيده على موقف حك:أنقرة

وقال داود  .العالقات مع الجانب الصهيوني إذا ما التزم األخير بالشروط التركية لتحقيق هذه الغاية
إن إزالة التوتر الذي طرأ على العالقات " الجمعة، يومأوغلو، خالل تصريحات صحفية أدلى بها 

 سفينة مرمرة التركية لكسر الحصار عن الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب منذ االعتداء اإلسرائيلي على
غزة، يتطلب تنفيذ الحكومة اإلسرائيلية لشروطنا التي أعلن عنها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، 

وتعويض أسر الضحايا األتراك التسعة، " 1أسطول الحرية "والتي تتمثّل باالعتذار عن مهاجمة سفن 
وشدد على أن المطالب التركية  .نذ خمس سنواتفضالً عن فك الحصار المفروض على قطاع غزة م
ألنقرة، نافياً حصول أي تغيير أو " مبادئ أساسية"لتطبيع العالقات مع الجانب الصهيوني هي بمثابة 

  .تراجعٍ عنها، حسب تأكيده
  30/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  إلعالن الدولة الفلسطينيةم المتحدة إلى األمالتوجه  دعم يةوروباأل الدول تطلب منالجامعة العربية  .34

أطلع نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، الجمعة، وزير الدولة البريطاني المكلف 
بشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت، على طبيعة التحرك العربي لحشد التأييد للتوجه 

وقال بن حلي خالل لقاء جمع المسؤولين في القاهرة، وتم  .يةلألمم المتحدة ودعم القضية الفلسطين
إن المباحثات ": "الربيع العربي"تخصيصه لبحث تطورات األوضاع في المنطقة، وتعثر عملية التسوية، و

تطرقت لموضوع التحرك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي للتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على 
لقد أبلغت المسؤول البريطاني حرص الجامعة العربية على أن : "، مضيفاً"ينيةاالعتراف بالدولة الفلسط

  ".تلعب دول االتحاد األوروبي دورا إيجابيا لدعم التوجه العربي إلى األمم المتحدة
وأوضح أن وزير الدولة البريطاني عبر عن رؤيته لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

  ".موضع خالف"يكون الذهاب إلى األمم المتحدة ما وصفه كطريق أسلم، وأال 
  30/7/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  األخير ينفي و...مصادر مصرية تتهم دحالن بمسؤوليته عن اشتباكات العريش .35

 ساعة من الهجوم الدامي لملثمين 24بعد أقل من :  صالح النعامي، يسري محمد- غزة، العريش
ي مدينة العريش، القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تحدثت مصادر مصرية مسلحين على قسم شرطة ف

 عن عالقة فلسطينيين بالهجوم، قائلة إن عدد الضحايا ارتفع أمس إلى خمسة بعد مصرع ضابط متأثراً
 أشخاص يشتبه في تورطهم في االعتداء اعتقلوا، وأضاف أنه 5إن : وقال بيان عسكري أمس .بجروح

 من المصريين والفلسطينيين، بينهم فلسطينيان تسلال إلى 10قيق مع ما يزيد على يجري أيضا التح
 جرحى 3إن : وقال اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء. األراضي المصرية عبر األنفاق

فلسطينيين آخرين جرى التحفظ عليهم في مستشفى العريش، حيث يتلقون العالج من جراح أصيبوا بها 
  .الل االشتباكاتبالصدفة خ

ولم تقدم السلطات المصرية أدلة على هويتهم، إال أن الحاكم العسكري بالعريش اتهم، على التلفزيون 
  .المصري، ملثمين تابعين لحركة فتح، جناح محمد دحالن، بالوقوف وراء الهجوم على القسم
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 قبل إعالم حركة حماس إن هذه أخبار مدسوسة من": ونفى دحالن أي عالقة له بأحداث العريش، وقال
  ."وأنا ليس لي عالقة من قريب أو بعيد بأي أمر يضر باألمن القومي المصري

  31/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل"ـمسلحون بسيناء يهاجمون أنابيب الغاز ل .36
وقعت اشتباكات، أمس، بين الجيش المصري ومسلحين مجهولين حاولوا اقتحام محطة : )وكاالت(

مسلحين "وقالت المصادر إن  . بالقرب من بلدة الشيخ زويد في شمال سيناء"إسرائيل"الغاز إلى تصدير 
مجهولين هاجموا محطة تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل بقذائف آر بي جي وقاموا بقصف أحد خطوط 

لغاز بسبب التبريد المتصلة بخط تصدير الغاز ما تسبب في إحداث ثقب في األنبوب الذي كان خالياً من ا
وأوضحت المصادر األمنية انه  ."تموز الحالي/ يوليو11توقف عمليات الضخ منذ تفجير خط الغاز في 

  .لم تقع أي خسائر في األرواح بسبب الهجوم
  31/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
   وراء هجومي أوسلو"إسرائيل": اإليرانيرئيس أركان الجيش  .37

وقوف وراء الحادث اإلرهابي الذي شهدته النرويج األسبوع  بال"إسرائيل"اتهمت إيران أمس : لندن
وقال قائد األركان المشتركة بالقوات المسلحة . الماضي على يد أحد المتطرفين اليمينيين في النرويج

 : التلفزيونية اإليرانية الناطقة باإلنجليزية"برس تي في"اإليرانية حسن فيروز عبادي، في بيان نقلته شبكة 
وراء الهجومين اإلرهابيين اللذين وقعا في النرويج، حيث إنهم يثيرون ) اإلسرائيليين(ينة الصها"إن 

وأضاف . "مشاعر يمينية ويدعمون اإلرهاب ويستخدمون سكان دول العالم كأدوات في تحقيق أهدافهم
سيحية يتعين أن يتوخى العالم الحذر من محاوالت النظام الصهيوني إلثارة تحريف داخل الم"الجنرال 

  ."ونشر الصهيونية المسيحية
  31/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   انتحار 67 إلى حدود "إسرائيل"انسحاب : األميركيةمرشح للرئاسة  .38

 امس ان انسحاب إسرائيل     األميركيةاعتبر نيوت غنيغريتش المرشح الجمهوري للرئاسة       : القدس المحتلة 
ئيل ستكون حكمت على نفسها بـالموت ان وافقـت علـى             بمثابة انتحار، معتبرة ان اسرا     67إلى حدود   

ان الكثير من المحـافظين     " هآرتس"وقال في مقابلة مع صحيفة       .المطلب الذي طرحه ايضا باراك اوباما     
  .االميركيين يرون ان امن الواليات المتحدة وإسرائيل يواجهان التهديد نفسه

مستوطنات، قال غنيغـريتش إن المـستوطنات       وردا على سؤال بشأن ماذا يقترح لحل الصراع وبشأن ال         
  .ليست ذات صلة، وإنه في حال قامت إسرائيل بإخالء جميع المستوطنات فسوف تبرز مطالب جديدة

اإلسـالم  "وبحـسبه فـإن     . أكثر منه سياسيا  " صراع هوية "وأضاف أنه ال يرى الصراع سياسيا، وإنما        
وتابع ". ينيات من القرن الماضي، قبل قيام إسرائيل      المتطرف هو ال سامي منذ سنوات العشرينيات والثالث       

  ".العداء لليهود في فلسطين كان غير عادي، وأن مفتي القدس قد دعم النازية"أن 
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أما بشأن التصويت في الهيئة العامة لألمم المتحدة في أيلول بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينية، قال إنـه                 
بنصحية وزير خارجية بوش األب، جيمس بيكر، وهـي التهديـد           يقترح على الواليات المتحدة أن تعمل       

  .بوقف تمويل األمم المتحدة
 31/7/2011، الدستور، عّمان

  
  روسيا تجدد التأكيد على دعم فلسطين في أيلول المقبل .39

 جدد نائب وزير خارجية روسيا االتحادية ميخائيل بغدانوف التأكيد على جاهزية روسيا دائمـا               :موسكو
ون واإلسناد لفلسطين على كل المستويات بما فيها خيار التوجه إلى األمم المتحدة فـي أيلـول                 لتقديم الع 
وأكد بغدانوف خالل لقائه، امس، مع السفير الفلسطيني لدى روسيا االتحادية فائـد مـصطفى أن     .المقبل

ـ                رارات الجهود الروسية ستتواصل من أجل إيجاد الحل على أسس وقواعد المرجعيـات الدوليـة، والق
  .األممية ذات الشأن

  31/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   وقف البناء في المستوطنات أوالَ"إسرائيل"ينبغي على : الهند .40
 وقف البناء في المستوطنات فـي األراضـي         إسرائيلقالت الهند يوم السبت، أنه يتوجب على        : بيت لحم 

  . اإلسرائيلي–بشأن الصراع الفلسطيني المحتلة، وذلك في مناقشة األمم المتحدة الشهرية 
وقال مبعوث الهند لدى االمم المتحدة هارديب سينغ بوري أمام مجلس األمن في بيان للممثليـة الهنديـة                  

ـ    إن وضع حد ألنشطة االستيطان يجب أن يكون الخطوة األولـى فـي هـذه               " معا"لدى السلطة وصل ل
لدولي بأن تجميد النشاط االسـتيطاني فـي األراضـي          اننا نتفق مع شعور المجتمع ا     "وأضاف   ".العملية

وطالب من إسرائيل تنفيذ ما جاء في خطاب رئـيس          ". الفلسطينية قد يمكن من استئناف محادثات السالم      
 أمام الكنيست خالل مايو الماضي حين تطرق إلمكانية إسرائيل النظـر فـي              نتنياهوالوزراء االسرائيلي   

ما لم يتم اتخاذ هـذه الخطـوة        :"قال المبعوث الهندي   و .من واالعتراف بها  التسوية االقليمية في مقابل األ    
الضرورية واستئناف محادثات السالم، فإن شعور الناس باليأس سيتزايد و قد يـدفع بعـض األطـراف                 

  ".إلتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى خروج األمور عن السيطرة
  31/7/2011، وكالة معاً اإلخبارية

 
   وأوروبا"إسرائيل"اإلرهابي النرويجي تكشف التعاون بين اليمين المتطرف في التحقيقات مع  .41

مع تعمق تحقيقات الشرطة والمخابرات النرويجية في خلفية نشاط اإلرهابي، أنـدرس برايفيـك، الـذي                
 يوليـو الحـالي، تتكـشف       / تموز 22ارتكب المذبحة البشعة في معسكر صيفي للشباب في النرويج في           

ويقلق . ، واليمين المتطرف في أوروبا    "إسرائيل" وثيق بين أوساط في اليمين المتطرف في         عالقات تعاون 
هذا التعاون أوساطا سياسية وأمنية في تل أبيب، ترى أنه سيلحق ضررا كبيرا بالتأييد إلسرائيل في دول                 

  .الغرب
 31/7/2011، الشرق األوسط، لندن
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  قة الوسطى تضمحل والفقراء يزدادون فقراًالطب: "إسرائيل" إلىعدوى الثورات انتقلت  .42

تظهر حركة االحتجاج على أزمة السكن في إسرائيل والتي سرعان ما تحولت أكبر حملة : رندة حيدر
احتجاج اجتماعي تشهدها منذ سنوات، أن عدوى الثورات العربية واالحتجاجات الشعبية قد انتقلت 

" بالعدالة االجتماعية" ثورة الطبقة الوسطى التي تطالب بدورها الى إسرائيل التي تشهد اليوم نوعاً من
وأن يحقق " الشعب قادر على أن يقول كلمته"، وتريد أن تثبت للمسؤولين السياسيين ان"التغيير"و

االصالحات التي من شأنها تحسين األوضاع المعيشية المتدهورة، وتحقيق المساواة والعدل ألبناء الطبقة 
  .سرائيليالوسطى في المجتمع اإل

قبل أسبوع كانت حكومة بنيامين نتنياهو تخطط لكيفية مواجهة شهر أيلول وتضع الخطط العمالنية لقمع  
التحركات والتظاهرات التي من المنتظر أن يقوم بها الفلسطينيون  لدى اعالن األمم المتحدة قيام دولة 

األوضاع داخل اسرائيل نفسها، وأن لكن ما لم تتوقعه حكومة نتنياهو ان تتدهور . فلسطينية مستقلة
يتحول تحرك الشباب اإلسرائيلي لالحتجاج على أزمة السكن حركة احتجاج شعبية واسعة النطاق تشمل 

حقيقية تقوم بها " ثورة اجتماعية"كل مدن إسرائيل من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، وتهدد بتحولها 
لمعيشية والظروف االقتصادية الصعبة التي يعانيها الطبقة الوسطى في إسرائيل ضد تردي األحوال ا

في إسرائيل والقاعدة الشعبية التي تستند اليها قوات " خزان اليد العاملة"أبناء هذه الطبقة التي تشكل 
  .االحتياط في الجيش اإلسرائيلي، والعمود الفقري للمجتمع اإلسرائيلي بمختلف انتماءاته واتجاهاته

 ثبت أن التحرك المطلبي الذي تخوضه الطبقة الوسطى في إسرائيل ال يخضع وخالل األيام األخيرة
لالصطفاف السياسي بين اليمين واليسار، وال لالنقسام بين متدينين وعلمانيين، وبين يهود أشكيناز ويهود 

فما يجري هو تحرك شعبي . شرقيين أو يهود روس، وبين سكان المدن الكبرى وسكان مدن األطراف
ديناميته الخاصة الداخلية وأهدافه الواضحة المتمثلة في الثورة على االجحاف والظلم الالحقين هائل له 

بالطبقة الوسطى في إسرائيل واعادة االعتبار إليها من خالل المطالبة بحقها في العيش الكريم ومكافحة 
  .جتماعيةغالء المعيشة واالرتفاع الكبير في أسعار السكن، وتحقيق ما يسمونه العدالة اال

  الملهم" الربيع العربي"
بربيع "منذ اللحظة األولى للتحرك ضد أزمة السكن في إسرائيل، كان واضحاً مدى تأثر هذا التحرك 

فقد ألهم مشهد الشباب العربي في ساحات المدن الكبرى، ال سيما اعتصام ميدان ". الشعوب العربية
دى دعوته السبت الماضي الى المشاركة في تظاهرة تل التحرير في القاهرة، مخيلة الشباب اإلسرائيلي ل

أبيب احتجاجاً على ارتفاع أسعار الشقق والتي شارك فيها مئات اآلالف من اإلسرائيليين، إذ سرعان ما 
تحولت التظاهرة خيم اعتصام في جادة روتشيلد في قلب تل أبيب، لتنتقل العدوى الى بلدات ومدن أخرى 

  .لسبع، فتنتشر خيم االعتصام ويزداد عدد المشاركين فيهامثل حيفا والقدس وبئر ا
. ويبدو الفتاً استخدام قادة االحتجاج  قنوات التواصل االجتماعي في عملية التعبئة والدعوة الى التظاهر

للدعوة الى " فايسبوك"فذكرت الصحف اإلسرائيلية ان أحد قادة االحتجاج دشن صفحة على موقع 
 آب احتجاجاً على تدهور األوضاع االقتصادية للطبقة الوسطى، وانضم اليها اضراب عام في األول من
  . شخص9000خالل وقت قصير أكثر من 

وثمة تشابه كبير بين ردود فعل نتنياهو وحكومته على حركة االحتجاج وبين سلوك حكام عرب مثل 
فهناك اوالً رد . دهممبارك وبن علي وتصرف النظامين السوري والليبي على الثورات الشعبية في بال
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الفعل األول للحكومة اإلسرائيلية بتقليل أهمية المحتجين وتحركهم واعتبار ما يجري أمراً هامشياً يقوم به 
لكن أمام سرعة انتشار موجة االحتجاج واتساع رقعته بحيث . من سكان تل أبيب" الشبان المدللين"بعض 

بدأت الحكومة بالتراجع متهمة المحتجين بأنهم يختبئون بدأ يشمل فئات واسعة من المجتمع اإلسرائيلي، 
وهاجمت وسائل االعالم المؤيدة لحكومة نتنياهو . وراء مطالب معيشية لكن أهدافهم الحقيقية سياسية

اليسار اإلسرائيلي واتهمته باستغالل االحتجاج المطلبي من أجل أهداف سياسية، وحاولت تصوير ما 
ين الحاكم وبين اليسار اإلسرائيلي الذي خسر السلطة ويحاول العودة الى يجري بأنه مواجهة بين اليم

كما حاول بعض األبواق التابع للحكومة ان يخلق حساسية وعداء بين جمهور . الحكم من طريق الشارع
المحتجين وجمهور المتدينين باللعب على الحساسيات المعروفة واحياء مشاعر العداء بين المعسكرين 

  .لجمهور اإلسرائيلي المتدين ال يشارك في الحركة االحتجاجيةلتثبت أن ا
غير أنه في وجه اصرار قادة االحتجاج على السياسية تحركهم، وعلى طابعه االجتماعي والمطلبي 
البحت، اضطرت الحكومة الى االنتقال الى خطة أخرى فظهر نتنياهو في مؤتمر صحافي ليقول 

م، وانه حذر شخصياً قبل أشهر من انفجار أزمة السكن وطالب بالقيام للمحتجين إنه يدعمهم ويؤيد مطالبه
باصالحات، لكن اقتراحاته لم تلق آذاناً  صاغية، وحاول أن يلقي المسؤولية على وزيري المال واالسكان 
وعلى البيروقراطية التي تمارسها دائرة أراضي إسرائيل مما يؤدي الى ارتفاع أسعار األراضي وتالياً 

، فأعلن في مؤتمره تقديم عدد من التسهيالت للشباب ال "فرق تسد"ولجأ نتنياهو الى خطة .  الشققأسعار
لكن الطالب الجامعيين أعلنوا . سيما طالب الجامعات في محاولة لكسب ودهم و اخراجهم من االعتصام

  .إثر المؤتمر رفضهم لما اقترحه نتنياهو وتضامنهم الكامل مع المحتجين والمعتصمين
وهكذا انتقلت الحكومة اإلسرائيلية من موقف االستخفاف واالستعالء الى موقف الهجوم والتشكيك وصوالً 
في نهاية األمر الى االعتراف بأن المشكلة حقيقية وكبيرة وتتطلب حلوالً جذرية وليس اجراءات جزئية، 

تقوم به هو خطوة غير كافية لكنه في كل مرة يبدو ان الحكومة فقدت تماماً زمام المبادرة وأن كل ما 
فما بدأ قبل أسبوع كحركة احتجاج شبابية تحول اليوم ثورة حقيقية وكشف الخلل الكبير الذي . ومتأخرة

يعانيه االقتصاد اإلسرائيلي الذي يبدو على مستوى الماكرو ناجحاً ومزدهراً ومستقراً، لكنه على مستوى 
الفوارق االجتماعية، وتزداد الهوة التي تفصل طبقة الميسورين الميكرو يبدو اقتصاداً معطوباً تتعاظم فيه 

  .من األثرياء عن طبقة الفقراء بعد اضمحالل الطبقة الوسطى وانهيارها
  أسباب التدهور

يشير المحللون اإلسرائيليون الى أسباب كثيرة  وعميقة لتدهوراألوضاع المعيشية للطبقة الوسطى، في 
خضع لها االقتصاد اإلسرائيلي خالل الفترة األولى من رئاسة نتنياهو مقدمها عملية التخصصية التي 

 والتي جرى خاللها التحول نحو  اقتصاد السوق والخصخصة حساب الطبقة الوسطى 1996الحكومة في 
التي خسرت الدعم الرسمي الذي كانت تحظى به والتقديمات الحكومية، وفتحت الباب امام المنافسة 

سواق، مما أدى الى االرتفاع المتواصل في غالء المعيشة وفي أسعار المواد الغذائية والمضاربة داخل األ
وأسعار الوقود واالتصاالت والمواصالت واالرتفاع الجنوني في االيجارات وأسعار الشقق، وزاد معاناة 

ا ليجدوا  سنوات وخرجو3أبناء الطبقة الوسطى من الشباب الذين أدوا خدمتهم االلزامية في الجيش طوال 
أنفسهم من دون دخل ومن دون وظائف، االمر الذي  يفسر حجم الغضب واالستياء الشعبيين اللذين 

  .يشعر بهما أبناء هذه الطبقة
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من العائالت اليهودية الثرية " حيتان المال"كما أدت الخصخصة واقتصاد السوق الى بروز طبقة من 
اتت تسيطر على مجمل مجاالت االقتصاد االسرائيلي الكبيرة التي تملك أكبر الشركات في إسرائيل وب

كل هذا عمق الهوة بين األغنياء . األساسية مثل قطاع االتصاالت والمصارف والتكنولوجيا المتطورة
  .داخل إسرائيل والفقراء وفاقم محنة الطبقة المتوسطة

 بها يثير مسائل وعلى رغم ال سياسية التحرك المطلبي للطبقة الوسطى، فإن التدهور الذي لحق
وموضوعات أخرى حساسة داخل المجتمع اإلسرائيلي تتعلق بالفوارق الكبرى في تعامل الحكومة مع 
أبناء الطبقة المتوسطة داخل المدن والبلدات اإلسرائيلية والتعامل معها في المستوطنات اليهودية الواقعة 

مات اإلسرائيلية دأبت على تقديم ففي رأي أكثر من محلل اقتصادي أن الحكو. خارج الخط األخضر
تسهيالت كبيرة لعائالت المستوطنين، كما سمح البناء في المستوطنات، الذي كان السبب األساسي في 
وقف المفاوضات وتجميد العملية السياسية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، للمستوطنين بشراء منازل 

ائهم من الرسوم البلدية وحصولهم على خفوضات رخيصة الثمن مدعومة من الحكومة، الى جانب اعف
ضريبية وعلى الدعم الحكومي لقدرتهم الشرائية بهدف تشجيعهم على البقاء في المستوطنات في المناطق 

لكن التمييز بين أبناء الطبقة الواحدة ال يتوقف عند هذا الحد، فهناك العبء المالي الكبير . المحتلة
للجيش اإلسرائيلي من أجل حماية المستوطنين ومعالجة ما يسميه الجيش المترتب على االنفاق األمني 

ووفقاً لبعض التقديرات أنفق الجيش اإلسرائيلي منذ . في المناطق الفلسطينية المحتلة" الحوادث األمنية"
 مليار شيكل أي ما 48اندالع االنتفاضة الفلسطينية حتى اليوم على معالجة الوضع األمني في المناطق 

كل ذلك يزيد االحساس بالغبن .  مليار دوالر، دفعها أبناء الطبقة الوسطى ضرائب16ادل أقل من يع
  .والتمييز لدى أبناء الطبقة الوسطى في إسرائيل

  ومصير الحكومة الحركة االحتجاجية
حدياً يوماً بعد يوم تأخذ الحركة االحتجاجية المطلبية في إسرائيل بعداً اجتماعياً واسع النطاق وتشكل ت

الذي يمثل اتحاد " الهستدروت"حقيقياً لحكومة نتنياهو، ال سيما بعد انضمام األطباء الى الحركة واعالن 
 ألف عامل احتمال انضمامه الى التحرك ومشاركته في 600النقابات العمالية في إسرائيل ويشمل 

 انضمامها الى الحركة ويوماً بعد يوم تعلن جهات عمالية جديدة. االضراب العام في األول من آب
كل ذلك يعطي لما يجري . االحتجاجية، اضافة الى مشاركة شخصيات ثقافية وفنية وعامة في التحركات

ال بد من ان تكون لها انعكاساتها على الصعيد السياسي، آجالً أم " ثورة اجتماعية"في إسرائيل صورة 
  . عاجالً

  31/7/2011النهار، بيروت، 
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  ياسر الزعاترة

، وبعد تأكيده أن الذهاب لألمم )يوليو/  تموز27األربعاء (في كلمته أمام اجتماع المجلس المركزي 
، ذهب في اتجاه آخر عنوانه !)هل تستمر الحياة من دون مفاوضات؟(المتحدة ليس بديال عن المفاوضات 

نحن مع المقاومة الشعبية ولكن ال «وقال ). يسميهانقيض العسكرة كما كان (المقاومة الشعبية أو السلمية 
  .»تجعلوها شعارا فقط ألن ما يجري في القرى القريبة من الجدار هي مظاهرات موسمية قليلة العدد
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ما دامت المقاومة الشعبية حقا ضد الجدار واالستيطان ومنتجات المستوطنات واالستيطان «وأضاف أنه 
 يحفزنا لنقوم بمقاومة شعبية واسعة النطاق وليس في مجال واحد وال في القدس، فإن لدينا كل يوم ما

بمظاهرات الربيع «واعتبر أن باإلمكان االقتداء . »تشمل شريحة واحدة، وال تشمل مجموعة واحدة
  .»العربي، التي تقول جميعها سلمية سلمية

وتكرارا عن هذا االستحقاق ليس لدينا ما نضيفه بخصوص قصة األمم المتحدة، فقد كتبنا ها هنا مرارا 
الذي لن يؤدي في واقع الحال لغير تأبيد النزاع وجعله مجرد نزاع حدودي بين دولتين، حتى لو كانت 
إحداهما ال تسيطر بشكل كامل على أي جزء من وطن شعبها التاريخي، بينما سيرتب عليها مزيدا من 

ين أن يؤمنوها، وهي لن تؤمن إال إذا سارت التي ينبغي للمانح) مصاريف السفارات الجديدة(المصاريف 
  .السلطة وفق هواهم الذي ينسجم تماما مع الهوى اإلسرائيلي

، وهو يؤكد ما ذهبنا )يستخدم صاحبنا المصطلحين(ما يعنينا هنا هو قضية المقاومة الشعبية أو السلمية 
حين كنا ( بأي حال على العدو إليه دائما من أن ما ينظّم منها هو موسمي احتفالي قليل العدد ال يؤثر
  !!).نقول ذلك كان بعضهم يخرج علينا قائال إننا نسيء إلى نضال أبناء شعبنا

تذكروا معنا أن الذي كان يتحدث هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة، ورئيس حركة 
ات السلمية والمقاومة الشعبية أن يحرِّك المظاهر) أعني الرئيس(فتح في آن، ما يعني أن بوسعه إذا أراد 

  .بطريقة مختلفة
واالستثمار » التنمية«والسؤال الذي يطرح نفسه هو عن أية مقاومة شعبية يتحدث الرجل في ظل أجواء 

  !التي يشيعها مرشحه المزمن لرئاسة الوزراء، ومتعهد الدولة التي يسهر حثيثا على بناء مؤسساتها؟
، ويفتح شارعا هنا وآخر هناك »سدر كنافة«وأكبر » سدر مسخن«األخير يقيم االحتفاالت ألكبر 

إن الشوارع التي تفتح تنسجم مع خطة تقطيع أوصال الضفة التي رسموها منذ : اإلسرائيليون يقولون(
، وهو يأخذ معه لغرض الزينة جحافل من المناضلين الفتحاويين الذين يحتاجون بركاته من أجل )زمن

  .لمنافع الماليةالحصول على المخصصات وا
هل بوسع المناضلين المتقاعدين الذي يقفون في طابور بطاقات الفي آي بي أن يديروا مقاومة شعبية ضد 

  !االحتالل ترهقه بالفعل وتفرض عليه التراجع، وهل يمكنهم تحمل تبعات ذلك؟
منغمسين في ثم أي شعب هذا الذي سيستجيب لنداءات المقاومة الشعبية، وهو يرى الكبار وأقاربهم 

حتى آذانهم، فضال عن أشياء أخرى، بينما يطالب بإرسال أبنائه لتلقي رصاص االحتالل » البزنس«
  !الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع؟

قبل ذلك كله، ما هي المقاومة الشعبية التي يتحدث عنها الرئيس، وهل يقصد فعل تكرار تجربة 
  .نظن ذلك من دون أدنى شك؟ ال 87االنتفاضة األولى نهاية العام 

المقاومة السلمية هي تصعيد واسع، واشتباك دائم مع حواجز االحتالل، وصوال إلى العصيان المدني، 
بينما كنا نسمع أولئك يقولون إنهم ال يريدون إرسال أبناء الفلسطينيين للموت، والنتيجة أننا إزاء تناقض، 

  .أقلوفي الحقيقة إزاء دعاية سياسية ال أكثر وال 
، ومن يتمتعون ببطاقات في آي بي االحتالل، ليسو في »ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة«ربنا يقول 

أقاربهم، ليسوا في » بزنس«وارد مقاومته، والذي يغضبون الغضبة المضرية حين يأتي أحدهم على ذكر 
خبار المظاهرات والشهداء وارد تصعيد المقاومة، والذي يتحدثون عن االستثمار لن يخرِّبوا أجواءه بأ

والجرحى، فضال عن الخوف من انقالب المشهد عليهم، هم الذين ال يزالون يطاردون خيرة أبناء الشعب 
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ويضعونهم رهن السجون والتعذيب، بل ال يتورعون عن إصدار أحكام السجن على أسرى يقبعون في 
  .فلسطينيسجون االحتالل، في وقاحة سياسية لم تُعرف في تاريخ الشعب ال

خالصة القول هي أن هؤالء ليسو جادين فعال في تصعيد المقاومة الشعبية أو السلمية، كما أن الشعب 
غير جاهز الستقبال تعليمات من يخضعون في كل شؤونهم ألوامر االحتالل، بينما ال يمارسون القوة 

  .والسطوة إال على أبناء شعبهم وخيرة مناضليه
  31/7/2011، عمان، الدستور

  
  نحو تفكير استراتيجي فلسطيني جديد .44

  خالد الحروب
خيارات لتحقيق االستراتيجية الفلسطينية في ظل : نحو استراتيجيات جديدة للتحرر الوطني الفلسطيني«

، هذا هو عنوان الوثيقة المطولة التي أصدرتها مجموعة التفكير االستراتيجي »انهيار المفاوضات الثنائية
تأتي هذه الوثيقة التي تستعرض السيناريوات والخيارات .  وغزة األسبوع الماضيالفلسطيني في رام اهللا

التي تواجه الفلسطينيين في المرحلة الراهنة في وقت مفصلي وعشية عزم القيادة الفلسطينية التوجه لألمم 
فيتو المقبل لطلب قبول فلسطين عضواً في المنظمة األممية على رغم ال) سبتمبر(المتحدة في أيلول 
مجموعة التفكير االستراتيجي الفلسطيني ليست منظمة أو هيئة محددة العضوية . األميركي المتوقع

وثابتة، بل هم من تردد على ثالث ورش عمل نظمت خالل العام الماضي في أريحا، وغزة وإسطنبول، 
راعات وبدعم من مؤسسة أكسفورد لألبحاث وهي منظمة بحثية غير حكومية متخصصة في شؤون الص

وأهمية هذه المجموعة، ومن حضر ورش العمل، تأتي من شمولية التمثيل إذ تواجدت . والسالم في العالم
قيادات من مختلف القوى الفلسطينية وفي مقدمها فتح وحماس إضافة إلى عدد كبير من المستقلين سواء 

  .رش العمل الثالثوالوثيقة التي أعلن عنها هي خالصة نقاشات و. من داخل فلسطين أو الشتات
قبل أكثر من سنتين كانت مجموعة التفكير االستراتيجي قد التقت في ورش عمل سابقة وأصدرت وثيقة 

وقد لقيت تلك . »خيارات الفلسطينيين إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي: استعادة زمام المبادرة«مهمة بعنوان 
ر سواء الفلسطينية أو اإلسرائيلية أو الغربية، وقد الوثيقة اهتماماً الفتاً للنظر من قبل دوائر صناع القرا

وأهم ما في . وصفتها صحيفة هآرتس آنذاك بكونها تشكل زلزاالً في حقل التفكير الفلسطيني السياسي
الوثيقتين يكمن حقيقة في التأمل بعيد النظر في الحاضر الفلسطيني السياسي ومآالت المستقبل بعيداً عن 

والوثيقة الجديدة التي بين أيدينا ال تتبنى خياراً . ن منطلق استشرافي مستقبليضغط اللحظة الراهنة وم
محدداً أو مجموعة من الخيارات مرتبة بحسب األهمية ذلك أن االتفاق على ذلك ضمن مجموعة تفكير 

 لذلك فإن ما تقدمه يندرج تحت عنوان. مسيسة وذات خلفيات ايديولوجية وحزبية مختلفة لن يكون متاحاً
  .العصف الذهني واستعراض سيناريوات الحد األدنى وتتقدم نحو آفاق متوافق عليها لعمل مستقبلي

، »المتطلبات االستراتيجية«يأتي ما تطرحه وثيقة االستراتيجيات الجديدة تحت عناوين الفتة مثل 
لنقاش ا«، »الخيارات االستراتيجية«، »األهداف االستراتيجية«، »السيناريوات االستراتيجية«

السياق «، »السلطة االستراتيجية«، وهذا العنوان األخير يشمل عناوين فرعية أخرى مثل »االستراتيجي
التأثير على الرأي العام «، »الخطاب االستراتيجي«، »المقاومة االستراتيجية«، »االستراتيجي
  .»أجندة العمل القادم«، »المسار االستراتيجي ومعايير التقييم«، »اإلسرائيلي
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التفكير : تشترط الوثيقة وجود مطلبين أساسيين لنجاح أي استراتيجية وطنية فلسطينية مقبلة هما
ثم تشرح أن هذه األخيرة، الوحدة االستراتيجية، ال تعني . االستراتيجي بعيد األمد والوحدة االستراتيجية

ابقة، فقد يكون ذلك غير التوافق التام بين شرائح الطيف السياسي الفلسطيني على برنامج وأهداف متط
لكن في الوقت ذاته من الممكن ومن الواجب التوافق على رؤية استراتيجية عامة تضمن عدم . ممكن

  .السقوط في شرك االنقسام العمودي الذي شهدته الساحة الفلسطينية في السنوات الخمس الماضية
استعادة زمام «ه الوثيقة األولى، تبني الوثيقة المسارات وخيارات العمل التي تطرحها على ما أنتجت

السيناريوات . ، من سيناريوات مقبولة وسيناريوات غير مقبولة من قبل معظم الفلسطينيين»المبادرة
 عاصمتها القدس، مع تسوية 1967دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام ) 1: المقبولة هي ما يلي

دولة واحدة ) 3دولة واحدة ثنائية القومية ) 2تعويض عادلة تنجز حقوق الفلسطينيين في العودة وال
اتحاد كونفيديرالي بين األردن ودولة ) 4ديموقراطية تعامل جميع المواطنين بمساواة أمام القانون 

استمرار الوضع الراهن وما ) 1: أما السيناريوات المرفوضة من قبل الفلسطينيين فهي. فلسطينية مستقلة
حة ومتقطعة توفر غطاء لمواصلة االستيطان اإلسرائيلي وتكريس االحتالل يتضمنه من مفاوضات مفتو

فصل أحادي ) 3دولة فلسطينية بحدود موقتة ومحدودة السيادة تحت السيطرة الفعلية الدائمة إلسرائيل ) 2
أية أفكار ) 4الجانب من قبل إسرائيل يفرض حدوداً من طرف واحد وقيوداً على حركة الفلسطينيين 

  .إلحاق غزة بمصر والضفة الغربية باألردن، أو غيرها من الترتيبات المشابهةتتعلق ب
 عن طريق المفاوضات الثنائية تم إحباطه 1967تشير الوثيقة إلى أن تحقيق سيناريو الدولة على حدود 

وتقول إن أي استمرار لها . من جانب إسرائيل على مدار عشرين عاماً من المفاوضات هي عمر أوسلو
ات القواعد التي سارت عليها في السنوات الماضية لن يخدم التحرر الوطني الفلسطيني بل على ذ

ومع اإلدراك بأن . سيكرس االحتالل ويعمقه ويعطي شرعية لوقائع احتاللية جديدة تفرضها إسرائيل
 الطرف تحقيق أي من السيناريوات المقبولة للفلسطينيين ليس سهالً، وأنهم في نهاية المطاف ال يزالون

األضعف في معادلة الصراع، إال أن إحدى نقاط القوة الفلسطينية تكمن في إصرارهم على رفض وإحباط 
  .أي من السيناريوات التي تريد إسرائيل فرضها عليهم

تحت عنوان الخيارات أو المسارات االستراتيجية التي من الممكن تبنيها فلسطينياً للوصول الى 
 طرفهم تناقش الوثيقة المسارات التالية وتفترض عالقة تكاملية في ما بينها، إذ السيناريوات المقبولة من

العودة الى المفاوضات لكن ) 1: ال يقصي أحدها اآلخر وال يعني تبني واحد منها اإلعراض عن غيره
مضاعفة الدعم العربي ) 3إعادة بناء الحركة الوطنية وتجديد النظام السياسي ) 2على أسس جديدة 

حل السلطة الفلسطينية ) 6مقاربة القضايا وكيفيات الدفاع عنها ) 4المقاومة الذكية ) 3قليمي والدولي واإل
تتكامل هذه المسارات وتفترض في مسار تجديد النظام السياسي وإعادة بناء الحركة الوطنية ). خطة ب(

مل على تحقيق عمل جماعي ذا تنفيذ المتطلب األولي الخاص بالوحدة االستراتيجية الذي يوفر إمكانية الع
وفي مسار مضاعفة الدعم العربي واإلقليمي والدولي تنخرط الوثيقة في نقاش الخطوة . صفة إنجازية

الفلسطينية للتوجه لألمم المتحدة وتؤيدها بحذر، ويقرأ منها في شكل غير مباشر التحفظ على عدم 
لكن تساند الوثيقة وبقوة مسار .  على هذه الخطوةاالستعداد والجاهزية الفلسطينية الكاملة لما قد يترتب

كما ترى أن الدعم العربي واإلقليمي في ضوء . القانون الدولي وترى أنه الساحة األهم في الصراع اآلن
الثورات العربية يجب أن يتضاعف وأن روح هذه الثورات يجب أن تلهم الفلسطينيين لتجديد وسائل 

فقد سجلت الوثيقة أن أحد الدروس بالغة األهمية التي . »المقاومة الذكية«المقاومة، وهو ما يطرحه مسار 
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وطرحت تبني المقاومة . طرحتها الثورات تمثل في فاعلية وفعالية العمل الشعبي الموسع وغير العنفي
  .الشعبية في فلسطين والتي تعمل على إبطال ترسانة إسرائيل وتفقدها قيمتها

 من أفكار وطروحات وتوصيات يستحق أن يعكف عليه صناع 27ا الـ ما تناقشه الوثيقة في صفحاته
القرار الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو غزة ويتأملوه بعمق، ألنه ينطلق من رؤى فلسطينية انشدت 

وتقدم الوثيقة ما تقدمه بلغة متواضعة إذ . نحو أفق استراتيجي بعيداً عن المماحكات الحزبية والفصائلية
ها ال تزعم أنها تطرح استراتيجية فلسطينية ألن ذلك مهمة القيادات الفلسطينية وليس مجموعات تقر بأن
وأن جل ما تقدمه هو أفكار وخيارات ومسارات ومقاربات استراتيجية يستفيد منها صانع القرار، . التفكير

ر الوطني تأخذ في والهدف المنشود هو الوصول إلى استراتيجية شاملة للتحر. وهي برمتها قيد النقاش
وتركز الوثيقة على أهمية إدراج الشباب . االعتبار التغيرات المتسارعة والعميقة محلياً وإقليمياً ودولياً

واألجيال الجديدة التي أثبتت أنها ركيزة التغيير في العالم العربي، وتركز على ضرورة صوغ خطاب 
  .مستثمراً ومعظماً ما يوفره من إمكانياتفلسطيني جديد يخاطب العالم في عصر اإلعالم المفتوح 

أما في حال فشل االستراتيجية أو االستراتيجيات الفلسطينية في المضي نحو تحقيق األهداف الفلسطينية 
في إنجاز حق تقرير المصير والدولة المستقلة الحقيقية وذات السيادة بحسب السيناريو األول، فإن الوثيقة 

لطة، الخطة أو االستراتيجية البديلة، لكن بوعي وبدراسة معمقة، وعلى تدعو للنظر في خيار حل الس
أساس إعادة ملف قضية فلسطين لألمم المتحدة، بحيث تُدار الخدمات وفق نظام وصاية دولية، لكن البعد 

  .1947السياسي والسيادي للصراع يعاد تأسيسه على قاعدة قرارات األمم المتحدة عام 
  31/7/2011، لندن، الحياة

  
   اتفاق أوسلوإلغاءمناورة  .45

  عوني صادق
” اإلسرائيلي“خبراً مفاده أن رئيس الوزراء ) 25/7/2011(” هآرتس“يوم االثنين الماضي نشرت صحيفة 

، يعقوب عميدرور، أن يدرس إمكانية إلغاء ”اإلسرائيلي“بنيامين نتنياهو طلب من مستشار األمن القومي 
اهللا بطلب إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف منها بدولة اتفاق أوسلو إذا تقدمت سلطة رام 

 مصادر ديوان رئيس الوزراء الصهيوني نفت، في اليوم نفسه، ما ذكرته 1967فلسطينية على حدود ،
دراسة جميع الخطوات التي يمكن القيام بها إذا “، لكنها قالت إن نتنياهو طلب من عميدرور )هآرتس(

  .” ءات أحادية الجانباتخذ الفلسطينيون إجرا
على لسان مدير مركز اإلعالم ”” إسرائيلية“تهديدات “من جانبها رفضت سلطة رام اهللا ما اعتبرته 

، معتبراً أن اتفاق أوسلو يفترض ””إسرائيلي“تعبر عن ابتزاز “الحكومي، غسان الخطيب، الذي اعتبرها 
تعمد “بأنه ” اإلسرائيلي“متهماً الجانب ” ديدوبالتالي ال يجوز استخدامه للته“أن يخدم مصالح الطرفين 

  .” من بنود االتفاق وأهمل بنوداً أخرى يعتقد أنها في غير صالحه” إسرائيل“تنفيذ ما يخدم مصالح 
ليس هناك من يجهل أن معظم أطراف االئتالف اليميني الحاكم في الكيان الصهيوني اآلن كانت ضد 

دولتين “فقط أعلن نتنياهو قبوله، من الناحية اللفظية فقط، صيغة توقيع اتفاق أوسلو في حينه، ومؤخراً 
، مع تأكيده في تصريحاته األخيرة على قناعاته التي ال ترى إمكانية لتحقيق السالم مع ”لشعبين

أفيغدور ليبرمان، وزير خارجية الكيان، كان هو من بدأ هذه النغمة في آخر اجتماعاته مع . الفلسطينيين 
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، وفي الفترة نفسها طلب )2011 حزيران 17في (ة االتحاد األوروبي، كاترين آشتون وزيرة خارجي
  .نتنياهو من مستشاره لألمن القومي القيام بدراسة إمكانية إلغاء االتفاق 

الرد الذي جاء على لسان مدير مركز اإلعالم الحكومي الفلسطيني، غسان الخطيب، والذي اعتبر 
قد يترك انطباعاً بأن اتفاق أوسلو انطوى على فوائد ومنافع ال تحصى ” بتزازاًا” “اإلسرائيلية“التهديدات 

” اإلسرائيلية“للفلسطينيين، بالرغم من إشارته إلى أن ما كان لمصلحة الفلسطينيين قد أهملته الحكومات 
حت هنا ال بد من التشديد على أن اتفاق أوسلو على ما هو عليه من سوء، كان قد قتل ت. المتعاقبة 

 والذي أعاد احتالل الضفة 2000بلدوزرات جيش أرييل شارون أثناء االنتفاضة الثانية بدءاً من أيلول ،
من فوائد استراتيجية جراء ” اإلسرائيليون“مع ذلك، ال بد من التوقف عند ما حققه . والقطاع من جديد 

  . ألي تشكيك حتى ال يكون هناك مجال” شاهد من أهلها“االتفاق، وسنعتمد في هذا على 
الصادرة في رام اهللا، ترجمة له، عدد زكي شالوم ) 2011تموز /13(” األيام“في مقال نشرت صحيفة 

  :تلك الفوائد على النحو التالي
من المسؤولية عن األغلبية الساحقة من سكان قطاع غزة والضفة ” إسرائيل“حرر اتفاق أوسلو ) 1

  .في هذه المناطق ” اإلسرائيلية“ة الغربية، فيما لم تتضرر المناورة العسكري
  .حول مستقبل التسوية ” إسرائيل“ساهم االتفاق في زيادة اإلجماع الداخلي في ) 2
عمق الخالفات داخل العالم العربي وفي أوساط الحركة الوطنية الفلسطينية حول التسوية ووسع من ) 3

  .” إسرائيل“حرية مناورة 
  ) .كان عليه أن يقول برعاية أمريكية(عاية دولية رسخ صيغة المفاوضات الثنائية بر) 4

كل الوقت المطلوب لتوسيع ” اإلسرائيلية“كل ذلك قدمه اتفاق أوسلو، إلى جانب أنه أعطى الحكومات 
واألهم من . المستوطنات القائمة، وبناء مستوطنات جديدة، ومصادرة أوسع لألرض الباقية للفلسطينيين 

من تنسيق أمني أدى إلى إنهاء المقاومة في الضفة الغربية وسهل مالحقة ذلك كله، وبسببه، ما أقامه 
إن أغلب ) هآرتس(لذلك ليس غريباً أن تقول . المناضلين الذين يزداد يومياً عدد المعتقلين منهم 

وبالتأكيد أسباب ذلك . الوزارات والمستويين العسكري والسياسي في الكيان يرفضون فكرة إلغاء االتفاق 
 كثيرة في مقدمتها ما يمكن أن يترتب على إلغائه من قضايا شائكة مثل حل السلطة ومصير الرفض

  .” اإلسرائيلية“الممنوحة للسلطات ” حرية المناورة“التنسيق األمني المسؤولين عن 
إلغاء اتفاق أوسلو كان منذ سنوات، وال يزال، مطلباً لكل القوى الوطنية الفلسطينية التي اكتشفت مثالبه 

وبالرغم من أن سلطة رام اهللا قررت الذهاب إلى . ورأت فيه عقبة كأداء في طريق نضالها الوطني 
األمم المتحدة بعدما يئست من استئناف المفاوضات، واقتنعت بعجز اإلدارة األمريكية عن فرضها 

اإلعدام، ليس فقط بشروط معقولة، إال أنها على ما يبدو لم تنتبه إلى أنها بخطوتها هذه تحكم على نفسها ب
ألن الكيان الصهيوني يمكن أن يلغي اتفاق أوسلو بل ألن ذهابها لألمم المتحدة يعتبر اعترافاً بفشل نهج 
المفاوضات الثنائية وعجز الواليات المتحدة عن رعايته، وبالتالي سقوط اتفاق أوسلو الذي لم يزد على 

وعلى ذلك فإن تأكيدات الرئيس . ”  برعاية أمريكيةبرنامجاً لحل النزاع عبر المفاوضات الثنائية“كونه 
هي تأكيدات ال أساس لها من ” ال تناقض بين المفاوضات والذهاب إلى األمم المتحدة“محمود عباس بأن 

حتى “، وأنه ”لن نذهب إلى األمم المتحدة إن تم استئناف المفاوضات“الصحة، خصوصاً أنه طالما أعلن 
وليس اكتشافاً أن يقال إن التفكير . ”  المتحدة سنعود إلى المفاوضاتلو حصلنا على اعتراف األمم

وربما على اإلدارة ” اإلسرائيلية“بالذهاب إلى األمم المتحدة كان في األصل محاولة للضغط على الحكومة 
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، يأتي من هذا التناقض) الفيتو(وتهديدات اإلدارة األمريكية باستعمال . األمريكية الستئناف المفاوضات 
ومن كون اللجوء إلى األمم المتحدة يمثل إعالناً لفشل وعجز اإلدارة األمريكية عن القيام بما كان يجب 

  .أن تقوم به 
  .” الجنازة حامية والميت كلب“: وهنا يصح القول

  31/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  العام الذي ضاع هدراً: الدولة الفلسطينية .46
  روجر كوهين

  ترجمة نسرين ناضر
 فيما تُحطِّم المنطقة – مثير، الفت، متفاوت –ل مكان تقريباً في الشرق األوسط حصل تحرك في ك

بيد أن الفلسطينيين . سالسل الطغيان القديمة وتسعى إلى اقتطاع حصة لها في العالم الحديث
ن على ترك واإلسرائيليين ال يزالون عالقين في رواياتهم العقيمة والتنافسية عن الضحية، ويبدون مصممي

  .لقد ضاع عام هدراً بطريقة مروعة. األحقاد الماضية تقضي على اآلمال
 63بعد . ال بديل من تسوية هذا النزاع األكثر إيالماً، لكن كال الطرفَين ال يدركان ذلك ولم يدركاه يوماً
ذا الخلل في عاماً، يميل ميزان القوة بشدة لمصلحة إسرائيل، والبلد الوحيد الذي يمكن أن يصحح ه

في شكل عام، عندما . التوازن، أي الواليات المتحدة، ال يبدي استعداداً ألن سياسته ال تتيح مجاالً لذلك
  .تكون القوة غير متوازنة إلى درجة كبيرة بين فريقين، يكون السالم بعيد المنال

  .ذي ضاع هدراًسيواجه أوباما لدى عودته إلى األمم المتحدة بعد أسبوعين، نتائج العام ال
لقد عرف أوباما إحدى أسوأ لحظاته في أيلول الماضي عندما جلب القادة . كالعادة، المالمة كبيرة

اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى البيت األبيض لإلعالن عن تجدد المحادثات، لكنها فشلت بعد رفض 
ثقوا "ل الواليات المتحدة للفلسطينيين اليوم، عندما تقو. إسرائيل تمديد العمل بتعليق التوسع االستيطاني
  .، يهزأون منها"بنا، تعالوا إلى الطاولة، يمكننا الوفاء بالوعود

  .كان عاماً من الفرص المهدورة
فالفلسطينيون الذين يملكون سبباً وافياً للشعور باإلحباط إزاء المناورات العقيمة لرئيس الوزراء 

االتّجاه الذي نما لديهم طوال سنتَين بإدارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقدوا حس 
يبدو أنهم اختاروا القيام بمسرحية سياسية لن تقودهم إلى أي مكان وسوف . الفلسطيني سالم فياض

  .تضعهم في مواجهة مع الواليات المتحدة
سسات والقوى األمنية  المدارس والطرقات والمؤ–دفع بناء الدولة الذي أنجزه فياض في الضفة الغربية 

في أي مرحلة في " بالبنك الدولي إلى أن يعلن العام الماضي بأن السلطة الفلسطينية جاهزة لقيام دولة –
تراجع العنف : بيد أن فياض لم يحصل قط على االعتراف من إسرائيل بإنجازاته". المستقبل القريب
صدت إسرائيل شريكاً . وام الخمسة الماضية في المئة في الضفة الغربية في األع96اإلرهابي بنسبة 

  . وهذا هدر إجرامي–حيوياً 
من المحتمل أن . سوف تستخدم الواليات المتحدة الفيتو في وجه المطلب الفلسطيني في مجلس األمن

 فسيكون ذلك محرجاً 1-14يصوت حلفاء أوروبيون كبار مع الفلسطينيين، وإذا جاءت نتيجة التصويت 
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لكن هذا لن .  شأن التصويت في الجمعية العمومية أن يحمل تأييداً ساحقاً للفلسطينيينومن. إلسرائيل
  .يوصل فلسطين إلى أي مكان

 550سوف يخفَّض التمويل األميركي الذي يبلغ نحو . فهي لن تحصل على العضوية في األمم المتحدة
ائيليين الغاضبين قد يخفّضون كما أن اإلسر. مليون دوالر في السنة، ألن الكونغرس سيستشيط غضباً

  .وسوف يستمر االحتالل مع إذالالته. اإليرادات الضريبية
وقد تبين أنه ولد . من دون أن يجري التفكير ملياً فيه" حماس"قرر عباس أيضاً توقيع اتفاق مصالحة مع 

، كان على عباس بدالً من ذلك. لن تقبل إصرار عباس على بقاء فياض رئيساً للوزراء" حماس"ميتاً ألن 
التفاوض على هدنة في انتظار االنتخابات التي ستجرى بعد عام والتي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين 

  .بأن يقرروا من يمثّلهم
هدر الفرص كبير جداً إلى درجة أن الرباعية التي اجتمعت في واشنطن، لم تتمكن حتى من االتفاق على 

التي وردت في خطاب أوباما األخير " 1967المستند إلى خطوط "الم أحب الفلسطينيون عبارة الس. بيان
إسرائيل كدولة يهودية وموطن "أما نتنياهو فلم يعجبه الخطاب لكنه أحب عبارة . عن الشرق األوسط

 العزيزة على قلوب الفلسطينيين وهوس نتنياهو بالدولة اليهودية، 1967فبين خطوط ". للشعب اليهودي
  .ة عاجزة عن إيجاد الصيغة الكالمية المناسبة لتشجيع المحادثاتتبين أن الرباعي

 فهو مؤشّر قوي –عبثي " دولة يهودية"اإلصرار اإلسرائيلي على اعتراف الفلسطينيين صراحةً بإسرائيل 
لم يكن هذا اإللحاح موجوداً قبل . عن تعاظم الشعور بعدم األمان والعزلة والالتسامح لدى اإلسرائيليين

  .عقد
بحق " منظمة التحرير الفلسطينية" الواقع، يكون االعتراف عادةً بالدول وليس بطبيعتها، وقد اعترفت في

لن يذهب الفلسطينيون أبعد باعترافهم هذا قبل المفاوضات، فيما ". الوجود بسالم وأمن"إسرائيل في 
  ". لشعبيندولتَين"يرفض نتنياهو أن يتوسع أكثر في ما يمكن أن يعنيه كالمه المبهم عن 

ولذلك فإن . يجب أن تكون مسألة الدولة اليهودية النقطة األخيرة في المرحلة النهائية من أي محادثات
دفعها نحو صدارة جدول األعمال هو األسلوب الذي يستخدمه نتنياهو كي يضع من جديد تكتيكات 

  .طار الذي يلوح في األفق مروعالهدر كبير جداً وحطام الق. العرقلة والتأخير قبل التفكير االستراتيجي
  "نيويورك تايمز"
  31/7/2011النهار، بيروت، 

  
  !؟"فتح جيت"أم ... "دحالن جيت" .47

  عريب الرنتاوي
، بتنا نعرف اآلن، ومن أرفع مصدر فلسطيني رسمي، سياسي وقضائي، »دحالن جيت«في فضيحة 

الدولة واألمن القومي واالجتماعي تجاوزات تمس أمن «دحالن قارف : علناً، جهراً، ونهاراً، ما يلي
االستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل «دحالن متهم بـ ...»الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر

على مدار سنوات طويلة، وممارسات الأخالقية لم ينج منها وجيه وال زعيم سياسي وال رجل أعمال في 
الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير ›دحالن متهم بـ...»وتقطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الم

دحالن متهم ...»المشروع ونهب أموال حكومية واستثمار الجزء األكبر لحسابه الخاص خارج الوطن
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كمقدمة لكسر اإلرادة السياسة الوطنية التي لم ينج ) فتح(التآمر في محاولة الحتالل إرادة الحركة ›بـ
  .»ياسر عرفاتمنها حتى الشهيد القائد 

ألم تقل حماس أن الدحالن، ...وغداته» االنقالب«بم تختلف بيانات فتح هذه، عن بيانات حماس عشية 
ألم تقل حماس ...رجل فتح والسلطة واألجهزة األقوى في قطاع غزة، فاسد أثرى بوسائل غير مشروعة

ة، وأنه متماه مع أجنداتها، بأن الرجل متورط باالستقواء بأجهزة مخابرات إسرائيلية وعربية ودولي
ألم تتهم حماس رجل فتح األقوى، بأنه يعمل على بناء ...ويحظى برعايتها وتمويلها وتسليحها وتدريبها

ألم تتهم حماس الرجل بهتك ...ميليشيات خاصة به من فرق موت وبلطجية وزعران وسفلة وقطاع طرق
ل ورجال دين ومعارضين وخصوم األعراض واالبتزاز وتوريط شخصيات قيادية ورجال أعما

ألم تتهم حماس الرجل ...وأصدقاء، ال فرق، بفضائح وجرائم ومسلسالت جنسية وتعد على األعراض
قبل أن يتآمر على ) الحقاً محمود عباس(بأنه تآمر على فتح قبل أن يتآمر عليها، وعلى ياسر عرفات و

ذمة وطنية أو دينية أو أخالقية تردعه عن ألم تقل حماس أن الرجل ال ...إسماعيل هنية وخالد مشعل
بعد انقالبها «ألم تكشف حماس، بعض الوثائق ...القيام بكل ما يمكن أن يشبع نهمه للسلطة، وبأي ثمن

، تؤكد كل ما ورد في كالمها بدايةً، وفي الئحة االتهام التي تعدها فتح ورئيسها لدحالن، »على الشرعية
  .هذه األيام

امات بحق دحالن اليوم، وعلى ألسنة قادة فتح والسلطة الكبار، سبق وأن أوردته كل ما يرد من اته
انبرت » أجهزتها األمنية والقضائية»حماس، وكشفت عنه بالوثائق الدامغة، لكن فتح والسلطة والرئاسة و

لتي الطحالب ا«للدفاع عن الدحالن، واتهام حماس، بدل أن تدقق وتحقق وتأخذ اإلجراءات المناسبة بحق 
كل اإلتهامات الموجهة للدحالن، ...كما جاء في بيانات فتح األخيرة» نمت على ضفاف الدم الفلسطيني

لماذا صمتت فتح صمت القبور عن جرائم ...لقطاع غزة» حكمه الدموي والال أخالقي«تعود إلى سنوات 
كة الوطنية الفلسطينية، لماذا اآلن، وبعد كل هذا الخراب الذي حل بالسلطة وفتح والحر...رجلها األقوى

  .وتنامي نفوذها وتعدد أذرعتها» الطحالب«جراء استشراء 
في القطاع المنكوب به، وذراعها األقوى ورجلها الذي ال منافس » الشرعية«دحالن في غزة، كان رمز 

» الشرعية«، ودفاعا عن هذه 2007انقلبت حماس في حزيران » الشرعية«على هذه ...له وال منازع
حقاً، ومن هم الخارجون على » الشرعي«ح والسلطة والمنظمة تتباكي سنوات طوال، فمن هو ظلت فت

فتح أجابت على هذا السؤال من قبل، وعليها أن تعيد طرح السؤال من جديد، لتقدم إجابة ...»الشرعية«
  !. ؟، أقله في ضوء اكتشافاتها المتأخرة»االنقالب على الشرعية«جديدة، أو قراءة جديدة ألحداث 

لرجل » الثراء المشروع«القاصي والداني كانا يعرفان عن ...ال تستطيع فتح أن تدعي أنها لم تكن تعرف
إرضاء لعقد نقص غائرة » قصر الشوا«وعاد ليقطن في » الشبشب»خرج من قطاع غزة بـ

ز على القاصي والداني كانا يعرفان عن صالت الرجل بأجهزة االستخبارات وتآمره مع موفا...ومتأصلة
القاصي والداني كانا ...»االنقالب على الشرعية«عرفات، وثمة رسائل وكتب ومحاضر نشرت بعد 

يعرفان عن مسلسل اإلسقاط واالبتزاز الذي لم تنج منه قيادات فتح والسلطة، وقد ألمحت حماس إلى 
ائل والحمائل من الوثائق واألفالم، التي لم تنشرها حفاظاً على كرامات الناس والعو» خزان«وجود 

فتح كانت تعرف كل هذا، فتح لم تتحرك لوضع حد له، فتح تأخرت طويالً في االنتفاض ...الفلسطينية
، ليصبح من حقنا أن نسأل اليوم، لماذا اآلن، وبعد كل هذه »الطحالب والعوالق«لتطهير صفوفها من 

  .السنوات ؟
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دحالن فعل ذلك بالشراكة ...ل، وحده منفرداًواألهم من كل هذا وذاك، أن دحالن لم يكن ليفعل كل ما فع
لدحالن شركاء في جرائمه في ...من قيادات فتح وكوادرها» يكبر أو يصغر«والتواطئ والتآمر مع عدد 

دحالن، » أكتاف«على ...األجهزة األمنية والمجلس الثوري والسلطة واللجنة المركزية لحركة فتح ذاتها
وهناك، ال لشيء إال ألنهم شركاء في مسلسل الفضائح واإلثراء غير صعد عديدون إلى مواقع قيادية هنا 

أموال الشعب المنهوبة، تستمثر في مشاريع يديرها فاسدون نعرفهم باإلسم يقيمون ...المشروع والتآمر
أموال الشعب الفلسطيني المنهوبة، تستمثر في ...في القاهرة، ويستثمرون في عوالم القمار والكازينوهات

شطة إعالمية ساقطة لوزراء ونواب سابقين، بعضم من فتح وجلّهم من متساقطي الفصائل تمويل أن
الموجهة للدحالن، وأي تحقيق » الئحة االتهام«جميع هؤالء شركاء في ...واألحزاب اليسارية الفلسطينية

تها في مع الدحالن، يستثني هؤالء، هو تحقيق ناقص، ال يشبهه إال التحقيق الذي أجرته فتح بعد هزيم
  .قطاع غزة

حتى اآلن، ثمة في فتح، قيادات وكوادر، ممن هم محسوبون على الرجل، نحن نعرف ذلك، وفتح تعرف 
وتدعو منتسبيها » الهمم الفتحاوية«ذلك، وإال لما اضطرت قيادتها لتوجيه بيانات تستنهض فيها 

على ضفاف الدم لالصطفاف خلف قرارها الهادف تطهير الحركة من هذه الطحالب التي نمت «
التحلي بروح االلتزام باألنظمة والقوانين واللوائح الحركية في هذا «مشددة على وجوب » الفلسطيني

  !.؟» الظرف الدقيق
أال تصبح : فتح والسلطة والرئاسة تعرف كل هذه المعلومات، وتعرفها منذ زمن، ومن حقنا أن نتساءل

بعدما تطال شخص الرئيس وتطاول أفراداً من عائلته جرائم إال » اإلرتكابات»و» التجاوزات«كل هذه 
ماذا لو أن الدحالن لم يفعلها، ولم يفتح النار على الرئيس ونجليه، أما كان ليظل قائد فتح المستقبلي ... ؟

  .وفتاها األغر؟
فتح مطالبة باالعتذار من الشعب الفلسطيني، وبالذات في قطاع غزة، عن كل الجرائم التي قارفها 

فتح مطالبة بتقديم قراءة جديدة للوقائع الفلسطينية أقله ...ن وصحبه، تحت اسمها ومظلتها وبسيفهاالدحال
، حتى ال نقول منذ قيام السلطة مرورا بكامب ديفيد والسور الواقي والتآمر على 2006منذ انتخابات 

 بوقفة مطولة مع الذات، فتح مطالبة....كما ذكرت هي في بياناتها األخيرة بشأن الفضيحة» القائد الرمز«
، ما سبقه وما تبعه، من أحداث وتطورات، لتحديد المسؤوليات بدقة، »االنقالب على الشرعية«فيما خص 

  .واستخالص ما يلزم استخالصه من دروس وعبر، خدمة لقضية المصالحة والوحدة الوطنيتين
، وبعد مرور خمس سنوات »االنقالب على الشرعية«على قاعدة » نظرية كاملة«ال يجوز أن نبني 

عجاف من االنقسام والتناحر، وبعد سقوط العشرات والمئات من الضحايا األبرياء، أن نعترف، بأن رمز 
وتجسيدها القوي على األرض، كان فاسداً ومتآمراً ومبتزاً وبال أخالق، ومع ذلك، نستمر في » الشرعية«

  !.وكأن شيئا لم يحدث ؟» االنقالب«حديث 
  31/7/2011، عمان، الدستور
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