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   مع بعض التحفظات67نتنياهو يعلن قبوله دولة فلسطينية على حدود  .1

أن  ،كـاالت  و - عبد الـرؤوف ارنـاؤوط       عن مراسلها القدس   من   2/8/2011،  األيام، رام اهللا  نشرت  
مصادر في ديوان رئاسة الوزراء االسرائيلي ذكرت أن بنيامين نتنياهو وافق على الـصيغة األميركيـة                

 أساسـاً   67دود  التي تبنتها الرباعية الدولية الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والقاضية بأن تكون ح           
  .للمفاوضات مع االتفاق على تبادل أراض بين الجانبين

ونقلت االذاعة العامة االسرائيلية مساء امس، عن مسؤولين سياسيين اسرائيليين لم تـسمهم، ان نتنيـاهو                
موافق على استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين على اساس مقترحات اوباما اال ان لديـه بعـض                 

  .التحفظات
واضافت االذاعة، ان نتنياهو مستعد للتفاوض حول السالم شرط اال تعود اسرائيل الى حدودها ما قبـل                 

  . وان يؤخذ في االعتبار التغيير الحاصل على الصعيد الديموغرافي منذ تلك الفترة1967حزيران 
مـن يـاكوف    واوضحت االذاعة ان نتنياهو اتخذ هذا القرار بعد استشارته رئيس المجلس الـوطني لال             

  .اميدرور
مساء امس، اكد مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم كشف اسمه ان           " فرانس برس "ورداً على سؤال لوكالة     

  ".مستعدة إلبداء مرونة في اطار الجهود الرامية الستئناف الحوار المباشر مع الفلسطينيين"اسرائيل 
، ان الحكومة تبذل جهوداً للتوصل الـى        وقال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الجمعة في نيويورك        

  .تسمح باستئناف محادثات السالم مع الفلسطينيين" صيغة"
نتنياهو أشار في جلسة خاصة للجنة الخارجية واألمـن فـي            أن   2/8/2011،  السفير، بيروت  وأضافت

وقال انه يتطلع   الكنيست إلى نية الفلسطينيين طلب االعتراف بدولتهم في األمم المتحدة في أيلول المقبل،              
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، »إننا نستعد لمواجهة سيناريوهات مختلفة بأدوات مختلفة      «وأوضح  . لتحقيق ذلك عبر مفاوضات مباشرة    
  . »الهدف هو تفكيك مختلف األلغام«وفي نظره فإن 

أبا مازن اتخذ قرارا استراتيجيا بالذهاب إلى األمم المتحدة تقريبا في كل األحـوال،              «وبحسب رأيه فإن    
رى وضعا لن يذهب فيه إلى هناك، ألنه يفترض أنه سيتلقى هناك أمورا من دون اتفاق، ولهذا                 ونحن ال ن  

  .»قرر المراهنة على ذلك
الطلب الفلسطيني سوف يمر عبر مجلس األمن، ونحن نعمل لضمان فيتو أميركي، لكن             «وقال نتنياهو ان    

ـ   . هذا لن يحول دون وجود غالبية في األمم المتحدة         م المتحـدة سـوف يزيـد مطالـب         القرار في األم
واألمر يوسع الفجوة بـدال مـن أن        . الفلسطينيين تصلبا وال يمكن ألي حكومة في إسرائيل أن تقبل ذلك          

  .»يضيقها، وهو لن يقرب السالم وإنما سيبعده
اسأل نفـسك لمـاذا ال      «:  ونتنياهو مع أثناء الجلسة     اثير  سجال في زعيمة المعارضة تسيبي ليفني      وقالت
ك، لماذا يؤيد العالم بأسره الفلسطينيين وال يؤيدك؟ أنت تضر منظومة العالقات االستراتيجية مع              يصدقون

أنت تعزل أيضا إسرائيل والواليات المتحدة بـسبب        . الواليات المتحدة من أجل أن تستقبل بالتصفيق هنا       
ـ           . سلوكك السياسي  ع إسـرائيل وهـذا     في العام األخير وبسببك سوف تعلن دولة فلسطينية ليس باتفاق م
  .»يحدث بسببك

  
  وتكشف الوجه القبيح لالحتالل..  صمود شعبناتعززقوافل التضامن : هنية .2

إسماعيل هنية وفداً شبابياً دولياً أتى إلى قطاع غزة من خالل  استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة
ن الشباب حول العالم في القمة وهم ، معتبراً أن القافلة الشبابية تدلل على أ4قافلة أميال من االبتسامات 

هذه القافلة ذات طابع ورسالة مميزة فهي مكونة من " :وقال .أحرار يقفون مع الشعب الفلسطيني وقضيته
الشباب وتأتي خالل عام الشباب الذي أقرته الحكومة المقالة، وذلك لما للشباب دور في التحرر والصمود 

  ".وكل ما يجري في العالم
 مخيماً صيفياً شارك فيها آالف الشباب وكانت تحمل عنوان 270مية الشباب نفذنا نحو وأله"وأضاف 

وأكد على أن للقوافل أثر طيب فهي تعزز الصمود وتعمل على كسر الحصار، داعياً . نصرت بالشباب
فهي حتى وإن لم تصل فإنها تكسر الحصار اإلعالمي على القضية الفلسطينية وحصار "إلى تواصلها، 

 وتكشف الوجه القبيح لالحتالل والحصار وتدلل على زيف ادعاء االحتالل بأن الحصار زال عن غزة
  ".قطاع غزة

  1/8/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  "194فلسطين " إلطالق حملة  تعّد"منظمة التحرير" .3
لمنظمة تعد أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس، أن ا: رام اهللا

سبتمبر /  أيلول20 األمم المتحدة في إلىإلطالق حركة شعبية سلمية بمشاركة الماليين لمواكبة اللجوء 
هذه معركة الشعب ": وقال عبد ربه في لقاء مع ممثلين عن فصائل ومؤسسات أهلية .المقبل ودعمه

ع في حركة شعبية سلمية  الشوارإلىماليين تنزل . بتجمعاته كافة، وال نجاح من دون إجماع شعبي
  ." في المنظمة الدولية194للمطالبة بأن تكون دولة فلسطين الدولة الرقم 
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 من بدء دورة اجتماعات األولواتفق المجتمعون في نهاية اجتماعهم على إطالق الحملة الشعبية في اليوم 
 عدد إلى، في إشارة "194فلسطين ": وحملت الحملة اسم. األمم المتحدة في العشرين من الشهر المقبل
  . إليهاأعضاء المنظمة الدولية بعد انضمام فلسطين 

وشكل المجتمعون مكتباً تنسيقياً للحملة حددوا مهمته باالتصال مع المؤسسات والقوى والتجمعات المختلفة 
  . لتحريك الشارع في الموعد المذكور

  2/8/2011الحياة، لندن، 
  

  كي نصدقه عليه أن يعلن ذلك بصوته : 67له دولة على  قبو نتنياهوادعاءعريقات رداً على  .4
أن بنيامين نتانياهو وافق على أن تكون ب اإلسرائيلي مصادر في ديوان رئاسة الوزراء إثر ذكر :بيت لحم
صائب عريقات . عقب د،  أساساً للمفاوضات مع االتفاق على تبادل أراضٍ بين الجانبين67حدود 

 يعلن موافقته على مبدأ دولة أنعلى نتنياهو : بقوله "معا"مة التحرير لـمسؤول ملف المفاوضات في منظ
واعتبر  ". يعلن ذلك بصوتهأن نصدقه عليه أن أراد وإذا ووقف االستيطان، 67 أراضيفلسطينية على 

  .وإعالم عالقات عامة أساليبعريقات ما يسربه مكتب نتنياهو حول استعداده للحلول السياسية مجرد 
  2/8/2011ا اإلخبارية، وكالة مع

  
     للعضوية الكاملة ال يتعارض مع عملية السالم فلسطينسعي : عريقات .5

 أن موافقة ،صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير. أكد د): يو بي آي - أ ف ب(
حدود المجتمع الدولي على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة وبعاصمتها القدس الشرقية وعلى 

 يشكل خطوة حقيقية للمحافظة على عملية السالم وعلى مبدأ الدولتين 1967 حزيران، /الرابع من يونيو
  .1967على حدود 

وشدد عريقات خالل اجتماعه مع ممثل األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري، وممثل االتحاد 
لعام كل على حده بمكتبه بأريحا، األوروبي في فلسطين كريستيان بيرجر، ونائب القنصل األمريكي ا

على أن سعي فلسطين للعضوية الكاملة في األمم المتحدة ال يتعارض مع عملية السالم وال مرجعياتها 
سواء أكانت االتفاقات الموقعة أو قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة أو خارطة الطريق أو مبادرة 

  .السالم العربية
  2/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  سبتمبر/  اإلسرائيلية لتصعيد األوضاع في الضفة قبل أيلولالمحاوالتالسلطة تدين  .6

ندين الجريمة اإلسرائيلية التي " نبيل أبو ردينة،  الفلسطينيةقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة :رام اهللا
واء من هذه محاولة إسرائيلية لخلق أج"، وأضاف "جرت في مخيم قلنديا وأدت إلى استشهاد شابين

. "أيلول، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم/ التصعيد قبل سبتمبر
  . وحملت الرئاسة الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد

  2/8/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   ستقوض حالة االستقرار التي بذلتها السلطةاإلسرائيليةالممارسات : فياض .7
 الشابين معتصم عدوان وعلي  االحتاللوصف رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض عملية قتل: م اهللارا

 الممارس بحق اإلسرائيلي االحتالل إجراميمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة ومتصلة من  "بأنه ،خليفة
رسات ومنع تدهور  وقف هذه المماإسرائيل بإلزامتحمل مسؤولياته  "إلىودعا المجتمع الدولي ". شعبنا

 زيادة مخاطر إلى إال تؤدي في حال استمرارها أن جراء هذه السياسة والتي ال يمكن األمنية األوضاع
االنزالق نحو دوامة العنف وتقويض حالة االستقرار التي تم تحقيقها بفعل الجهود الكبيرة التي بذلتها 

  ."السلطة الوطنية
  1/8/2011وكالة رويترز لألنباء، 

  
   تمنع حصول الفلسطينيين على الموارد المائية "إسرائيل ":منصور رياض .8

أكد المراقب الفلسطيني الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور، االثنين، أن إسرائيل تستغل : نيويورك
% 10من الموارد المائية المتوفرة في األرض الفلسطينية وتتحكم في النسبة الباقية وهي % 90حالياً 

وقال منصور في كلمته أمام الجمعية  .ها السلطة القائمة باالحتالل الستخدام الفلسطينيينالتي تخصص
العامة لألمم المتحدة في نيويورك، إن حق الشعب الفلسطيني في المياه والصرف الصحي، كما هو الحال 

  .مة باالحتاللبالنسبة لجميع الحقوق األخرى، ال يزال يتعرض لالنتهاك من جانب إسرائيل، السلطة القائ
  2/8/2011وكالة قدس نت، 

  
   سبتمبر/ أيلول يدعو لتشكيل حكومة وطنية قبل استحقاق حكومة غزةوزير في  .9

االثنين، إن تشكيل حكومة التوافق  محمد عوض،غزة قال وزير الخارجية والتخطيط في حكومة  :غزة
راف بالدولة الفلسطينية على حدود الوطني مستحقة قبل المضي قدماً في حشد الدعم الدولي من أجل االعت

الخروج بحكومة وحدة "وأكد أن  .أيلول المقبل/ عبر وضع القضية في األمم المتحدة في سبتمبر1967
وطنية لشعبنا الفلسطيني أحد أهم عناصر قوتنا، وضرورة البد منها كجزء من استحقاقات المصالحة التي 

  . "نعتبرها أهم عوامل الصمود الفلسطيني
  2/8/2011يج، الشارقة، الخل

  
  لذوي طالب الباردمن السلطة هبة مالية : لبنان .10

وزع الملحق الثقافي في سفارة دولة فلسطين ماهر مشيعل هبة مالية نقدية لذوي طالب مخيم نهر البارد، 
الذين يدرسون خارج لبنان، التزاماً من القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن تجاه أزمة المخيم، كما 

  .من إجمالي أقساط الطالب في جامعات لبنان% 25دفعت شيكات لتسديد 
  2/8/2011األخبار، بيروت، 

  
  وفاة شرطي باشتباكات: غزة .11

 وفاة المساعد أول أمس،الرائد أيمن البطنيجي في تصريحات صحافية في غزة أكد الناطق باسم الشرطة 
ح الليلة قبل الماضية اثر محاولته تنفيذ أمر ماجد كرم من سكان حي التفاح متأثرا بجراح أصيب بها صبا

 البطنيجي أن المساعد أول كرم وأشار. قضائي بخصوص أرض أوقاف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة
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 من أرض "القسامعز الدين "حاول وزمالء له تنفيذ أمر قضائي إلخالء أحد الفلسطينيين من كتائب 
 ذلك عن وفاته بمستشفى الشفاء بمدينة أسفرة، حيث أوقاف، ما أدى لحدوث مشادة أدت إلطالق رصاص

  .غزة في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية
  2/8/2011البيان، دبي، 

  
   وحماس مطلع األسبوع المقبل في القاهرةفتحلقاء بين وفدي  .12

فدي أن و " الحياة"علمت  ،   جيهان الحسيني  نقالً عن مراسلها  القاهرة  من   2/8/2011 الحياة، لندن،    ذكرت
  .في الحوار الوطني الفلسطيني سيلتقيان في القاهرة مطلع األسبوع المقبل" حماس"و " فتح"

، رئيس وفدها في الحوار عزام األحمد أجرى اتصاالً هاتفياً مع "فتح"وكان عضو اللجنة المركزية لحركة 
. األسبوع المقبلموسى أبو مرزوق لترتيب عقد لقاء مطلع " حماس"نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

قريباً في القاهرة، مؤكداً أن العقبة الوحيدة التي تقف أمام " أبو مرزوق"وقال األحمد إنه سيلتقي 
المصالحة هي اسم رئيس الوزراء، وأن األمر يحتاج أن يتنازل أحد الطرفين أو االتفاق على اسم جديد، 

  . محمود عباستتمسك بسالم فياض بصفته مرشح الرئيس" فتح"مشيراً إلى أن 
إن اللقاء المقبل بين فتح "عزت الرشق " حماس"من جانب آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة 

وحماس سيبحث ملفات المنظمة وملف األجهزة األمنية والمعتقلين السياسيين وملف االنتخابات، وكذلك 
ن، وذلك بسبب إصرار عباس ، الفتاً إلى أن ال جديد في ملف الحكومة حتى اآل"معالجة آثار االنقسام

  .على فياض مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، وهو األمر الذي عطَّل تنفيذ اتفاق المصالحة حتى اآلن
ممثل حركة حماس في لبنان  أن نادية سعد الدين نقالً عن مراسلها 2/8/2011الغد، عمان، وأوردت 

ة بناء منظمة التحرير واألجهزة األمنية أبلغت فتح استعدادها لبحث إعاد"علي بركة أوضح إن حركته 
  .الماضي) مايو( أيار 4، الذي تم توقيعه بالقاهرة في "والملفات األخرى التي نص عليها اتفاق المصالحة

ال نريد تجميد ملف تشكيل الحكومة الجديدة وإنما نرفض تجميد اتفاق "من بيروت " الغد"وأضاف لـ 
حة والوحدة الوطنية، وأن ال تكون مسألة تشكيل الحكومة عائقاً المصالحة، فحماس حريصة على المصال

  ".أمام تنفيذ بنود االتفاق
حماس ليس لديها مانع من االنتقال فوراً إلى الملفات األخرى الواردة في االتفاق، إلى حين "وبين أن 

جتماع تكون حركة فتح جاهزة لبحث تشكيل الحكومة، بخاصة وأن الرئيس محمود عباس أعلن في ا
عن عدم وجود أي مانع لديه من االنتقال إلى الملفات ) األسبوع الماضي(المجلس المركزي الفلسطيني 

االتصاالت بين الطرفين جارية لم تنقطع، لترتيب لقاء قريب خالل شهر رمضان "وأوضح بأن ". األخرى
  ".المبارك الستكمال تطبيق اتفاق القاهرة

االتفاق على مكان نهائي لعقد اللقاء، فقد يكون القاهرة أو دمشق، فحماس أنه لم يتم حتى اآلن "ولفت إلى 
  ".منفتحة على كل الدول العربية واإلسالمية من أجل بقاء حوار المصالحة متواصالً

  
  واإلجراءات العسكرية.. لرفع الحرمان :اللبنانية للحكومةتوجه رسالة الفصائل الفلسطينية  .13

استمرار رفع " رسالة مفتوحة إلى الحكومة اللبنانية تطالبها فيها بـوجهت الفصائل الفلسطينية أمس
المعاناة والغبن والحرمان عن إخوانكم الفلسطينيين المقيمين قسراً في لبنان، وذلك من خالل تأمين العيش 

  ".الكريم لهم، ريثما يتمكنون من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين
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 اإلجراءات العسكرية حول المخيمات وتأمين حرية التنقل منها وإليها، وعدم رفع"كما طالبت الفصائل بـ
اتخاذ اجراءات جديدة في جلسة الحكومة اليوم، قد تؤدي إلى تفاقم األوضاع المعيشية واالجتماعية في 
المخيمات، وبالتالي إلى رد فعل وحراك شعبي ال نريده إال في خدمة بناء أفضل العالقات اللبنانية 

  ".فلسطينيةال
اإلسراع بتشكيل لجنة حوار لبنانية "وارتأت الفصائل أن الخطوة األولى لتلبية تلك المطالب تكون بـ

   ".فلسطينية لمعالجة قضايا الالجئين بكافة جوانبها
  2/8/2011السفير، بيروت، 

  
   لتصعيد عدوانها للهروب من أزمتها"إسرائيل"فتح تحذر من لجوء  .14

حكومة إسرائيل من مغبة لجوئها لتصعيد عدوانها ضد الـشعب الفلـسطيني         ' فتح' حذرت حركة    :رام اهللا 
للهروب من مأزقها السياسي ووضعها الداخلي، وذلك بهدف تصدير أزمتها إلى الخـارج فـي محاولـة                 

  .إسرائيلية جديدة لخريطة األوراق وتبديل األولويات في المنطقة
وضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح، إن عملية القتـل         وقال أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن مف        

الجبانة بحق الشابين معتصم عدوان وعلي خليفة في مخيم قلنديا اليوم علـى أيـدي جنـود االحـتالل                   
اإلسرائيلي، لتؤكد العقلية العنصرية الحاكمة في إسرائيل ورفضها المطلق االعتراف بحقـوق الـشعب              

قة للعنف، وأن هذه الجريمة وجرائم المستوطنين المتصاعدة  تضع          الفلسطيني، وإصرارها على جر المنط    
حكومة نتنياهو في مصاف الحكام األكثر ديكتاتورية واستهتارا بحقوق اإلنسان وتؤكد أن األولوية للعـالم         

  .يجب أن تكون إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي يهدد األمن والسلم العالميين
 1/8/2011، )وفا(لسطينية وكالة األنباء والمعلومات الف

  
  قلنديامخيم حماس تحّمل االحتالل تبعات قتل فلسطينيين في  .15

بشدة جريمة قتل مواطنين فلسطينيين فـي مخـيم قلنـديا      " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
الل لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة القدس المحتلة في أول أيام شهر رمضان المبارك، محملـة االحـت               

  .تبعات تلك االعتداءات الخطيرة
إنَّنا : "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، تلقى          

في حركة حماس ندين بشدة تلك الجريمة، ونحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة القتل                
التابعة لجيش االحتالل، والتي أوكـل إليهـا مهمـة          " كفير"جنود من فرقة    البشعة التي ارتكبها بدم بارد      

  ".ارتكاب أبشع الجرائم ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية
ارتكاب جرائمه ضد المدنيين اآلمنـين مـن        "الكيان الصهيوني من مغبة االستمرار في       " حماس"وحذّرت  

المسؤولية السياسية واألخالقية في حماية     "لسلطة في رام اهللا     أبناء شعبنا، كما حملت أجهزة األمن التابعة ل       
أبناء شعبنا من آلة الحرب الصهيونية التي استمرأت عمليات االقتحام والقتل بـدم بـارد فـي الـضفة                   

  ".الغربية
 1/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  نرفض العقاب الجماعي للمخيمات بلبنان: علي بركة .16
ون الفلسطينيون في لبنان حياة بؤس صنعها التهجير والحرمان والقوانين المجحفـة،            يعيش الالجئ : خاص

لتحسين ظروفهم، كان حـوار     " حماس"وللحديث عن الالجئين وحياتهم، وعن الدور الذي تقوم به حركة           
  .مع ممثل الحركة في لبنان علي بركة" المركز الفلسطيني لإلعالم"

البارد، والحصار العسكري لبعض المخيمات، والحملة على مـدير         الحوار تطرق إلى أوضاع مخيم نهر       
  .في لبنان سلفاتوري لمباردو، إضافة إلى شؤون أخرى تهم الالجئين" األونروا"

   ما هو الدور الذي تقوم به حركة حماس في لبنان؟-
 أوالً، وثانياً بسبب    الالجئون الفلسطينيون في لبنان هم أشد الالجئين فقراً، وهذا نتيجة اإلبعاد عن فلسطين            

تجاههم، وثالثاً بسبب الحرمان الـذي تفرضـه الـسلطات اللبنانيـة، ومنـع              " األونروا"تقليص خدمات   
  .الفلسطينيين من حقوقهم في لبنان

تعمل على كافة الصعد السياسية واالجتماعية واإلعالمية والثقافيـة مـن أجـل             " حماس"لذلك فإن حركة    
فأنشأت مكتباً لشؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان،       .  الفلسطينيين في لبنان   التخفيف عن معاناة الالجئين   

يهتم بأوضاعهم بكافة الجوانب السياسية واالجتماعية والقانونية، ويقوم هـذا المكتـب باتـصاالته لـدى      
  .والسلطات اللبنانية في القضايا التي تخص الالجئين" األونروا"

ي الساحة اللبنانية؛ ومن هذه األولويـات إقـرار الحقـوق المدنيـة             ف" حماس"هناك أولويات لدى حركة     
وكذلك إعمار مخيم نهـر البـارد،       . واالجتماعية للفلسطينيين في لبنان، وخاصة موضوع العمل والتملك       

  . ومطالبة الحكومة واألونروا بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذا المخيم
ية كافة من أجل المحافظة على أمن واستقرار المخيمات         ومن هذه األولويات العمل مع الفصائل الفلسطين      

  .والجوار، ومعالجة قضايا الالجئين في لبنان، وتشكيل لجان شعبية وأمنية مشتركة في المخيمات
مساعدات للعائالت الفقيرة، وأنشأت في لبنان مؤسسات خيريـة         " حماس"وعلى الصعيد االجتماعي تقدم     

وما نقوم به هو أقّل الواجـب تجـاه         . توصفات طبية، ورياض أطفال   تعمل في الجانب االجتماعي، ومس    
  .الالجئين

   هل أنتم راضون عن صيغة البيان الوزاري فيما يخص الالجئين الفلسطينيين؟-
       ففي الجانب السياسي أكدت الحكومة على العمل على        . البيان الوزاري فيه جوانب إيجابية لكنه غير كاف

الحقوق اإلنسانية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين، لكنها لم تتعهـد بتـأمين           حق العودة وتعهدت بتوفير     
المال الالزم إلعمار مخيم نهر البارد، ولم تتحدث عن إقرار حق التملك، والسماح للفلسطينيين بالعمل في                

  .جميع المهن
د، وقمنا بمبادرة مـع     لذلك نطالب الحكومة اللبنانية أن ترفع قانون منع التملك، ونحن نتحرك بهذا الصد            
  .الفصائل الفلسطينية من خالل إعداد مذكرة مشتركة سوف نقدمها للحكومة اللبنانية

   ماذا تتضمن هذه المذكرة؟-
هذه المذكرة تشمل عدة قضايا، أوالً توكد على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها من الناحية                

  .د على حق العودة ورفض التوطين والتهجيروتؤك. السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والسماح للعامل الفلـسطيني    . ثانياً تطالب هذه المذكرة بحق العمل والتملك لالجئين الفلسطينيين في لبنان          

باالستفادة من تقديمات صندوق الضمان االجتماعي، خاصة أن العامل الفلسطيني يدفع لصندوق الضمان             
  .ما يدفعه العامل اللبناني
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ورفـع  . ثاً تطالب المذكرة بمعالجة أوضاع المخيمات من خالل االعتراف باللجان الـشعبية واألمنيـة     ثال
مستوى التنسيق بين اللجان الشعبية والبلديات المحيطة بالمخيمات، والسماح بإدخال مواد اإلعمـار إلـى               

بارد، واإلسراع  المخيمات، ورفع حالة الحصار العسكري المفروض على المخيمات، خاصة مخيم نهر ال           
بمحاكمة الموقوفين الفلسطينيين، وإغالق ملف مذكرات الموقوفين، خاصة وأن كثيراً مـن هـؤالء هـو           

  .بريء
وطالبنا بتسهيل معامالت الالجئين الفلسطينيين في مديرية شؤون الالجئـين، ومعالجـة قـضية فاقـدي                

ي واإلعالمي لالجئين الفلسطينيين، والوفـاء      كما طالبنا بالسماح بالعمل السياسي والنقاب     . األوراق الثبوتية 
  .بالتزامات الحكومة تجاه مخيم نهر البارد

   هل هناك رؤية لحل مشكلة نهر البارد؟-
ينبغي أن يدرك الجميع أن الالجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد ليس لهم ناقة وال جمل مما حـصل                   

الجيش اللبناني من خالل خـروجهم، ومـع ذلـك          من معارك في المخيم، وسكان المخيم سهلوا معركة         
أوالً، المطلوب رفع   : أما حّل قضية نهر البارد فيكون من خالل التالي        . فالمخيم اليوم هو منطقة عسكرية    

. تأمين المال الالزم من قبل الحكومة اللبنانية إلعادة إعمـار المخـيم           : ثانياً. الحالة العسكرية عن المخيم   
رابعاً، الـضغط علـى     . ات الخيرية واالجتماعية والدولية للمساهمة بإعادة اإلعمار      ثالثاً، السماح للمؤسس  

فـي المخـيم،    " األونـروا "، وتشكيل هيئة فلسطينية لبنانية مشتركة لإلشراف على عمل          "األونروا"وكالة  
  .لوقف الفساد والهدر والمحسوبيات

هر البارد، ما هي السبل لمواجهة       إزاء تصلّب الجانب اللبناني في موضوع الحقوق، وفي موضوع ن          -
  هذا التصلب؟

أوالً، نحن نطالب بحوار فلسطيني لبناني جاد حول الوضع الفلسطيني في لبنان، ونحن نفـضل الحـوار                 
على أية وسيلة أخرى، ولكن إذا لم تستجب الحكومة اللبنانية للحوار سنتحرك شعبياً، وبالطرق الـسلمية،                

إظهار مظلومية الالجئين الفلسطينيين، ومظلومية أهلنا في مخـيم نهـر           وعبر وسائل اإلعالم، من أجل      
. البارد، لكي نشكل رأي عام لبناني ضاغط على الحكومة اللبنانية، والحقاً رأي عـام عربـي ضـاغط                 

ونؤكد أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان ليس لهم أطماع في لبنان، وقد قدموا الشهداء في مسيرة مارون                 
  .راً على طريق العودةالراس مؤخ

   ماذا تقولون بالحواجز العسكرية المقامة على مداخل المخيمات؟-
ونحن مستعدون من أجل    . نحن نرفض أن تُعاقب المخيمات جماعياً من أجل شخص مطلوب هنا أو هناك            

 فـي   إيجاد آلية مشتركة لبنانية فلسطينية في سبيل منع أية نتوءات أمنية، ومن أجل الحفاظ على األمـن                
لكن لألسف حتى اآلن الحكومة اللبنانية لم تستجب لمطالبنا بهـذا الـشأن، ودائمـاً               . المخيمات والجوار 

ونحن ندعو إلـى إنـشاء   . ينظرون إلى المخيمات بعين أمنية، مع أن قضية المخيمات هي قضية سياسية    
  .وزارة تُعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان

  في لبنان ومديرها سلفاتوري لمباردو؟" األونروا"الحملة التي تستهدف " حماس" هل تؤيد حركة -
لشعبنا الفلسطيني في لبنان، وقد فتحنـا حـواراً  فـي الـسنتين              " األونروا"نطالب بداية بتحسين خدمات     

الماضيتين مع المدير العام، لكن هذا الحوار لم يفض إلى شيء، إنما وعود بتحسين الخدمات، والوضـع                 
  .التعليمي، واإلسراع في إعمار مخيم نهر البارد، ولم نلمس جدية، أو نتائج ملموسةالصحي و
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، وأن معاناة الالجئين تُـستخدم مـن        "األونروا"وتبين الحقاً أن هناك فساداً مستشرياً داخل أروقة وإدارة          
جنبياً في لبنان   أجل تأمين الرواتب المرتفعة للموظفين األجانب، في حين إن هناك سبعة وأربعين موظفاً أ             

أما الموظف الفلسطيني فراتبه ال يتعدى األلف دوالر فـي          . يتقاضون حوالى نصف مليون دوالر شهرياً     
، انطالقاً من واجبها تجاه الالجئين، تحركت مع الفصائل ومؤسـسات المجتمـع             "حماس"وحركة  . الشهر

ة ما زالت مستمرة، فإما أن تُحسن       لتحسين خدماتها، وهذه الحمل   " األونروا"المدني من أجل الضغط على      
ونحـن نخـشى أن     . خدماتها أو يرحل لومباردو، ويأتي مدير آخر لتحسين أوضاع الالجئين         " األونروا"

  ".األونروا"يكون هناك مشروع أمريكي لتصفية خدمات 
  30/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الخالفسبب الحكم كان بعباس أنها أحق من بدحالن لقيادات فلسطينية تحريض : السبيل .17

ـ    : حبيب أبو محفوظ   عن السبب الحقيقي للخـالف الـدائر بـين         " السبيل"كشف مصدر قيادي فلسطيني ل
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقيادي السابق في حركة فتح محمد دحالن، وأشار المـصدر               

ت فلسطينية على أنها أحق من عبـاس،        الذي فضل عدم اإلشارة الى هويته إلى أن تحريض دحالن لقيادا          
ورئيس حكومته سالم فياض في استالم الحكم وقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كان الـسبب                

  . في بدء الخالف بين الرجلين
  2/8/2011السبيل، عمان، 

  
  بالضفة" فتح"دحالن يغادر عّمان إلى اإلمارات ويرفض المثول أمام محكمة  .18

، )30/7(، بعد ظهر السبت الماضي "فتح" محمد دحالن القيادي المفصول من حركة غادر :عمان
العاصمة األردنية عمان متوجها إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي كان من المقرر فيه 

  ".فتح"أن يخضع لمحاكمة داخلية من قبل 
قربة من دحالن قولها إن العالقات بينه وبين اإلخباري األردني عن مصادر م" اآلن نيوز"ونقل موقع 

، "بالغة السوء، وتكاد أن تكون قد وصلت إلى طريق مسدود"رئيس السلطة محمود عباس، توصف بأنها 
  .مرجحة عدم عودة دحالن إلى رام اهللا قريبا

 إلى وتوقعت المصادر أن يواصل دحالن الطريق القانونية التي انتهجها حتى اآلن، حيث سبق أن لجأ
، مرجحة في الوقت ذاته عدم مثوله أمام أي لجنة تحقيق في األراضي "فتح"المحكمة الحركية التابعة لـ 

إنه فقط سيمثل امام لجنة تحقيق فلسطينية محايدة "الفلسطينية، بعد ما حدث الخميس في رام اهللا، وقالت 
لسطينية لضمان عدم خضوعها لتأثير في عمان أو القاهرة أو في أي مدينة بعيدا عن مناطق السلطة الف

  .، على حد تعبيرها"الرئيس عباس
  1/8/2011قدس برس، 

  
  نتنياهو يحذر من الحديث عن تقليصات في ميزانية األمن .19

في كلمته أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، اليوم االثنين، طالب رئيس الحكومة اإلسـرائيلية،               
  .حذر لدى الحديث عن إجراء تقليصات في ميزانية األمنبنيامين نتانياهو، بتوخي ال
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جاءت أقواله تلك على خلفية مطالبة قادة االحتجاج االجتماع بتغيير سلم األولويات ووقـف الخصخـصة     
  . وتحويل ميزانيات للتعليم والرفاه والصحة

ئيل نفـسها مثـل دول      بدون إدارة مسؤولية بكل ما يتعلق باالقتصاد، فسوف تجد إسرا         "وقال نتانياهو إنه    
  ". أخرى فقدت السيطرة على اقتصادها مثل اليونان وإسبانيا

وقال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين إنه في كل مرة جرى فيها الحديث عن تقليصات في ميزانيات كان                 
  .يؤدي ذلك إلى زيادة في الميزانية

  2/8/2011، 48موقع عرب
  

  د لبنان لتصعيد األوضاع على حدونسعىال  :نتنياهو .20
ال تـسعى   ) إسـرائيل (، إن   2011-8-1قال رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اإلثنين         

  . لتصعيد األوضاع على حدودها مع لبنان
الجنود اإلسرائيليين الـذين تعرضـوا      "وادعى نتنياهو خالل جلسة للجنة الخارجية واألمن البرلمانية أن          

تم نقل هـذه الرسـالة      "وقال مقربون من نتنياهو إنه      ". رفوا كما يتوقع منهم   هناك إلطالق النار اليوم تص    
  ". للجهة المسئولة في الطرف اآلخر

أصيب، صباح اإلثنين، جندي من الجيش اللبناني إثر تبادل إلطالق النار بين قوات جيش االحتالل               حيث  
  . 1948لية لفلسطين المحتلة عام اإلسرائيلي وقوة عسكرية لبنانية قرب قرية الغجر على الحدود الشما

  2/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   لقاء بين بيريز وعباسعرقلتهنتنياهو ينفي  .21
نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل التفافي التقارير التي نشرت في صحف إسـرائيلية               

رائيلي شـمعون بيريـز والفلـسطيني       وعربية حول عرقلته قمة كان مقررا أن تنعقد بين الرئيسين اإلس          
  .محمود عباس في العاصمة األردنية

بيريز يعمل بالتنسيق التام معي، وهو يتشاور معي قبل أي لقاء، ويطلعني علـى مـا                «وقال نتنياهو إن    
كل ما جرى كـان بعلمـي،       . والخبر المنشور خاطئ، ألنه ال يستند إلى معلومات من جهتنا         . يجري فيه 

  .»1967تي يفترض أنها جرت لم يجر الحديث عن خطوط العام وفي الحوارات ال
وفي أثناء المحادثات التي أدارها بيريز ومساعدوه مع مسؤولين مقربين من عباس قبل اللقاء المـذكور،                

، »بإذن وصـالحية  «ألمح بأن بيريز سيعرض على الرئيس الفلسطيني خرائط مفصلة وأن اللقاء يجري             
  .لوزراء نتنياهوبمعنى بعلم وإقرار رئيس ا

  2/8/2011، السفير، بيروت
 

  "من اإلسرائيليين غير مزودين بكمامات واقية% 60:"فلنائي .22
مـن المـستوطنون    % 60اليوم االثنـين، أن     " متان فلنائي "قال وزير حماية الجبهة الداخلية اإلسرائيلية       

الميزانية التي تفرضـها وزارة     اإلسرائيليون ال يملكون كمامات واقية من األسلحة الكيماوية، بسبب قيود           
  .المالية اإلسرائيلية على قيادة الجبهة الداخلية
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خالل اجتماع للجنة المالية اإلسرائيلية، أن مع نهاية العام القـادم سـتتمكن الحكومـة               " فلنائي"وأضاف  
ـ      ن  مليون مـستوط   3فقط من المستوطنين، أي أن ما يقارب        % 60اإلسرائيلية من توفير كمامات واقية ل

  .إسرائيلي لن يكون لديهم كمامات واقية من األسلحة الكيماوية
م 2013وأشار فلنائي إلى أن التكلفة الشاملة لتزويد باقي المستوطنين اإلسرائيليين ستبلغ مع بداية عـام                

 مليون شيكل، الفتاً إلى أن الحكومة اإلسرائيلية أعطت أولوية في التوزيع إلى المؤسسات             1،5إلى حوالي   
يوية في إسرائيل مثل قوات اإلنقاذ اإلسرائيلية ونجمة داوود الحمراء، باإلضافة إلى قـوات اإلطفـاء                الح

  .والجبهة الداخلية
 2/8/2011، موقع عكا االخباري

 
  "إسرائيل"مساس بأمن الأي مساس بميزانية الجيش يعني .. غانتس يحذر .23

ثنين، من أن أي تقليل في الميزانية الدفاعية        اليوم اال " بيني غانتس "حذر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي      
للجيش اإلسرائيلي لصالح الخدمات االجتماعية في إسرائيل، ستعرض أمن ودفاعات إسرائيل للخطر في             

  .أي مواجهة مقبلة
خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي إلى أن الجيش اإلسرائيلي            " غانتس"وأشار  

 أي قرار للحكومة اإلسرائيلية بشأن تخفيض الميزانية الدفاعية للجيش اإلسرائيلي لصالح            لن يقف في وجه   
نحن لـن نقبـل أي تخفيـضات        : "الخدمات االجتماعية، ولكنه حذر من المخاطر الناتجة عن ذلك قائالً         

اب إعالن  للميزانية الدفاعية للجيش ألننا نمر في مرحلة عدم استقرار في المنطقة يمكن أن تحدث في أعق               
وأصبحت التهديدات تشكل علينا خطر أكبر      . األمم المتحدة عن الدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل        

في كل يوم يمر علينا، ونحن قد نضطر إلى التخلي عن بعض األنظمة الجديدة بسبب هذا القرار ولكننـا                   
  ".لن نتخلى عن استعداداتنا للقتال

مشككاً في  " شاؤول موفاز "نة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي       وفي ختام االجتماع قال رئيس لج     
أنا لست متأكد من أن الجـيش يـستطيع         :"قدرة الجيش اإلسرائيلي على التصدي للمتظاهرين الفلسطينيين      

  ". ألف رجل فلسطيني يتوجهون إلى المستوطنات اإلسرائيلية60الوقوف أمام مظاهرات بحجم 
 2/8/2011، موقع عكا االخباري

 
   من تعمد حزب اهللا وحماس إشعال الحرائق في أي حرب مقبلةيحذرونخبراء إسرائيليون  .24

حذر خبراء عسكريون إسرائيليون في شئون التسليح والذين يراقبون عن كثب خطط تـسلح منظمـات                
من أن هجوم صاروخي على إسرائيل في أي حرب مقبلة سـيتخلله            " حزب اهللا وحركة حماس   "المقاومة  

 األمر الذي سيشغل فـرق اإلطفـاء عـن مهـامهم            ،عال حرائق في العديد من األماكن بشكل متزامن       إش
  .األساسية خالل الحرب

 وأن حمـاس    ،"سكاد"وأوضحت المصادر أن حزب اهللا يملك اآلالف من الصواريخ وعدد من صواريخ             
 أن الـصواريخ    يـث  ح ".غراد"وعدد آخر من صواريخ     , تملك كمية كبيرة من الصواريخ محلية الصنع      

والسيما إذا سقطت هذه الـصواريخ      , التقليدية التي تحمل رؤوسا متفجرة قد تكون سببا في نشوب حرائق          
  .في أراض زراعية أو أحراش

 2/8/2011، موقع عكا االخباري
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  "إسرائيل"سبتمبر أعقد حالة طوارئ منذ قيام  / ستشكل في أيلولاالحتجاجات: زرابن اليع .25
زر مـن أن اإلحتجاجـات فـي        ابق وعضو الكنيست عن حزب العمل بنيامين بن اليع        حذر الوزير السا  

إسرائيل ضد األزمات اإلقتصادية واإلجتماعية ستشكل مع اندالع احتجاجات فلسطينية متوقعـة عقـب              
سبتمبر المقبل، حالة الطوارئ األكثر تعقيدا منذ       /اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية باألمم المتحدة في أيلول       

 بن اليعزر أن اإلحتجاجات بإسرائيل متأثرة بموجـة اإلحتجاجـات           قالو .1948قيام إسرائيل في العام     
سبتمبر ستحدث احتجاجات لم نشهد مثيال لها، فطاقات الفلسطينيين لم          /وفي أيلول "الكبرى بالعالم العربي    

  ".تتحرر بعد، وهي في الطريق
في المدن اإلسرائيلية احتجاجا على أزمة السكن       " ن الخيام مد"وتابع بن اليعزر أن المحتجين الذين نصبوا        

، والخدمة باإلحتياط والعمل والـضرائب،      )العسكرية(هم نخب دولة إسرائيل وعليهم تقع أعباء الخدمة         "
وهذا هو الجمهور الذي يدفع الثمن األغلى، وإذا اضطروا للقتال غدا، فإن ثمة عالقة بين طول نفس هذا                  

  ".وطنية، ولذلك فإن األمر يواجه انهيارا كبيرا جداالشعب ومناعته ال
 2/8/2011، 48موقع عرب

 
  2012 الكنيست إلغاء ميزانية عام رئيسليفني تطلب من  .26

 باقتراح  ،"داليا ايتسك "تقدمت زعيمة المعارضة اإلسرائيلي تسيفي ليفني ورئيسة كتلة كاديما في الكنيست            
 كي تضطر الحكومـة     ،2012البتا خالله بإلغاء ميزانية عام      قانون إلى رئيس الكنيست روفئين ريلفين ط      

 .للعمل على إقرار ميزانية جديدة ستشمل اولويات وطنية جديدة في ظل موجة االحتجاجات االجتماعيـة              
  .وأوضحت أنه إذا لم يتم تغيير هذا الواقع من أساسه فإن المأساة والمعاناة ستستمر أيضا في العام المقبل

 2/8/2011، اريموقع عكا االخب
 

   عن صاروخ تموز الذي استخدمه في حربي لبنان وغزةيكشفالجيش اإلسرائيلي  .27
كشف سالح المدفعية في جيش االحتالل اإلسرائيلي ألول مرة رسمياً أمام مندوبي وسائل             : القدس المحتلة 

ب لبنان الثانية   رغم أنه تم استخدامه بشكل واسع خالل حر       " تموز"اإلعالم، اليوم االثنين، عن الصاروخ      
 . ضد مقاتلي حزب اهللا والفصائل الفلـسطينية       2008 والحرب على غزة في نهاية العام        2006في العام   

قـادر علـى    " تمـوز "أن صاروخ    "يونايتد برس انترناشونال  "وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية نشرتها      
ار بصري يمكّن الطاقم الذي      كيلومترا بدقة كبيرة من خالل جهاز استشع       25إصابة هدف في مدى أقصاه      

  .يطلقه من رؤية الهدف على شاشة خالل تحليق الصاروخ وتوجيهه حتى إصابة الهدف
  2/8/2011، وكالة قدس نت

 
   متهماً بجرائم حربالبوسنة تسلم "إسرائيل" .28

ذ جرائم  سمحت المحكمة اللوائية في القدس اليوم تسليم مطلوباً للسلطات البوسنية لمحاكمته بتهم تتعلق بنفي             
الـذي  )  عامـاً 30(والمتهم هو الكسندر تـسبطكوفيتش  . 1995حرب وابادة شعب في البوسنة في العام   
 وقالت النيابة العامة في إسرائيل إن األدلة التي بحوزتهـا           .2006هاجر إلى إسرائيل مع أسرته في العام        

ا االعدام بحق المواطنين    تشير إلى أن تسبطكوفيتش كان عضوا في وحدة في الجيش الصربي الذي نفذو            
  .قتلت أكثر من ألف من المسلمين البوسنيينحيث البوسنيين 

  2/8/2011، 48موقع عرب
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   وحدة استيطانية شمال فلسطين المحتلة4700تل أبيب تصادق على بناء  .29

 وحـدة اسـتيطانية     4700صادق وزير الداخلية اإلسرائيلي ايلي يشاي، على بنـاء          ): فلسطين(الناصرة  
وكـان يـشاي    ". الحـرديم "في وادي عارة والمخصصة لليهود المتدينين       " حريش"ة في مستوطنة    إضافي

وحسب بيان لداخلية االحتالل، فان يشاي وقع اليوم االثنـين   . وحدة سكينة  4100صادق في السابق على     
) يوليو(ز  التي قدمت للجنة البناء والتنظيم في شهر تمو       " حريش"على الخارطة الهيكلية لمستوطنة     ) 1/8(

وبهذا يصل عدد الوحدات االسـتيطانية       . اعتراضا على هذه الخارطة    720 على الرغم من وجود      2010
المصادق على بنائها في المستوطنة المذكورة، المقامة على أراض تابعة لبلدات وادي عارة العربية، إلى               

  . وحدة سكنية8800
 1/8/2011قدس برس، 

 
  جميع التعويضات لمستوطني غوش قطيف سابقا دفع قررتاإلسرائيلية  الحكومة .30

ذكر التلفزيون اإلسرائيلي أن الحكومة اإلسرائيلية قررت دفع جميع التعويضات لمستوطني غوش            : غزة
وبحسب القناة العاشـرة فـي التلفزيـون اإلسـرائيلي          . مليون شيكل  300قطيف سابقا والتي تبلغ حوالي      

تم إجالؤهم من قطـاع غـزة فـي خطـة االنـسحاب             فاألموال ستحول لمستوطني غوش قطيف الذين       
وعلق نتانياهو قـائال    . ، ليسكنوا في بلدات أخرى داخل إسرائيل      2005اإلسرائيلية األحادية الجانب العام     

الحديث يدور عن مأساة إنسانية مر بها مستوطنو غوش قطيف حيث اسـتمرت             «في جلسة الحكومة إن     
، معتبراً ان بامكانهم من اآلن فصاعدا إعـادة حيـاتهم           » غزة تلك المأساة عدة سنوات بسبب إجالئهم من      

  .الطبيعية
 2/8/2011البيان، دبي، 

  
  وضع الالجئين في العراق األسوأ:  العراقلدىالسفير الفلسطيني  .31

وصف سفير فلسطين في العراق دليل القسوس وضع الالجئين الفلسطينيين : اإليطالية لألنباء) آكي(وكالة 
، مشيرا إلى ان عدد الفلسطينيين في العراق "االسوأ مقارنة مع اي مكان في العالم"في العراق بأنه 

 الفا مباشرة بعد الحرب، ووصل االن إلى سبعة آالف فقط وقال 22 الفا قبل الحرب إلى 35انخفض من 
بتقديري أن الوضع على الالجئين في العراق اسوأ من لبنان واي مكان اخر على وجه "القسوس 
صعب "وتحدث القسوس، الذي شارك في اعمال منتدى سفراء فلسطين في استانبول، عن واقع . "االرض
يعيشه الالجئون الفلسطينيون في العراق والذين اشار إلى انهم توزعوا بعد الحرب إلى أربعين " للغاية

  .دولة حول العالم
ك وضع استثنائي في العراق كان هنا"وعن اسباب هذه المعاملة للفلسطينيين في العراق، قال القسوس 

وتعرضنا لالتهام بأننا من السنة، رغم أنه في فلسطين ال توجد عندنا هذه المسميات واالدعاء باننا من 
اآلن واشار إلى انه سعى لدى قادة العراق من " جماعة صدام حسين ما ادى إلى الوضع الذي نحن فيه

ت مع كل االطياف العراقية حيث التقيت المرجع لي عالقا"وقال . مختلف االطياف لوقف هذه المعاملة
الشيعي األعلى السيد علي السيستاني ألحصل على فتوى بتحريم الدم الفلسطيني وكذلك السيد مقتدى 
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الصدر والرئيس جالل الطالباني والحارث الضاري، فالكل كان يعرض علي خدماته للفلسطينيين بصدق 
  .، على حد تعبيره " تحرك نظاميولكن كان الوضع االستثنائي اقوى من اي

بقي في العراق االن سبعة االف مواطن فلسطيني موجودين في البلديات مثل الطوبجة "وتابع القسوس
والزعفرانية والدورة ومدينة الحرية وهم يعانون من الفقر بسبب الغالء في العراق وقلة العمل والعناية 

اعدات لهم واقول هذا الكالم وانا اشعر بااللم الشديد على حيث تقوم االمم المتحدة فقط بتقديم بعض المس
  .، على حد تعبيره "وضع شعبنا في العراق

القليل منهم يعمل وال يخرجوا من تجمعاتهم والوضع "ولفت السفير الفلسطيني في العراق إلى أن 
جر اليها الجئين ووجه نداء إلى السفراء الفلسطينيين في الدول التي ها". االقتصادي صعب جدا عليهم

  .فلسطينيين من العراق لتقديم العون لهم
  2/8/2011، موقع الجئ نت

  
  طائرات االحتالل وزوارقه تقصف أهدافًا في قطاع غزة  .32

ما أسفر عن  ,على هدفين في قطاع غزة بعدة صواريخاً أغار الطيران الحربي اإلسرائيلي فجر: غزة
  .ية بالممتلكاتإصابة شخصين بجراح طفيفة وإلحاق أضرار ماد

قصفت بصاروخين على األقل موقع تدريب يتبع " اباتشي"وقال مراسلنا  إن طائرات مروحية  من نوع 
ما أدى إلى تدمير الموقع، دون أن يبلغ عن وقوع , لكتائب القسام في بلدة بيت الهيا شمال القطاع

غارة جوية على منطقة شنت في وقت سابق " 16اف "فيما كانت  طائرات حربية من نوع  .إصابات
فتحت الزوارق الحربية نيران أسلحتها الثقيلة بكثافة تجاه قوارب و .األنفاق في مدينة رفح جنوب القطاع

ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين ,الصيادين قبالة شاطئ رفح وسط إطالق قنابل مضيئة فوق مراكبهم
ا باتجاه الشاطئ تحسباً من  استهدافهم من الصيادين إال أن حالة من الخوف انتابتهم وجعلتهم يتراجعو

  .جديد من قبل الزوارق
  2/8/2011، وكالة قدس نت

  
   البضائع اإلسرائيلية  لمقاطعةحملة في غزة  .33

اعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية امس في غزة عن انطالق الحملة الشعبية لمقاطعة : غزة
 المواطنين لالعتماد على المنتوجات والبضائع الوطنية البضائع اإلسرائيلية، والتي تدعو من خاللها

وأكد القيادي في المبادرة نبيل دياب خالل مسيرة نظمتها المبادرة وسط مدينة غزة أن . المصنعة محليا
الحملة جزء من المنهجية الكفاحية التي تنتهجها المبادرة في نضالها ضد االحتالل والمتمثلة بالمقاومة 

  .، والتي حققت انتصارات في محافل عديدة، وباتت تشكل إجماعا وطنيا وشعبياالشعبية السلمية
  2/8/2011، الدستور، عّمان

  
   بتهمة االعتداء على مستوطن من العيسويةاًفلسطيني 17اعتقال  .34

 شخصا من 17اعتقال " الشاباك"أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أنها وجهاز األمن اإلسرائيلي العام 
لدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة لالشتباه فيهم باالعتداء على مستوطن يهودي عندما دخل سكان ب
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وتطلب شرطة االحتالل، في هذه األوقات، تمديد اعتقال . العيسوية بسيارته خطأ أواخر الشهر الماضي
  . هذه المجموعة الستكمال التحقيقات معهم

احتجازهم في مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم يذكر أن الشبان المقدسيين تم اعتقالهم و
  . غربي القدس المحتلة" المسكوبية"

  31/7/2011، موقع فلسطين أون الين
  

    للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضانتسهيالتباراك يزعم تقديم  .35
ناسبة شملت ما سماها وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك تسهيالت لم:  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 

  .حلول شهر رمضان المبارك قيوداً مشددةً على وصول المصلين المسلمين إلى المسجد األقصى المبارك
فطبقاً لما أعلنه الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي فإن الوصول إلى المسجد األقصى في رمضان سيقتصر 

 شريطة أن يكونوا من  عاما45ًعلى حملة التصاريح من سكان الضفة الغربية ممن تزيد أعمارهم على 
المتزوجين وممن لهم أطفال، أما من تزيد أعمارهم على الخمسين عاماً فإنه يمكنهم الوصول إلى المسجد 
دون الحصول على تصاريح، في حين يسمح للنساء بالوصول إلى المسجد شريطة أن تكون من هن بين 

 عاماً فإنه يسمح لهن بالوصول 45ق  عاماً من حملة التصاريح ومن لهن أطفال، أما من هن فو45 و30
ولن يسمح لمن هم من سكان قطاع غزة بالوصول إلى المسجد األقصى  .دون الحصول على تصاريح

إنه سيسمح أللفي فلسطيني بأداء الصالة في الحرم القدسي ما : وقال الناطق اإلسرائيلي .ألداء الصالة
  ".دون توضيح معنى هذا القرار"عدا أيام الجمعة 

  2/8/2011، يام، رام اهللاأل
  

   صالة التراويح في رحاب االقصى يؤدون ألف مقدسي 30 .36
أدى نحو ثالثين ألف مصلي من أحياء وقرى مدينة القدس  الليلة الثانية  من شهر رمضان صالة : القدس

العشاء والتراويح في رحاب المسجد األقصى المبارك وسط انتشار مكثف لقوات شرطة االحتالل 
  .ئيلية على مداخل وأبواب البلدة القديمة  وأبواب المسجد األقصىاإلسرا

وأكد الشيخ أبوسنينة إمام وخطيب المسجد األقصى أن عدد المصلين في صالة التراويح في المسجد 
 ألف في الليلة، في حين 20 إلى 10األقصى يختلف عن األعوام الماضية، حيث يتراوح عددهم ما بين 

  .الجمعة بسبب التواجد الكبير من أهل الداخل الفلسطينييزيد العدد في ليلة 
  2/8/2011، وكالة قدس نت

  
   تعويض لعائلة أم وابنتها قتلتهما قوات االحتالل بغزة ينجح بالحصول على فلسطينيحقوقي  مركز .37

 500نجح مركز حقوقي فلسطيني بالتوصل إلى تسوية مع النيابة العسكرية اإلسرائيلية تقضي بدفع : غزة
 ألف دوالر لعائلة أم وابنتها قتلتهما قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل 147 أي ما يعادل/ ألف شيكل

  .الحرب اإلسرائيلية  األخيرة على قطاع غزة 
االثنين، أنه تمكن من ضمان جبر الضرر عن ,وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان اصدر 

 عاماً، 37 عاماً، وماجدة عبد الكريم أبو حجاج 64يم أبو حجاج، ذوي المرحومتين ريه سالمة عبد الكر
عملية الرصاص "من سكان جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، اللتان قتلتهما قوات االحتالل خالل 
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، وذلك عبر تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة ) 2009 يناير 18 - 2008 ديسمبر 27" (المصبوب
  ."تقضي بدفع المبلغ المذكور لعائلة المرحومتين مقابل إنهاء الملفالعسكرية اإلسرائيلية 

  1/8/2011، وكالة قدس نت
  

   الالجئين في لبنانالتضييق على مخيمات :العودةثابت لحق منظمة  .38
األخبار التي تتداول في «، أمس، بياناً أعربت فيه عن قلقها من »ثابث لحق العودة«أصدرت منظمة 

اعي، نقالً عن مصادر لبنانية، حول بند ستناقشه الحكومة اللبنانية، بالجلسة التي وسائل التواصل االجتم
تعقدها اليوم، حول المزيد من التضييق على مخيمات الالجئين، األمـــر الذي لـم تنفه أو تؤكده 

  .»الحكومة اللبنانية
 اتخاذ قرار يقضي المصادر ذكرت بأن التوجه في مجلس الوزراء، ذاهب إلى«وأشار البيان إلى أن 

عدم إدخال أي مواد بيناء » أونروا»بمنع اإلعمار في المخيمات من دون إنذار مسبق، والطلب من الـ
من دون إذن مسبق ومفصل، وإغالق مداخل المخيمات كافة، التي كانت مخصصة للراجلين، وحصر 

  .»الدخول إلى المخيم بمداخل السيارات
  2/8/2011، السفير، بيروت

  
   تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية للتخفيف من االزدحام في تقاطعات الطرقبإستخدامطالبات يقمن ربع أ .39

فداء , رهام ابراهيم طل:  طالبات من جامعة بولتكنيك فلسطين وهنأربع قامت : سندس التلبيشي-الخليل
 مراد أبو بإشراف الدكتور, وأفنان العدم من تخصص هندسة االتصاالت, وعائشة زعرور, أبو شنار

استخدام تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية للتخفيف من االزدحام في »صبيح بتصميم وتنفيذ مشروع باسم 
  .» تقاطعات الطرق

وتحديد االزدحام المروري في تقاطعات الطرق وتحديد , ويتضمن المشروع آلية لمراقبة حركة السير
الواي فاي إلرسال إشارة تنبيه للسائقين القريبين ومن ثم يتم استخدام تكنولوجيا . مستوى هذا االزدحام

  .من المفترقات حالة االزدحام العالي أو المتوسط
وتوفير , وتقليل الحوادث, تبرز أهمية المشروع في تقليل االزدحام في الطرقات وخاصة عند المفترقات

  .الوقت على المواطنين في االنتظار في الشوارع حتى تسلك حركة السير
  1/8/2011، القدسالقدس، 

  
   المفتوحة يصممان برنامجاً محوسباً لمديرية الداخلية في بيت لحمالقدسجامعة طالبان من  .40

منطقة بيت لحم التعليمية برنامجاً محوسباً لمديرية –صمم طالبان من جامعة القدس المفتوحة : بيت لحم
  .ية في بيت لحم الداخلية في بيت لحم خاصاً بأعمال قسم الجمعيات في مديرية الداخل

وصاحبا المشروع هما الطالبان محمود العاوور ونداء العبد المتخصصان في تكنولوجيا المعلومات ، 
  .محمد ذويب. وأشرف عليه د
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ويمتاز هذا البرنامج بأنه يوفر نظام معلومات محوسب ليتم استخدامه في قسم تسجيل الجمعيات غير 
 وذلك باستخدام نظم قواعد البيانات من أجل تسهيل عمل الموظفين الربحية في المديرية ومراقبة عملها،

  .وزيادة الموثوقية وضمان سرية المعلومات وإيجاد بديل للمعامالت الورقية المتكدسة في القسم
  1/8/2011، القدس، القدس

  
  السياحة المحلية في غزة أعلى منها في الضفة الغربية:  الفلسطينيلالحصاءالجهاز المركزي  .41

ظهر تقرير أعده الجهاز المركزي لإلحصاء حول واقع السياحة المحلية والخارجية في األرض أ
الفلسطينية أن السياحة المحلية في غزة أعلى منها في الضفة الغربية، وأن األردن هو المقصد الرئيسي 

  .للرحالت الخارجية، وأن الضفة الغربية أكثر تنفيذا للرحالت الخارجية عبر الزمن
من األسر المقيمة في األراضي الفلسطينية قامت بتنفيذ رحالت % 38 جهاز اإلحصاء أن حوالي وبين

في حين قامت . في قطاع غزة% 45في الضفة الغربية، مقابل % 34، بواقع 2010محلية خالل العام 
من أسر الضفة الغربية، مقابل % 16: من األسر في األرض الفلسطينية برحالت خارجية، منها% 11

  .فقط من أسر قطاع غزة% 2
من األسر الفلسطينية قد قامت برحلة محلية واحدة، مقابل % 43وحول تكرار الرحالت المحلية، فإن 

  . من األسر نفذت ثالث رحالت فأكثر% 34منها نفذت رحلتين اثنتين، في حين أن ما نسبته % 23
 دوالرا 66 دوالرا أمريكيا، بواقع 51غ وأظهر التقرير أن متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة المحلية بل

  . دوالرا في قطاع غزة29في الضفة الغربية، مقابل 
 دوالرا أمريكيا، حيث 1,022وفيما يتعلق بإنفاق األسرة على الرحلة الخارجية، فقد بلغ المتوسط نحو 

تصاالت بواقع  دوالرا أمريكيا، يليها نفقات النقل واال269كان لنفقات التسوق النصيب األكبر بواقع 
  . دوالرا253

  1/8/2011، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
  

   تحرم أطفال القدس من العالج"إسرائيل" .42
تفتقر القدس المحتلة إلى مستشفى عربي حكومي، ويعيش سكانها : محمد حسن وتد -أم الفحم

ت الصحية والطبية الفلسطينيون رهائن لسياسات سلطات االحتالل التي تتعمد حرمانهم من الخدما
  .وتحديدا تلك الموجهة لألطفال والرضع

وتعاني المدينة وقراها ومخيماتها من نقص شديد في العيادات حيث يبلغ تعداد عيادات األمومة والطفولة 
الممولة من قبل وزارة الصحة وصناديق المرضى اإلسرائيلية والتي تقدم العالجات والرعاية الصحية 

  . عيادة، فقط أربع عيادات منها تقدم خدماتها الطبية ألطفال الفلسطينيين29للرضع بالقدس نحو 
وجراء اإلهمال من قبل سلطات االحتالل التي ال تتابع احتياجات المواطنين وال تصرف الميزانيات، 
ونتيجة لنقص الرعاية الصحية ومراكز األمومة والطفولة، فإن أغلب األمهات يتوجهن إلى عيادات 

  .بعة اإلنجاب ورعاية المواليدخاصة لمتا
  حرمان وانتهاك

وتنتهك إسرائيل كدولة احتالل اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
  .1990 ودخلت حيز التنفيذ عام 1989تشرين الثاني /نوفمبر
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ة التي سلبت منها وتقوم أذرع االحتالل ومؤسساته بسحب التأمين الصحي من آالف األسر المقدسي
  . آالف طفل من العالج بسبب لم الشمل10اإلقامة والهويات، كما تمنع 

كما يوجد آالف المواليد الفلسطينيين الذين يولدون بالمستشفيات الخاصة والخيرية وال يحصلون على 
  .يةشهادة ميالد من قبل داخلية االحتالل، بذريعة أن والديهم أو أحدهم ال يحمل الهوية المقدس

  أمراض مزمنة
ويالحظ ارتفاع متواصل في أعداد المراكز الصحية التي تشرف عليها المنظمات والجمعيات والمؤسسات 

  . مركزا وسبعة مستشفيات خاصة غير حكومية30التابعة لوكالة الغوث الدولية، ليصل عددها 
  كارثة صحية

لقدس المحتلة بدون مستشفى عربي من جانبه أشار مدير مركز القدس للتنمية زياد حموري إلى أن ا
 المستشفى الحكومي األردني، وعليه فإن المقدسيين 1985حكومي، بعدما أغلقت سلطات االحتالل عام 

  .يعتمدون باألساس على المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والخيرية في تلقي العالج
 يعيشون كارثة -أغلبهم أطفال-وأكد حموري في حديثه للجزيرة نت أن عشرات آالف الفلسطينيين 

صحية لكونهم يحرمون من التأمين الصحي وبالتالي من أي عالج، بسبب سحب اإلقامة والهوية المقدسية 
  .بذريعة أنهم يقطنون خارج النفوذ والحدود التي رسمها االحتالل

القدس البالغ وفقا للحدود المصطنعة فإن الفلسطينيين بالمخيمات وبمحيط قرى "وأنهى حديثه بالقول 
 ألفا، ليس فقط ال توفر لهم سلطات االحتالل أي رعاية طبية تذكر، بل إن الجدار 150تعدادهم 

  ".العنصري يحول دون تواصلهم مع رام اهللا وبيت لحم لتلقي العالج
  2/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  تدهور األوضاع الصحية بمخيمات لبنان .43

لفلسطينيون المقيمون في المخيمات بلبنان من تدهور مأساوي في يشكو ا: نقوال طعمة -بيروت 
، وارتفاع )أونروا(أوضاعهم الصحية انعكاسا لتراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .تكاليف العالج بشكل ملحوظ
لمخيمات، وليس غريبا لعابر أي مخيم أن يتأكد من انتشار األمراض بسبب سوء البنية التحتية في ا

واحتماالت اختالط المياه اآلسنة بمياه الشرب، وانتشار الحشرات، والنفايات وهو أمر لم يعد خافيا، حيث 
  .تعتمد أونروا سياسة تخفيض النفقات، ومن تقنياتها البحث عن مستشفيات أقل كلفة، وأدوية أقل ثمنا

ب شؤون الالجئين في حركة حماس وتعقيبا على المشكلة الصحية لالجئين قال ياسر عزام مسؤول مكت
المشكلة الصحية كبرت في المخيمات أكثر مما سبق ألن أونروا كانت تغطي "بلبنان للجزيرة نت، إن 

ولكن في اتفاق أوسلو تحول الموضوع إلى % 100ا إلى الوضع الصحي بنسبة عالية وصلت أحيان
رعاية الفلسطينيين داخل فلسطين، ومحاولة تلزيم الالجئين الفلسطينيين إما إلى السلطة، أو إلى الدول 

  ". التي هم فيها، أدى إلى أن تخفض أونروا كل التقديمات، ومنها التقديمات الصحية
  مخاطر صحية

. عدم استقبال أناس في المستشفيات حتى لو جاؤوا في حاالت طارئة"ولفت إلى مخاطر صحية مثل 
من كامل نفقات العالج، وكل معمر فوق الستين مصاب بالسرطان ال % 30كذلك توقفت التغطية عند الـ

  ".يعالجونه
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حيث انفجر الموضوع الصحي بطريقة سيئة "ووصف هذه الوقائع بالمؤسفة والمعيبة منذ خمسة أشهر 
 لم ترد على مطالبتنا برفع التغطية الصحية، وعندما وقعت الحوادث الثالثة المذكورة قبلت ألن أونروا

فلماذا لم %. 50مع وعد الرفع إلى % 40فقط من نفقات العالج ليصل الغطاء إلى % 10أونروا بزيادة 
  ".ترفع التغطية قبل وقوع األحداث طالما كان ذلك ممكنا؟

 أحمد عثمان المشكالت الخطيرة التي يواجهها الفلسطينيون إلى ارتفاع ويعزو الكاتب الصحفي الفلسطيني
تكاليف العالج، والخدمات الصحية فى لبنان، وتقليص الخدمات الصحية التى تقدمها أونروا وتدنى 

  .مستواها، ولعدم استفادة الفلسطينى من تسهيالت الضمان الصحي اللبناني
 صحية داخل المخيمات على شكل عيادات صحية لتوفر وتقيم أونروا خمسة وعشرين مركزا ونقطة

  .الخدمات العالجية  للفلسطينيين
 12 شخصاً توزعوا على 967اشتملت على عينة عشوائية قوامها " منظمة شاهد"وأظهرت دراسة لـ

عن من أفراد العينة يترددون على عيادات أونروا لكنهم غير راضين % 60مخيماً وتجمعاً فلسطينياً، أن 
  .مستوى الخدمات التي تقدمها

  مستوى الخدمات
المشكلة تقع عند غياب كثيرٍ من األدوية المطلوبة، وهذا ما تؤكده األرقام، إذ إن أكثر "ويوضح عثمان أن 

من المرضى %) 41(يشترون األدوية على نفقتهم الخاصة فيما ينال %) 59(من نصف المرضى 
  ".حصتهم الدوائية دائماً من أونروا

هذا ما حصل فى "وإذا ما تعاقدت أونروا مع مستشفيات فإن مستواها يكون متدنيا، ويوضح عثمان أن 
منطقة طرابلس عندما فسخت أونروا عقدها مع المستشفى اإلسالمي، فأدى ذلك إلى وفاة خمسة  

  ". معهاأشخاص دفعة واحدة فى فترة شهر نتيجة اإلهمال الطبي مع المستشفى الجديدة التي تم التعاقد
من جهته أوضح المكتب اإلعالمي في أونروا أن األزمة المالية التي مرت بها المنظمة منعتها من 
تحسين تقديماتها، موضحا للجزيرة نت أن المنظمة تحاول تأمين دعم إضافي، مضيفا أنه تمت مضاعفة 

  .ميزانية االستشفاء
 15زيادة التعاقد مع المستشفيات من كما تحدث المكتب عن زيادات أخرى منها على سبيل المثال 

وازداد عدد % 40إلى % 30ورفع تغطية النفقات من . 2011 عام 37 إلى 2009مستشفى عام 
  .2009عن عام % 38المرضى المستفيدين بنسبة 

  2/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  !"التاريخ"فيلم يطرق "..فلسطينيو األردن إلى أين؟" .44
عتماد على آراء مسبقة، يتصدى المخرج األردني خليل قاموق، في فيلمه الوثائقي بتمويل ذاتي ودون اال

لواحدة من القضايا الحساسة، عبر طرحه أسئلة الوطن والبديل والهوية " فلسطينيو األردن إلى أين؟"
يم الفلسطينية، ومعاناة الالجئين في المخيمات، على عدد من المسؤولين وأصحاب الرأي في األردن، وتقد

  . أجوبتهم في السياق التاريخي للصراع مع الصهيونية
  ورافق قاموق من خالل عمله كمصور صحفي، عدداً من الوفود األجنبية التي زارت مخيمي البقعة 
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والوحدات لالجئين الفلسطينيين باألردن، وكان يعجب من تضارب األرقام والتباسها حول عدد الالجئين 
  . ن أبناء غزة باألردنوالنازحين وحملة الوثائق م

  1/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  إنذار أمني لدحالن ممنوع التصريحات السياسية واإلعالمية من االراضي األردنية : اخبار بلدنا .45
 علم موقع أخبار بلدنا بأن القيادي الفلسطيني الطريد محمد دحالن قد أسـتدعي فـي                -خاص وحصري   

دائرة أمنية حساسة، وأفهم من قبل أحد الـضباط فيهـا أن األردن لـيس               وقت مبكر من اليوم االحد الى       
ساحة صراعات فلسطينية، وأنه مرحب به بأي صفة إذا كان يريد اإلستقرار والعيش بـسالم، أمـا إذا                  
كانت إقامته في األردن طابعها عدائي وثأري للسلطة الفلـسطينية، وبعـض المجموعـات الفلـسطينية                

لرسمية تؤكد لدحالن أنه اختار الوجهة الخطأ، وأن عمان تـرى فـي اإلسـتقرار               السياسية، فإن عمان ا   
السياسي واألمني الذي تعيشه دافعا لعدم غض النظر منذ اآلن وصاعدا عن أي نشاط مريـب، ومـشبوه      

  .ألي قيادي فلسطيني يأتي الى عمان
بلة مدير الجهاز األمني الذي تم      معلومات موقع اخبار بلدنا تشير بان دحالن قد أفهم الضابط أنه يريد مقا            

متعذر، ألنـه   ) الباشا(إبالغه الرسالة داخله، إال أن الضابط أبلغ دحالن، أن اللقاء في الوقت الحالي مع               
مشغول بجدول إرتباطات متالحقة، قبل أن يرد على كالم دحالن بأنه يملك وثائق مهمة ويريد أن يسلمها                 

  .، وسينظر األخير بطلبه)االباش(لألردن، بأنه بوسعه طلب لقاء 
31/7/2011، خبار بلدناموقع أ  

 
  دحالن بتسجيل صوتي يهدد فيه بتفجير منزل عباس في عمان مواجهة  :أخبار بلدنا .46

علم موقع أخبار بلدنا بأن السلطات األمنية األردنية قد واجهت القيادي الفلسطيني محمد دحـالن خـالل                 
م األحد الماضي، بتسجيالت صوتية له، وهو يتحدث مع ساسـة           إستجوابه في مقر أمني بالغ األهمية يو      

وأمنيين وإعالميين أردنيين، إلشعال مخطط قذر يستهدف السلطة الوطنية الفلـسطينية، إال أن الجهـاز               
األمني رأى في هذا المخطط خرقا لألمن القومي األردني، وإستصغارا من دحالن لهيبة السيادة الوطنية               

لتسجيالت بأن دحالن كان يريد أن يعتدي بقنابل على مقر إقامـة رئـيس الـسلطة                األردنية، إذ كشفت ا   
محمود عباس في ضاحية أم أذينة، والطلب من أنصار حركة فـتح فـي الجامعـات األردنيـة تنظـيم                    
مظاهرات منددة بعباس، كما أنه خطط لتنفيذ عمليات إغتيال سياسي على األرض األردنيـة، إذ عـرف                 

د أن يستهدفهم باإلغتيال أحد أبناء الرئيس الفلسطيني الـذي يـزور األردن بـشكل               ممن كان دحالن يري   
   .متكرر

وفي التفاصيل الحصرية الواردة لموقع اخبار بلدنا ان دحالن خالل إستجوابه أمنيا، أبلغ محققيه أنه كان                
نـه كـان    في لحظة غضب وهو يقوم بتلك اإلتصاالت، معتبرا أنه كان على األراضي الفلـسطينية، وأ              

يستطيع من خالل أنصاره توجيه رسائل قاسية جدا لعباس، ومن داخل مكتبه ومنزله في رام اهللا، لكنه لم                  
يقم بأي عمل، معيدا التأكيد أن ما تفوه به خالل التسجيالت لم يكن أكثر دردشات مع مسؤولين تـابعين                   

  .تحدي ومناكفة من عباس وأتباعهله، يبلغهم فيه أن يستطيع أن يفعل كذا وكذا إذا كانت القصة، قصة 
دحالن سئل أيضا خالل التحقيق معه، عن ظروف عالقته وصلته بمسؤول أمني أردني سـابق، وحجـم                 
العالقة، وعن أسباب قيامه بزيارة خاصة الى منزله بعد ساعات قليلة من وصـوله الـى األردن يـوم                   
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ية، إذ جرى إفهام دحالن مـن خـالل         الخميس الماضي، هربا من مطاردة لة رتبتها أجهزة أمن فلسطين         
  ضابط أردني محترف ومرموق أنه إذا كان يعتقد أن أي مسؤول سابق أو حالي يمكن أن يعينـه علـى                    
تقزيم هيبة وسيادة األردن، فإن هذا األمر لن يمر مرور الكرام ال بالنسبة لدحالن، وال للمسؤول مهمـا                  

  .ضى، وأن عمان ليست غزة، ولن تكونعلت درجته، وأن البلد ال يمكن أن يكون ساحة فو
2/8/2011، خبار بلدناموقع أ  

  
  اقتراح قانون يتعلق بتحديد الحدود البحريةتقر  النيابية األشغاللجنة : لبنان .47

وبالتالي يكون لبنان قد انـضم،      .  النيابية اقتراح قانون يتعلق بتحديد الحدود البحرية       األشغال لجنة   أقرت
 قد سبقته لـسبع     "إسرائيل" نحو االستفادة من ثروته النفطية والغازية، وان كانت          ولو متأخراً، الى السباق   

  . التنقيب في البحر المتوسطأعمالسنوات في 
2/8/2011، السفير، بيروت  

  
  نصر اهللا انفجار الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف ":الجريدة" .48

لذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقـة         بأن التفجير ا  ” الجريدة“أبلغت مصادر خاصة    : القدس
  .نصر اهللالرويس يوم الجمعة الماضي، كان يستهدف أمين عام حزب اهللا السيد حسن 

وأوضحت المصادر أن معلومات وصلت الى إسرائيل تفيد بأن نصراهللا سيعقد لقاء مع بعـض قيـاديي                 
  .المنطقة، فقامت فرقة خاصة بتدبير التفجيرالحزب واألسير المحرر سمير القنطار، الذي يقيم في تلك 

غير أن المصادر لم تتمكن من التأكد ما إذا كان نصراهللا قد أصيب في االنفجار، مرجحة إصابة عدد من                   
قياديي الحزب، وربما أحد القياديين الذي حّل مكان القائد العسكري عماد مغنية، وهو مصطفى بدر الدين                

  .اصة بلبنانالمطلوب للمحكمة الدولية الخ
أصدر بياناً أكد فيه أن الحـادث هـو         ” حزب اهللا “وال تزال الشائعات بشأن االنفجار في التداول رغم ان          

  .إصاباتعبارة عن انفجار قارورة غاز، وأنه لم تقع أي 
2/8/2011، الجريدة، الكويت  

  
   فلسطينية المستقلةالدولة اللبنانية باالعتراف بالدولة ال يطالب "تجّمع المهنيين الفلسطينيين" .49

حق العمل يـساوي الحـق      "، مؤتمره الثاني، تحت شعار      "التجمع الديموقراطي للمهنيين الفسطينيين   "عقد  
  ".، وذلك في مركز توفيق طبارة"بالحياة

وتحدث عضو مجلس نقابة اطباء لبنان، مسؤول قطاع االطباء في الحزب التقدمي االشتراكي الـدكتور               
بنانيون بمؤسساتهم الشرعية وقواهم الحية، مدعوون الى تشجيع العمـل النقـابي            الل"هشام غريزي، فقال    

  ".الفلسطيني واقرار التشريعات الالزمة
وطالب عضو قيادة الجبهة الديموقراطية علي فيصل، الدولة اللبنانية بـاالعتراف بالدولـة الفلـسطينية               

  . لنضال الشعب الفلسطينيالمستقلة وعاصمتها القدس، معتبراً ان هذه الخطوة تشكل دعماً
مع اطاللة شهر آب يكون قد مضى عام على التعديالت التي اقرها البرلمـان اللبنـاني،                : "واضاف قائالً 

  .دون ان نلمس تغييراً في وضع الفلسطينيين
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كما تحدث امين عام اتحاد المحامين العرب عمر الزين فأكد ضرورة تشريع حـق العمـال والمهنيـين                  
  .العمل بحريةالفلسطينيين ب

2/8/2011، المستقبل، بيروت  
  

  فلسطيندولة بدء اإلعداد للتوجه لألمم المتحدة لالعتراف بيجتمع ل" وزاري مبادرة السالم" .50
 نبيل العربي على رأس وفد من الجامعة .يصل األمين العام للجامعة العربية د: مراد فتحي - القاهرة

جتماع الوزاري للجنة مبادرة السالم العربية برئاسة قطر في اليوم الثالثاء إلى الدوحة للمشاركة في اال
 67إطار اإلعداد للتوجه العربي لألمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 

وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين . وعاصمتها القدس
ضع نصوص وسياقات لكيفية التحرك على المستوى الدولي واألمم المتحدة فيما يخص إن اللجنة ستقر و

 إلى أن األمين العام للجامعة وضع مجموعة من االقتراحات طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، مشيراً
  .والنصوص التي ستعرض في هذا االجتماع، باإلضافة إلى ما سيتقدم به الوفد الفلسطيني

  2/8/2011 الشرق، الدوحة،
  

  غزة خط الدفاع األول عن األمن القومي المصري والعربي: اهللافي رام السفير المصري  .51
 اعتبر السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان ما حدث في العريش يثبت أن هناك :رام اهللا

دة وتحتاج إلى جهد التحديات والتهديدات واح"تكامل ما بين األمن القومي المصري والفلسطيني، وقال 
  وأوضح."مشترك لمواجهتها، فقطاع غزة يعتبر خط الدفاع األول عن األمن القومي المصري والعربي

عثمان أن مسألة ضبط الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومصر تعد احد أوجه الجهد المشترك لحفظ 
  .األمن القومي المصري والفلسطيني

  1/8/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
  

  الألونرو دينارتبرع بمليوني يلعراق ا .52
  . تسلمت وكالة األونروا تبرعاً من الحكومة العراقية قيمته مليوني دينار لدعم برامجها الرئيسية
  1/8/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  "سرائيلإ"يران بدل إفي القاهرة يحذر من توجيه العداء العربي نحو   إسالميمؤتمر عربي .53

، "المؤتمر التأسيسي للتجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة" االسبوع الماضي انطلق في القاهرة،
هي الخيار الوحيد للتحرير في سياق المواجهة الشعبية "وسط تأكيدات من غالبية المشاركين أن المقاومة 

ليات وأجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة توحد القوى السياسية واألحزاب والفعا·"الشاملة
لتحصينها ومواجهة جميع الضغوط وإسقاط "والمجتمع األهلي جنبا إلى جنب مع الثورات العربية 

  : إلى التأكيد على ما يلي المؤتمروخلص. "السياسات االستعمارية
  . أن العدو الصهيوني هو العدو األساسي لألمة العربية واإلسالمية-
لألمة بما يحتم االلتزام باسترجاع كامل التراب الفلسطيني  أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية -

  .من النهر إلى البحر
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 يرفض المشاركون أي تسوية سياسية مع العدو الصهيوني، كما يرفضون المفاوضات العبثية التي -
  .تنتقص من الحق المشروع للشعب العربي في فلسطين

استراتيجي قادر على هزيمة المحتل واسترجاع  أكد الحضور دعمهم لمشروع الجهاد والمقاومة كخيار -
  .الحقوق ، والحفاظ على ثوابت الشعب العربي في فلسطين

 أكد المؤتمر على دعم مقاومة الشعب العراقي في مواجهة االحتالل األمريكي ومحاوالت تفتيت -
  .العراق أرضاً وشعباً

البة بالعدالة والمشاركة السياسية في  أكد الحضور دعمهم للثورات العربية والتحركات الشعبية للمط-
مواجهة أنظمة االستبداد والقمع، محذرين في الوقت نفسه من محاوالت الوصاية األمريكية والغربية 
لاللتفاف على هذه الثورات وحرفها إلى مسار الفتنة واالنقسامات، فأميركا كانت وما زالت الداعم األكبر 

  .المنطقةللعدو الصهيوني في جرائمه ضد شعوب 
 إن المؤتمر إذ يدين ويستنكر التدخل األجنبي في المنطقة العربية وشؤونها الداخلية، يدعو للتصدي -

  .ألي محاولة أجنبية لخلق بدائل لهذه الثورات الشعبية
  يحذر المؤتمرون من التدخل األجنبي إلجهاض منجزات ثورتي مصر وتونس اللتين شهدتا نقلة -

 كما يدين التدخل السافر .األداء على طريق التأسيس للدولة الوطنية الحرة المستقلةنوعية في الممارسة و
للقوى االستعمارية الغربية في ليبيا واليمن والبحرين وغيرها وصوالً إلى اإلمعان باستغالل الحراك 

  .الشعبي في سوريا الستهدافها باعتبارها معقل الممانعة، مشدداً على أهمية الحوار الوطني
 يحذر المؤتمر من المحاوالت االستعمارية الستبدال العداء للعدو الصهيوني بالعداء للجمهورية -

اإلسالمية في إيران وذلك في إطار إضعاف جبهة الممانعة الداعمة للمقاومة الفلسطينية والعربية 
  .ومشروع المقاومة والجهاد

  1/8/2011، المجد، األردن
  

  أحداث ذكرى يوم النكبةبليست مذنبة " إسرائيل: "كي مون .54
" إسرائيل"اإلسرائيلية إن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أنكر أن تكون             » معاريف«قالت صحيفة   

وبـخ  » سرية«مسؤولة عن استشهاد عشرة فلسطينيين في يوم ذكرى النكبة قبل شهرين، وذلك في برقية               
  . بها أحد موظفي المنظمة الدولية الكبار

اإلسرائيلية تقول في عددها الصادر اليوم إنه بعد شهرين من أحداث ذكرى يوم             » معاريف«لكن صحيفة   
النكبة األخير والذي استشهد فيه عشرة فلسطينيين حاولوا اجتياز الحدود، فإن األمم المتحدة على لـسان                

تهام هذا األخيـر    أمينها العام تعلن الندم، حيث وبخ بان كي مون بشده مبعوثه إلى لبنان مايكل وليامز ال               
بالمسؤولية عن قتل الفلسطينيين الذين حاولوا اجتياز الحدود في ذكرى النكبة وفق تقرير رفعه              " إسرائيل"

  .وليامز إلى منظمته الدولية
لصالح لبنان في التقريـر     » التحيز الخطير «إن الساسة اإلسرائيليين غضبوا جداً من       » معاريف«وتقول  

ث يوم النكبة، مشيرة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية أصرت طـوال الوقـت             الذي صاغه وليامز، عن أحدا    
على أن جنود الجيش اللبناني هم الذين أطلقوا النار دون تمييز نحو الفلسطينيين الذين حـاولوا اجتيـاز                  
الجدار الحدودي، بينما جنود الجيش اإلسرائيلي بالذات أطلقوا النار في الهواء ونحو األقدام فقط، وذلـك                

  .بتقريره" إسرائيل"الفاً للمسؤولية التي ألقاها وليامز على خ
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وتروي الصحيفة أنه في أعقاب تقرير وليامز، أمر وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمـان كبـار                
كما بعث السفير اإلسرائيلي إلى األمـم المتحـدة، رون          . رجاالت وزارته بقطع الصلة بالمبعوث األممي     

احتجاج إلى مجلس األمن الدولي على الشكل الذي عرضت فيه إسرائيل فـي تقريـر               بروشاور، برسالة   
  . وليامز

وتضيف الصحيفة وعندها وصلت البرقية السرية إلى تل أبيب، والتي تُبين أن األمين العام بان كي مون                 
 علـى   غضب جداً على وليامز الذي تحدث عن استخدام مبالغ فيه للقوة، من جانب إسرائيل في الحدث               «

األمم المتحدة مـا    «ووبخت محافل رفيعة المستوى في األمم المتحدة وليامز على أن           . »مختلف تعبيراته 
  .، على حد تعبير البرقية»كان ينبغي لها أن تطلق أقواالً كهذه

وتوبيخ األمين العام بان، عـدل المبعـوث األممـي          " إسرائيل"أنه في أعقاب احتجاج     » معاريف«وتؤكد  
  . سائلهوليامز من و

  30/7/2011، موقع الجئ نت
  

   باليمين األوروبي "إسرائيل" يعيد الجدل حول عالقة أوسلومنفذ مجزرة : تقرير .55
 شخصاً في العاصمة النرويجيـة األسـبوع        76يبدو أن سفاح أوسلو، أندرس بريفيك، الذي قتل         : )سما(

وروبي وإسـرائيل والوقـوف فـي       الماضي، قد أعاد بجريمته تسليط الضوء على العالقة بين اليمين األ          
  »محاولة أسلمة أوروبا«مواجهة 

، عـن   »در شبيغل «اإلسرائيلية، أمس، ما أوردته زميلتها األلمانية       » يديعوت أحرونوت «تناولت صحيفة   
وكتبـت الـصحيفة    . القيم التي جمعت السفاح النرويجي، أندرس بريفيك، بعناصر اليمـين اإلسـرائيلي           

حاولت مالحقة مصادر العالقة المتوطدة، والتي ساهم فيها، من جملة مـن            » لدر شبيغ «اإلسرائيلية أن   
، وذلك خالل سلسلة لقاءات أجراها مـع عناصـر مـن            )الليكود(ساهموا، الوزير اإلسرائيلي أيوب قرا      

  .اليمين المتطرف في أوروبا
ي اجتمع مع قرا    النمساوي، هاينز كريستيان شتراخا، الذ    » األحرار«عن زعيم حزب    » درشبيغل«ونقلت  

نشهد في اآلونة األخيرة ثورات كبيرة في الشرق األوسط، لكننا لسنا واثقين من أن              «العام الماضي، قوله    
مصالح أخرى تقف وراءها، وأنه في النهاية سنرى ثيوقراطيات إسالمية تحيط بإسرائيل، وفي الـساحة               

إسرائيل تقف في جبهة الصراع ضـد       «لتصريحاته، فإن   » در شبيغل «وبحسب تحليل   . »الخلفية ألوروبا 
  .»محاولة أسلمة أوروبا

، إليعـزر كـوهين،     »إسرائيل بيتنا «كذلك تناولت األسبوعية األلمانية عضو الكنيست السابق من حزب          
  .حيث ألقى خطاباً العام الماضي في لقاء مع زعيم اليمين المتطرف الهولندي، هيرت ويلدرز، في برلين

السياسيين اليمينيين في أوروبا أكثر حـساسية للمخـاطر التـي تواجههـا             «ن  ونقلت عن كوهين قوله إ    
نأمـل أن   .. إنهم يتحدثون بنفس اللغة التي يتحدث بها الليكود وأحزاب يمين أخرى          «وأضاف  . »إسرائيل

  .»ينتصر اليمين في أوروبا
ـ           » يديعوت أحرونوت «أما   زاب اليمـين   فأشارت إلى أن العالقات بين عناصر سياسـية إسـرائيلية وأح

المتطرف تقوم على مبادئ مركبة، حيث إن كثيرين ينظرون إلى حزب األحرار النمسوي ونظرائه فـي                
ونقل عن محللين محليين قولهم إن الغطـاء الـذي          . »النيونازية«أوروبا على أنها خطوة صغيرة تسبق       
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األوسط ليس أكثـر مـن      يوفره قادة الحزب إلسرائيل وتغيير آرائهم العلنية بشأن ما يحصل في الشرق             
  .محاولة لتثبيت مكانتهم في مجال السياسة الخارجية

ال نريد أن نتحول إلى مجتمع إسالمي، والسياسيون في أوروبا يتجـاهلون فـي              «ونُقل عن شتراخا قوله     
نريـد اآلن أن نمنـع أسـلمة        ... العقود األخيرة المشكلة الديموغرافية التي تنشأ بسبب الهجرة اإلسالمية        

  .»باأورو
وتابعت الصحيفة إن العالقة مع إسرائيل قد أسسها ويلدرز الذي زار البالد عدة مـرات فـي الـسنوات                   

در «وبحـسب   . األخيرة، ومنذ ذلك الحين أجريت لقاءات كثيرة بين ناشطي اليمين في إسرائيل وأوروبا            
ئيلية التـي حـضرت     فإن هذا التعاون ليس مفاجئاً، وخاصة بالنظر إلى هوية العناصر اإلسـرا           » شبيغل
  .اللقاءات

جديدة تنظر إلى إسرائيل على أنها      » قارية«فإن اإلسرائيليين يأملون تأسيس حركة      » در شبيغل «وبحسب  
قلعة متقدمة مهمة في مواجهة التأثير المتصاعد للعرب، فيما شعبية شتراخا المتزايدة تعزز رأيهـم بـأن                 

  .الحديث عن مراهنة استراتيجية صائب
هذا بيتنا، وال   : إسرائيل تقول «و مجلس بلدية فيينا عن حزب األحرار، دافيد لزر، قوله إن            ونقل عن عض  

  .»يمكن أن نفتح الحدود ونسمح باالنتقال الحر مثلما حصل في أوروبا
ويضيف إن هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل إسرائيل تعتمد أكثر على أحزاب اليمين في أوروبـا، ال                  

  .على أحزاب اليسار
  2/8/2011، الخبار، بيروتا

  
   حماس وفتح على الدولة والنضال الشعبي قّرب المصالحةاتفاق: لبرغوثيامصطفى  .56

قال مصطفى البرغوثي أحد أبرز قادة العمل الشعبي فـي فلـسطين أن اتفـاق               :  محمد يونس  -رام اهللا   
 الـشعبي جعـل     ، وعلى اعتماد النضال   67على إقامة دولة مستقلة على حدود عام        » حماس«?و» فتح«

وقال البرغوثي الذي لعب دوراً مركزياً في الوساطة بـين الحـركتين إن التـدخالت               . المصالحة ممكنة 
  .الخارجية هي العائق األكبر أمام إتمام المصالحة

 في المئة   90بعض القوى السياسية التي قال إنها تنفق أكثر من          » الحياة«وانتقد البرغوثي في حديث الى      
وقال إن من المعيب االنـشغال فـي        .  الصراع الداخلي بدالً من توجيهها نحو االحتالل       من طاقتها على  

واعتبر السلطة أداة في خدمة مشروع التحـرر الـوطني،          . تقاسم المناصب بدالً من العمل ضد االحتالل      
  .وأنها قد تنهار في سياق هذا المشروع

  وجعل هذا االتفاق ممكناً؟أنت لعبت دوراً مهماً في اتفاق المصالحة، ما الذي تغير 
 عوامل عدة لعبت دوراً في اتفاق المصالحة، من أهمها النهوض الشعبي الفلسطيني الذي طالب بإنهاء                -

االنعكاس األول للربيع العربي على فلسطين كان الحراك الشعبي الواسـع، المطالـب بإنهـاء               . االنقسام
قتها بالجمهور مرتبطة بمدى إيجابيتها فـي إنهـاء         وهذا أمر جعل القوى المختلفة تفهم أن عال       . االنقسام

  .االنقسام، وإتمام الوحدة، وأن استمرار االنقسام يكلفها غالياً
واإلخـوة  . العامل الثاني كان التحول في مصر، الذي قدم لنا حاضنة عربية متينة إلسـناد المـصالحة               

ية وإسرائيلية هائلة لعدم استكمال     المصريون كانوا صريحين معنا عندما قالوا إنهم تعرضوا لضغوط دول         
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واستقاللية الموقف المصري وقوته بعد الثورة كانت من العوامـل التـي   . لكن مصر صمدت . المصالحة
  .ساعدت على حماية اتفاق المصالحة

العامل الثالث هو اإلدراك الجمعي باستحالة الوصول إلى أي نتيجة من المفاوضات، وأن هـذا الطريـق                 
القناعة التي ترسخّت لدى جميع القوى بأننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلـة صـراع                 . مغلق بالكامل 

  .وإذا كنا كذلك، فنحن بأمس الحاجة إلى وحدة الصف. وكفاح
على رغم التردد في تطبيق االتفاق، لن يستقيم حالنا، ولن نستطيع أن نجعل نضالنا كافياً، إال إذا تبلـور                   

ة للشعب الفلسطيني، وقد وفر االتفاق القاعدة لـذلك مـن خـالل منظمـة               نتيجة االتفاق قيام قيادة موحد    
  .التحرير، وثانياً عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني

ما دمنا لسنا فـي مرحلـة       . وبرأيي فإن الشعب مستاء من االنقسام، واآلن مستاء من عدم تطبيق االتفاق           
  :هذا لن يتغير إال بأربعة عواملحل، لن يتم إنهاء لالحتالل إال بتغيير ميزان القوى، و

يجب أن تعمل اللجنة الموقتة لقيادة منظمة التحرير كقيادة موقتـة بانـضمام             :  استعادة الوحدة الوطنية   -
  .جميع القوى إليها، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني

  . المقاومة الشعبية-
  . حركة التضامن الدولي والعقوبات على إسرائيل-
ر السياسة االقتصادية بحيث نركز على صمود الناس وثباتهم بخاصة في المناطق المهـددة مثـل                 تغيي -

  .القدس والخليل ومناطق الجدار
  المصالحة غير ممكنة من دون برنامج سياسي مشترك، ما هو األساس السياسي للمصالحة؟

ن له مغزى كبير ألنه لـم       اتفاق المصالحة كا  .  الطرفان، فتح وحماس، اقتربا نحو قاسم وطني مشترك        -
  :يكن مجرد توقيع اتفاق، ما أعلن في القاهرة مثل مجموعة تطورات مهمة

  .67عام ) يونيو( تبني برنامج سياسي موحد، وهو إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران -
فـاق علـى     تم التوافق الفلسطيني على شكل نضالي مشترك، وهذه سابقة لم تحدث منذ عقـود، باالت               -

المقاومة الشعبية، وااللتزام بهذا الشكل في هذه المرحلة، وااللتزام بأن أي عمل كفاحي أو سياسي يجـب                 
  .وهنا، وحدنا البرنامج السياسي والعمل الكفاحي. أن يخضع لقرارات القيادة المشتركة في المرحلة المقبلة

ك من يتحدث باسم الشعب الفلسطيني فـي         األمر الثالث نوع من التفويض، بحيث يعرف العالم أن هنا          -
  .ال يوجد من يمثل الفلسطينيين: المحافل الدولية كافة، وبالتالي سحبت من يد نتانياهو كل حججه القائلة

 هذا االتفاق، إن جرى تطبيقه، سيوفر األجواء إلزالة عناصر التوتر الداخلي، وإنهاء الحالة التي كانت                -
 في المئة من طاقتها على الصراع الداخلي بدل توجيههـا           90قوى أكثر من    قائمة والتي بموجبها تنفق ال    

  .نحو االحتالل
  ما هي العقبات التي تعترض تطبيق االتفاق؟

 توجد عقبات كثيرة، لكن أهم عقبة هي الرفض اإلسرائيلي واألميركي لالتفاق، والضغط الذي يمارس               -
. ه اآلن معركة كسر عظـم مـع إسـرائيل         نحن نواج : ودعني أكن صريحاً  . من أطراف خارجية ضده   

إسرائيل تعتبر نفسها في مرحلة من مراحل تطبيق المشروع الصهيوني، مرحلة تلي تهويد أراضي عـام                
، وترى أنها اآلن في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية، بمعنى تـصفية            67، وجزء مهم من أراضي      48

لعودة، وتحويل فكرة الدولة الى غيتوات ومعـازل        عناصرها األساسية، وتحديداً القدس والالجئين وحق ا      
هـذا  .  في المئة من مساحة الضفة، وجعلنا عبيداً في سجون ضمن نظام تمييز عنصري40على أقل من   
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هو المشروع الصهيوني اليوم، ووجود حكومة مثل حكومة نتانيـاهو، حكومـة مـستوطنين وتطـرف،          
لقد وصـلت   . ني أنهم دخلوا في معركة كسر عظم معنا       ووقاحة نتانياهو في التعبير عن هذه األهداف تع       

والوقاحة في  . وقاحتهم حد تجنيد حكومات في الخارج للقيام بالعمل في المهمات القذرة نيابة عن إسرائيل             
أبناء أوروبـا يتعرضـون اليـوم للتمييـز         . تصدير االحتالل والحصار والتمييز العنصري في أوروبا      

أنا أعتبر أن إسرائيل دخلت     . ائرات إذا قالوا إنهم يأتون إلى فلسطين      العنصري، ويمنعون من ركوب الط    
إما أن ينجح المشروع الوطني الفلسطيني في كسر االحتالل         : في معركة كسر عظم، وال مجال للمساومة      

لم يعد هناك أي أفق إلطالق المفاوضات، وعملياً فشل مـشروع أوسـلو             . وأنا واثق بأنه سينجح   . أو ال 
  .ذا يستدعي منا استراتيجية موحدةبالكامل، وه

نحن اليوم في حاجـة أن نـشكل جبهـة    . من المعيب أن يكون الخالف اآلن على مناصب وعلى مراكز         
والمسألة . وطنية موحدة، أن نوحد كل قوانا كي نستطيع أن نكسر المشروع اإلسرائيلي في هذه المرحلة              

 أن يتراخي في موضوع الالجئين، وهذا خطـأ         مثالً بعضنا ظن أنه يستطيع    . نكون أو ال نكون   : أصبحت
ليس لدى  . كبير، إذ سرعان ما تبين لنا بأن من يتراخى هنا عليه أن يتراخى في القدس وفي سيادة الدولة                 

ونحن . إسرائيل ما تقدمه، وال يمكن تغير الوضع إال عبر تغيير موازين القوى، والتي أهم أسسها الوحدة               
  .ع لتطبيق اتفاق المصالحةبحاجة إلى ضغط شعبي جديد يدف

يبدو اتفاق المصالحة اتفاق إعالن مبادئ، وهذا يعني أن العملية طويلة ومعقدة، كيف نوحد أجهزة األمن،                
  كيف نعيد توحيد الوزارات؟؟

لكن إذا أدركنا الواقع الحقيقـي،      .  كل هذا يبدو معقداً جداً إذا نظرنا إلى األمر على أنه توحيد سلطات             -
لسلطات تحت االحتالل، وأن ما يجب أن ننشغل فيه ليس تقاسم السلطات إنما كيف ننـشغل                وهو أن كل ا   

األهم من السلطة هي حركـة التحـرر الـوطني والنـضال الـوطني              . في مهمة حركة التحرر الوطني    
بعض من ظنوا أن علينا أن نصفي دور المنظمة لمصلحة السلطة، اعتقـاداً مـنهم بقـرب                 . الفلسطيني

السلطة تخضع لالحتالل، وغزة أيضاً تخضع لالحتالل من        . دولة، اتضح لهم أن هذا وهم     الحصول على   
يجـب النظـر إلـى الـسلطة        . خالل الحصار الجوي والبري والبحري والتوغالت اليومية في القطاع        

إذا جرى  . باعتبارها أداة تقنية لخدمة حركة التحرر، ال أن تكون حركة التحرر الوطني في خدمة السلطة              
  .ني هذا المفهوم فلن يكون هناك صعوبة في حل مختلف الملفاتتب

أو ) سـبتمبر (أنت من قادة العمل الشعبي في فلسطين، هل ترى فرصة النتفاضة شعبية مقبلة في أيلول                
  .بعده

اليوم هناك ربيع فلسطيني اسمه مقاومـة       .  الجميع يتحدث عن الربيع العربي، وهو وصل إلى فلسطين         -
هي في مرحة التشكل، بـدأت      . يجاً إلى انتفاضة شعبية جماهيرية سلمية ضد االحتالل       شعبية تتحول تدر  

قبل ثماني سنوات، حينما بدأنا حركة المقاومة الشعبية ضد جدار الفصل العنصري، وأنا أذكر أن البعض                
د به،  اليوم الكل يشي  . كان يستخف في تلك الفترة بهذا الشكل من النضال، ويعتبر أنه أضعف من أن يؤثر              

من حقنا  . وأن يشكل النضال الرئيس للشعب الفلسطيني     . ونأمل في أن يشارك الكل به، ليس فقط يشيد به         
أن نناضل ضد االحتالل بمختلف األشكال، لكن في هذه المرحلة هذا الشكل هو األكثر فاعلية في النضال                 

  .ضد االحتالل
  2/8/2011، الحياة، لندن
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  ة لنشر الفوضى في سيناء؟خطة إسرائيلي" دحالن"هل ينفذ  .57
  محمد جمال عرفة

 سيارات وعشرات الـدراجات     10 ملثماً مجهولين يركبون     40ال يزال الهجوم الكبير الذي قام به قرابة         
 يوليو بأسلحة رشاشـة ومـدافع جيرنـوف         30البخارية على مدينة العريش وقسم الشرطة، يوم السبت         

نهم ضابطان أحدهما من الجيش والثاني مـن الـشرطة          جي، ونتج عنه مقتل أربعة مصريين بي      . بي.وأر
  !.  مصاباً، يثير تساؤالت حول الجهة التي قامت به، والهدف من ورائه ؟30بخالف قرابة 

فهذا الهجوم ليس األول من نوعه، وإذا كان تعددت مرات تفجير خط الغاز الذي ينقل الغاز من مـصر                   
 يناير، مفهوماً أهدافه والمتهمون بتفجيره      25يرات منذ   واألردن حتى وصلت إلى خمسة تفج     ) إسرائيل(لـ

ينحصرون في أطراف مصرية معارضة أو فلسطينية تتسلل لسيناء وتبدو أهدافه كأنها موجهـة لدولـة                
االحتالل كي ال تستفيد من الغاز المصري، فهذا الهجوم على المدينة نفسها ونشر الفوضى فيهـا وقتـل                  

ألمن بها، يشير إلى الهدف أكبر ويستهدف أمن سيناء وأمن مـصر ألن             األبرياء والحرص على خلخلة ا    
سيناء تمثل لمصر األمن القومي، وأن إحداث فوضى في مصر يستهدف أن يفقد الجيش سيطرته علـى                 

  . وراء ما يجري عبر عمالء لها) إسرائيل(كل هذا يشير لوقوف .. األحداث في مصر
راتيجيين مصريين لطلب إعالن حظـر التجـوال واألحكـام    ولعل هذا هو ما دفع خبراء عسكريين وإست 

مباشرة بالتورط في أحداث العريش،     ) إسرائيل(العرفية على شبه جزيرة سيناء بأكملها، واتهم عدد منهم          
باعتبارها صاحبة مصلحة في خلخلة أمن سيناء ومن ثم أمن مصر، فيما ألقى البعض اآلخر بالمسؤولية                

بزعامة ممتاز  " جيش اإلسالم "بنى فكر القاعدة في سيناء أو غزة مثل تنظيم          على متطرفين من جماعات تت    
  . لألمن القومي المصري" خطاً أحمر"دغمش، بينما اتفق الجميع على أن العريش تعتبر 

  دالالت هوية المهاجمين
ء  أن هـؤال   – سواء بشهادة الشهود أو الفيديوهات التي تم رفعها على موقع يوتيـوب            -كان من الملفت    

المخربون الملثمون بدأوا نشاطهم بجولة بالسيارات والدراجات النارية وهم يرفعون رايات سوداء مكتوب             
عليها ال إله إال اهللا، وعندما وصلوا إلى مسجد الرفاعي في العريش قاموا بما يشبه مظاهرة سلمية هتفوا                  

تحولت المظاهرة السلمية إلى معركـة      فيها بعبارات إسالمية تشير ألنهم من التيارات اإلسالمية، ثم فجأة           
حربية مسلحة وانتقل المسلحون لمنطقة قسم شرطة ثان بالعريش ونصبوا مدافع جيرنوف قبالته ثم بدأوا               

 ساعات حتى بعد وصول تعزيزات      6/9في قصف قسم الشرطة بالصواريخ والقذائف واستمر القتال مدة          
  . من الجيش

سالميون ومن جماعات جهادية أو قاعدية أو من التكفير والهجـرة           هذه األدلة دفعت البعض للقول إنهم إ      
بسبب الرايات السوداء الذي يرفعها غالباً المقاتلون من القاعدة في أفغانستان، وبسبب الهتافات اإلسالمية              

ومع هذا قال البعض من الشهود إن هذه المظاهر ما هي إال طريقة للتخفي وإخفاء هويتهم وإنه مـن                   .. 
نطقي أن تقوم تيارات إسالمية بقتل أبناء العريش بعدما أصبح مسموحاً لهم التظـاهر والخـروج   غير الم 

  . بحرية والمشاركة السياسية علناً وهيمنوا على ميدان التحرير بالقاهرة في نفس اليوم
 15أيضا كشف مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري أن قوات األمن تمكنت من القبض علـى                  

ـ        10 من الذين هاجموا قسم العريش بينهم        ملثما  مهـاجمين   5 فلسطينيين، بينما لم يستدل على جنسية الـ
اآلخرين وأن من بين الفلسطينيين المقبوض عليهم ثالثة تم التحفظ عليهم في مستشفى العريش العام أثناء                
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وباسم محمد  ) عاما 19(يوسف عمر سعيد    : تلقي العالج؛ حيث أصيبوا بطلقات نارية في المواجهات وهم        
  ". وقد لقي األخير مصرعه متأثرا بجراحه)  عاما18(وعالء محمد المصري )  عاما24(سعيد 

وهو ما يشير لتورط فلسطينيين بصورة أكبر خصوصاً أن شهود عيان قالوا إنهم سمعوا بعضهم يتحدث                
  . بلهجة شامية واضحة، دون استبعاد مشاركة مصريين معهم

  لجريمةثالث جهات متهمة با
وبشكل عام يمكن حصر الذين وجهت لهم أصابع االتهام بالقيام بهذا العدوان على العريش وعلـى قـسم                  

في (هم الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم القاعدة في سيناء          ) األولى: (الشرطة في ثالثة جهات متهمة    
  " . المجيش اإلس"بالتعاون مع أطراف فلسطينية في غزة من ) منطقة جبل الحالل

هم الخارجون على القانون من قبائل سيناء الذين أعتاد بعضهم مهاجمة الشرطة في سيناء فـي                ) الثاني(و
ظل الثأر القديم بين الطرفين منذ قيام الشرطة بأعمال قهر واعتقال وتعذيب ألهالي سيناء عقب تفجيرات                

  . طابا وشرم الشيخ والغردقة
لباً عمالء من سيناء وفلسطين يقيم بعضهم في سـيناء بطـرق غيـر              المتهم فهم غا  ) الفريق الثالث (أما  

مشروعة، وهؤالء غالباً عصبة من أعضاء األمن التابعين لمحمد دحالن رئيس جهاز األمـن الوقـائي                
السابق ومستشار الرئيس أبو مازن، الذين هربوا معه إلى مصر بعد سيطرة حماس على غزة، وال يزال                 

تظر العودة ألن مصر لم تسمح لهم بدخول القاهرة وبعضهم راجت شـبهات             بعضهم مقيم في العريش ين    
ـ   وصلتهم بأمريكا، والذين فرطوا في مهامهم األمنية خالل التطورات األخيـرة           ) إسرائيل(حول صلتهم ب

في غزة، وفي مقدمة هؤالء مستشار رئيس السلطة األمني محمد دحالن الذي هرب إلى القـاهرة فـور                  
  . كم في القطاع، وأقام بالشقة التي يملكها في مصرانفراد حماس بالح

والحقيقة أن مقارنة األدلة التي تم جمعها بالجهات المحتمل تورطها، يشير ألن التهمة تكاد تنحصر فـي                 
الفريق األول والثالث بدرجة أكبر، واستبعاد احتمال تورط الخارجين عن القانون في سيناء ألن طبيعـة                

قبائل سيناء في دعم الشرطة والجيش للجم المهاجمين يـشير لـضعف هـذا              الهجوم وحجمه ومشاركة    
  . االحتمال

ولو عدنا الحتمال تورط الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم القاعدة في سيناء بالتعاون مـع أطـراف                 
، خصوصاً أنهم رفعوا رايات سوداء وهتفوا هتافات إسالمية، قـد           "جيش اإلسالم "فلسطينية في غزة من     

هل من المنطقي والمعقول أن تكون الجماعات       : بدو أنهم الطرف األكثر احتماالً، بيد أن السؤال هنا هو         ي
السلفية والجماعة اإلسالمية يحتفلون في كل مدن مصر بمليونية اإلرادة الـشعبية واالسـتقرار وتـشكو                

ن لهـذا التيـار الـسلفي       الجماعات العلمانية والليبرالية من هيمنتهم على ميدان التحرير ويفكر منتمـو          
  !. في هذه العملية الضخمة لخلخلة األمن في العريش ؟ ثم ما هو هدفهم من وراء ذلك ؟) الجهادي(

وما يثير الشكوك حول هذا االحتمال أيضاً هو أن المواجهات بين اإلسالميين والشرطة انتهت بعد ثـورة                 
لجيش والشرطة ضد محاوالت العلمـانيين       يناير ، وأصبح الجميع يشارك في المظاهرات بل ويدعم ا          25

  !. والليبراليين الوقيعة بين الجيش والشرطة من جهة والشعب من الجهة األخرى 
أيضاً لماذا الحرص على ارتداء المهاجمين اللثام وعدم إظهار الوجه، بل ومهاجمة بعض الشباب الـذين                

ديين المصريين والتكفير والهجرة بـرغم      حاولوا تصويرهم واالعتداء عليهم ؟ وكيف يقال إنهم من الجها         
  . أن غالبية الذين جرى اعتقالهم هم من الفلسطينيين ؟
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فأهداف هذا الهجوم كانـت     .. االحتمال الراجح بالتالي هو ذلك الذين يؤيد ويتوافق مع أهداف هذا الهجوم           
وإنمـا كانـت   . .أوسع من مجرد التظاهر أو استعراض القوة، وال حتى مجرد إطالق النار والترهيـب     

بهدف توجيه ضربة قوية للجيش والشرطة معا في العريش حاضنة سيناء وخلخلة األمن فـي المنطقـة                 
بدليل استخدام مدافع وقذائف وحشد قوات ضخمة القتحام قسم الشرطة، بل واغتيـال المحـافظ الحقـاً                 

  .. ي الهاتف وهرببحسب ما قال شباب أبلغوا المحافظ عن سماعهم شخصاً يحرض زمالءه على قتله ف
أما المنفذون فهم من أعوان محمد دحـالن الغاضـبين          ) إسرائيل(وصاحب الهدف من هذه الفوضى هي       

على مصر ألنها لم تسمح لهم بدخول القاهرة وسمحت لهم فقط بالبقاء في العريش، والذين لهم عالقـات                  
  !. أمنية واستخبارية سابقة وعميقة مع دولة االحتالل 

مية إعالن الحاكم العسكري بالعريش على التليفزيون المصري أن ملثمين تـابعين لحركـة              وهنا تبرز أه  
فبرغم نفي محمد دحالن أية عالقة له بأحداث العـريش          .. فتح جناح محمد دحالن وراء أحداث العريش      

واتهامه حماس بأنها تقف وراءها، إال أن صدور هذه االتهامات من مسئول كبير بالجيش المـصري ال                 
مكن أن يصدر اعتباطاً، ويشير ألن هذا المسئول لديه أدلة واضحة علي تورط أنـصار دحـالن، ألن                  ي

  . الجيش المصري لم يعتد على إصدار تصريحات أو معلومات غير مؤكدة
بواسطة رجاله في العريش خطة إسـرائيلية       " دحالن"هل ينفذ   : أما لو ثبت هذا االتهام فهنا يثور التساؤل       

، وهل رفع الرايات السوداء والهتافات اإلسالمية وتحطيم تمثال السادات جزء           !ي سيناء؟ لنشر الفوضى ف  
  !.من خطة التمويه بدليل اإلصرار على وضع اللثام لعدم معرفة هويتهم ؟

  1/8/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   يفسد الصيامالصهيونيالتمر  .58
  عبد الستار قاسم. د

  صيامه لوجه اهللا؟كم من األجر ينال الصائم إذا كان 
  وكم من اإلثم يطاله إذا شجع بضاعة عدوه مثل التمر الصهيوني؟

  وهل إثم دعم اقتصاد العدو يزداد إذا حصل هذا الدعم في رمضان؟
لكنني أعلم أن إلحاق الضرر باألمة إثم عظـيم يتجـاوز اإلضـرار             . الكم علمه عند اهللا سبحانه وتعالى     

  . أجر عمل فردي أو شعائريبالشخص، وهو إثم يصعب أن يوازنه
هناك في اإلسالم كفارات عن أعمال غير جيدة يقوم بها المسلم، لكنها كفارات تتعلق بأعمال ذات انعكاس             

ما هي كفارة جاسوس يقدم معلومات للعدو؟ ومـا         . فردي، لكن ال يوجد كفارات عن أعمال تسيء لألمة        
ي كفارة من يقوم باختالس أموال الشعب؟ وما هي         هي كفارة من يقوم بالتنسيق األمني مع العدو؟ وما ه         

  كفارة من يقوم بدعم اقتصاد العدو من خالل شراء منتوجاته التي يمكن التخلي عن شرائها بسهولة؟ 
الحظت أن أعداد الناس الذين يقيمون صالة التراويح تزداد، لكنني الحظت أيـضا أن كميـات التمـر                  

أفهم أن اإليمان يقود إلى العمل الصالح،       .  الشهر الفضيل تزداد   الصهيوني التي يشتريها المسلمون خالل    
فماذا يعني هذا؟ ما الذي يدفع شخصا صـائما ويقـيم           . لكن الكثير من األعمال التي أراها ليست صالحة       

أهو : فما الذي يدل على اإليمان فعال     . صالة التراويح إلى اإلفطار على تمر صهيوني؟ قطعا ليس اإليمان         
ترتب على الصيام والصالة؟ إذا غاب السلوك العملي        يالة، أم السلوك العملي الذي يجب أن        الصوم والص 

  .المتناسب مع متطلبات اإليمان، فإن اإليمان يصبح موضع شك
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الدين أو رهبنته، وذلـك بهـدف تعطيـل انعكاسـاته     ) من كهنوت(هناك من يعمل ليل نهار على كهنتة       
هناك من يعدد للناس دائما فضائل كـل        .  قيمة لها في الواقع العملي     العملية، وليتحول إلى دين شعائر ال     

ركعة، وكل سجدة، وفضائل التهجد، وفضائل قراءة كل سورة، لكنه ال يعدد فضائل نظافة الـشارع، وال                 
فضائل الجهاد، وال فضائل إقامة جامعة على أسس علمية، وال فضائل بناء األمة، وال فضائل مواجهـة                 

  . الخالحاكم الظالم،
الهدف هو تفريغ الدين من محتواه العملي ليصبح مجرد عالقة مباشرة بين المتدين والسماء، وهكذا يفقـد   

الصالة في المسجد األقصى تحت حراب العدو أم العمل على تحرير           : أيهما أفضل . الدين مفعوله وقيمته  
نتم تصرون على بقاء األقـصى      األقصى؟ إذا كنتم تريدون شراء التمر الصهيوني ودعم اقتصاد العدو، فأ          

  وإذا كنتم تريدون تحرير األقصى، فعليكم دعم اقتصادنا الوطني بدعم الفالح في أريحـا              . محتال مستباحا 
  .وغزة لكي تزدهر عندنا زراعة النخيل، ونتحرر من اعتمادنا على عدونا في لقمة خبزنا

  .وال خير في صيام ال ينبه مسلما إلى مخاطر دعم اقتصاد عدوه
  1/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الصهيونية- التركية العالقةحول مستقبل  .59

  براهيم غوشةإ
كانت تركيا من اوائل الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني، وكانت هناك ومازالت اقلية يهودية في 

  ·تركيا لها نفوذ اقتصادي واعالمي
وكذلك في التجارة ) وخاصة في تركيا(سياسة والسياحة وتوسعت العالقة بينهما في ميادين االقتصاد وال

  ·)مناورات مشتركة وصيانة الطائرات والدبابات التركية وغيرها(واالمور العسكرية 
، وكان المرحوم اربكان زعيم حزب الرفاه ) تركية-حماسية (في عقد التسعينيات بدأت عالقات اسالمية 
الولى، كما كان يولى القدس اهمية كبيرة، وفي احدى الجلسات مهتماً بالقضية الفلسطينية وباالنتفاضة ا

لقد حافظت الخالفة العثمانية على القدس الشريف طيلة اربعة قرون ولكنها : "تحدث احد وزرائه وقال
، انشق حزب العدالة "1918سقطت بيد اليهود لالسف بعد نصف قرن فقط منذ هزيمة العثمانيين عام 

يادة كل من اردوغان وغول عن حزب اربكان، الذي ترأس الحكومة التركية  وبق2002والتنمية عام 
 قبل ان ينقلب عليه الجيش، وانتهج هذا الحزب سياسة تصالحية مع 1997 و1996على مدى عامي 

االتراك العلمانيين، وتحت قيادة ذات الحزب خرجت تركيا من ازمتها االقتصادية، واصبحت في مقدمة 
يموقراطياً وسياسياً، وخاصة بعد ان اغلقت في وجهها ابواب اتحاد الدول االوروبية، الدول اقتصادياً ود

  ·فيممت وجهها نحو البالد العربية واالسالمية وغيرها
بدأ اردوغان بطرح قضية فلسسطين والقدس ورفض الحصار على قطاع غزة، وندد بالحرب االجرامية 

 غزة ورآه العالم وهو يغضب غضباً اسالمياً امام  في قطاع2009 - 2008على الشعب الفلسطيني عام 
  ·بيريس رئيس دولة الصهاينة في دافوس

 عندما هاجم مشاة البحرية الصهيونية اسطول الحرية االول 31/5/2010وكانت الموقعة الفاصلة في 
ات بقيادة السفينة التركية مافي مرمرة حيث استشهد تسعة من االتراك العزل من السالح وجرح العشر

  ·وامام العالم جميعه وفي المياه الدولية
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أمر اردوغان بسحب السفير الصهيوني من انقرة واستدعى سفيره من دولة الكيان االجرامي، واوقف 
المناورات العسكرية، وفي المقابل توقفت سياحة مئات االلوف من الصهاينة الى اسطنبول والمنتجعات 

ة عالقات اقتصادية وعسكرية مع اليونان خصم تركيا التقليدي، وبدأ نتنياهو باقام·· التركية الجميلة
  ·وكذلك مع بلغاريا ورومانيا التي كانت سابقاً تحت الحكم العثماني لعدة قرون

وكان من اول نتائج هذه العالقة مع اليونان احباط اسطول الحرية رقم اثنين المكون من عشر سفن في 
  ·اوائل شهر تموز الماضي

 بين تركيا والكيان الصهيوني أشعل ضوءاً احمر في واشنطن، فتدخلت الواليات المتحدة هذا االفتراق
بقوة العادة جمع الشمل، وضغط اوباما على نتنياهو وعلى اردوغان لتسوية الخالفات، وحرك امين عام 

ن من رئيس حكومة نيوزيلندا السابق وكا) جيفري بالمار(االمم المتحدة لتشكيل لجنة مصالحة برئاسة 
المفروض ان يصدر القرار حول العدوان على سفينة مرمرة في اوائل آب ولكن تم تأجيله حيث ان 
تركيا تعترض على مضمونه الممالىء للكيان الصهيوني، ومازالت تصر على ان تعتذر حكومة نتنياهو 

  ·لتركيا وتقدم التعويضات لعائالت الشهداء وتتحمل جميع نتائج العدوان
وزراء اليمينيون يقترحون ابداء األسف لما حصل ورفض تقديم االعتذار، وقد فشلت اكثر من نتنياهو وال

وهو رئيس اركان سابق للجيش الصهيوني مجرم (ثالثة لقاءات بين يعلون نائب رئيس وزراء نتنياهو 
 وباراك وبين مدير عام وزارة الخارجية التركية سينير، علماً ان اوباما يطلب تقديم االعتذار) وسفاح

  ·وزير الدفاع الصهيوني يؤيد ذلك
  ·ومن هنا اقترح اردوغان زيارة قطاع غزة من معبر رفح ليكسر الحصار بنفسه

بعض المحللين السياسيين يعتبرون ذلك من وسائل الضغط، كما ان موقف تركيا من اسطول الحرية 
ل من ميناء انطاليا التركي وتحتاج الثاني ومن سفينة التضامن الدولية التي ترسو على مسافة ثالثة اميا

  · الصهيونية-الى صيانة تدخل ضمن حسابات االزمة التركية 
  1/8/2011، المجد، األردن

  
   في سياقها االستراتيجيالعربيةسياسة أردوغان  .60

  نقوال ناصر
 الجمعة  االستقالة الجماعية غير المسبوقة لرئيس هيئة األركان وأعضاء القيادة العسكرية التركية يوم           ** 

الماضي هي مؤشر أكيد على أن الواليات التحدة قد انحازت ألول مرة الى جانب الحكومة التركية فـي                  
   **1924صراعها مع الجيش المستمر منذ عام 

معروف البخيت مصيبا عندما قال خالل لقائه األخير مع نظيره التركـي            . كان رئيس الوزراء األردني د    
على القاعدة التاريخية المتينـة للعالقـات       "إن العالقات الثنائية تستند     رجب طيب أردوغان في اسطنبول      

، لكنه كان أقل دقة عندما أثنى على الجهود التركية          "األردنية التركية في كافة الحقب والمراحل التاريخية      
 ، إذ ال يمكن وصف السياسة الخارجية التركية وبخاصة خـالل          "على المستوى االقليمي لدعم االستقرار    "

العام الجاري بأنها تدعم االستقرار إقليميا وهي تغذي حربا أهلية تحت مظلة التدخل العسكري األجنبـي                
الذي يعرقل الحل السياسي في ليبيا بينما ال يمكن وصف هذه السياسة سوى بأنها في األقل تغـذي عـدم    

  .االستقرار في سورية
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لمنتخبة السابقة ما كانت لتتم دون ضوء أخـضر         وألن كل االنقالبات العسكرية التركية على الحكومات ا       
الذي يضم في عضويته تركيا الدولة المسلمة الوحيـدة         " ناتو"من القيادة األميركية لحلف شمال األطلسي       

فيه، فإن االستقالة الجماعية غير المسبوقة لرئيس هيئة األركان وأعضاء القيادة العسكرية التركيـة يـوم               
يد على أن الواليات التحدة قد انحازت ألول مرة الـى جانـب الحكومـة               الجمعة الماضي هي مؤشر أك    

التركية في صراعها مع الجيش المستمر منذ صوت البرلمان التركي على إلغاء نظام الخالفة االسـالمية                
، وال يمكن لواشنطن أن تقدم على انحياز تاريخي كهذا          1924وإسقاطه في الثالث من الشهر الثالث عام        

متأكدة من أن رئيس الوزراء أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يقوده قد حال محل الجيش               لو لم تكن    
كضامن لعلمانية الدولة التركية واللتزاماتها تجاه حلف الناتو ولعالقاتها الوثيقة مع الواليات المتحدة التي              

لبلدين حليفين استراتيجيين،   تجاوزت كون ا  "قالت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون مؤخرا إنها         
وفي هذا السياق فقط يمكن فهم المواقف التركية تجـاه القـضايا            . بينهما" إذ توجد اآلن شراكة معاصرة    

  .العربية وبخاصة ثالثة منها ساخنة حاليا في فلسطين والعراق وسوريا
ارات الشعب التركي   لقد حرصت كل الدول العربية على عدم التدخل في الشأن التركي الداخلي وفي اختي             

متحالفة مع االتحـاد    " تقدمية"السياسية داخليا وخارجيا، وحرصت جميعها حتى عندما كانت منقسمة بين           
" تحييد"متحالفة مع الواليات المتحدة األميركية خالل الحرب الباردة على          " رجعية"السوفياتي السابق وبين    

األقل إن لم تستطع أن تكـسب تأييـدها فـي هـذا     تركيا في صراعها مع دولة االحتالل االسرائيلي في      
الصراع، لكن دون طائل، حتى الحت بارقة أمل في تغيير الموقف التركي بوصـول الـزعيم التركـي                  
االسالمي الراحل نجم الدين أربكان الى رئاسة الوزراء قبل أن ينقلب الجيش التركي على حكومته عـام                 

تركي كهذا بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم عام          ، ثم تجددت اآلمال العربية في تغيير        1997
  .لهذا الحزب المنشق عن أربكان" االسالمية" بسبب الخلفية 2002

ولم يخيب حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وعبد اهللا جول رئيس الـوزراء ورئـيس الجمهوريـة                 
 الشعب التركي المسلم في أغلبيته الساحقة بعـد         الحاليين على التوالي اآلمال العربية، فاعادوا السلطة الى       

احتكار الجيش لها طيلة ما يزيد على تسعين عاما، واعتمدوا لغة القرآن الكريم العربيـة لغـة تـدريس                   
رسمية وإن لم يعتمدوا حروفها التي استبدلها أتاتورك باألحرف الالتينية، وألغوا التأشيرة مع العديد مـن                

ال زائرها العربي بحاجة الى تأشيرة لالنتقال بينها، وانفتحت األسواق العربيـة            الدول العربية التي ما ز    
أمام تجارتهم واستثماراتهم وتدفق على بالدهم السياح واالستثمارات العربيـة بـالماليين والمليـارات،              
والمس خطابهم الفلسطيني أفئدة العرب حتى كاد زعيمهم أردوغان ينافس قادة عرب تـاريخيين علـى                

نتهم في القلوب العربية، وبلغ فتحهم السياسي العربي ذروته باستشهاد تسعة نشطاء سالم أتراك قتلتهم               مكا
قوات االحتالل االسرائيلي عندما هاجمت سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية لغزة آخر الشهر الخـامس               

  .2010من عام 
 أزمة االصالح في سـورية أن       لكن منذ هذا التاريخ بدت أنقرة كمن يسير في اتجاه عكسي حتى كشفت            

تركيا عندما خيرتها هذه األزمة بين التزاماتها االستراتيجية تجاه حلف الناتو والواليات المتحـدة وبـين                
 االسالمي الى التزام استراتيجي فإنها اختارت السالمة بمواصلة االلتزام بإرث           -تحويل توجهها العربي    

تزام بإرث نجم الدين أربكان المناهض للـصهيونية وصـاحب     أتاتورك في سياستها الخارجية، وليس االل     
 بقطع العالقات التركيـة مـع دولـة االحـتالل           1980المشروع المقدم الى مجلس النواب التركي عام        

االسرائيلي والذي نظم في السنة ذاتها مظاهرة من اضخم ما شهدته تركيا المعاصرة ضد قرارها بـضم                 
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 الـذي   181الدولي وقرارات األمم المتحدة وفي رأسها قرار التقسيم رقم          مدينة القدس في انتهاك للقانون      
. أنشئت بموجبه، مما يدفع المراقب العربي اآلن الى مراجعة التوجه العربي لتركيا من منظـور نقـدي                

وكان حزب العدالة والتنمية قد واجه خيارا مماثال فرضه عليه الغزو األميركـي للعـراق قبـل ثمـاني             
  .سنوات
المصالح ال المبادئ، إسالمية كانت أم غير إسالمية، هي التي تحكم السياسة الخارجيـة لحـزب                وكون  

لقد هلـل   . العدالة والتنمية التركي حقيقة تتضح في موقف الحزب من الغزو فاالحتالل األميركي للعراق            
ضـي التركيـة    السماح للواليات المتحدة باستخدام األرا2003العرب عندما رفض البرلمان التركي عام       

لغزو العراق، لكن الحقيقة التي غيبتها الفرحة العربية بهذا القرار التركي هي أن الفضل فيه ال يعود إلى                  
نائب في البرلمان من أعضاء الحـزب  ) 100(أردوغان وحزبه إذ كان لهما موقف مختلف دفع أكثر من      

شروع قرار قدمه أردوغـان     الى االنضمام الى حزب الشعب الجمهوري المعارض في التصويت ضد م          
لكن هذا البرلمان نفسه، بطلـب أميركـي،        . وحزبه يجيز الغزو األميركي العراق من األراضي التركية       

في " قوات تركية في المناطق السنية    "أكتوبر من العام ذاته على نشر       / وافق في السابع من تشرين األول       
يها، بتأييد من أردوغان وحزبه، والسبب الوحيد لعدم        العراق الحتواء المقاومة العراقية للغزو األميركي ف      

نشر القوات التركية الى جانب قوات الغزو األميركي كان معارضة القيادات الكردية العراقية النتـشارها         
  .ألسباب واضحة

إن زيارة أردوغان وجول لبغداد وهي تحت االحتالل، وكون تركيا اليوم هي المستثمر األول في العراق                
ودوليا، ووجود مجلس مشترك للتعاون االستراتيجي بين البلدين يرأسه أردوغـان ونظيـره فـي               عربيا  

الحكومة المنبثقة عن االحتالل األميركي نوري المالكي ينسجم تماما مع الموقف األصلي لحزب العدالـة               
الحـتالل ال   في ظـل ا   " أالستراتيجية"والتنمية وزعيمه من الغزو األميركي للعراق، فمثل هذه العالقات          

إن معارضة االحتالل األجنبي مسألة مبدئية      . يمكن اال أن تساهم في تعزيز االحتالل والنظام المنبثق عنه         
  .ال تتجزأ، فتأييد الحزب لالحتالل في العراق يثير شكوكا في جدية معارضته لالحتالل في فلسطين

وعة مؤشرات تركيه تضعه في سياق      وكان العنوان الفلسطيني للتوجه التركي عربيا قد شهد مؤخرا مجم         
أكثر موضوعية من الحماس العاطفي الذي يثيره خطاب أردوغان الفلسطيني، ليتبين اآلن أن تركيا لم تلغ                
أيا من اتفاقياتها مع دولة االحتالل االسرائيلي، وأنها في الجوهر إنما تحرك دبلوماسـيتها كـي تكـون                  

 االسرائيلي، كما أثبتت وسـاطتها فـي إجـراء          - العربي   متوازنة وبالتالي مؤهلة للتوسط في الصراع     
 إسرائيلية، وليس كي تصطف اصطفافا حاسما الى جانب القضية العربية           -مباحثات غير مباشرة سورية     

  . الفلسطينية العادلة ضد االحتالل االسرائيلي-
هذا االسطول من    فحسب بل إنها منعت سفن       2 -فهي لم تكتف بعدم المشاركة في أسطول الحرية لغزة          

االنطالق من موانئها بعد أن منعتها أثينا من االبحار من الموانئ اليونانية، ليكتشف الفلسطينيون أنهم قـد             
ثم جاءت استـضافة اسـطنبول     . خسروا اليونان ولم يكسبوا تركيا في معركتهم لكسر حصار قطاع غزة          

مخاطبة أردوغان له مباشرة لتكـشف ان       األسبوع الماضي لمؤتمر سفراء فلسطين وتكريم هذا المؤتمر ب        
عمليـة  "تركيا بالرغم من خطابها الذي يدعو صادقا الى فك الحصار عن قطاع غزة فإنها منحازة الـى                  

  .ومفاوضها الفلسطيني وليس الى المقاومة المحاصرة في القطاع" السالم
 في رام اهللا سـعيد أبـو علـي        ويتعزز هذا االستنتاج بزيارة وزير داخلية سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية         

وأنـه  " 1996تركيا كانت تدرب ضباط شرطة فلسطين منذ عام         "ألنقرة يوم االثنين الماضي ليتبين بأن       
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كما قال نظيـره التركـي نعـيم    "  قائد شرطة61 ضابط فلسطيني في تركيا منهم   973حتى اآلن تدرب    "
التـي يـصنفها    " حمـاس "قاومة االسالمية   شاهين، مما يشير بدوره الى أن فتح أبواب تركيا لحركة الم          

ال يعكس اختالفا استراتيجيا بين الحليفين، وإال لـصنفت         " إرهابية"الحليف األميركي لتركيا بأنها منظمة      
، مثل تصنيفها لسورية، بقدر ما يعكس غض نظر أميركـي عـن             "دولة راعية لإلرهاب  "واشطنن تركيا   

  ".عملية السالم "محاولة تركية لتطويع حماس واستيعابها ضمن
إن تجدد الحديث مؤخرا عن زيارة ينوي أردوغان القيام بها الى قطاع غزة جدير بوقفة نقدية، إذ كان قد                   

نوايا "أعلن عن نية مماثلة ألول مرة في أعقاب الهجوم االسرائلي على سفينة مرمرة، لكنها ظلت زيارة                 
ركي باراك أوباما الى تحذيره من االقـدام علـى          حتى اآلن، إذ دفع إعالن نيته تلك الرئيس األمي        " طيبة

وجدد أردوغان نيته في زيارة قطـاع       . كهذه، فاستنكف أردوغان عن القيام بها     " استفزازية للغاية "خطوة  
كما أعلـن   " إذا سمحت الظروف  "أغسطس المقبل   / غزة من مصر أثناء زيارته المرتقبة للقاهرة في آب          

ه اشترط لعدم زيارتها صدور اعتذار اسـرائيلي عـن قتـل تـسعة              في التاسع عشر من هذا الشهر، لكن      
ناشطين أتراك العام الماضي وتعويض أسر الضحايا عن قتلهم، مما يـذكر بتبادليـة تـشبه الـصفقات                  

وطبعا ال  . التجارية طالما اتسمت بها سياسات الكثير من الدول العربية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية             
ان عربيا أكثر من العرب أنفسهم، لكن القادة العرب جميعا تخلوا منذ مدة طويلـة               يمكن أن يكون أردوغ   

إن عدم زيارته لغزة يظهـر عمـق        . عن الخطاب الفلسطيني الذي أكسب أردوغان شعبية عربية مؤخرا        
التزاماته االستراتيجية تجاه الغرب والواليات المتحدة من ناحية ويظهر من ناحية ثانية حـدود المـساحة         

  .سياسية التي تستطيع طموحات سياسته الخارجية التحرك فيها بصورة مستقلة في إطار هذه االلتزاماتال
وسورية هي بوابة تركيا الى عمقها االستراتيجي العربي في الجنوب وهي كذلك بوابة العرب الى عمقهم                

وال بـسبب الفـصل     وقد حرم كل من الطرفين من عمقه االستراتيجي أ        . االستراتيجي التركي في الشمال   
التعسفي بين الجانبين سياسيا ودينيا وثقافيا ولغويا منذ قرر أبو تركيا الحديثـة الـزعيم الراحـل كمـال                 
أتاتورك بعد الحرب العالمية األولى التوجه الى االرتباط استراتيجيا بالغرب وخصوصا بالدول الغربيـة              

مان التركي على إلغـاء نظـام الخالفـة         الراعية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بعد أن صوت البرل        
جماعـة  " مما قاد كرد فعل مباشر الى تأسيس 1924االسالمية وإسقاطه في الثالث من الشهر الثالث عام         

محمـد  . كما كت د  " بعد فشل الجهود التي بذلت الحياء الخالفة االسالمية       "في مصر   " االخوان المسلمين 
تراتيجي مع الواليات المتحدة األميركية بعد الحـرب العالميـة          عمارة، وثانيا بسبب التحالف التركي االس     

طوال حقبة الحرب الباردة وحتى     " ناتو"الثانية، وثالثا بسبب االنضمام عسكريا الى حلف شمال األطلسي          
وفي هذا السياق االستراتيجي التركي كان من الطبيعي أن تكون تركيا في الخندق اآلخر للـصراع                . اآلن

  . االسرائيلي تحصيل حاصل-ئيلي وكان التحالف االستراتيجي التركي العربي االسرا
صحيح أن تركيا لم تنضم الى العقوبات األميركية واألوروبية المفروضة على سـورية، وهـي تعلـن                 
معارضتها للتدخل األجنبي فيها، لكن عضوية تركيا في حلف الناتو ترشحها موضوعيا كي تكـون هـي          

 لتكرار السناريو الليبي في سورية، وبالتالي فإن المسؤولية عن دحض ونفـي أي              البوابة العملية الوحيدة  
ومع أن األداء السوري يؤكد حتى اآلن بأن دمشق ما          . سناريو كهذا تقع على عاتق أنقرة في المقام األول        

الجارين بين البلدين   " االستراتيجية"زالت حريصة تماما على البناء على العالقات التي وصفها الجانبان ب          
خالل السنوات القليلة الماضية، فإن األداء السياسي التركي تجاه األزمة في سورية يشير الى العكس، بل                
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يشير حتى اآلن الى أن التدخل األجنبي الوحيد الملموس والظاهر في الشان الداخلي السوري هو تـدخل                 
  .تركي

ان الماضي مصحوبة منذ البداية بعمليـات       نيس/  آذار   15ومنذ اندلعت االحتجاجات الشعبية السورية في       
مسلحة ضد الجيش وقوى األمن وبأعمال حرق وتخريب وقطع طرق مواصالت وتعطيل خدمات عامـة               

للعولمة " نمور األناضول "السورية، دعا الى بعضها أحد      " المعارضة"استضافت تركيا خمس مؤتمرات ل    
معية موصياد لرجال األعمال األتـراك،      والخوصصة عمر جهاد فاردان المقرب من أردوغان ورئيس ج        

بين " التنسيق"وكان آخرها المؤتمر الذي استغرق أربعة أيام من األربعاء حتى السبت الماضيين لتطوير              
وكـان الهـدف المعلـن      . قانونيا وسياسيا واعالميا ولوجستيا   " العمل الثوري "وبحث  " الثورة"مجموعات  

  ".اسقاط النظام"للمؤتمرات جميعها هو 
ويتـضح  . ولذلك ال تـستطيع منعهـا     " ديمقراطية"كانت حجة أنقرة في استضافتها هي ان تركيا دولة          و

االنقالب في الموقف التركي باستذكار ما أعلنه وزير الخارجية التركي والرئيس الحالي عبد اهللا جـول                 
قـال  . 2005م بعد مباحثات مع مستشار األمن القومي األميركي ستيفن هادلي في الشهر التاسع من عـا           

حذر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان واشنطن من أن اللعب مع سوريا سوف يكـون               : "جول آنذاك 
وكشف آنذاك بأن المباحثات تطرقت الى سيناريو       " خطيرا جدا ألن سورية سوف تكون أسوأ من العراق        

فمـا الـذي   ". ان األخرىال تستطيع تركيا التدخل في شؤون البلد: "السوري ليعلن وقتها" تغيير النظام "لـ
  !تغير بعد أن أصبح جول رئيسا للجمهورية التركية

ـ        قيـادة حـزب    " سرا"عندما كانت تستضيف    " الحرب"وعندما يستذكر المراقب أن تركيا هددت سورية ب
العمال الكردستاني التركي دون أي استفزاز تحريضي علني مدعوم بتصريحات كبار المسؤولين كما هو              

الحالية لمن يعملون على اسقاط النظام في سورية ال يـسعه           " الديمقراطية"التركية  " تضافةاالس"الحال مع   
  .اال التساؤل عما سيكون عليه رد الفعل التركي اليوم لو كان الحال معكوسا

مع سورية وعلـى تبـادل      " االستراتيجية"إن انقالب أنقرة حزب العدالة والتنمية المفاجئ على عالقاتها          
مليارات الدوالرات األميركية مع ليبيا، وعلى عالقات تركية مماثلة مـع العـراق قبـل               تجاري ضخم ب  

االحتالل األميركي، هو عامل عدم استقرار في سياستها الخارجية يجعل الثقة العربية في هذه الـسياسة                
قامتها جهدا صعبا جدا، وهو انقالب ال يمكن تفسيره بالمصالح ألنه يتعارض مع المصالح الضخمة التي أ               

تركيا مع هذه البلدان العربية الثالث، وال تفسير له حتى اآلن سوى تعليق نائب رئيس حـزب الـشعب                   
الجمهوري المعارض، عثمان كوروترك، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على انتقـال حـزب               

ـ " غالبا من جانب الى آخر في أية لحظة       "العدالة والتنمية    بتعليمات "تم انتهاجها   ي" سياسة خارجية "نتيجة ل
  .باراك أوباما" من الرئيس األميركي

  1/8/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            40ص                                     2224:         العدد       2/8/2011 الثالثاء :التاريخ

 :كاريكاتير .61
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