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   يعقد جولة جديدة من الحوار جاء نتاج ضغط تركلفتح وحماس توافق : الشرق األوسط .1

أن توافق حركتي فتح وحماس على عقد جولة جديدة من " الشرق األوسط"علمت : عاميصالح الن - غزة
وذكرت . الحوار الثنائي يوم األحد القادم في القاهرة جاء نتاج ضغط تركي على قيادتي الحركتين

مصادر فلسطينية مطلعة أن مبادرة الحكومة التركية لتنظيم لقاءات ثنائية بين قيادات في حركتي فتح 
اس وعدد من الفصائل الفلسطينية األخرى في أنقرة مؤخرا قد أسهمت في توفير األجواء الستئناف وحم

الحوار، من دون أن تسهم في تقليص هوة الخالف حول العديد من القضايا، ال سيما تسمية المكلف 
  .القادمةبتشكيل الحكومة االنتقالية 
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ين الرئيس عباس، الموجود في أنقرة لرئاسة اجتماع وكشفت المصادر أن األتراك تمكنوا من تنظيم لقاء ب
. سفراء فلسطين في العالم، وعدد من قيادات حركة حماس الذين كانوا موجودين في العاصمة التركية

وأشارت إلى أنه تم التوافق على أن تتناول جلسة الحوار في القاهرة القضايا التي هناك أمل أن يحرز 
 تطبيق بنود اتفاق المصالحة في ما يتعلق بمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية الطرفان فيها تقدما، ال سيما

  .والبند المتعلق بمعالجة آثار االنقسام، وملف االعتقال السياسي
وأوضحت المصادر أن هناك إجماعا داخل الهيئات القيادية في حركتي فتح وحماس على أهمية تطبيق 

نتظار حتى يتم التوصل لتطبيق كامل بنود االتفاق، على اعتبار أن البند بمعالجة تبعات االنقسام وعدم اال
ويتضمن ذلك معالجة تبعات االنقسام . إنجاز هذه المهمة يعتبر خطوة مهمة على طريق إنهاء االنقسام

لحل الخالفات التي نشبت بين العائالت والقبائل والعشائر الفلسطينية إثر عمليات القتل المتبادل بين 
حركتين خالل االشتباكات التي دارت بين الجانبين في قطاع غزة، وهو ما يفترض على نطاق عناصر ال

وأشارت المصادر إلى أن . واسع أن يتطلب تجنيد مبالغ كبيرة من األموال لدفع ديات القتلى من الجانبين
  .ا األخرىتحقيق إنجاز على هذا الصعيد سيضفي أجواء إيجابية على ملف الحوار، وسيعجل بحل القضاي

وأشارت المصادر إلى أنه تم التوافق على عدم بحث ملف الحكومة االنتقالية، حيث إن أبو مازن ال يزال 
متشبثا بتسمية رئيس الحكومة الحالي سالم فياض كرئيس للحكومة القادمة، في حين ما زالت حركة 

لحوار القادمة التطرق لدور وأكدت المصادر أنه لن يتم خالل جولة ا. حماس تبدي معارضة شديدة لذلك
المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، إذ إنه في الوقت الذي تطالب فيه حماس بأن يستأنف المجلس 
دوره الرقابي والتشريعي بشكل كامل، فإن الرئيس عباس يرفض هذا التوجه ويصر على أن الحكومة 

المجلس النظر في جملة المراسيم التي القادمة لن تعرض على المجلس التشريعي ولن يكون باستطاعة 
  .أصدرها أبو مازن خالل فترة االنقسام

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أن الرئيس عباس متشبث بفياض، فإنه معني في الوقت ذاته 
باإلبقاء على قنوات االتصال مع حركة حماس، ال سيما عشية التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة 

وأشارت المصادر أن قيادات . القادم) أيلول(على عضوية لدولة فلسطين فيها في سبتمبر للحصول 
 -فتحاوية ما زالت تحاول إقناع عباس بالعدول عن ترشيح فياض لتشكيل الحكومة القادمة والمخاطرة 

ال وأكدت المصادر أنه مع أن السلطة الفلسطينية .  بالقضاء على فرصة إنهاء حالة االنقسام-بذلك 
تخطط لتحويل استحقاق سبتمبر القادم إلى مناسبة للدفع نحو اندالع انتفاضة ثالثة، فإنه من المرجح على 
نطاق واسع أن يسفر الحراك السياسي الفلسطيني ورد الفعل اإلسرائيلي المرتقب عليه عن تدهور 

ر إلى أن قيادات وأشارت المصاد. األوضاع، بما قد يدفع عباس إلى قرار بحل السلطة الفلسطينية
فتحاوية توصي عباس بأن يسعى للتوافق مع حركة حماس قبل اتخاذ أي قرار مصيري يتعلق بشأن 

  .مستقبل السلطة أو بشأن خيارات القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة
  4/8/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  استمرار االستيطانقرار التوجه لألمم المتحدة نتيجة السياسة اإلسرائيلية و: عباس .2

 تبعة توجه الفلسطينيين الى االمم إسرائيلحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  محمد هواش–رام اهللا 
المتحدة ونتائج ذلك، وقال لدى استقباله ممثل االتحاد االوروبي لدى السلطة الفلسطينية كريستيان بيرغر 

والمساعي الفلسطينية المتواصلة للذهاب الى االمم آخر مستجدات العملية السلمية "والذي بحث معه في 
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الخيار الفلسطيني جاء نتيجة سياسات الحكومة ": "المتحدة من اجل نيل عضوية فلسطين الكاملة
 الفلسطينية على رغم كل القرارات الدولية األرض على مواصلة االستيطان في وإصرارها اإلسرائيلية

  ".االستيطاني في االرض الفلسطينيةواالتفاقات الداعية الى وقف النشاط 
  4/8/2011النهار، بيروت، 

  
  الدولة الفلسطينية قائمة بكل مكوناتها والعقبة الوحيدة االحتالل: فياض .3

سالم فياض إن الدولة الفلسطينية قائمة بكل مكوناتها، وإن العقبة الوحيدة . دقال رئيس الوزراء : رام اهللا
وقال أمس في حديث لوسائل اإلعالم المحلية إن السلطة . ستيطانيالباقية هي االحتالل ومشروعه اال

الفلسطينية أنجزت بناء مؤسسات الدولية وحصلت على شهادات دولية من مؤسسات ذات صلة، مضيفاً 
المهمة ": وأوضح .أن الشعب الفلسطيني قادر على إدارة مؤسساته بكفاءة عالية فور خروج االحتالل

قيادته السياسية اليوم تكمن في توظيف هذا النجاح نحو تحقيق إنجاز سياسي يشكل المباشرة أمام شعبنا و
وهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى «: وأضاف. »أداةً إضافية تقربنا من لحظة الخالص من االحتالل

  ."استنهاض كامل جهودنا على الساحتين المحلية والدولية للوصول بهذا المشروع إلى نهايته
  4/8/2011لندن، الحياة، 

  
  السلطة تصّر على التوجه لألمم المتحدة حتى لو قدمت صيغة توافقية الستئناف المفاوضات: المالكي .4

رياض المالكي إنه ال يوجد ادنى الفلسطيني قال وزير الخارجية : وكاالت – ماهر إبراهيم -واشنطن 
لعضوية حتى لو قدمت صيغة شك بصوابية قرار السلطة واصرارها بالذهاب لالمم المتحدة لطلب ا

ألنه اذا لم نتقدم االن لالمم ":  المالكي محذرا من نتائج عدم الذهابوأضاف. توافقية تعيدنا للمفاوضات
لكن ال ضمانات . "المتحدة وان ننتظر اجماعا دوليا لن يبقى شيء من االرض الفلسطينية لنقيم عليه دولتنا

  .ة كما يقول المالكيبان تصوت الدول لصالحنا في االمم المتحد
  4/8/2011البيان، دبي، 

  
   ليس بأي ثمنالسالم خيار استراتيجي لنا لكن: عريقات .5

جتماع اللجنة ال صائب عريقات ت في الجلسة االفتتاحية .دشدد : قنا –  أنور الخطيب-الدوحة 
ة للحصول على المصغرة المنبثقة عن لجنة مبادرة السالم العربية على أن الذهاب إلى األمم المتحد

 وعاصمتها القدس الشريف ال يهدف الفتعال 1967العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 
مواجهة مع أحد، وال يهدف لصراعات بل يهدف الى الحفاظ على خيار الدولتين وعملية السالم ذات 

 بما فيها القدس 1967المصداقية التي تقوم على أساس انسحاب اسرائيل انسحابا كامال من حدود عام 
  .الشريف والجوالن وما تبقى من أراض لبنانية محتلة

في هذا اإلطار إننا العرب أعلنا السالم كخيار استراتيجي لنا لكننا ال نسعى للسالم بأي : وقال عريقات
رت بين السالم واالستيطان اختارت االستيطان، كما أنها خُيرت ثمن، وإن الحكومة االسرائيلية التي خُي

وندد بممارسات الحكومة اإلسرائيلية االستيطانية وحصارها . بين الماضي والمستقبل فاختارت الماضي
  .لغزة وقال إنها ليست شريكا في عملية السالم
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ونفى أن يكون الهدف من ذلك الحصول على اعتراف دولي أو إلعالن استقالل فلسطين، الفتاً الى أن  
  . في قمة الجزائر1988 إعالن استقالل فلسطين تم عام

  4/8/2011الراية، الدوحة، 
  

  سبتمبر/ أيلول فلسطيني مكثف على الساحة األميركية دعما الستحقاق حراك .6
بدأت المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة األميركية واشنطن تحركًا : واشنطن

ميركية في واشنطن ومختلف الواليات، للقيام مكثفًا، بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية والعربية األ
  .بنشاطات مختلفة دعماً الستحقاق سبتمبر المقبل

وقال رئيس المفوضية السفير معين عريقات، في بيان صادر عن المفوضية، إن لقاء سيعقد هذا األسبوع 
تم في واشنطن يضم العديد من المؤسسات والشخصيات من أجل التوصل إلى خطة عمل موحدة سي

التنسيق حولها مع الجالية الفلسطينية والعربية في الواليات المتحدة ومع أطراف أميركية أخرى مؤيدة 
  .للقضية الفلسطينية

وأضاف عريقات أن هذه الخطة تشتمل القيام بفعاليات في مختلف الواليات والمدن األميركية، وفعاليات 
ي مدينة نيويورك، ومخاطبة أعضاء الكونغرس خالل فترة انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة ف

األميركي لحث اإلدارة األميركية على دعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة، وكذلك نشاطات في 
وتابع أن الخطة تشمل كذلك تزويد المؤسسات والجمعيات وأفراد الجاليات . الجامعات األميركية الكبرى

مم المتحدة من أجل شرح وجهة النظر الفلسطينية وتفنيد بمعلومات وكتيبات عن أهمية التوجه لأل
  .االدعاءات اإلسرائيلية بأن هذه الخطوة هي أحادية الجانب وتهدف لعزل إسرائيل ورفع الشرعية عنها

وبين عريقات أن المفوضية العامة أجرت اتصاالت مع العديد من األطراف الفلسطينية والعربية 
ولوس أنجلوس، وهيوستن، وسان فرانسيسكو، ونيوجيرسي، ومناطق شيكاغو، : األميركية في كل من

  .أخرى، من أجل توحيد الجهود واالتفاق على رسائل واضحة إليصالها إلى الرأي العام األميركي
 4/8/2011البيان، دبي، 

  
    سبتمبر / أيلول تدعو واشنطن لعدم استخدام الفيتو في عشراوي .7

عت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان د: وكاالت – ماهر إبراهيم -واشنطن 
عشراوي الواليات المتحدة إلى دعم أو على األقل عدم إعاقة انضمام دولة فلسطينية إلى األمم المتحدة 

وأوضحت عشراوي المبعوثة الخاصة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الواليات  .في سبتمبر
بعدم ممارسة الفيتو ضد شيء يندرج في سياستهم الخاصة وفي " إقناع محاوريها المتحدة إنها حاولت

وأوضحت عشراوي أن  ."القانون الدولي، وهو حق الفلسطينيين في االستقالل وتقرير المصير وفي دولة
إدارة أوباما قررت استخدام الفيتو بحال لجأ الفلسطينيون إلى مجلس األمن عن طريق توجيه طلب إلى 

  .ين العام بان كي مون للحصول على العضوية الدائمة في االمم المتحدةاألم
  4/8/2011البيان، دبي، 
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   الزعنون يحذر من طرح صيغة العضوية غير الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة  .8
رئيس المجلس ، أن  كمال زكارنة،عماننقال عن مراسلها من  4/8/2011الدستور، عمان، نشرت 

 على نتائج اجتماعات األردنسطيني سليم الزعنون أطلع أعضاء المجلس المتواجدين في الوطني الفل
وشدد الزعنون على أهمية . المجلس المركزي األخير الذي عقد في رام اهللا نهاية األسبوع الماضي

قرارات المجلس المركزي خاصة ذلك المتعلق بالذهاب إلى األمم المتحدة من اجل الحصول على 
الكاملة لدولة فلسطين والحصول على االعتراف بها على كامل حدود الرابع من حزيران العضوية 

1967.  
 صيغة العضوية غير الكاملة التي يروج لها البعض الن من شأن ذلك ان إلىوحذر الزعنون من اللجوء 

إلى يحول تلك الصفة الى دائمة وليس كما يتوقع البعض ان تكون مؤقتة لسنة أو سنتين ثم تتحول 
  . عضوية كاملة

نقال عن مراسلتها من عمان، نادية سعد الدين أن  4/8/2011الغد، عمان، من جهة أخرى جاء في 
  ".نيته التوجه لزيارة قطاع غزة ولقاء األعضاء هناك بهدف تفعيل عمل المجلس وأدائه"الزعنون أكد 

  
       ة وقتالمصالحة تسير لألمام وإتمامها مسأل: السفير الفلسطيني بالقاهرة .9

، وأن "يسير لألمام"قال السفير الفلسطيني بالقاهرة بركات الفرا أن ملف المصالحة الفلسطينية : القاهرة
مسألة وقت بعد كسر الحواجز التي كانت قائمة بين فتح وحماس، إضافة إلى ردم "إتمامها لم يعد إال 

جاء  .لوحدة الفلسطينية خالل المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية ا"الفجوة العميقة التي كانت بين الطرفين
  ."الحرية والعدالة"ذلك خالل استقبال هيئة مكتب حزب 

  3/8/2011قدس برس، 
  

  غزة تدعو لتحسين أوضاع الالجئين بلبنان في  الحكومة .10
دعت الحكومة الفلسطينية بغزة إلى تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية : غزة
ي لبنان والسماح لهم باتباع وتطبيق ما جاء في البيان الوزاري حول تسهيل حياة الالجئين ومنحهم ف

نسخة عنه " صفا"جاء ذلك في بيان صحفي للحكومة وصل وكالة  .حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية
يا السياسية األربعاء عقب اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ناقشت خالله عدداً من القضا

واستنكرت الحكومة العدوان والقصف الذي قامت به قوات االحتالل ضد  .واألمنية اإلدارية المهمة
  .أهداف مدنية في قطاع غزة بشكل يؤكد النزعة العدوانية واإلرهابية لدى االحتالل وقادته

  3/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   
  

    األسرى في رمضان يصّعد ضد االحتالل : أبو السبح .11
 عطا اهللا أبو السبح، أمس، إن سلطات  غزةقال وزير األسرى والمحررين في حكومة : رائد الفي-غزة 

االحتالل تعمدت فرض إجراءات تعسفية قاسية وممنهجة للتضييق على األسرى وكسر فرحتهم مع بداية 
الروحاني واإليماني لدى االحتالل يستهدف خالل رمضان الجانب "وأوضح في بيان، أن . رمضان
، ويلجأ إلى فرض العقوبات التي من شأنها أن تعكر صفو الجو اإليماني الذي يسود السجون، "األسرى
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وحدات القمع في السجون تُنفذ عمليات اقتحام وتفتيش مستمرة للغرف والخيام والزنازين، "مشيراً إلى أن 
  ."ةبحجة التفتيش األمني عن أغراض ممنوعة وهواتف خلوي

تقوم بعزل بعض األسرى في الزنازين االنفرادية وحرمانهم "وقال إن ما تسمى إدارة مصلحة السجون 
، "كما أنها ال تقدم طعاماً يناسب هذا الشهر. من ممارسة الشعائر الدينية بشكل جماعي مع بقية األسرى

ياسة التنقالت بين إدارة السجون تمارس س"وأوضح أن . وتقتصر الوجبات على كميات قليلة وسيئة
األقسام والسجون، وتحرم األسرى من صالة التراويح في ساحة السجن، وتحرمهم في بعض السجون من 

تتعمد تحديد "ولفت إلى أن إدارة السجون  ."إلقاء المواعظ الدينية بشكل جهري خالل صالة التراويح
  ."ائمون من الخروجموعد النزهة وقت الظهر خالل الحر الشديد، ما يحرم األسرى وهم ص

  4/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  هنية يفطر مع عائلة فقيرة بمخيم الشاطئ    : غزة .12
شارك رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية مساء األربعاء أسرة المواطن أيمن الرواضي في مخيم : غزة

التي ال تتمكن األسرة الشاطئ طعام اإلفطار، حيث قدم لألسرة العديد من الهدايا واالحتياجات الضرورية 
ووعد هنية بمساعدة األسرة قدر اإلمكان مقرراً توظيف رب األسرة  .من توفيرها ومواد تموينية أساسية

قام  و.والعمل على تحسين وترميم المنزل الذي تقطن فيه األسرة، عالوة عن صرف مساعدة مالية عاجلة
 الفلسطينية ستعمل دوماً على رعاية كافة أبناء بإطعام األطفال بيده وأطمئن عليهم، مؤكداً أن الحكومة
 كما  صالة المغرب في منزل العائلة،ى هنيةأد و.الشعب الفلسطيني وذلك من باب الواجب والمسئولية

  .قام بزيارة عدد من األسر في مخيم الشاطئ
  4/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  

  
  واإلسالميةمن لجنة القوى الوطنية  انسحاب حماس أسبابإسماعيل األشقر يكشف  .13

 كشف إسماعيل األشقر القيادي في حركة حماس اليوم األربعاء، أسباب انسحاب حركته من لجنة :غزة
  .القوى الوطنية واإلسالمية

إن لجنة القوى هي إطار توافقي عن الفصائل الفلسطينية، وقد توقف بعد االنقسام الذي " :وقال األشقر
فلسطينية، مضيفا انه حتى يكون هذا اإلطار يمثل الكل الوطني الفلسطينية البد أن جرى في الساحة ال

  ".في هذا اإلطار) حماس وفتح(تكون الفصائل الممثلة به خاصة 
في الفترات السابقة كان هناك اجتماعا للقوى الوطنية :" وتابع في مقابلة مع مراسل معا ابراهيم قنن

ا اإلطار وكان لنا اشتراطات من بينها أن يكون هناك لجنة أخرى واإلسالمية على أن يتم تفعيل هذ
مناظرة للجنة غزة في الضفة الغربية، وان تعمالن مع بعضهما البعض ولم يتم التوافق على ذلك، وهناك 

  ".من نصب نفسه بأنه يمثل الفصائل الفلسطينية وهذا لم نتفق عليه
مام المنظمات الدولية بأنه يمثل الكل الفلسطينية وهذا بالتالي أصبح هناك من يتحدث أ:" وأردف األشقر

غير صحيح، ونحن لم ننسحب وهذا اإلطار غير موجود وال بد أن يكون توافقيا، وان تكون حماس وفتح 
والتنظيمات كلها موجودة فيه وإذا تغيبت حركتا فتح وحماس لم يعد يمثل الكل الفلسطيني وال يمثل إطارا 

  ".وطنيا 
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أن حركة حماس أرادت أن توضح أن جميل المجدالوي عندما نصب نفسه منسقا لهذه وأشار إلى 
  . على حد قوله-الفصائل هذا أمرا لم نتفق عليه وهذا التنصيب غير شرعي ولم نعترف به

وطالب األشقر بان يكون هذا اإلطار شامال للكل الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن هذا اإلطار ال عالقة له 
عن تهديدات االحتالل بشن عملية واسعة ضد القطاع، أكد االشقر أنها لن تخيف ولن و .بالمصالحة

  .ترهب الحركة وان المقاومة جاهزة للرد على االحتالل ، مطالبا المجتمع الدولي بلجم هذا االحتالل
  3/8/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  حماس مرتاحة للدور المصري من المصالحة: أبو زهري .14

الذي جاء ثمرة -قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن لقاء األحد : لكحلوت ضياء ا-غزة
 سيبحث ملفات الحوار الوطني كلها، فال يجب أن -استمرار االتصال بين رئيسي وفدي حماس وفتح

  .يتعثر الحوار لتعثر التوافق على شخصية رئيس وزراء الحكومة المقبلة
رفين سيناقشان خطوات تنفيذ ما تبقى من اتفاق المصالحة، وتلك وأضاف أبو زهري للجزيرة نت أن الط

  .الملفات المتعلقة بتفعيل منظمة التحرير ومشكلة االعتقال السياسي ومنع الجوازات عن قطاع غزة
وبين أبو زهري أن حماس مرتاحة للدور المصري من المصالحة، فهي لم تعد ترى انحيازا لطرف على 

مقدر من "ى الميل نحو طرف ودعمه، مؤكدا أن الدور المصري في المصالحة حساب اآلخر، ولم تعد تر
  ".حماس والشعب الفلسطيني

أيلول المقبل، مؤكدا أن حماس ال تزال ترى /ورفض أبو زهري الربط بين المصالحة واستحقاق سبتمبر
تجاه إجبار في الذهاب إلى األمم المتحدة خطوة عديمة الجدوى، وتهدف السلطة منها فقط للدفع با

  .االحتالل على الجلوس معها على طاولة المفاوضات
  3/8/2011الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  الوسيط المصري يعمل بشكل مستمر على دعم جهود تطبيق اتفاق المصالحة: ابو شهال .15

 أكد القيادي البارز بحركة فتح النائب عنها بالمجلس التشريعي فيصل أبو شهال، أن اللقاء سيناقش مواقف
الطرفين بخصوص تسمية رئيس الوزراء المقبل وتوضيح المواقف بينهما، وكذلك بحث تفعيل بقية 

  .أجزاء ملف المصالحة
وقال أبو شهال للجزيرة نت إن فتح ستطرح فكرة االنتخابات وحل مشكلة جوازات السفر ومنع أبناء 

  .ت ستخضع للدراسة والبحثالحركة من السفر من قبل الحكومة المقالة بغزة، مؤكدا أن كل الملفا
وأكد أبو شهال أن الوسيط المصري يعمل بشكل مستمر على دعم جهود تطبيق اتفاق المصالحة بين فتح 

أيلول المقبل متحدين /وحماس، مشددا على أهمية أن يذهب الفلسطينيون إلى األمم المتحدة في سبتمبر
  .ومتسلحين بإنجاز وحدتهم الوطنية

  3/8/2011الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  مجدالوي ينفي صحة ذرائع حماس حول لجنة القوى الوطنية واإلسالمية: غزة .16
قال النائب جميل مجدالوي، منسق لجنة القوى الوطنية واإلسالمية، إن الذرائع التي قدمتها  :حسن جبر

ر حركة حماس لتبرير عدم اعترافها باللجنة غير صحيحة على اإلطالق، وأكد أنه يخشى أن يكون قرا
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عدم االعتراف باللجنة نتيجة لرغبتها في االستفراد بكل شيء، إلى جانب الرغبة في عدم التئام " حماس"
  .أي إطار له صفة االئتالف الوطني الشامل حتى ال يشكل قيداً على أدائها

داً ، مؤك"حماس"إلى أنه ال يرغب في تحويل هذا األمر إلى مساجلة بينه وبين " األيام"وأشار في حديث لـ
بإيجابية باعتبار أنها جزء أصيل من القوى الوطنية " حماس"وجود قرار باستمرار التعامل مع 

  .واإلسالمية
ونوه مجدالوي إلى أن كل القوى الوطنية واإلسالمية بما فيها حركة الجهاد اإلسالمي وشبكة المنظمات 

ي اجتماعات اللجنة، لكنها بدأت شاركت ف" حماس"األهلية تشارك في اجتماعات اللجنة بغزة، وأضاف أن 
  .مؤخراً بمقاطعة اجتماعاتها األخيرة ووضعت شروطاً لحضورها

كان عقد اجتماع مماثل في الضفة الغربية، مؤكداً أنه تم إبالغهم " حماس"ولفت إلى أن أحد اشتراطات 
تصال به وحضور بوجود صيغة للقوى الوطنية واإلسالمية هناك، كما تم إبالغهم باسم منسق اللجنة لال

  .الجلسات
اشترطت كذلك توسيع اللجنة بإضافة قوى جديدة، ما استدعى طرح " حماس"وأوضح مجدالوي أن 

القضية خالل أحد االجتماعات، إال أن األغلبية توافقت على تأجيل الموضوع ليترافق مع خطوات 
ظمة التحرير ستتم دعوته استكمال توحيد المؤسسات على قاعدة أن من يشارك في اإلطار القيادي لمن

في جلسات جانبية تعترض فيه " حماس"وكشف النقاب عن طرح قدمته  .كفصيل للمشاركة في اللجنة
  .كمنسق دائم للجنة، فتم إبالغها أنه أعلن عدم الرغبة في االستمرار" مجدالوي"على بقائه 

ي التحرر من هذه المسؤولية، إال وقال إن هناك إلحاحاً من غالبية القوى على بقائي منسقاً رغم رغبتي ف
  .أنني وافقت على البقاء حتى االجتماع القادم في الرابع عشر من آب الجاري

وشدد مجدالوي على ضرورة االستمرار في توسيع إطار لجنة القوى الوطنية واإلسالمية، وأكد أن 
  .االجتماع القادم للجنة سيقر مبدأ التدوير في إدارة أعمال هذا اإلطار

 4/8/2011يام، رام اهللا، األ
 

  خطاب أوباما ليس بديال للشرعية الدولية: الجبهة الشعبية .17
، تمسكها بالشرعية الدولية كمرجعية 2011-8-3أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، األربعاء 

اهو، الستئناف المفاوضات، مقللة من أهمية ما تردد عن موافقة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني
  . على الصيغة األمريكية وخطاب الرئيس األميركي باراك أوباما مع بعض التحفظات

وتفسيراته، ليس بديال للشرعية " االيباك "إن خطاب أوباما بمؤتمر "وقالت الجبهة في بيان صحفي، 
  ". الدولية وقراراتها، وال يشكل مرجعية سياسية أو قانونية

  3/8/2011فلسطين اون الين، 
  

  سبتمبر/ بتوحيد موقفها من استحقاق أيلول الفلسطينيةتطالب الفصائلفتح  .18
استحقاق أيلول، من  بتوحيد موقفها  الفلسطينية، الفصائل"فتح"طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  . ودعت الجميع إلى االلتفاف حوله، باعتباره محطة نضالية هامة ومنعطفا تاريخيا في مسار القضية
حدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، األربعاء وقال المت

إن استحقاق أيلول القاضي بالتوجه إلى األمم المتحدة للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة : "3-8-2011
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حدد نتائجه فلسطين على حدود الرابع من حزيران يعد معركة نضالية حقيقية، ومنعطفا تاريخيا هاما، ست
وطالب الفصائل بتوحيد موقفها من هذا االستحقاق بغض النظر ". االستراتيجيات الوطنية للمرحلة القادمة

عن أي خالفات سياسية أخرى بينها، باعتباره معركة سياسية ضارية مع االحتالل يجب أن نخوضها 
  . موحدين

 3/8/2011فلسطين اون الين، 
  

  لكتائب القسام ونفق في غزة تهدف موقعين تدريباإلسرائيلي يس الطيران الحربي .19
استهدف الطيران الحربي اإلسرائيلي ،فجر الخميس، موقعين تدريب لكتائب القسام ونفق حدودي : غزة

غارة على موقع " اباتشي"ووفقا لما ورد عن مراسلنا شنت طائرات مروحية من نوع  .في قطاع غزة
لك بالتزامن مع غارة ثانية نفذتها طائرات حربية من نوع وذ, في حي التفاح شرق مدينة غزة " رعد"
  .الواقع بمنطقة المقوسي غرب المدينة" بدر"على موقع " 16اف "

وفي وقت الحق أغارت الطائرات الحربية على نفق غرب بوابة صالح الدين الواقعة على الشريط 
 المستهدف يستخدم لتهريب وذكرت مصادر محلية أن النفق . الحدودي في مدينة رفح جنوب القطاع

  .الوقود من األراضي المصرية
إن هذه الغارات جاءت ردا على إطالق قذائف صاروخية :" وقال ناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي 

  ."خالل األيام القليلة الماضية ..من قطاع غزة
  4/8/2011وكالة قدس نت، 

 
  حت القانون وإرادة الشعبفخر لمصر أن تضع أول رئيس عربي ت: الجبهة الشعبية .20

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس األربعاء، أنه فخر لمصر أن تضع :  يو بي اي-رام اهللا
  .أول رئيس عربي تحت القانون وإرادة الشعب

إخضاع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وبعض أركان حكمه للقانون 'ورأت الجبهة في بيان لها أن 
بمثابة نصر وعبور جديد لشعب مصر وجيشها وسابقة عربية تشق درب الدولة الوطنية وإلرادة الشعب 

ما كان له أن يتحقق من دون تضحيات أبناء مصر وشبابها وشهدائها الذين 'وقالت إن ذلك  .'المدنية
 يناير ويحيا شعب مصر واألمة العربية بكرامة وعدل وشرف 25قدموا أرواحهم كي تنتصر ثورة 

  .'وضمير
 4/8/2011لقدس العربي، لندن، ا

  
  "اسرائيل"ناشطون من غزة يطلقون صاروخا من صنع محلي على جنوب  .21

قالت اسرائيل يوم امس ان ناشطين من غزة اطلقوا صاروخا من صنع محلي  : اشرف الهور-غزة 
حل وقال متحدث عسكري ان الصاروخ سقط في منطقة المجلس االقليمي لسا .على احد بلداتها الجنوبية
وقبل سقوط الصاروخ دوت في المنطقة صفارات االنذار، ولم يسفر سقوط .عسقالن، جنوب اسرائيل

وقبل ثالثة ايام سقط صاروخ مماثل على نفس المنطقة، وادى  .الصاروخ عن وقوع اصابات او اضرار
  .الى اصابة امرأة بجراح طفيفة، اضافة الى اصابة اخرين بحاالت هلع

  4/8/2011 القدس العربي، لندن،
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   بكافة جوانبها في لبنانالالجئين الفلسطينيينعلى بركة يؤكد على ضرورة معالجة قضايا  .22

واصل وفد من حركة حماس، ضم مسؤولها في لبنان علي بركة ومسؤولها في منطقة صيدا أبو : صيدا
اعة اإلسالمية أحمد فضل ووسام الحسن، جولته على فاعليات مدينة صيدا، فالتقى المسؤول السياسي للجم

في الجنوب الدكتور بسام حمود في مقر الجماعة في المدينة بحضور عضو المجلس البلدي حسن 
  .الشماس ووليد عارفي ومحمد الزعتري

أكدنا على ضرورة معالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين بكافة جوانبها عبر الحوار : "وقال بركة اثر اللقاء
للبنانية والفصائل الفلسطينية بما يحقق تأمين العيش الكريم لشعبنا الفلسطيني الجاد والمباشر بين الحكومة ا

ويحفظ حق العودة ويعزز السلم األهلي في لبنان كما أكدنا حرصنا على أمن لبنان واستقراره باعتباره 
  ".قوة للقضية الفلسطينية

عد، حيث جرى التداول في ايضاً رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة س" حماس"وزار وفد 
األوضاع السياسية العربية العامة، والوضعين الفلسطيني واللبناني خصوصاً، وتطورات تقديم طلب 

  .االعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحدة في أيلول المقبل
  4/8/2011المستقبل، بيروت، 

  
  ينيين بالعراقالفلسط  لرفع الظلم عن مخيم أشرف لالجئينتدعوجبهة النضال الشعبي  .23

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني األربعاء إلى رفع الظلم واالضطهاد عن سكان مخيم أشرف              : غزة
لالجئين الفلسطينيين في العراق، الذي يتعرض للحصار، ويمنع عن سـكانه الـدواء، والغـذاء، وميـاه                 

  .الشرب
إليرانية تحـيط المخـيم بأسـالك       نسخة عنه أن القوات ا    " صفا"وأوضحت الجبهة في بيان صحفي تلقت       

شائكة، وتجرف البيوت التي بداخله، وتمنع دخول الخدمات الطبية واألدية للمرضـى الـذين أصـبحت                
  .حياتهم مهددة بالخطر

وأكدت دعمها لمبادرة البرلمان األوروبي التي تنص على ايجاد حل سلمي دائم لسكان المخيم بنقلهم إلى                
  .ية، من أجل العيش بحرية وأمن وسالمبلدان أوروبية تحت رعاية دول

  3/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

   "إسرائيل" على مبارك لجوءا سياسيا في اقترحت :بن إليعازر .24
أبدى وزير إسرائيلي سابق يوم األربعاء حزنه لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني            : القدس المحتلة 

ه عرض على مبارك اللجوء والعالج في منتجع إيالت علـى البحـر             مبارك وقال الوزير اإلسرائيلي إن    
  . واصفا إياه بالوطني. األحمر لكنه رفض
 بأن الرئيس المصري السابق أظهر التزامـا قويـا تجـاه            -الذي كان صديقا لمبارك   -وذكّر بن إليعازر    

  .السالم في المنطقة خالل سنوات حكمه الثالثين
مة اإلسرائيلية كانت ستقبل باستضافة مبارك في إيالت لو وافق هو علـى             وقال إنه كان مقتنعا بأن الحكو     

   .ذلك
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مبارك قائد نجح في الحفاظ على االستقرار في الشرق األوسط، وكان ملتزما بعملية             «وقال بن إلعيزر إن     
وأضاف أن الشرق األوسط    . »السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وحاول مرارا جسر الهوة بين الطرفين         

  .بعد مبارك سيكون مختلفا تماما
  4/8/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
  دعم بالده دولة فلسطينل الخارجية االسرائيلية تستدعي سفير دولة هندوراس ":هآرتس" .25

استدعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية امس، سفير دولة هندوراس في إسرائيل، وذلك في            : القدس المحتلة 
الرئيس الهندوراسي بورفيريو لوبو، والتي عبر فيها عن دعم بالده لالعتراف بالدولة            أعقاب تصريحات   

  .الفلسطينية في األمم المتحدة في شهر ايلول المقبل
أن الخارجية اإلسرائيلية استدعت سفير هندوراس في إسرائيل حوسا هيريرا          » هآرتس«وذكرت صحيفة   

رة للرئيس الهندوراسي والتي أعلن فيها عن دعم بالده         وطالبته بتقديم توضيحات حول التصريحات األخي     
  .لالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في شهر ايلول المقبل

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير أعرب عن تفاجئه من تصريحات الرئيس لوبو، وخاصة أنه كـان قـد                  
ائيلي دانـي أيلـون أن بـالده تـدعم          أعلن في السابق بعد لقاءات مشتركة مع وزير الخارجية اإلسـر          

المفاوضات المشتركة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتعتبرهـا الحـل الوحيـد إلقامـة الدولـة                
  .الفلسطينية، وليس التوجه إلى األمم المتحدة

اعتقد أن امتالك الشعب الفلسطيني ألرضه أمر عادل وشرعي، وأنا أتفق           « الرئيس الهندوراسي    حيث قال 
ع ضرورة االعتراف بالدولة الفلسطينية ألنه ال يعقل إنكار حق شعب في الحصول على هوية وأرض،                م

 .»ألنه جزء من الحقوق التي يمتلكها أي شعب
  4/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   سوءاً"إسرائيل"االعتراف بالدولة الفلسطينية سيزيد وضع :  إسرائيليتقرير .26

االعتراف المتوقع بالدولة الفلسطينية في االمم المتحدة فـي شـهر           "يلي من ان    حذر تقرير اسرائ  : القدس
ايلول المقبل سيزيد وضع اسرائيل سوءاً في الحلبة الدولية ومن شأنه ان يـؤدي الـى حالـة تـصعيد                    

  ".متواصل
ي ان جهـاز  "وقال التقرير الذي تم عرضه على اعضاء لجنة الخارجية واالمن البرلمانية االسـرائيلية،              

وهيئة االستخبارات العسكرية تعتقد بأنه لو كانت عملية سياسية قد بدأت لكان مـن              ) الشاباك(و) الموساد(
  ".الممكن وقف التحرك الفلسطيني في االمم المتحدة

ورجـح   ).كاديمـا (وكان اعد التقرير طاقم برئاسة عضو الكنيست االسرائيلي يوحنان بالسنر من كتلة             
يجية الفلسطينية من خالل اعتراف الجمعية العموميـة لالمـم المتحـدة بالدولـة              نجاح االسترات "التقرير  

ال توجد معلومات تشير الى استعدادات للقيام بأعمال عنـف          "وقال،  " الفلسطينية المستقلة في ايلول المقبل    
فقدان الـسيطرة علـى االوضـاع فـي         "ومع ذلك فقد حذر من ان       " بتوجيه من قيادة السلطة الفلسطينية    

  ".راضي الفلسطينية قد يكون سريعاًاال
  4/8/2011، األيام، رام اهللا
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  !!يريد اسقاط النظاموشاليط يصوم :  نتالرسالة .27

، ويبدو أن   " يوما أصبح منهم   40من عاشر القوم    " يقول المثل الشعبي القديم     : الرسالة نت ب خاص   -غزة
دي اإلسـرائيلي األسـير لـدى فـصائل         هذا المثل بات بالفعل يتحقق في قطاع غزة، وبالتحديد مع الجن          

 - أكثر من خمسة سنوات، األمـر الـذي جعلـه         " كتائب القسام "المقاومة جلعاد شاليط، فهو عاشر القوم       
  .بحسب التوقعات يخجل من طلب الطعام من آسريه، رغم أنهم ال يقصرون في حقه بكل تأكيد

تفرط به ولم تعد تهتم     "حكومته التي باتت    شاليط وفي اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم قرر أن ينسى            
، وأن يترك كل عادات عائلته اليهودية الديانة، وأن يقلد المسلمين بعد ما رآه من معاملة حـسنة                  "بقضيته

  .من آسريه، حتى في صيامهم
لم يعد شاليط كذلك، ألن رئيس حكومته بات منشغال بالمظاهرات االحتجاجية في تل أبيب، ولم يعد يسمع                 

أي خبر عنه، بل أن قضية الشقق السكنية باتت تذكر أكثر منه فـي نـشرات                " إسرائيل األولى " قناة   على
األخبار، األمر الذي دفعه لالكتئاب وفقد األمل من انجاز صفقة تضمن له حريته، بل أن لسان حاله يقول                  

  ".شاليط يريد اسقاط النظام"
 3/8/2011، الرسالة، فلسطين

  
  ستعترف بالدولة الفلسطينية األمم المتحدة: يلية اإلسرائاالستخبارات .28

أظهر تقرير أمني أعدته ثالثـة أجهـزة أمنيـة إسـرائيلية هـي              : وكاالت – أحمد رمضان    -رام اهللا   
، أن  "الموسـاد "و" الـشاباك "وجهازا االسـتخبارات العامـة والخارجيـة        " أمان"االستخبارات العسكرية   

  .ل االعتراف بدولتهم في األمم المتحدةالفلسطينيين سينجحون في مسعاهم إلى ني
ووفق التقرير الذي وضعته األجهزة الثالثة، فإن الفلسطينيين سيحصلون على اعتـراف بـدولتهم فـي                
الجمعية العامة لألمم المتحدة، ولكنهم لن يحصلوا على هذا االعتراف في مجلس األمن حيث يتوقـع أن                 

  ).الفيتو(تستخدم واشنطن حق النقض 
االستراتيجية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية حققت نجاحاً، وبعد أن يتم االعتـراف            "لتقرير أن   واعتبر ا 

  ".بدولة فلسطينية سيلحق ضرر كبير في موقف إسرائيل الدولي
 4/8/2011، المستقبل، بيروت

 
  يحظر على موظفيه المشاركة في احتجاجات ضد الحكومة" الشاباك" .29

على موظفيه المـشاركة فـي      " الشاباك" المخابرات االسرائيلي الداخلي     حظر جهاز ): فلسطين(الناصرة  
  .احتجاجات أزمة غالء األسعار والعقارات، المتصاعدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو منذ عشرين يوماً

، عـن تعمـيم     )4/8(العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس       / يديعوت أحرونوت /فقد كشفت صحيفة    
عبر بريده اإللكتروني الداخلي، حذَر فيه موظفيه من المشاركة في االحتجاجات،           " باكالشا"داخلي وزعه   

  . مبرراً هذا المنع بكونهم موظفين يتبعون للحكومة
وقالت الصحيفة إن هذا التحذير جاء على إثر رصد أحد القادة في الجهاز األمني، لما أسمته عدداً غيـر                   

 . في مظاهرة االحتجاج الحاشدة مساء السبت الماضييشاركون" الشاباك"قليل من كوادر جهاز 
  4/8/2011قدس برس، 
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  محاكمة مبارك ليست ضروريةعباس رجل سالم و: "معاً"لتلفزيون  بيلين .30
يوسي بيلين احد قادرة مبادرة جنيف، رئيس السلطة محمود عباس بأنه رجل مؤمن             . وصف د : بيت جاال 

سلطة، وان اسرائيل خذلته حيث ال يوجد شـريك اسـرائيلي          بالسالم وزاهد في الحكم وغير راغب في ال       
  .لمحمود عباس في عملية السالم

الى عدم اليأس واالحباط والتمسك برؤية السالم النها الوحيـدة          " معا"ودعا بيلين خالل لقاء تلفزيوني مع       
فلـسطيني  التي ستدوم وتبقى في هذه المنطقة رغم فوز اليمين والمتطرفين فـي انتخابـات الـشعبين ال                

وقال ان السالم هو الرؤية االستراتيجية التي يمكن ان تنقذ المنطقة مـن مـشاكلها االمنيـة                 . واليهودي
والسياسية واالقتصادية، وان الجدار سيسقط فور نجاح السالم ويحل مكانه التعاون االقتصادي والتنميـة              

  .واالزدهار
ل ان هذه المحاكمـة ال ضـرورة لهـا، وان           وابدى يوسي بيلين حزنه على محاكمة الرئيس مبارك، وقا        

التسامح هو سمة اساسية من سمات الحكم والثورة وما كان يجب اهانة زعيم عربي مثل مبـارك بهـذا                   
  . الشكل

اما بالنسبة للزعيم القذافي فقال انه مختلف تماما عن مبارك الن القذافي انسان غير سوي ويأخذ جمـاال                  
  .هل للحكم وال يمكن مقارنته مع محارب وطيار وزعيم مثل مباركوخياما معه الى باريس وهو غير أ

اعتبر يوسي بيلين ان غالبية المستوطنين هم مـن االيـديولوجيين           ) زووم ان   ( وردا على اسئلة برنامج     
المتطرفين في اليمين، وان قلة من المهاجرين الروس يسكنون في المستوطنات النه ثمن الشقق رخيصة،               

  . يسكنونها من باب ايدويولوجياما الباقون فهم
انا لـست ذكيـا     : وانتقال عدوى الفيس بوك الى تل بيب رد بيلين          ) ثورة اليهود في الشوارع     ( وحول  

بالشكل الكافي التوقع ما يمكن ان تسفر عنه هذه التظاهرات لكنني اعترف انني لم اكـن اتوقعهـا وان                   
  ".حالة االنكار وال تعرف كيف تتصرف ازاءهاالقيادة االسرائيلية مصدومة منها وال تزال تعيش 

 4/8/2011، وكالة معاً اإلخبارية
 

  سبتمبر/ يؤكد وجود فرص لدفع عملية المفاوضات رغم قرب حلول شهر ايلولزبيري .31
قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس أمس أنه باإلمكان الشروع بعملية تفاوض           : أشرف الهور  -غزة  

سبتمبر الذي تنوي فيه القيادة الفلسطينية التوجه لألمم المتحـدة          /اب شهر ايلول  مع الفلسطينيين رغم اقتر   
  .1967للحصول على اعتراف بدولة مستقلة على حدود العام 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بيريس قوله خالل تسلمه أوراق السفير األمريكي الجديد لدى تـل أبيـب                 
ملية التفاوض مع الفلسطينيين رغم اقترابنا من شـهر ايلـول           لن يتم بعد تفويت جميع الفرص لدفع ع       'أنه
  .'حيث ينوي الفلسطينيون اإلعالن عن دولة مستقلة من جانب واحد) سبتمبر(

يجب العمل بحزم والتوضيح للفلسطينيين أن مثل هذا اإلعالن سيكون عديم المعنـى             'ورأى الرئيس بأنه    
  .'وأن أي طرف لن يكسب منه شيئا

  4/8/2011،  لندنالقدس العربي،
  
  
 

 



  

  

 
 

  

            17ص                                     2226:                العدد4/8/2011 الخميس :التاريخ

   الليكود يرفضون خطة نتنياهو لضم حزب باراك إلى صفوفهمنواب .32
طرح رئيس فرع حزب الليكود العالمي، داني دنون، مشروع قانون جديدا يرمي إلى إجهاض              : تل أبيب 

إلـى  » االسـتقالل «محاوالت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضم وزير الدفاع، إيهود باراك، وحزبه            
  .وف حزب الليكود أو إطار تحالفي معهصف

وينتقد نواب الليكود االتفاق حول وجود حزب باراك في االئتالف، حيث إن له خمسة نواب، أربعة منهم                 
فقد اعتبر نواب الليكود هذا التوزيع للمقاعد الوزارية ظالمـا          . وزراء والخامسة رئيسة لجنة في الكنيست     

بيـد أن   . حاربوا االتفاق ألن خروج باراك حاليا سيضعف الحكومة       ولكنهم لم ي  . لهم وعلى حساب تقدمهم   
آخر ما كانوا يتوقعونه هو أن يتحول هذا االتفاق إلى مبدأ يحرمهم أيضا في المـستقبل مـن مناصـب                    

  .وزارية وبرلمانية
لذلك بادر النائب دنون وعدد من نواب اليمين إلى طرح مشروع يمنع االنتقال من حزب إلى آخر علـى                   

فكـال  . إليهم فـي االقتـراح    » العمل«و» كديما«وقد فوجئوا بانضمام عدد من نواب حزبي        .  النحو هذا
. الحزبين يريدان االنتقام من باراك من جهة ويخشيان من انشقاق نواب مـن حزبيهمـا فـي المـستقبل               

  .ويريدان محاربة هذه الظاهرة في الساحة الحزبية اإلسرائيلية
 4/8/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  خدمة لمصالح سياسية واستخبارية  بجنوب السودان"إسرائيل "عتراف ا : ومراقبونخبراء .33

اتفق خبراء ومراقبون على أن إسراع إسرائيل باالعتراف بدولة جنوب الـسودان            : حيفا - وديع عواودة 
  .واستعدادها إليفاد سفير لها بجوبا يأتي خدمة لمصالح سياسية واستخبارية

ام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية السابق ألون ليئيل إن إسرائيل تبحث عن أهداف سياسـية              وقال المدير الع  
ومعنوية واستخبارية بقرارها السريع باالعتراف بجنوب السودان الفتا أنها تهتم بكل دولة جديـدة تقـيم                

  .معها عالقات دبلوماسية حتى لو كانت صغيرة وفقيرة
ث عن مطامع اقتصادية في جنوب السودان، رغم أن بعض الشركات           وأشار ليئيل إلى أن إسرائيل ال تبح      

  .اإلسرائيلية الخاصة ستضاعف استثماراتها هناك في مجال الزراعة واألمن
 دولـة   40-30وأوضح ليئيل للجزيرة نت أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة اليوم لضمان معارضة نحـو               

  .القادمإلعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة الشهر 
وأشار ليئيل إلى أن إسرائيل سعت الستقالل دولة صديقة لها في جنوب السودان لزيادة نفوذها في القارة                 
السوداء والستخدامها ورقة هامة بكل ما يتعلق بعالقاتها مع مـصر التـي تعـد منـابع النيـل مـسألة                

  .إستراتيجية
براهيم صرصور الذي أوضح أن إسـرائيل       وهذا ما يؤكده عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة إ         

 يمنحها  -إضافة لمواطئ أخرى في القرن األفريقي كإريتريا      -تبحث عن موطئ قدم لها بجنوب السودان        
  .فرصة لممارسة نفوذها في منطقة تعد إستراتيجية لمصر والسودان واألمن القومي العربي

داث اختراقات في أفريقيا التي طالما كانت       إسرائيل نجحت بالعقد األخير في إح     "وأضاف للجزيرة نت أن     
، وتـابع إن إسـرائيل تقـوم        "داعمة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية مستغلة تحوالت إقليمية ودولية        

  بتأسيس عالقات خارجية ليس طمعا بسالم مع الجوار والعالم بل خدمة لخيارها األول،
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  . األمن الذي يعني عادة الحرب
  4/8/2011، ، الدوحةموقع الجزيرة نت

 
  فشلت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا: "نتنياهو" لـالطيبي .34

 قال النائب في الكنيست اإلسرائيلية أحمد الطيبي، إن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت علـى كافـة                 :القدس
  .األصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

اهرين ومع مطالبهم بجدية، وعدم الشك فـي  يجب التعامل مع هؤالء المتظ': وقال الطيبي مخاطبا نتنياهو  
  .'مصداقيتهم ألن مطالبهم عادلة

واستعرض المجاالت التي تُصرف عليها ميزانية الدولة، بدالً من أن تُصرف لحل القضايا التي تتظـاهر                
 مليـون   850الطبقة الوسطى بشأنها، مضيفا أن أموال الدولة تُصرف في تكريس االحتالل، حيـث أن               

 مليون شيقل على مكتب منسق العمليات في الـضفة،          200عة بناء جدار الفصل العنصري، و     شيقل لمتاب 
 مليون شيقل لتمويـل بـرامج خطـة         240 مليون شيقل لمجلس التعليم العالي في المستوطنات، و        450و

 مليون شيقل في تطـوير      30 مليون شيقل في حراسة المستوطنين في القدس الشرقية، و         70االنفصال، و 
 ماليـين شـيقل     10 مليون شيقل في تطوير مستوطنة جبل أبو غنيم، و         124 معاليه أدوميم، و   مستوطنة

 مليون شيقل تُصرف تعويـضات للمـصانع فـي          11لتحصين الباصات التي تسير في مناطق الضفة، و       
 مليـون شـيقل علـى حراسـة         316المستوطنات بدل خسائرها الضريبية في الـسوق األوروبيـة، و         

  . المستوطنات
حكومتك فشلت على الصعيد االجتماعي واالقتـصادي، وفـي المجـال           ':  الطيبي نتنياهو قائال   وخاطب

السياسي، أنت تنتظر شهر أيلول بفارغ الصبر لكي تجتاز شهر تموز، وتتمنى وصول أيلول لتنتهي هذه                
، إن  )االعتراف بفلسطين دولـة فـي األمـم المتحـدة         (المظاهرات ويتحول االنشغال إلى موضوع آخر       

  .'كومتك تظلم وتعذب المواطن وتصعب عليه، هي حكومة ظلم مرخّصح
 4/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
   دولة قومية للشعب اليهودي"إسرائيل"ف  كنيست ينويان اقتراح قانون أساس يعّرعضوا .35

تقديم اقتراح لقـانون أسـاس      ) دالليكو(وزئيف الكين   ) كاديما(ينوي عضوا الكنيست آفي ديختر      : رام اهللا 
  .»دولة قومية للشعب اليهودي»يتضمن تعريف إسرائيل كـ

دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي يحقق فيها طموحاته في تقريـر             «وجاء في االقتراح أن     
الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسـرائيل خـاص           .. المصير بموجب تراثه الثقافي والتاريخي    

  . عضو كنيست يؤيدون االقتراح40وعلم أن المبادرين للقانون قد جندا نحو . »بالشعب اليهودي
النبأ، مشيرة إلى أنه في حال تمت المصادقة على اقتراح القـانون            » يديعوت أحرونوت «ونقلت صحيفة   

ـ                رائيل الذي تمت بلورته في السنة والنصف األخيرة بالتشاور مع جهات مهنية فسوف يجعل مميزات إس
كما يتناول االقتراح قضايا أخرى حساسة مثل اللغة والرمز والعلم واألعياد الرسـمية              .المختلفة دستورية 

  .ونظام الحكم
عيد االستقالل هو العيد الوطني للدولة، ويجب اعتبار أيام إحياء ذكرى قتلى            «وتضمن االقتراح أيضا أن     

  .»لةحروب إسرائيل والمحرقة على أنها أيام رسمية للدو
 4/8/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   ألفًا عدد المستوطنين في الضفة الغربية519:  الفلسطينيإلحصاءا .36

، أن  نسبة    )8-3(كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اليوم األربعاء           : رام اهللا 
 في المائة مقارنة بنهاية عـام       1.4ر   بمقدا 2010المستوطنين في الضفة الغربية، ارتفعت مع نهاية العام         

2009.  
 مستوطنًا، مقارنة بــ     518.974 بلغ   2010وأكد التقرير أن عدد المستوطنين في الضفة في نهاية العام           

  .2009 مستوطنًا في نهاية العام 511.739
  مرة خـالل الـسنوات  40ولفت النظر إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد تضاعف أكثر من            

 بلـغ   2010، موضحا أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية العـام              2010 –1972
 مستوطنة تم ضمها إلى     16 مستوطنة، منها    26 مستوطنة، حيث كان أكثرها في مدينة القدس بواقع          144

  . مستعمرة24الكيان الصهيوني، ثم في مدن رام اهللا والبيرة حيث يوجد فيها 
 في  51قرير، إلى أن معظم المستوطنين يتمركزون في مدينة القدس، حيث بلغت نسبتهم حوالي              وأشار الت 

 مستوطنًا  196.178 مستوطنًا، منهم    262.493المائة، من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية بواقع         
هـا  في منطقة القدس، ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته سلطات االحتالل عنـوة بعيـد احتالل                

 مستوطنًا،  96.364، ويلي ذلك عدد المستوطنين في رام اهللا والبيرة بواقع           1967للضفة الغربية في عام     
 مستوطنًا في مدينة سلفيت، أما أقل المحافظات من حيـث           33.159 مستوطنًا في بيت لحم، و     56.202و

  .  مستوطنًا1.452عدد المستوطنين فهي مدينة طوباس بواقع 
 3/8/2011، إلعالمالمركز الفلسطيني ل

 
   يقر قانونًا جديًدا للتضييق على األسرىالكنيست .37

الصهيوني بالقراءة األولى، منح صالحيات لمدير أي سجن صهيوني، أحقية منـع            " الكنيست"أقر  : نابلس
  .محامي أي أسير فلسطيني أمني من االلتقاء بأسيره لمدة ثالثة أيام

 دت في اآلونة األخيرة من سلسلة إجراءاتها القمعية بحـق  يشار إلى أن سلطات االحتالل الصهيوني، صع
  . األسرى، كسحب األجهزة الكهربائية، ومنع بث الفضائيات

 3/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   من اإلسرائيليين ال تكفيهم رواتبهم آلخر الشهرTRI :51%"" شركة روتم استطالع .38
 TACKحـاث اإلسـتراتيجية التابعـة لمؤسـسة      لألبTRIيتضح من استطالع أجرته شـركة روتـم       

 1000 من السكان البالغين في إسرائيل ينهون الشهر مع نقـص بقيمـة              %18الستراتيجيات النمو بأن    
  . من الجمهور ال يكفيه راتبه خالل الشهر%51وأن , شيكل

العائالت من هذه   % 62.6يتضح بأن   , وبحسب اإلستطالع الذي جرى بين عائالت شابة لديها طفلين فقط         
 شخص تمثل   500وقد أجري االستطالع على عينة من       , ال يكفيها راتبها فتضطر لسحب سلف من البنك       
  . عاما18ًالسكان البالغين في إسرائيل تزيد أعمارهم عن 

  4/8/2011، موقع عكا االخباري
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   تقر قانون للسكن والمتظاهرون يعتبرونه صفعة في وجه المظاهراتالكنيست .39
 عضو فـي    57، بموافقة   يوم االربعاء الكنيست اإلسرائيلي صادق    أن  ": يديعوت احرونوت "صحيفة  قالت  

، ويهدف القـانون إلـى      "لجان السكن القومية  "الكنيست اإلسرائيلي على قانون جديد للسكن يسمى قانون         
تحديد سقف أدنى ألسعار الشقق السكنية في إسرائيل، واختصار إجراءات تنظـيم وبنـاء المـستوطنات                

إلسرائيلية، بعد موجة االحتجاجات التي اجتاحت معظم الدول المدن اإلسرائيلية إحتجاجاً علـى غـالء               ا
  .أسعار الشقق السكنية في إسرائيل

، "بنيـامين نتانيـاهو   "وأشارت الصحيفة إلى أن القانون لقي ترحيباً من قبل رئيس الوزراء اإلسـرائيلي              
بناء المستوطنات في إسرائيل، مؤكداً أن أسـعار الـشقق          والذي أعتبره خطوة في عملية تسريع مشاريع        

  .السكنية ستكون في متناول الجميع
، "صفعة قوية في وجـه المظـاهرات      "وبدورهم أعلن المحتجون عن رفضهم لهذا لقانون الذي اعتبروه          

وأعلن المتظاهرون فـي أول     ،  مؤكدين على أن المظاهرات ستستمر ولن تتوقف إلى حين تلبية مطالبهم          
الجديد، عن تنظيم مظاهرة يوم السبت القادم، تنطلق من سـاحة           " لجان السكن القومية  "ردهم على قانون    

  ".غدعون ساعر"في تل أبيب إلى بيت وزير التعليم اإلسرائيلي " هبيما"
 4/8/2011، موقع عكا االخباري

 
  المستوطنات في مواجهة يينفلسطينل سالح جديد ل"انتفاضة الحرائق: " إسرائيليونمسؤولون .40

التي قد  " انتفاضة الحرائق "حذّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون ومستوطنون مما سموه        : الضفة الغربية 
  .يلجأ إليها الفلسطينيون كسالح جديد في مواجهة المستوطنات

واتهم مسؤولون إسرائيليون الفلسطينيين في الضفة الغربية بابتكار سالح جديد، أساسه إشـعال حرائـق               
  .تعمد قرب المستوطنات والتجمعات اإلسرائيلية في المناطق المحتلةبشكل م

سكان بعض المستوطنات في الضفة الغربية وجـدوا        "اإلسرائيلية إن   " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   
  ".النيران"أنفسهم خالل األسابيع الثالثة األخيرة تحت تهديد جديد 

 مرات في الحقـول المجـاورة لمـستوطنة         7 الماضية،   اشتعلت النيران على مدى األسابيع الثالثة     حيث  
، كما اشتعلت النيران في مستوطنات نيفي تسوف، وميغرون، وبؤر استيطانية أخرى، من             "متسبيه داني "

  .بينها جفعات رونين، بمتوسط حريق واحد في األسبوع
يمكـن أن يحـرق     ألنه  .. هذا مصدر قلق حقيقي   "وقال عميعاد كدمون، مسؤول األمن في متسبيه داني         

  ".ويدمر حياتنا نزوال إلى األرض
ويخشى المستوطنيون من أن الفلسطينيين قد يرفعون الوتيرة، فيتخلون عن إلقاء الحجارة والمظـاهرات              

بشكل يهـدد  "في صالح أعواد الثقاب والنفط، في وقت يمكن فيه لحرارة الطقس والرياح أن تكمل المهمة        
  ". حد سواءالتجمعات والحياة البرية على

وتشكل الحرائق هاجسا بالنسبة لإلسرائيليين، خصوصا بعد اندالع حريق الكرمل، في كانون األول مـن               
  ".إسرائيل"العام الماضي، وهو أسوأ حريق في تاريخ 

  4/8/2011السبيل، عّمان، 
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   مقدسيا  384 تعد قائمة إبعاد جديدة تضم "سرائيلإ" .41
 مقدسية اعتبارية وناشطة وعاملة في المدينة المقدسة من كشفت شخصيات:  جمال جمال-فلسطين 

مختلف التيارات واالنتماءات السياسية النقاب عن تلويح مخابرات االحتالل للتهديد بإبعادهم عن القدس 
جاء ذلك خالل استدعاء مخابرات االحتالل لهذه الشخصيات في فترات . على خلفية نشاطاتهم فيها
إن لم يغيروا سلوكهم «يرة، أبلغتهم خاللها برسائل وتهديدات مبطنة مفادها بأنه متفاوتة في اآلونة األخ

  .ويوقفوا نشاطاتهم، فإنه سيتم إبعادهم خارج مدينة القدس في شهر أيلول القادم, وتصرفاتهم
وكانت مصادر موثوقة، وبعض الدبلوماسيين األجانب، ومؤسسات حقوقية أكدت في وقت سابق أن 

 مواطنا مقدسيا من الناشطين والسياسيين والشخصيات 384 أعدت قائمة تضم سلطات االحتالل
االعتبارية والوطنية في القدس إلبعادهم عن القدس، وأن وزير أمن االحتالل الداخلي وافق على هذه 

حسب الضرورات , وترك أمر تنفيذها بيد أجهزة األمن والمخابرات لتحديد المكان والزمان, الخطوة
  .لدوليةاألمنية وا

  4/8/2011، الدستور، عّمان
  

  أين هي المصالحة؟.. أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة .42
، تجدد جرح لدى عائالت فلسطينية 2007منذ عدة سنوات وبعد االنقسام الفلسطيني منتصف عام : الضفة

لعائالت التي في الضفة الغربية، أال وهو جرح االعتقال السياسي، ليأتي شهر رمضان وينكأ جراح هذه ا
تفتقد أبناءها في سجون ذوي القربى، فتشعر مرارة الظلم والسجن وتفتقد األب واالبن والزوج وتحرم 

  .مشاركتهم معها شعائر هذا الشهر الفضيل
وقد عبرت كثير من عائالت المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة، عن ألمها نتيجة استمرار 

زة األمنية، وقالت زوجة أحد المعتقلين من مدينة نابلس والمحكوم في سجن اعتقال أبنائها لدى األجه
الجنيد لمدة خمس سنوات، بأن معاناتها وأطفالها بسبب اعتقال زوجها منذ عام ونصف ال زالت مستمرة، 
وال أحد يلتفت إليهم أو يستشعر مدى ألمهم، وأضافت بأن هذا األلم يشعرون به بشكل متجدد مع كل 

  .عائلية خاصة أو عامة كاألعياد وحلول شهر رمضانمناسبة 
حيث تساءلت والدة أحد ! كما يتساءل أهالي المعتقلين السياسيين عن المصالحة وإلى أين وصلت؟

ألم يعدوننا بأن أبناءنا "المعتقلين من مدينة قلقيلية والمحكوم بالسجن أربع سنوات لدى أجهزة السلطة 
قالوا لنا سيفرج عنهم بعد عدة أيام وهاهي األيام " "وقالت! ة مباشرة ؟سيفرج عنهم بعد توقيع المصالح

أصبحت أسابيع واألسابيع وصلت إلى أشهر وأبناؤنا ال زالوا معتقلين بل االعتقاالت واالستدعاءات لم 
  ".تتوقف

 شهر وأضافت والدة المعتقل السياسي بأنها كانت تتوقع اإلفراج عن نجلها وبقية المعتقلين قبل بداية
، وطالبت "ولكن ذهبت هذه اآلمال أدراج الرياح"رمضان، وكانت تتأمل أن يشاركهم سحور اليوم األول، 

قيادة حركتي حماس وفتح أن يصارحوا شعبهم فإن كان هناك مصالحة حقيقية فيجب اإلفراج عن 
الشعب ذلك حتى المعتقلين السياسيين فورا وبدون أي شروط، وإن لم يكن هناك مصالحة فيجب أن يعلم 

  .يؤقلم نفسه مجددا مع واقع االنقسام
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واقع االنقسام عشناه لسنوات وصبرنا خاللها الكثير وقادرون على الصبر لسنوات أخرى : "وأضافت
ونحتسب ذلك عند اهللا وكلنا أمل بأنه سبحانه تعالى هو وحده القادر على تغيير الحال وهو الذي سيفرج 

  ". وطالت سنوات االعتقالعن أبنائنا مهما طال الظلم
  4/8/2011، السبيل، عّمان

  
  إفشال مخطط إسرائيلي باإلستيالء على عقارات في قلب القدس  .43

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن السلطة الفلسطينية نجحت مؤخراً في إستعادة أمالك وعقارات : القدس
 عملية تسريب عقارات من المدينة تقع في قلب مدينة القدس المحتلة، في وقت أسدلت الستار عن أكبر

  ".بماليين الدوالرات وأفشلت مخططاً إسرائيلياً باإلستيالء عليها من قبل جمعيات إستيطانية
  3/8/2011، وكالة قدس نت

  
  سرى الفلسطينيون يشتكون من أفاع وقطط متوحشة تجتاح سجن النقباأل: نادي األسير .44

وأشار  .لمتوحشة تجتاح سجن النقب هدفها ترهيب األسرىذكر نادي األسير أن األفاعي والقطط ا: غزة
األسرى كما ذكر نادي االسير إلى أن األفاعي تنتشر على الجدارن األمر الذي دفعهم إلى تعيين أسرى 

لم نعد نعرف معنى للنوم و «وأضافوا . مناوبين خالل الليل لمراقبة أي أفعى تقترب من أي أسير
  .»الراحة

ي النادي بأن هناك انتشارا للقطط المتوحشة والتي تقضي معظم وقتها في أماكن وأشار األسرى لمحام
وإضافة إلى تلك . القمامة نهارا وبين األسرى ليال األمر الذي قد يعرض األسرى ألمراض خطيرة

المعاناة أكد األسرى بأن هناك نقصا في كميات األكل التي تقدم في شهر رمضان معتبرين أن هذه األيام 
صعب األيام التي تمر على األسرى في ظل تلك األجواء والظروف الصحية المتردية، فالنقب ال من ا

  . وناشد األسرى كافة المعنيين بالتدخل العاجل إلنقاذ حياتهم .يصلح كمكان للحياة األدمية
والظروف وبدوره قال نادي األسير انه بصدد القيام باإلجراءات القانونية الالزمة اتجاه قضية األفاعي 

الصحية في سجن النقب، وأكد أن ما يجري في سجون اإلحتالل فاق الحد الذي يتصوره أي إنسان داعيا 
  .الجميع إلى تكثيف الجهود من أجل انقاذ االسرى واطالق سراحهم

  4/8/2011، البيان، دبي
  

  ماضي زيتونة الشهر ال4350 شهداء وإتالف 6: دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير .45
اظهرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير : رام اهللا ـ أحمد رمضان

 فلسطينيين 6صدر عنها ان المستوطنين احرقوا واعدموا آالف أشجار الزيتون، فيما قتل جيش االحتالل 
  . مواطنا خالل شهر تموز الماضي230 منزال ومنشأة واعتقل 32ودمر 

يش االحتالل والمستوطنون حربا جديدة بحق شجر الزيتون اسفرت عملياتهم عن احراق وقد شن ج
محافظة نابلس، حيث تم حرق / شجرة زيتون مثمرة وذلك في قرى بورين ومادما4350واقتالع نحو 

 شجرة زيتون بفعل الحرائق التي اضرمها مستوطنو يتسهار وبراخا في المنطقة، وفي وادي 3000نحو 
 شجرة زيتون، ومنعت االهالي 660قرية ديراستيا بمحافظة سلفيت، اقتلعت قوات االحتالل قانا غرب 

  .من الوصول الى اراضيهم بفرض طوق عسكري عليها
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 وحدةاستيطانية جديدة في 900اما على صعيد االستيطان فقد أعلنت سلطات االحتالل نيتها بناء 
ي القدس المحتلة، ونشرت مناقصتين إلقامة  وحدة أخرى في حي رأس العامود ف32مستوطنة جيلو و

 وحدة 294شرق القدس المحتلة، وطرحت مناقصات لبناء " معاليه أدونيم"ستة مصانع في مستوطنة 
" كارني شمرون" وحدة اخرى في مستوطنة 42غرب مدينة بيت لحم، و" بيتار"استيطانية في مستوطنة 

  .قرب نابلس
  4/8/2011، المستقبل، بيروت

  
  "جنين جنين"وثائقي ال  تصدر حكماً ببراءة محمد بكري مخرج الفيلم العليا اإلسرائيليةالمحكمة .46

الذي قضى بتبرئة محمد بكري » المحكمة العليا اإلسرائيلية«بعد تأخير خمسة أشهر، صدر قرار 
 ، الذي صور ممارسات إسرائيل الوحشية، والمجزرة التي»جنين جنين«، صاحب وثائقي )1953(

وكانت مجموعة من . 2002اقترفتها خالل اجتياحها المخيم وعدداً من المدن الفلسطينية في الضفة عام 
الجنود اإلسرائيليين قد رفعت دعوى على الممثل والمخرج الفلسطيني، اتهمته فيها بتشويه سمعتها في 

سمعة » نين جنينج«رغم تشويه فيلم « صفحة، ورأت فيه أنّه 444وجاء قرار المحكمة في  .الفيلم
الجيش اإلسرائيلي، ليس بوسع المحكمة إدانة مخرجه، ألن الجنود الذين تقدموا بالشكوى ال يظهرون في 

  .»الفيلم، ال هم، وال أي جندي إسرائيلي غيرهم
والغريب في األمر أن القرار صدر على اإلنترنت، ال ضمن جلسة علنية في المحكمة، وذلك بهدف 

للخروج من » جنين جنين«م الذي جاء لمصلحة بكري، ولتفويت الفرصة على صاحب التعتيم على الحك
  .2007الجلسة كبطل انتصر على الجيش اإلسرائيلي في معركته القضائية التي بدأت منذ عام 

  4/8/2011، االخبار، بيروت
  

  اللعب خارج زواريب المخيمات في لبنان هاجس لألطفال الفلسطينيين .47
تقوم الجمعيات والمؤسسات األهلية بالتحضير للنشاطات الصيفية مبكراً كل عام، :  سامر مناع-بيروت 

ويلتحق األطفال . وكذلك األندية واالتحادات الرياضية في المخيمات التي تنشط مع انتهاء العام الدراسي
امج بها كل بحسب رغبته وبإشراف من األهالي، أما وكالة الغوث األونروا فقد حضرت هذا العام بر

  .»مشبوهة«ترفيهية لألطفال، لكن معظمها تعطل بسبب ضغط من جهات تعتبر أن نشاطات األونروا 
، وهي »الوطنية«وتتنوع النشاطات الصيفية بين الثقافية والرياضية والفكرية إضافة إلى النشاطات 

لسلة للفتيان، بمعظمها مجانية أو شبه مجانية، كاألشغال اليدوية وبخاصة للفتيات، وكرة القدم وا
والمطالعة والرسم والفنون كالموسيقى ورقص الدبكة إضافة إلى دورات اللغة اإلنكليزية والكومبيوتر، 
إلى جانب الرحالت الترفيهية إلى حدائق الحيوانات والمالهي، والرحالت التثقيفية إلى المعالم 

  .وغيرها... التاريخية
لنشاطات الصيفية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بين وغير معلنة، تدور في كواليس ا» باردة«حرب 

 9(حرب ال يأبه لها األطفال أو يشعرون بها، ويقول وائل . منظمي هذه النشاطات وأحياناً بين روادها
أنتظر العطلة الصيفية لالشتراك بالنشاطات، أذهب وأختي إلى المؤسسة، أحب لعب كرة القدم «): سنوات

عب في المخيم، والزواريب ضيقة جداً لنلعب ورفاقي، لذلك يأخذنا المشرف الرياضي جداً، وال يوجد مال
في المؤسسة إلى ملعب خارج المخيم، أما أخــتي فتشترك في نشاطات الرسم والغناء، فهي تحب 
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تعلمت استخدام الكمبيوتر العام الماضي هنا في «):  سنة11(وتقول زهرة . »الرسم وصوتها جميل
ذلك تعلمت الرسم على الزجاج وأشغاالً يدوية أخرى، نقوم بنشاطات كثيرة، وقمنا األسبوع المؤسسة، ك

الماضي بحــملة للتوعية على نظافة المخيم وأهمية البيئة، وبحملة للتوعية من مضار التدخين، وأيضاً 
  .»نقوم بتحدي الصبيان بلعــبة شــد الحـبل وألــعاب الفيديو، ونغلبهم دائماً

، من »آمنة«وأخرى » مشبوهة« معظم أولياء األمور حائرين وسط كالم عن برامج ونشاطات ويبقى
دون أن يتمكّن أحد من التأكيد أو النفي في شكل مطلق، ويتداخل الشك باليقين لدى كثير من األهالي، أما 

، »ريب الضيقةالزوا«األطفال فال يفقهون لغة الكبار المعقّدة، وينتظرون العطلة الصيفية للخروج من 
  !اللعب... متشبثين بلغة واحدة

  4/8/2011، الحياة، لندن
  

  لسطيني في النهار وحاخام بالليل ف: معاريف .48
ذكرت صحيفة معاريف أن حالة من الصدمة الشديدة تسود األوساط المتدينة اليهودية في القدس : القدس

يات اليهوديات المتدينات حيث تسود المحتلة بعد الكشف عن شخصية حاخام يهودي متزوج من إحدى الفت
 .تخوفات كبيرة لدى الحاخامات من الكشف عن شخصيته، ويشبهون ذلك بهزة ارضية في الوسط المتدين

وبحسب معاريف فان هذه القصة تم الكشف عنها بعد محاولة زوجته االنتحار اثر الكشف عن شخصيته 
  .ستشفى إلى احد الحاخامات في مدينة القدسالحقيقية، والتي انتهت بالطالق بعد هروبها من الم

  3/8/2011، وكالة قدس نت
  

   طفال من مرضى الثالسيميا75نقص األدوية يهدد حياة : غزة .49
ناشد مرضى الثالسيميا ومسؤولون في وزارة الصحة التابعة للحكومة الفلسطينية :  حامد جاد-غزة 

الدولية بالضغط على االحتالل لرفع الحصار المقالة في غزة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية و
  .المفروض على غزة، وإلزام الحكومة الفلسطينية في رام اهللا بإرسال األدوية لهم

وكشف مدير اإلعالم في وزارة صحة المقالة أشرف القدرة خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر مشفى 
مصابين بهذا المرض مهددة حياتهم  طفال من ال75الرنتيسي لألطفال في غزة النقاب عن أن أكثر من 

  . صنفا من المستهلكات الطبية الالزمة لرعايتهم الصحية23 صنفا من األدوية و25بالخطر جراء نفد 
وطالب المجتمع الدولي بكافة هيئاته بالضغط على االحتالل لرفع الحصار عن غزة، داعيا وسائل 

يا على حقيقة األزمة التي يعيشها مرضى غزة، اإلعالم والمؤسسات الحقوقية والصحية لالطالع ميدان
  .وتقديم الدعم المناسب لهم للحصول على حقوقهم العالجية المشروعة

أزمة الدواء والمستهلكات الطبية دخلت فصال جديدا يهدد حياة المرضى حيث إن وضع "وقال القدرة إن 
 المرضى الذين ينتظرون على األدوية يفوق في خطورته الوضع الذي سبق الحرب على غزة، وإن عدد

  ".قوائم الجراحات ارتفع بعد إعالن وزارة الصحة خفض العمليات للحد األدنى
وأكد أن ما يصل مستودعات غزة ال يسد الحاجة ومتطلبات المرافق الصحية، داعيا السلطة في رام اهللا 

 مع البنك الدولي والمتمثلة إلى إرسال الحصة القانونية من الدواء المخصصة لقطاع غزة وفق تعاقداتها
  .من حجم التعاقدات% 40بنسبة 

  4/8/2011، الغد، عّمان
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   تقرر العودة إلى فعالياتها االحتجاجية  في رام اهللانقابة األطباء .50

قررت نقابة األطباء الفلسطينيين، العودة للفعاليات االحتجاجية من حيث انتهت، بعد رفض : رام اهللا
  .وقيع على جزء مهم من االتفاقية التي كان مقررا التوقيع عليها اليومسالم فياض الت. حكومة د

 حزيران الماضي بناء على دعوة 19إنه تم تعليق اإلضراب السابق في " وقالت النقابة في بيان لها، 
الرئيس محمود عباس، إلفساح المجال أمام مفاوضات مع الحكومة، وتم االتفاق مع اللجنة الحكومية 

ر العمل على التوقيع النهائي اليوم، إال أننا فوجئنا وبدون مبرر قانوني أو مالي أو أخالقي برئاسة وزي
  ".بإصرار الحكومة على عدم التوقيع على جزء مهم من االتفاقية

وشددت النقابة على وقف العمل كليا في العيادات الخارجية، والعمليات المبرمجة والقيصرية المبرمجة، 
ا لمستشفيات أخرى وعلى نفقة وزارة الصحة، محملة وزير الصحة واإلدارات، على أن يتم تحويله

  .المسوؤلية كاملة عن حياة أي مريض لن يتم تحويله
وأشارت إلى أنه يستثنى من اإلضراب الحاالت الطارئة، ومرضى السرطان وغسيل الكلى، والدم 

  .العالج بالخارج'خدمة والثالسيميا، والهيموفيليا واألمراض النفسيه، ودائرة شراء ال
وأشارت النقابة إلى أنه سيتم تنظيم اعتصام يوم األربعاء المقبل، أمام وزارة الصحة في رام اهللا، 

  .للمطالبة بإقالة وزير الصحة
  3/8/2011، وكالة قدس نت

  
  أطفال مرضى يتظاهرون في غزة للمطالبة بالعالج .51

في ” الثالسيميا“بالعدوى الوراثية المعروفة باسم تظاهر أطفال فلسطينيون مصابون  : رائد الفي-غزة 
ورفع . مدينة غزة، أمس، مطالبين بإدخال األدوية والمعدات الصحية الالزمة لمستشفيات قطاع غزة

أطفال خالل التظاهرة، الفتات تحث المنظمات الدولية والحقوقية على التدخل للضغط على االحتالل، 
، بياناً طالبت فيه بحقها في العالج ) عاما11ً(لطفلة والء مصلح وتلت ا. إلنهاء أزمة نقص األدوية

  .والرعاية الصحية الالزمة وتمكينها من السفر إلجراء عملية جراحية
نحن أطفال نريد حقنا المشروع في الحصول “وقالت والء في حديث للصحافيين على هامش التظاهرة 

  .”على العالج
  4/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  "أنقذوا محمود درويش" شعارها "في حضرة الغياب"د مسلسل حملة ض .52

في «على رغم أن تلفزيون فلسطين ضمن خريطته الرمضانية المسلسَل السوري :  بديعة زيدان–رام اهللا 
الذي يتناول سيرة الشاعر الفلسطيني الكبير الراحل محمود درويش، إال أن هذا لم يشفع » حضرة الغياب

سطينية يقودها شباب ومثقفون عبر مواقع التواصل االجتماعي، وبخاصة للمسلسل من حملة فل
وأعلن مثقفون فلسطينيون في بيان نيتهم التظاهر ضد المسلسل خالل األيام المقبلة،  .ضده» فايسبوك«

ومطالبة تلفزيون فلسطين بوقف بثه، أكد أحمد الحزوري، مدير عام تلفزيون فلسطين، أن بث المسلسل 
مع «لفزيون فلسطين على عرض أي دراما فلسطينية أو عربية تتعلق بالشأن الفلسطيني، يأتي لحرص ت
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إدراكنا بأن قامة محمود درويش العالية ال يمكن تجسيدها عبر مسلسل تلفزيوني، وبأنه مهما كان مستوى 
  .»العمل، فإن هذه القامة لم ولن تهتز، فهو أكبر من كل األعمال

، ومقرها رام اهللا، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، أن ال عالقة لها »مؤسسة محمود درويش«أعلنت و
  .، الذي يبث على عدد من الفضائيات العربية»في حضرة الغياب«بمسلسل 

، تكاتفت مجموعات أنشأها شباب »فايسبوك«وعلى موقع التواصل االجتماعي االلكتروني األشهر 
أنقذوا محمود «، رافعين شعار »ة الغيابفي حضر«فلسطينيون ومثقفون غاضبون، ضد مسلسل 

  .» شخصية سورية100أغلظ «، قبل أن تنضم إليهم مجموعات سورية، أبرزها مجموعة »درويش
 4/8/2011، الحياة، لندن

  
  "التهديد بالخطف"و" الحجز"أردنية تقاضي السفير اإلسرائيلي بتهمتي  .53

س التحقيق فـي دعـوى ضـد الـسفير          باشر مدعي عام عمان عقلة أبو زيد أم       :  موفق كمال  -عمان  
  .اإلسرائيلي في عمان وطاقم السفارة بتهمة حجز حريات وانتزاع معلومات والتهديد بالخطف الجنائي

 ساعة فـي أحـد      24وبحسب الئحة الدعوى، فإن عددا من موظفي السفارة احتجزوا موظفة أردنية مدة             
  .ري ومالي كان يعمل في السفارةطوابق السفارة بقصد انتزاع اعترافات منها بحق مدير إدا

4/8/2011، الغد، عّمان  
  

  "إسرائيل"والد مواطن أردني يطالب الحكومة بتحري مصير ابنه المعتقل في  .54
 طالب والد المواطن األردني حمزة الدباس، المعتقل في إسرائيل منذ نحو شـهر،              : تغريد الرشق  -عمان

إعادته للبالد، إضافة إلى معرفة احوالـه وظـروف         الحكومة األردنية بالعمل على اطالق سراح ولده و       
  .اعتقاله في السجن

وأكد أن السلطات االسرائيلية لم تسمح ألحد من أسرته او لمحاميه بمشاهدته، أو التحدث معه هاتفيا منـذ         
  .لحظة اعتقاله

الـتهم  "بدورها، تقدمت السفارة األردنية في تل أبيب، بطلب زيارة للمعتقل، مطالبـة بمعرفـة ماهيـة                 
إليه، ومالبسات اعتقاله، وما تزال بانتظار الرد، وفق تصريح مـصدر مـسؤول فـي وزارة                " المنسوبة

  ".الغد"الخارجية إلى 
4/8/2011، الغد، عّمان  

  
  مكان عماد السيد المسيح في الضفة الشرقية  : رؤساء الكنائس .55

ثر دعوة وزير الداخلية الجتمـاع       بيانا ا  األربعاء أمس األردنأصدر رؤساء الكنائس في     :  بترا –عمان  
 والنواب لدراسة مـا     واألعيان يوم السبت الماضي مع عدد من الوزراء         األردنضم ممثلي الكنائس في     

 تم  "كنيسة يهوذا   " يحمل اسم    األردن موقع على الجانب الغربي من نهر        إقامة حول   األنباءتناقلته وكاالت   
 رؤسـاء    وأكـد  .األردنيةقابل موقع المغطس على أرضنا      وصفه بأنه موقع عماد السيد المسيح ، وهو م        

  .الكنائس في البيان ان الموقع المعتمد مكانا لعماد السيد المسيح هو شرقي النهر موقع المغطس الحالي
4/8/2011، الدستور، عّمان  
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   على حزب اهللا تقضي لبنان ذريعة لشن حربلحدود اإلسرائيلية الخروق: دبلوماسي خليجي .56
 المتحدة بنيويورك امس عن قلق بالده مـن ان          األمم خليجي في    دبلوماسيعرب   أ :ميد غريافي  ح -لندن  

 مع لبنان في منطقة الوزاني يوم االحد الماضـي وفـي   األزرق البرية للخط اإلسرائيليةتكون الخروقات  
يكـون  و ،خراج بلدة ميس الجبل في اليوم التالي محاوالت الستجالب حادث دموي مع الجيش اللبنـاني              

  ".حزب اهللا"ذريعة لشن حرب واسعة النطاق على لبنان للقضاء على 
في اتصال به من لندن امس عن معاوني االمين العام لالمم المتحدة بـان              " السياسة"ـونقل الديبلوماسي ل  

كي مون اعتقادهم ان القيادة العسكرية االسرائيلية تحاول استغالل غضب قيادة القوات الدولية في جنوب               
لجـس  , االرهابية ضد وحداتها الفرنسية وااليطاليـة واالسـبانية  " حزب اهللا"من عمليات  ) يونيفيل(نان  لب

" يونيفيـل "نبض هذه القوات عبر اختراقات الخط االزرق واقتحام الحدود اللبنانية لمعرفة ما اذا كانـت                
دخلت تعديال جـذريا علـى   والجيش اللبناني وباتت متشددة معهما او انها ا       " حزب اهللا "غيرت موقفها من    

 بحيث نقلت باريس وروما ومدريد الى مجلس االمن تهديدها          1701الضبابية في القرار    " قواعد االشتباك "
ما لم تمتلك وحداتها هناك صالحيات قتاليـة دفاعيـة اوسـع ذودا عـن               " يونيفيل"باالنسحاب من قوات    

  ".كما يعني تغييرا جذريا في قواعد االشتبا, ضباطها وجنودها
 رغـم   "إسـرائيل " خوض معركة او حرب مـع        اآلنال يمكنه   " حزب اهللا "واكد الديبلوماسي الخليجي ان     

امكانياته الصاروخية الهائلة التي يمكن ان تقتل مئات من االسرائيليين وتجرح اخرين وتهجر االالف من               
الل  فلسطين بمنـأى      عاما من احت   61منازلهم الى مناطق اخرى وتحدث ذعرا في المدن التي ظلت بعد            

فاسرائيل قادرة بما لديها من اسلحة متطورة وتكنولوجيات حديثة انـزال خـسائر             , عن القتال والحروب  
والقضاء على المقاتلين االيرانيين قضاء شبه مبرم وتحويل لبنان الـى ارض            " حزب اهللا "فادحة بلبنان و    

  ي من مناطقهم الجنوبية الى الداخل الف شيع800محروقة لعشرات السنوات المقبلة وتهجير حوالي 
4/8/2011، السياسة، الكويت  

  
   على خلفية اختراقه للحدود اللبنانية مجلس األمنإلى "إسرائيل"لبنان قّدم شكوى ضد  .57

 فـي االول مـن آب الجـاري بـدخول           إسرائيلية على خلفية قيام دورية      إسرائيلقدم لبنان شكوى ضد     
وأكدت الـشكوى التـي رفعتهـا       . ، بعد اجتيازها مجرى نهر الوزاني      متراً 15األراضي اللبنانية مسافة    

يمثل " مجلس األمن بواسطة البعثة الدائمة في نيويورك، ان هذا الحادث            إلىوزارة الخارجية والمغتربين    
 وللقـانون الـدولي     1701خرقا وانتهاكا واضحين للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس األمن الـدولي الـرقم             

  ".م المتحدة، كما يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليينولميثاق االم
4/8/2011، النهار، بيروت  

  
   بين كفركال والعديسةاإلسرائيليون يحّصنون مواقعهم الحدودية .58

 تحصين مواقعها الحدودية وخصوصاً بين كفركال وعديسة، بعـد          اإلسرائيليةباشرت القوات   : مرجعيون
اني، حيث شوهدت رافعة تضع مكعبات اسـمنتية علـى الطريـق            أيام من المواجهة العسكرية في الوز     

الحدودية المحاذية للشريط التقني قبالة بلدة كفركال، وسط مؤازرة أمنية مشددة واكبتها دوريـات جابـت                
  في اليرزة، أعلنت مديرية التوجيه في  قيادة الجيش أن طائرتي استطالع و. المنطقة ذهابا وإيابا

  



  

  

 
 

  

            28ص                                     2226:                العدد4/8/2011 الخميس :التاريخ

  .تين اخترقتا األجواء اللبنانية ونفذتا طيراناً دائرياً فوق الجنوب وضهر البيدر والبقاعاسرائيليتين معادي
4/8/2011، النهار، بيروت  

 
   المتحدة لطلب االعتراف بفلسطينلألمم يؤكدون تصميمهم على التوجه العرب .59

اع اللجنة اجتمأن نقالً عن مراسلها في الدوحة وعن وكالة قنا،  4/8/2011الشرق، الدوحة، نشرت 
  خالد بن محمد العطية وزير الدولة. برئاسة دأمسالمصغرة المنبثقة عن لجنة مبادرة السالم العربية 

التأكيد على القرار العربي بالتوجه إلى األمم المتحدة " عن اتفاق نص على أسفر للتعاون الدولي القطرية
 وعاصمتها القدس 1967ع من يونيو لدعوة دولها األعضاء لالعتراف بدولة فلسطين على خطوط الراب

وتم االتفاق على عناصر خطة ". الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في األمم المتحدة
العمل المقترح تنفيذها خالل الفترة المقبلة، لمواصلة التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها وحشد 

 على عقد اجتماع للجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية في األسبوع كما تم االتفاق .التأييد الدولي لها
 للنظر في المستجدات ومتابعة الموقف واتخاذ الخطوات الالزمة 2011سبتمبر / الثاني من شهر أيلول

  .في هذا الشأن
  أن،قناعن وكالة  و، أنور الخطيب،الدوحةنقالً عن مراسلها في  4/8/2011الراية، الدوحة، وأضافت 

قطر دعت إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة وإجراءات عملية تكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه دولة 
 للقانون الدولي وقرارات الشرعية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاًً

  .181قم  والجمعية العامة لألمم المتحدة ر242الدولية المتمثلة بقراري مجلس األمن 
 للتعاون الدولي لدى افتتاحه مساء أمس اجتماع  القطري خالد بن محمد العطية وزير الدولة.وبين د

اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية أن اجتماع اللجنة المصغرة عن لجنة 
ز ويدعم طلب أشقائنا الفلسطينيين في  بلورة موقف عربي موحد يعزإلىمبادرة السالم العربية يهدف 

وأعرب العطية عن أمله .  األمم المتحدة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة باألمم المتحدةإلىتوجههم 
في مساندة دول العالم المحبة للسالم مطالب الشعب الفلسطيني ومساعيه الجادة في إقامة دولته المستقلة 

  .وعاصمتها القدس الشريف
 أن االجتماع يمثل مفهوم الدول العربية نحو ، األمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.ورأى د
وانتقد في هذا الصدد ما وصفه بمرحلة التفاوض .  المستقبل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينيةإلىالتقدم 
واعتبر أن اللجوء . قت إضاعة الوإلىالتي استمرت سنوات عدة والتي تؤدي فقط ) مع إسرائيل(العقيم 
  . مجلس األمن واألمم المتحدة يمثل الطريق الشرعي الوحيدإلى
  

  لسطين لها خصوصيتها في المشروع اإلسالميف: المصري" الحرية والعدالة "حزب .60
، التي تتكون من )حزب جماعة اإلخوان المسلمين" (الحرية والعدالة" هيئة مكتب حزب ت استقبل:القاهرة

 محمد سعد . رفيق حبيب نائبي الرئيس، ود. عصام العريان، ود.ئيس الحزب، د محمد مرسي ر.د
الكتاتني أمين عام الحزب، أمس الثالثاء للسفير الفلسطيني بالقاهرة بركات الفرا، حيث دار النقاش حول 

  .تطورات األحداث في مصر بعد الثورة وفي فلسطين مع تطورات المصالحة الفلسطينية
عضاء هيئة مكتب الحزب للمرة األولى بكافة أعضائه للقاء السفير الفلسطيني وفسر مرسي حضور أ

 ، باختالف توجهاتهم الفكرية والسياسية،بأهمية فلسطين في مشروع الحزب، واالرتباط الدائم للمصريين"
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بالقضية الفلسطينية، والتعلق غير المحدود من جانب الشعب المصري بأرض فلسطين والمسجد 
لها خصوصيتها في المشروع اإلسالمي، إضافة إلى أن فلسطين "فت النظر إلى أن فلسطين ول ".األقصى

في أعماق الشعب المصري مهما اختلف حكامه واقتصاده ونظامه السياسي، إضافة إلى الرؤية المسيحية 
  ".لمسيحيي مصر لألراضي الفلسطينية المحتلة

  3/8/2011قدس برس، 
  

  ضية الفلسطينية دولي في طهران لدعم القمؤتمر .61
أكد رئيس المؤتمر الدولي الخامس لدعم الشعب الفلسطيني حسين شيخ اإلسالم  : ستار ناصر-طهران 

 . أكتوبر المقبل في طهران/أن عقد مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية في األول والثاني من تشرين األول
فلسطيني هو ترسيخ نهج المقاومة، وأوضح أن الهدف من إقامة المؤتمر الدولي الخامس لنصرة الشعب ال

مضيفاً أن بعض رؤساء برلمانات الدول الداعمة للمقاومة، وعدداً من الوفود البرلمانية والقادة 
الفلسطينيين والشباب الثوري المصري بميدان التحرير، وممثلي المنظمات غير الحكومية والشخصيات 

  .ة في المؤتمرالسياسية والدينية من مختلف الدول مدعوون للمشارك
  4/8/2011الخليج، الشارقة، 

  
  واشنطن تعارض خطوات أحادية ": إسرائيل" الواليات المتحدة في سفير .62

السفير االميركي الجديـد لـدى      ، أن   رام اهللا  من   محمد هواش ، عن   4/8/2011،  النهار، بيروت ذكرت  
يجاد صـيغة تـسمح بمعـاودة       االدارة االميركية ستواصل بذل مساعيها ال     "اسرائيل دان شابيرو اكد ان      

وقـال لـدى     ".واشنطن تعارض خطوات آحاديـة    "، موضحا ان    "المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين   
ان الفلسطينيين يدركون ان تقديم الطلـب       : "تقديمه اوراق اعتماده الى الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس       
ير الواقع، اذ ان تسوية النزاع لن تتم الى من          الى االمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لن يغ        

وتجدر االشارة  . واشار الى ان الرئيس االميركي باراك اوباما يأمل في زيارة اسرائيل           ".طريق التفاوض 
  . من العمر ويتحدث العبرية والعربية42الى ان شابيرو هو يهودي في الـ

أن الرئيس األمريكي عاقد العـزم علـى         نوه ب  وشابير، أن   4/8/2011القدس العربي، لندن،    وأضافت  
 .ضمان أمن دولة إسرائيل، والعمل في الوقت نفسه من أجل انتهاز جميع الفرص السانحة لتحقيق السالم               

وتطرق السفير شابير إلى ما تشهده منطقة الشرق األوسط في هذه األوقات، وقـال ان المنطقـة تـشهد                   
ديدات تحدق بدولة إسرائيل وهي الدولة اليهودية الوحيـدة         هناك ته "العديد من التحديات والمخاطر، وقال      

  ."في العالم
  

  واشنطن تجري محادثات الستئناف المفاوضات:  باسم الخارجية األمريكيةالناطق .63
أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية مارك تونر أن         :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة، واشنطن   

ثات مع الفلسطينيين واإلسرائيليين الستئناف المفاوضات بعد أنباء عـن أن           الواليات المتحدة تجري مباح   
إسرائيل قد تكون مستعدة العتماد مقترحات الرئيس باراك أوباما أساسا للتفاوض وسط تأكيدات فلسطينية              

ورفض تونر التعليق علـى موقـف        .تراجع عن قرار الذهاب على األمم المتحدة في سبتمبر         على أن ال  
نركز جهدنا على   "راء اسرائيل بنيامين نتانياهو معلنا ان على اسرائيل ان تعلن ذلك، لكنه قال              رئيس وز 
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نعمـل مـع    «: وقال.  شهرا 11واستئناف المفاوضات المتوقفة منذ     " تجاوز االزمة الحالية بين الطرفين    
  .»الطرفين للتوصل إلى وسيلة للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل ذلك التاريخ

  4/8/2011، دبيالبيان، 
     تغادر غزة "4أميال من االبتسامات "قافلة  .64

غادرت قطاع غـزة  ” 4أميال من االبتسامات “قال مصدر فلسطيني في معبر رفح، أمس، إن قافلة           :غزة
. عبر األراضي المصرية في طريق عودتها إلى بريطانيا، بعد زيارة للقطاع المحاصر استمرت يومين               

ناً ضمن القافلة غادروا جميعاً قطاع غزة، بعد زيـارة للقطـاع اسـتمرت               متضام 35وذكر المصدر أن    
يومين، تخللتها جوالت ميدانية وزيارات ولقاءات، اطلعوا خاللها على معاناة سكان القطاع المحاصـرين              

  .منذ خمسة أعوام 
  4/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  االحتالل ُيصّدر أزمته الداخلية بقرع طبول الحرب .65

، فقـد صـعد     "حرب واسـعة  "عن تهديد غزة ب   ) اإلسرائيلي(ال يتورع قادة االحتالل     : ب الشيخ فايز أيو 
هؤالء في اآلونة األخيرة من لهجتهم العدوانية، وترجموا ذلك عملياً من خالل ضرب المنشآت المدنيـة                

  .واألنفاق وبعض المواقع العسكرية في القطاع
في الكشف عـن قدراتـه العـسكرية، السـيما          ) رائيلياإلس(ويأتي هذا التصعيد في ظل تفاخر الجيش        

الذي " تموز" عن صاروخ    - ألول مرة  -، حيث كشف األخير   "سالح المدفعية "الموجودة لدى ما يسمى ب      
  .استخدم في حرب لبنان الثانية وحرب غزة األخيرة

ومتراً بواسطة   كيل 25المزعوم بمقدوره إصابة الهدف بدقة عالية من مسافة         " تموز"يشار إلى أن صاروخ     
يمكّن الطاقم الذي يطلقه من رؤية الهدف على شاشة خـالل تحليـق             ) استشعار بصري (جهاز مجسات   

  . الصاروخ وتوجيهه حتى إصابة الهدف المحدد
  محاوالت استعراضية

يوسف الشرقاوي قلل من قيمة المحاوالت االستعراضية التي يجريها         . المحلل والخبير العسكري اللواء د    
تآكلت فـي حـرب     ) اإلسرائيلية(قوة الردع   "الحتالل في الكشف عن قدرات سالح المدفعية، فقال         قادة ا 

ماذا بقي لهذا االحتالل ليستعرضه؟ فقـد صـار لـدى           (..) تموز، وإلى اآلن هم عاجزون عن ترميمها        
  "دنيينالمقاومة في لبنان وغزة دراية بمعظم األسلحة المتطورة التي استعملها االحتالل في ضرب الم

مهما امتلكت من سالح ال يمكن أن تحقـق نجاحـات           ) إسرائيل(إن  " "الرسالة نت "وأضاف الشرقاوي ل  
عسكرية؛ ألنها ال تملك عنصراً بشرياً، عالوة على أن معنويات جنودها في الميدان منهارة تماماً، بالتالي                

  ". قودة لجنودهاكل ما تمتلكه من آلة عسكرية ال يساوي ذرة تراب أمام المعنويات المف
على فرض أن جيش االحتالل قادر على احتالل غزة بعد دكها باألسلحة التدميرية؛ لكن ماذا بعد                : "وتابع

  ". هذا االحتالل؟ بالطبع سيكون جنودها وآلياتها لقمة سائغة للمقاومة التي ستالحقهم من شارع لشارع
إلى شن عمليـة عـسكرية      -مؤخراً-دعا  " شيتسحاق أهارونوفيت " وكان ما يسمي بوزير األمن الداخلي       

على اسـتمرار عمليـات     ) اإلسرائيلي(واسعة النطاق في قطاع غزة، زاعماً بأنها ستأتي في إطار الرد            
  .إطالق القذائف الصاروخية منه

  إخالل بالتوازن العسكري
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ا عبر األنفاق   أن هناك مخاوف حقيقية من أن يكون الفلسطينيون قد حصلو         ) اإلسرائيلية(وتدعي األوساط   
على أسلحة تخل بالتوازن العسكري القائم حالياً، فقد نقلت صحيفة الشرق األوسط اللندنية عن مـصادر                

يعمل وفق خطة واضحة لضرب البنى التحتيـة للمقاومـة          ) اإلسرائيلي(أمنية فلسطينية قولها أن الجيش      
اروخية محليـة الـصنع علـى       الفلسطينية في قطاع غزة، عبر استغالل عمليات إطالق القذائف الـص          

  ).إسرائيل(المستوطنات الواقعة في جنوب 
تستغل عمليات إطالق القذائف التي ال تسفر في الغالب عن إصابات،           ) إسرائيل(وأوضحت المصادر أن    

مراكز التدريب التابعـة لكتائـب      : لتنفيذ عمليات قصف ممنهج ضد نوعين رئيسيين من األهداف، وهما         
أنها تستخدم في تهريـب الـسالح والوسـائل         ) اإلسرائيلي(ألنفاق التي يزعم الجيش     القسام، واستهداف ا  

  .القتالية إلى قطاع غزة
مبيتة للتصعيد في قطـاع     ) إسرائيلية(، وجود نوايا    )اإلسرائيلي(ولم يغفل عامر خليل المختص في الشأن        

مـن  -تحدثت عن ذلك بوضـوح      ) اإلسرائيلية(غزة أو الضفة المحتلة، مشيراً إلى أن المصادر األمنية          
 بدخول صواريخ إلى القطاع قادمة من ليبيا، بالتالي يجب مواجهة ما يعتبـروه    -خالل إشاراتها المتكررة  

  . تهديداً ألمن كيانهم الغاصب
أنه ربما يكون قادة االحتالل يتخوفون من اندالع انتفاضة ثالثة في           " الرسالة نت "وذكر عامر في حديثه ل    

 عن التوجه إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل، ويتوقعون أن تمتد تلك االنتفاضة إلـى              ظل حديث السلطة  
  .قطاع غزة، منوهاً إلى التصريحات اإلستباقية الداعية إلى شن حرب واسعة على القطاع

يـستعد  ) اإلسـرائيلي (إن الجيش   "األسبق قال   ) اإلسرائيلي(وزير الجيش   " شاؤول موفاز "يذكر هنا، أن    
الية استدعاء قوات االحتياط، من أجل مواجهة سيناريوهات أيلول، واحتمالية اندالع جولة واسـعة              الحتم

  .، على حد زعمه"من المواجهات عنيفة في إعقاب إعالن الفلسطينيين دولتهم المستقلة من جانب واحد
  قرع طبول الحرب

هيـرمس  "ر كبيرة من طـراز      عن استخدامه لطائرات بدون طيا    ) اإلسرائيلي(كما كشف سالح المدفعية     
بهدف العثور على أهداف إلطالق نيران أرضية باتجاهها وللكشف عـن           " إلبيت"من صنع شركة    " 450

  .العبرية" هآرتس"منظومات أسلحة للخصم وتهديدات أخرى تواجهها القوات البرية، حسب مزاعم 
عدادات يجريها جيش االحـتالل     إشارات إسرائيلية توحي بوجود است    "وعد عامر هذا الكشف المتكرر فيه       

هذه الحرب ليست قريبة؛ لكن يحاول جيش االحتالل أن يظهر          " ، مستدركاً   "في إطار حرب سيبادر إليها    
  ".امتالكه أدوات رادعة يمكن أن تخيف المقاومة الفلسطينية، وتجعلها تقلل من قيمة استعداداتها للمواجهة

 عن قدراته العسكرية، فهو يملك أسلحة تكنولوجيـة عاليـة           ليس جديداً ما كشفه االحتالل    " وذكر عامر   
، الفتاً إلى مساعيه في تطوير منظومة أسلحة مضادة للصواريخ سواء قصيرة أو بعيدة المدى، على                "الدقة

  ".القبة الحديدية"رأسها 
ولـة  محا" أما المحلل األمني هشام المغاري، فقد رأى في كشف االحتالل مؤخراً عن قدراته العـسكرية              

  ".بأن أي منغصات أو تهديات لكيانهم ستقابل بالرد عليها"إليصال رسالة للفلسطينيين 
هناك نظرية في اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية متمثلة في إثبات أنهم موجودون ويتابعون كل             : "وقال

  ".التحركات على األرض
، على اعتبار أن الخصم في حال تمكنه        الكشف اإلسرائيلي كله مرتبط بالحرب النفسية المضادة      "وأضاف  

، مبيناً أن االحتالل يتعامـل      "من استخدام أي نوع متطور من السالح، فإن لديه في المقابل إمكانية للردع            



  

  

 
 

  

            32ص                                     2226:                العدد4/8/2011 الخميس :التاريخ

للتأثير على المقاومة وإخافتها من مجرد التفكيـر        " عمليات الردع "مع غزة تحديداً بأساليب حربية تتضمن     
  .في دخول حرب أو مواصلة التسليح

على حرب واسعة في قطاع غزة على       ) إسرائيل(أن تُقْدم   " الرسالة نت "كما استبعد المغاري في حديث ل     
اعتبار أن المتغيرات العربية واإلقليمية هي متغيـرات حرجـة وخطيـرة قـد تهـدد األمـن القـومي               

  ).اإلسرائيلي(
التوغل الكامل في غزة وتوجه      ب -هذه المرة على األقل   -وعبر عن اعتقاده بأن المحيط العربي لن يسمح         

ضربة واسعة لها، كون اإلشكاالت الداخلية والثورات في الوطن العربي، خاصة في مصر، كان سـببها                
وما أحدثته تحديداً في غزة من حرب وحصار وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد               ) إسرائيل(

  .وعدوان على مدار تاريخ قضيته
  تصدير أزمة داخلية

إلى رغبة نتنياهو في تصدير أزمتـه الداخليـة خـارج كيانـه             ) اإلسرائيلي(ا المغاري التصعيد    كما عز 
الغاصب، من خالل محاولة إثارة األوضاع األمنية داخل قطاع غزة وتصوير المشهد على أن ما يـؤجج                 

  .هي تهديدات غزة) إسرائيل(المشكالت الداخلية في 
ربما يدعم هذا التوجه هو األزمة التـي        "قائالً  " رونوفيتشأها"وفي السياق، عقّب عامر على تصريحات       

" اإلسـرائيليين "، مشيراً إلـى أن المحللـين        "يواجهها نتنياهو في الشارع اإلسرائيلي اقتصادياً واجتماعياً      
، في  ) اإلسرائيلي(يتوقعون لجوء نتنياهو إلى الخيار األمني والتصعيد العسكري لصرف أنظار الجمهور            

  .كه إجابات محددة على طلباتهمظل عدم امتال
الحرب عنوان لالحتالل اإلسرائيلي على امتداد الصراع، ويبادر إليها على سنوات متفاوتـة،             : "وأضاف

بالتالي يمكن أن نقرأ في التصعيد الحالي، حرباً مقبلة سيحدد مسارها التطورات الميدانيـة واألوضـاع                
ع اإلسرائيلية الداخلية، وإسرائيل على كل األحوال ال تحتـاج          السياسية اإلقليمية والدولية، وأيضاً األوضا    

  ".إلى أسباب وذرائع لشن عدوان جديد على غزة
إلـى تـصفية    ) اإلسـرائيلي (، دعا قيادة الجيش   "يائير فرجين "وكان مايسمى رئيس المجلس االستيطاني      

 أن يجري تهوين األمر     بصفتها المسؤولة عن قطاع غزة، موضحاً أنه لم يعد مقبوالً         " حماس"حسابها مع   
أن تدرك أنها ستدفع ثمنا لكل صـاروخ        "هي التي تطلق الصواريخ، وعلى حماس       " فصائل صغيرة "بأن  

  ".اإلسرائيلية"، حسب ما نقلته عنه اإلذاعة "من غزة
أما الشرقاوي فيرى أن التصعيد الـصهيوني األخيـر علـى قطـاع غـزة يهـدف لتقويـة الجبهـة                     

القبـة  " وترميم قوة الردع، باإلضافة إلى هدف االحتالل في تكرار اختبار منظومة              )اإلسرائيلية(الداخلية
  .التي منيت بفشل كبير" الحديدية

وأوضح أن االحتالل له ثقافة استفزازية في التعامل مع المقاومة بشكل عام سواء مـن خـالل محاولـة                   
 خالل عمليات استفزاز واسـتهداف مواقـع        استفزاز المقاومة اللبنانية مؤخراً على الحدود اللبنانية أو من        

  .المقاومة الفلسطينية في غزة بشكل شبه يومي
في -وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تقابل المقاومة النار بالنار لردع االحتالل، معتبراً أن المقاومة مجبرة                 

  .للدفاع عن شعبها) اإلسرائيلي( على مواجهة االستفزاز -إطار الدفاع عن النفس
  3/8/2011، الة، فلسطينالرس
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  تحقيق المصالحة وإنهاء االحتاللبشروط إقامة الدولة الفلسطينية ال تكتمل إال :  صالحمحسن. د .66
يعد تيار واسع من نخبة الساسة الفلسطينيين توجه السلطة الفلسطينية النتزاع اعتراف            :  علي البطة  -غزة

أيلول المقبل، خطوة غيـر محـسوبة       /ة في سبتمبر  أممي بدولة فلسطينية من الجمعية العامة لألمم المتحد       
المخاطر على القضية الفلسطينية، ويتطلب تقليص تداعياتها توحيد الـصف، وإعـادة ترتيـب البيـت                 

  .الفلسطيني برمته
أن الـسلطة  "، "بيـروت "محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات فـي     . ويعتقد د 

من تحركها الدبلوماسي، لكنها ستخسر بتسلقها أعلى الشجرة دون أن تستطيع           " جزئياً"الفلسطينية قد تربح    
لما سيكون عليه مستقبل القـضية      " تصوراً"ويضع صالح الخبير في الشؤون الفلسطينية        ".أن تنزل عنها  

الفلسطينية، في ظل التحرك الدبلوماسي للسلطة، في ضوء تعثر جهود المصالحة الفلسطينية، والمـساعي           
سرائيلية المحمومة لفرض المزيد من الوقائع على األرض، والمتغيرات الدولية واإلقليمية التي تعصف             اإل

  .بالدول الراسخة
  ! ربح أم خسارة ؟.. أيلول 

السلطة الفلسطينية قد تربح من تحريكها قضية االعتراف األممي بالدولة الفلـسطينية،            "ويقول صالح إن    
ربما تحقق بعض المكاسب، كإثبات الحق الفلسطيني على صعيد         "يضيف  ، و "في الزاوية ) اسرائيل(بوضع  

  ".األمم المتحدة
تتسلق الـسلطة ألعلـى الـشجرة، وال        "لكنه يشير إلى وجود خسائر من هذا التوجه الفلسطيني، فلربما           

  ".فشالً للمسار الذي سلكته، وال تجد طريقاً للتراجع عنه"، وبالتالي تُسجل "تستطيع النزول عنها
ويشير مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، إلى أن ما دفع السلطة الفلسطينية للتوجه إلـى                

يريدون فرض نسق   "اإلسرائيليون  : ، ويضيف "وصول المفاوضات إلى طريق مسدود    "األمم المتحدة، هو    
التزامات متبادلة من   فال توجد   "، من هنا    "على المفاوضات على الفلسطينيين دون أن يلزموا أنفسهم بشيء        

  ".الجانبين
ويعتقد أن توجه السلطة الفلسطينية، إلى األمم المتحدة يدخل في إطار الضغط على االحتالل لالنـسحاب                

فلسطين تكون دولة تحت احتالل دولة أخرى، وهنا تكون دولة االحتالل ملزمة            "من دولة معترف بها، ف    
  ".باالنسحاب منها

، "مـضيعة للوقـت   "لى المفاوضات دون شروط، يكون دون سقف واضح         ويحذر من أن عودة السلطة إ     
  .خصوصاً مع استمرار االحتالل االسرائيلي في بناء الحقائق على األرض من تهويد واستيطان

  سلطة وظيفية
تخـدم أدوات   " سلطة وظيفيـة  "السلطة إلى   "وينوه الى أن المفاوضات الجارية منذ عشرين عاماً، حولت          

  ".على األرض) إسرائيل(االحتالل وتفيد 
الذي حدث أن الحكم الذاتي بدل أن يتحول الى دولة تحول الى كيان وظيفـي يخـدم                 "إن  : ويقول صالح 

في ظل المتغيرات اإلقليميـة والدوليـة       " شروط االحتالل، وال يستطيع أن يصل الى بناء الدولة العتيدة           
  .الحالية

فـي المنطقـة،    " تسوية حقيقي "ل للدخول في مشروع     وشدد على أن الوضع اإلسرائيلي الحالي غير مؤه       
  ".السلوك االسرائيلي يتسم بالمناورة وبناء الحقائق على األرض"مشيراً الى أن 

  سيناريوهان إسرائيليان للحل
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" دولة فلسطينية مؤقتة  "ويوضح صالح أن اإلسرائيليين يمكن أن يتبنوا أحد سيناريوهين، األول يتمثل في             
، وتبقى سيطرتهم على مدينة القدس المحتلة،       %)60-50(نسحابات من الضفة الغربية     تقوم على تحقيق ا   

  .وما وراء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية
والسيناريو الثاني، يتمثل في االنسحاب األحادي الجانب من أجزاء واسعة من الضفة الغربية، كما فعلـوا               

 مع الفلسطينيين، وهذه السيناريوهات مقدمة في العقليـة         دون اتفاق ) 2005أيلول  /سبتمبر(في قطاع غزة    
  .اإلسرائيلية على تحقيق تسوية على األرض

لكنه أشار إلى   " دولته"ويقول الخبير الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني يمتلك إمكانيات وقدرات ذاتية إلقامة            
  .اك ترتيبات إلنهاء االحتالل نفسهال يمكن أن تكتمل إال إذا كان هن" الدولة الفلسطينية"أن، شروط إقامة 

من ناحية الشروط الموضوعية، فإن هناك احتالالً على األرض، وسيطرة على الضفة الغربيـة،              : "وتابع
، وبالتالي الشروط الموضوعية ال تكون كاملة إلقامة دولة إال بشرط إزالـة             "وفرض وقائع على األرض   

  .االحتالل
  استجابةً ألمريكا.. تراجع 

الح الى تراجع بعض الدول األوروبية عن حماستها لدعم السلطة استجابةً لضغوط أمريكيـة،              ويشير ص 
، اسـتجابةً   "فرنـسا "مشيراً في هذا الجانب الى تراجع دول أوروبية كانت متشجعة لدعم توجه السلطة ك             

  ".للضغوط األمريكية
هناك احتجـاج   "طة الفلسطينية   ويتابع أن الدول الغربية عندها ذريعة واضحة للتنصل من دعم توجه السل           

، وسيعد الغربيون ذهاب    "، مدعوماً من قبلهم   )إسرائيل(من الغرب بأن هناك مشروع تسوية بين السلطة و        
  ".خروج عن المشروع المدعوم منهم"السلطة الى األمم المتحدة 

 الداخليـة،   وربط قدرة السلطة على تحدي الموقف األمريكي اإلسرائيلي، بإعادة ترتيب سـلم أولوياتهـا             
لكن صـالح يـشدد علـى أن        " يمكن أن يكون هناك نوع من التحدي الفلسطيني كمناورة سياسية         : "وقال

إذا أعادت ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بتحقيق المـصالحة الوطنيـة           "السلطة ال يمكنها فعل ذلك إال       
  .ارجيةعند ذلك يكون عندها قدرة أكبر على تحدي الشروط الخ" وإنهاء االنقسام
، يتطلب منها أن تعمل على ترتيب البيت الفلـسطيني          "تحدي السلطة للضغوط الخارجية   : "ويردف القول 

وفق رؤية وطنية جامعة، وأن تمضي بالمصالحة إلى النهاية، وأن تعمل على استيعاب الفلسطينيين فـي                
  .الداخل والخارج، وعدم االقتصار على الداخل فقط

أن الشكل الذي نمت فيه السلطة أضعف دور منظمة التحرير الفلسطينية            "ويرد صالح ضعف السلطة إلى    
هذا األمر جاء على حساب تمثيل السلطة للفلسطينيين فـي الـضفة            : ، ويضيف "كممثل لكل الفلسطينيين  
  .الغربية وقطاع غزة

  مطلوب ترتيب البيت 
باسـتيعاب كـل القـوى      " م ت ف  "أن المطلوب من قيادة السلطة الحالية، إعادة تفعيـل دور           : ويضيف

الفلسطينية في الداخل والخارج، وتشكيل قيادة فلسطينية فاعلة بخالف قيادة السلطة، والمنظمـة الحاليـة               
  .التي تعبر عن جزء من الشعب الفلسطيني فقط

ويقلل من أهمية العامل الدولي في مساعدة الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم، لكنـه يـشير الـى أهميـة                   
قـد تغيـر الثـورات العربيـة بعـض التوازنـات            "إلقليمية على القضية الفلسطينية، ويقول      التغيرات ا 
  .وتدعم الفلسطينيين، خصوصاً المقاومة الفلسطينية" االستراتجية
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" آماالً على الحراك العربي في تغيير الكثير من واقـع العـرب والمـسلمين ومؤسـساتهم               "ويعقد صالح   
  ".دورهم ضعيف منذ زمن بعيد" مة المؤتمر اإلسالمي خصوصاً جامعة الدول العربية ومنظ

في حال اكتمالها ستساعد القضية الفلسطينية في الخروج        " هناك حالة تشكل في المنطقة      "ويذهب إلى أن    
  .من حالة الضعف العربي التي تصيب القضية المركزية لألمة

، ويشير هنا إلى حديث     "ل خيار الدولة  قد تكون ضعيفة إذا فش    "ويؤكد أن خيارات قيادة السلطة الفلسطينية       
المقاومـة  "، وهي بالمفهوم العـام      "الذكية"بعض قوى رام اهللا عن بدائل تتمثل في المقاومة التي يسمونها            

  .، وبعضهم يتحدث عن ترك خيار الدولتين، واللجوء الى خيار الدولة الواحدة"السلمية
، وهـو   "خيار المقاومة المـسلحة   " الخيار اآلخر    ويضيف إن هذه القوى تتهرب حتى اآلن من اللجوء الى         

  .الخيار الذي سيجدون أنه ال بد من العودة إليه
  المصالحة ال بد منها

حتى ال تجد   " ويشدد على أن توسيع خيارات السلطة يقتضي منها تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية             
سطيني، لتشارك فيه كل القوى، وال تنفرد فيه        عليها ترتيب البيت الفل   "السلطة نفسها أمام جدران مسدودة      

  ".فتح"قوة واحدة به، قاصداً حركة 
، "سلوك أقرب إلى المناورة منه الى تحقيق المصالحة       " إلى  " فتح"ويعبر عن أسفه للجوء السلطة وحركة       

ء حكومة  إذا كنا نتحدث عن مصالحة تمت في الرابع من مايو الماضي فكان لزاماً أن يتبعها إنشا               : "قائالً
لكن لألسف شـهرين    " توافق، وإطالق حريات عامة، ومعتقلين سياسيين، وإعادة ترتيب األجهزة األمنية         

  .ونصف الشهر والكل مشغول باسم رئيس الحكومة
ويعزو التعطيل في تحقيق المصالحة إلى أن الرئاسة الفلسطينية معنية به حتى تصل إلى سبتمبر دون أن                 

  ". يعد أنه يمكن أن يضعفه أمام اإلسرائيليين" بشيء" حماس"م لحركة يكون محمود عباس قد التز
يمكن أن تتحقق المصالحة على األقل إذا اقتنع عبـاس          " ويعتقد أن تحقيق المصالحة يتطلب صدق النوايا        

: ، مضيفاً "ومستشاروه أنهم لن ينجزوا مشروعهم باألدوات الموجودة ما لم يلجؤوا لترتيب البيت الداخلي            
ال أتوقـع أن تتحقـق      " في محاولة طرف فلسطيني البحث عن الرضا األمريكي وعدم إغـضابه ف           لكن  

  ".المصالحة
  24/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  بديل وطني وقومي للرهانات الخاسرة .67

  محمد السعيد ادريس
قـين  ليس هناك شعور بالمرارة يفوق شعور إنسان يتوجه مرغماً لخوض منافسة أو معركة يدرك عن ي               

مسبق أنه مهزوم فيها، لكن يبدو أن المرارة ليست لها أية حدود، فما قد يتصوره المرء شديد المرارة قد                   
فالتوجه الفلـسطيني   . يفاجأ بأن هناك ما يفوق كل مراراته، وهذا ما ينطبق اآلن على الحال الفلسطينية               

/ ين وفقاً لحدود الرابع مـن يونيـو       نحو الجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسط         
 لم يكن توجهاً اختيارياً، ولكنه جاء اضطرارياً وفقاً العتراف الـرئيس الفلـسطيني              1967حزيران عام   

محمود عباس في لقائه مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، ففي هذا اللقاء الـذي جـرى                  
هبون إلى األمم المتحدة ليس ألننا نريد ذلك، بل         نحن ذا “: قال عباس ) 25/7/2011(بينهما في اسطنبول    

خيارنا األول والثاني والثالث هو الذهاب إلـى        “: ولمزيد من التوضيح والتأكيد أضاف    . ” ألننا مرغمون 
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المفاوضات، إنما إذا أقفلت األبواب في وجهنا، فال بد أن نذهب إلى األمم المتحدة لنشكو أمرنا إلى األمم                  
 عاماً، تحت االحتالل نريد حالً لنا، نريد موقفـاً دوليـاً كبقيـة شـعوب                44م نحن،   المتحدة، ولنقول له  

  .” األرض، وآخرها جنوب السودان
الذهاب إلى األمم المتحدة اضطراري حسب قناعة محمود عباس بعد انسداد أفـق المفاوضـات بـسبب                 

  .ه الشروط نتنياهو وبسبب االنحياز األمريكي لهذ” اإلسرائيلية“شروط رئيس الحكومة 
تموز الماضي استبق بنيامين    /  يوليو 16فقبل يومين من اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في واشنطن يوم           

نتنياهو األحداث وأجرى حوارات مكثفة مع اإلدارة األمريكية أكد خاللها موقف حكومته وخاصـة مـا                
ـ ” اإلسرائيلية“يتعلق بالتفاوض الذي تريده واشنطن بين الحكومة         سلطة الفلـسطينية بـديالً للتوجـه       وال

فقـد أكـد نتنيـاهو أن       . الفلسطيني نحو األمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية           
حدود “لن توافق على أي مبادرة سياسية الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين تتضمن عبارة             ” إسرائيل“

مريكية حرصت على أن تعدل مقترحـات أو تعهـدات          لكن األهم من ذلك أن اإلدارة األ      . ” 1967عام  
، كما أنها غيرت    ”اإلسرائيلي“الرئيس أوباما بخصوص الدولة الفلسطينية وحدودها بما يتوافق مع الشرط           

والحيلولـة دون طـرح أي      ” اإلسرائيلي“موقفها ودخلت اجتماع اللجنة الرباعية من أجل تمرير الشرط          
أن ” اإلسرائيلية“فقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت      . ” إسرائيل“تقبلها  مبادرة من اللجنة ال تريدها وال       

واشنطن أعدت مبادرة تقدمت بها إلى اللجنة الرباعية الدولية نصت على أن تستأنف المفاوضات المتوقفة               
” إسـرائيل “دون أن يعني ذلك أن       “1967على أساس حدود عام     ” اإلسرائيلي”بين الجانبين الفلسطيني و   

فـي  ” القـبح “، إضافة إلى بعض المقترحات التجميلية لهـذا       ”سلفاً على االنسحاب إلى هذه الحدود     توافق  
الموقف األمريكي الذي يفرغ االقتراح من مضمونه ويتالعب بالكلمات، قبل إطالق بـضع مئـات مـن                 

 بهـدف ” إسرائيل”و” حماس“األسرى، وأن ترعى اإلدارة األمريكية، بشكل سري، اتصاالت بين حركة           
  .” إسرائيل”التوصل لهدنة طويلة األمد تضمن تحقيق هدوء إلى جانبي الحدود بين قطاع غزة و

تضمن االقتـراح األمريكـي     ” اإلسرائيلية“لم يتوقف األمر على ذلك، فحسب ما نشرته صحيفة هآرتس           
بق أريـل   األس” اإلسرائيلية“بنوداً عدة من رسالة للرئيس األمريكي السابق جورج بوش لرئيس الحكومة            

 أي ضـم الكتـل      1967شارون التي قال فيها إن الحدود ستعكس التحوالت الديموغرافية منـذ سـنة ،             
كما تـضمن االقتـراح     . االستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربية والقدس إلى الكيان الصهيوني           

 الفلسطينية المقترحـة،  دولة يهودية دون أي تطرق للقدس عاصمة للدولة” إسرائيل“األمريكي اعترافاً ب  
أو إلى تجميد االستيطان، أو أي إشارة لحق العودة، ولذلك أخفق اجتماع اللجنة الرباعية الدوليـة وكـان                  

  .الموقف الروسي هو األبرز في رفض تلك المقترحات األمريكية 
 هـذا المـأزق     وهكذا لم يعد هناك بديل تراه السلطة الفلسطينية، حسب قناعاتها والتزاماتها، للخروج من            

سوى التوجه إلى األمم المتحدة، ومن هنا تأتي المرارة التي يشعر بها أبو مازن وأركان سلطته، لكن ما                  
هو أشد مرارة هو اإلدراك، عن وعي، للفشل الذي ينتظر هذا التوجه، فإذا كانت السلطة الفلسطينية قـد                  

 عضواً في األمـم المتحـدة       193مالي   دولة من إج   130استطاعت بمساعدة عربية ودولية تأمين موافقة       
 فإن هذا القبول لن     1967حزيران عام ،  / لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو        

تكون له قيمة فعلية دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس األمن الدولي، وكلنـا يعلـم أن الفيتـو                    
  . األمريكي جاهز 
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 والدول العربية تدرك ذلك، ومن ثم ال يمكن قبول أن التوجه نحو األمم المتحدة               السلطة الفلسطينية تدرك،  
واالنحياز األمريكي  ” اإلسرائيلية“يعد بديالً للمفاوضات المباشرة التي أضحت مستحيلة في ظل الشروط           

  .الذي يتجاوز ويتناقض مع تعهدات أمريكية سابقة 
خاسر عملياً نعم، لكنه أيضاً رهان خاسر أخالقياً في ظـل           هذا يعني أن التوجه نحو األمم المتحدة رهان         

كل تلك المواقف السلبية لألمم المتحدة وكافة أجهزتها ووكاالتهـا مـن الـشعب الفلـسطيني والقـضية                  
الفلسطينية حيث لم تستطع هذه المنظمة الدولية تنفيذ قرار واحد من القرارات الهزيلة التـي أصـدرتها                 

والمساندة األمريكية لهذا الرفض، لكن ما      ” اإلسرائيلي“ة لسبب واحد هو الرفض      لصالح القضية الفلسطيني  
هو أسوأ هو انحدار مكانة هذه المنظمة أخالقياً في تعاملها مع القضية الفلسطينية وعلى األخـص قـرار                 

” جئـين وكالة الال “بتغيير اسمها إلى مجرد     ) أونروا(المفوضية العامة لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين       
” الجئين فلـسطينيين  “هدفها انتزاع أي وعي دولي بوجود ما يسمى         ” إسرائيلية”تنفيذاً لضغوط أمريكية و   

، والقرار الثاني الصادر من هيئة رئاسة اليونيسكو وبتواطؤ من األمين العام            ”حق العودة “لوضع نهاية ل    
ويمهد لالعتـراف بيهوديتهـا     وبتعليمات أمريكية  صهيونية يغطي ما جرى ويجري من تهويد للقدس،            

  .ويهودية الكيان الصهيوني 
المفاوضات لم تعد ممكنة، والتوجه نحو األمم المتحدة رهان خاسر وال يمثل حالً لشعب يريد أن يحصل                 
على حقوقه، ألن الحل الحقيقي ال بد أن يكون من جنس األزمة، واألزمة هي احـتالل وطـن وتـشريد             

صر نظام عالمي غير أخالقي وظالم، وال حل لمثل تلك األزمة غير           شعب ومصادرة حقوق تحت سمع وب     
المقاومة، لكن الواقع الفلسطيني والعربي اآلن ال يوفر شروط ميالد مشروع مقاومة، ولـذلك ال بـد أن                  
يكون مشروع المقاومة هو عصب مشروع وطني وقومي شرط أن نبدأ بالتأسيس لهذا المشروع مجـدداً                

  .ومن اآلن
  4/8/2011، شارقةالخليج، ال

  
   حماس واالكتفاء الذاتي مالياًحكومة .68

  مصطفى إبراهيم
رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية قال في تصريحات صحافية له إن حكومته تسير نحـو االكتفـاء                  

  .الذاتي، وأنها ليست مدينة اقتصادياً ألي جهة، وأنها أدارت ملفها المالي بشفافية عالية، وإدارة رشيدة
 تعتمد الحكومة ماليا على تحقيق االكتفاء المالي الذاتي من المواطنين، وفي تصريحات صحافية              في غزة 

للدكتور محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء قال فيها ان التأخر في صرف الرواتـب ال يعنـي أن                   
موال الجباية  الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية، لكن ذلك يعود ألسباب فنية تتعلق بتأخر وصول أ              

  .الداخلية، وليس عليها أي ديون خارجية
فكرة تنفيذ االكتفاء الذاتي مالياً عند الحكومة هي باالعتماد كليا على شـعب تحـت االحـتالل اعـزل                   
ومحاصر، واالهم ال موارد له، وإن وجدت ال يستطيع التحكم والتصرف فيها، حكومة حمـاس ليـست                 

مة مالية، تعتمد على االكتفاء الذاتي وتصرف رواتب المـوظفين مـن            مدينة اقتصادياً، وال تعاني من أز     
ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل واستقطاع نسبة من رواتـب موظفيهـا،            "أموال الجباية الداخلية    

والجمارك، وضريبة المهن، والضريبة المفروضة على السيارات المـستوردة والمهربـة، والعقـارات             
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ترخيص المباني والمخالفات المرورية، والرسوم الكثيرة التي تفرضها الحكومة         وضريبة المنازل ورسوم    
  ".على المواطنين ومن البضائع المهربة عبر األنفاق، وغيرها من الضرائب التي تجبيها من المواطنين

الحكومة في غزة تعمل بشكل جدي وبدون كلل أو تساهل وال حلول وسط لـديها فـي جبايـة أمـوال                     
صيل الرسوم من المواطنين، أو مراعاة الوضع االقتصادي للمواطنين في ظـل الحـصار              الضرائب وتح 

  .المفروض على الناس في قطاع غزة، وعدم وجود فرص االستثمار واالعمار والتنمية
هنية شكر عدد من الدول والحكومات الصديقة التي دعمت الحكومة، ولم يذكر أي من الدول والحكومات                

 و ما هي المبالغ المالية التي منحتها تلك الدول للحكومة وأوجه الصرف لها، ولـم                التي دعمت الحكومة،  
  .يتحدث عن الموازنة العامة للحكومة

 مليون دوالر ديون متراكمة على بلديـة غـزة لـشركة            41الشهر الماضي وافق هنية على تسديد مبلغ        
ات إنـارة الـشوارع علـى بلديـة         توزيع الكهرباء في غزة بدل تغطية إنارة الشوارع، كما سدد متأخر          

  . دوالر، ولم يتم ذكر مصدر هذه األموال1،750،000النصيرات تبلغ قيمتها 
الحكومة في غزة تجبي الضرائب على عدد من السلع المهربة من األنفـاق وهـي الـسجائر والوقـود                   

بـدءا مـن    والسيارات، وتجبي شيكل واحد بدل كل لتر من الوقود الذي تعتمد عليه غزة بـشكل كلـي                  
السيارات حتى محطة توليد الكهرباء، وفي غزة تسري شائعات حول نية الحكومة فرض ضرائب علـى                

  .جميع السلع والبضائع المهربة من األنفاق لزيادة دخلها
حركة حماس وحكومتها ال تعاني أزمة مالية، واألموال التي تصلها كتبرعـات ومـنح باسـم الـشعب                  

لتي ال تصرف منها على الناس في غزة، بل تعتمد في تصريف شؤون             الفلسطيني تذهب لحركة حماس ا    
حكومتها المالية على جباية أموال الضرائب، وهي تغطي كل مصاريفها من جيوب الناس واعتماد سياسة               

  .االكتفاء الذاتي
إن فرض الرسوم والضرائب على الناس والتجار وعلى الوقود والسجائر وعدم سداد فاتورة الكهربـاء،               

يرها من الرسوم والضرائب في ظل اعتراف الحكومة أنها ال تعاني من أزمة مالية لن يقنـع النـاس                   وغ
بالشفافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء ، وفرض الضرائب على الناس الذين يعانون الفقر والبطالة من                

  .ة فيهادون توفير الحد األدنى من الخدمات سيعقد مشاكل حماس ويعمق من فقدان الناس الثق
على الحكومة في غزة أن تراعي الحياة الصعبة للناس وإعالمهم بمعايير الشفافية عن الوضـع المـالي                 
وميزانية الحكومة وأوجه الصرف لديها، وال تجبرهم على دفع رسوم وضرائب تزيد من أعبائهم المالية               

غـزة مـن مـسؤوليتها      والحياتية، في ظل األوضاع القاسية جراء الحصار ، و ذلك ال يعفي حكومـة               
  .وضرورة القيام بالتزاماتها وتعهداتها للناس وعدم فرض أعباء جديدة على كاهلهم

  4/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   لنتنياهونصيحة .69
  حلمي موسى

بلغ االحتجاج الشعبي اإلسرائيلي نقطة مفصلية بإعالن قادة االحتجاج عن مطالبهم التي لم تتوقف عنـد                
ولكن رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين        . لطبابة، بل تعدتها إلى العدالة االجتماعية     أزمة السكن أو ا   

نتنياهو قرر في خطاب لمناسبة ذكرى مؤسس الحركة التنقيحية في الصهيونية، زئيف جابوتينـسكي، أن               
هو يحـاول   ومع ذلك فإن نتنيا   . ملهم الليكود كان ضد تقييد األغنياء والناجحين وأنه آمن بحرية االقتصاد          
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التوصل إلى اتفاق مع المحتجين بعد أن ضمن جبهته االئتالفية بحصوله على ضمانات مـن كـل مـن                   
  .، إيلي يشاي بعدم االنشقاق عن الحكومة"شاس"، أفيغدور ليبرمان و"إسرائيل بيتنا"زعيمي 

فقـد  . االنتخابيـة غير أن مشكلة نتنياهو الحقيقية ال تكمن في ائتالفه الحكومي بقدر ما تكمن في قاعدته                
 في المئة مـن  85 في المئة من اإلسرائيليين و88أشار استطالع نشر في األيام األخيرة إلى أن أكثر من       

وحـوالى نـصف    " شـاس " في المئة من ناخبي      78بل ان   . يؤيدون االحتجاجات الشعبية  " الليكود"ناخبي  
وخالفا لما يشيعه نتنيـاهو فـي       . تجاجيؤيدون االح " البيت اليهودي "ناخبي الحزب القومي األشد تطرفا،      

إلـى  " الليكـود " في المئة من ناخبي      70أحاديثه الخاصة حول أن االحتجاجات ذات دوافع سياسية، أشار          
وربما أن من تبقى من ناخبي الليكود هم أولئك المقيمون في المـستوطنات       . أنها احتجاجات شعبية أصيلة   

ولكن ثمة من يشدد . ءات ضريبية، ال يشعرون البتة بأي أزمة   والذين لفرط ما يتلقون من مساعدات وإعفا      
ومما يزيد  . أمام اإلسرائيليين على أن جذر األزمة الراهنة يكمن تحديدا في ذلك السخاء على المستوطنات             

 في المئة فقط من اإلسرائيليين تعارض االحتجاج، األمر         9الطين بلة لدى نتنياهو أن االستطالع يبين أن         
  . يترك كبير هامش مناورة أمام نتنياهوالذي ال

وثمة تقديرات تشكل سيناريو الرعب بالنسبة لنتنياهو تتحدث عن أن موجة االحتجاجات سوف تمتد إلـى                
داخليـة وأخـرى ضـد      : ما بعد أيلول، مما يعني أن الحكومة اإلسرائيلية ستواجه معركة على جبهتين           

األزمة عبر التفاوض مع كل القطاعـات المـشاركة فـي           ولهذا السبب يسعى نتنياهو لحل      . الفلسطينيين
كما أنه بدأ   . وقد اجتمع لهذا الغرض مع قائد احتجاج األطباء، لكن االجتماع لم ينه األزمة            . االحتجاجات

كما . مفاوضات مع قادة االحتجاجات الشبابية وأوحى، عبر مقربيه، بأن بالوسع االستجابة جزئيا لمطالبهم            
يلي شمعون بيريز دخل على الخط محاوال فـتح قنـوات اتـصال بـين المحتجـين                 أن الرئيس اإلسرائ  

ولكن المحتجين يخشون من خديعة، لذلك كان أحد مطالبهم أن تجري المفاوضـات بـشفافية               . والحكومة
  .وأمام كاميرات التلفزيون وهو ما رفضه نتنياهو

 البرلمان األوروبي، قال دانييـل      فمن مقره في  . غير أن النصيحة للمحتجين جاءت من حيث ال يتوقعون        
 عاما من أبرز قادة اإلضراب العام في فرنسا، إن اإلسرائيليين خرجوا            43كوهين بانديت، الذي كان قبل      

وفي نظر  . إلى الشوارع بسبب تزايد الفوارق بين الطبقات ولكنهم ال يفهمون ما أوصلهم إلى نقطة اليأس              
الجنون االقتصادي  "، فإن   "داني األحمر " في الثورة الطالبية ب    هذا السياسي اليهودي الفرنسي، الذي سمي     

. ينبغي للحكومة فـي إسـرائيل أن تـشعر بـالخطر          . لالحتالل والمستوطنات هو ما قاد إلى االحتجاج      
والحـل االقتـصادي الـسهل      . فاالحتالل والمستوطنات خطأ استراتيجي أدى إلى الجنون االقتـصادي        

. ينيين، حينها ستتوفر لكم األموال المخصصة حاليـا للـدفاع والجـيش           والصائب هو االتفاق مع الفلسط    
وأعتقد أن سجالكم ينبغي أن يتمحور حول سبل الحياة فـي إسـرائيل، الوضـع االقتـصادي والخطـر           

  ".السياسي
  4/8/2011، السفير، بيروت

  
  " حتى آخر الشهرسلطة" .70

  عريب الرنتاوي
" المـوظفين "ة في بيروت، وقيلت في وصف قطاع من ، عبارة استخدمت أول مر"ثورة حتى آخر الشهر   "

الذين التحقوا بصفوف الثورة الفلسطينية، وتحولوا إلى عبء عليها، هؤالء لهم مواعيـد منتظمـة فـي                 
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لتـسلم رواتـبهم التـي كانـت تـسمى          " آخر الـشهر  "الحضور واالنصراف، ينتظرون بفارغ الصبر      
حـصول علـى زيـادة وبـدل سـكن ومهمـات            هؤالء خبراء في معرفة كيف يمكن ال      "...مخصصات"

  .الكتب والمطالبات" تدبيج"هؤالء خبراء في ...إضافية
لقد تكاثرت هذه الظاهرة مع تفاقم ظاهرة البترودوالر السياسي، الذي أغرق الثورة والمنظمة والحركـة               

من " خَّأو ض " رجعية"سواء تدفق من مصادر     ...الوطنية، وأفسدها تحت مسميات دعم المقاومة والصمود      
  .وظيفته لم تتغير، وأدواره هي هي، والنتائج التي تترتب عليه، كانت هي ذاتها"...تقدمية"مصادر 

مع استقرار الثورة الفلسطينية فترة طويلة نسبياً في لبنان، تمأسست أدواتها وأذرعتها وأجهزتها، ونمـت               
عمالـة  "توسع التوظيف ليـشمل     و...سلسلة من األشغال والدوائر والمهن والخدمات على هامش وجودها        

، وفي أواخـر    "المناضلين/ الموظفين  "في أوساط   " ثقافة العيب "، عربية وآسيوية، بعد أن استفحلت       "وافدة
الرطانـة  "البنغالية، إلى الحد الذي أصبحت في لغة القوم، هي    " الجالية"عهد الثورة في لبنان، توسع حجم       

لم تختلف وظائفهم في الثورة عن وظائف نظرائهم في بيـوت           هؤالء  ...في كثير من المعسكرات   " السائدة
  .عمان ومزارع الغور هذه األيام

هؤالء ال يعرفون معنى    "...ثورة حتى النصر  "ليسوا من طينة مناضلي     " ثورة حتى آخر الشهر   "مناضلوا  
فنـادق  هؤالء امتهنوا فنون السفر وحيله وتذاكره وحفظوا عن ظهر قلب، درجـات ال            ...للتضحية والفداء 

هؤالء اعتنوا بتهريب سيارات المرسيدس خاصتهم من       ...وفئات الغرف وأنواع النبيذ والكافيار والسيجار     
هؤالء لم يقفوا على خطوط التماس ولم يبيتوا ليلة         "...الرفاق واإلخوة "بيروت، أكثر من اعتنائهم بمصائر      

  .واحدة في الخنادق وخلف أكياس الرمل
سـلطة حتـى    "إلى شعار   " ثورة حتى آخر الشهر   "الذين انتقلوا بنا من شعار      هؤالء أو كثيرون منهم، هم      

ناقل وطنـي   "فالسلطة التي يدافع عنها كثير من هؤالء اليوم، كفّت عن القيام بوظيفتها ك            ...،"آخر الشهر 
أو إعادة النظر في تعريف أدوارهـا       " حل السلطة "والكل يحدثك عن الحاجة ل    ...لمشروع الدولة " رسمي
، سواء في ملـف الخـدمات       "تأخذ عنه كتفا  "تخفف أعباء االحتالل و   " سلطة"الكل يحدثك عن    ...هاووظائف

هي حاجة لالحتالل غير المكلـف      " سلطة"الكل يحدثك عن    ...وباألخص في ملف األمن والتنسيق األمني     
  .هي نواة للدولة وتقرير المصير" سلطة"والمريح، وليس عن 

ص من هكذا عبء وقيد؟ يأتيك الجواب، ومـاذا نعمـل بمـائتي ألـف               ولماذا ال نتخل  : لكن عندما تسأل  
موظف، يعيلون مليون ونصف المليون من الفلسطينيين؟ وهؤالء يشغلون برواتبهم مليونا ونصف مليون             

  .الكل ينتظر الرواتب...الكل ينتظر آخر الشهر....آخر منهم
ـ ...لم تعد للفصائل سوى ميزانيات ضئيلة تحتاجها وتتصرف بها         ل قيادتهـا وكوادرهـا وعناصـرها       ك

ليس هناك من هو غير مدين للـسلطة براتبـه،          ...من ميزانية السلطة  " يقبضون آخر الشهر  "ومتقاعديها،  
لكل هـذا الكـم   ...حتى المقيمون في الخارج، فقد جرى إلحاقهم بطرق عديدة، بشرايين السلطة وأوردتها      

ـ / المناضلين  "الهائل من المناضلين والموظفين و     مـع  " حبـل سـري   "، عالقـة مـصلحية و     "وظفينالم
أنت تقترح عليه تحمل    ... فكيف ستطلب إليه الدعوة لحلها أو الموافقة على التخلص من أعبائها          ...السلطة

  ".العبء/ السلطة "أو " عبء السلطة"أعباء ال قبل له على تحملها، إن أنت طلبت إليه التخلص من 
باعتبار أن أموال الجباية تأتي عن      (اد تكون كاملة، مائة بالمائة      السلطة في مصادرها تك   " اعتمادية"وألن  

آخـر  "، فإن القضية الفلـسطينية برمتهـا، باتـت رهنـا بنظريـة              )طريق إسرائيل وفقا التفاق باريس    
الفلـسطينية علـى    " االعتماديـة "، طالما ظلت    "سلطة حتى آخر الشهر   "وستظل الحاجة ماسة ل   "...الشهر
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مل في امتالك استراتيجية فلسطينية جديدة، وسيكون هناك تواطؤ لعـدم امـتالك             وليس ثمة من أ   ...حالها
  ".آخر الشهر"استراتيجية فلسطينية جديدة وبديلة، إن كان سيترتب عليها قطع الطريق على 

سلطة حتى آخر   "فإن شعار   ...، بداية نهاية الثورة وأفول نجمها     "ثورة حتى آخر الشهر   "ومثلما كان شعار    
تحول السلطة إلى دولة مستقلة وسيدة، تجسد حلم الفلسطينيين في الحرية           " بداية نهاية مشوار     ، هو "الشهر

لحلمهم في المصالحة واإلصالح، إذ كلما ارتفعت في        " مقبرة"بل وستكون   ...واالستقالل وتقرير المصير  
الدعائيـة،  " رآخـر الـشه   "األفق، دعوات للمصالحة والوحدة أو نداءات لتغير الحكومة، تحركت ماكينة           

، جالبة معها صمتاً حيال المصالحة وصياماً عن المطالبة         "صمتت الصرافات اآللية وتوقفت عن العمل     "و
أال ...منذ أن الحت في األفق بـوادر مـصالحة فلـسطينية          " الرواتب آخر الشهر  "ألم تتأخر   ...باإلصالح

لثاني من سبعينيات القـرن الفائـت،       يذكرنا ذلك بمواقف مشابهة مرت بها الحركة الوطنية منذ المنقلب ا          
  .وحتى يومنا هذا؟

  4/8/2011، الدستور، عّمان
  

   الضائعة"إسرائيل" فرصة .71
  ألوف بن

خالل سبعة أشهر من الربيع العربى، تغلب قادة إسرائيل على الصدمة األولى، والحيرة فـى كيفيـة رد                  
وعلى نحو متزايد، اتخذوا منها فرصـة    . الفعل، وبدأوا فى اغتنام حالة عدم الوضوح الجديدة فى المنطقة         
  .دبلوماسية للتأكيد على أهمية إسرائيل لدى أصدقائها التقليديين

وربما ال تروق للغرب سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما تشير بعض التقديرات، ولكن إسرائيل               
وبهذا المنطق، ينبغى   . ة ألمريكا هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى ستظل بالتأكيد دولة ديمقراطية موالي          

  .أن تكون الحليف المختار للغرب فى منطقة مضطربة
غير أنه لـم يـدرك بعـد        . وهى رمية حظ بالنسة لدبلوماسية رجل يسيطر على السلطة كالسيد نتنياهو          

 الفرصة الكبرى ويستغلها، كما أنها فرصة لتفادى الفشل الدبلوماسى هذا الخريف عبر العمل مع الرئيس              
  .أوباما من أجل بحث السالم مع الفلسطينيين، فالمهلة الزمنية الباقية لذلك تتناقص بسرعة

وخالل معظم فترة الثالثين عاما الفائتة، كان باستطاعة إسرائيل الركـون إلـى اسـتقرار الحكومـات                 
فاقيـة  ففى ظل حسنى مبارك، حافظت مـصر علـى ات         . االستبدادية المجاورة وإمكانية التنبؤ بتصرفاتها    

وبينما كانت الحكومة التى أسسها حافظ األسد معادية، لم يكن          . السالم وعملت كحارس شخصى إلسرائيل    
  .يصدر عنها مفاجآت

واعتبرت إسرائيل أن أى تغير سياسى فى الجوار يمثل خطرا، ألنه قد يجلب إلى السلطة حركة إسالمية                 
ة، مع تقدم مبارك فى السن، وظهور قـضية         وفى السنوات األخير  . 1979كما حدث فى إيران     .  معادية

". إيـران المجـاورة  "الخالفة، تردد الحديث بين المسئولين اإلسرائيليين عن أن مصر بسبيلها ألن تصبح          
غير أن التوقعات لم تذهب بعيدا أبدا، ألن محللى االستخبارات اإلسرائيليين والخبراء األكاديميين توقعوا              

  .انتقاال سلسا للسلطة
ومع امتداد االنتفاضـة إلـى بلـدان        . اير، صدمت هذه التوقعات باالنتفاضة التى أطاحت بمبارك       وفى ين 

فزاد نتنياهو اإلنفاق العسكرى، باعثا شعور اليأس الذى واكـب  . أخرى، حدث فى إسرائيل ما يشبه الهلع  
  .حصارا قديما
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. فاضـة متواصـلة   ويبدو أن أصعب لحظة جاءت فى مايو، عندما صار واضحا أن سـوريا تعـيش انت               
وتساءل اإلسرائيليون عمن قد يسيطر على صواريخ سوريا، وما إذا كان رئيسها بـشار األسـد سـوف           

وفى مايو ويونيـو، سـمح بالفعـل لالجئـين          . يحاول تشتيت انتباه االحتجاجات عبر استفزاز إسرائيل      
واستمر السوريون فـى    . فشلتغير أن الحيلة    . الفلسطينيين بمواجهة القوات اإلسرائيلية عند نقاط الحدود      

  .تسليط غضبهم على الرئيس األسد
: فمع تعثر األسد، بدا أن تحالفات إيران اإلقليمية تشهد ضـعفا          . وكانت تلك نقطة تحول بالنسبة إلسرائيل     

وألمحـت  . الحركة اإلسالمية حماس، المسيطرة اآلن على غزة، تتباعد عن إيران وتتقارب مع مـصر             
رائيل منذ عام  إلى رغبتها فى التحول عـن األسـد، والتقـارب مـع المعـسكر                  تركيا  التى تجافى إس    

واألهم من ذلـك،    . وحتى حزب اهللا، فى لبنان، كان حذرا، فظل بعيدا عن المعركة فى سوريا            . األمريكى
 أن الحكام االنتقاليين فى القاهرة، التزموا بمعاهدة السالم مع إسرائيل، وكانت دائما أكثر ما يـسبب قلقـا               

  .العزلة الدولية. عميقا إلسرائيل
. فتقارب مع تركيا  . واستشعر نتنياهو فرصة لكى تحطم حكومته عزلة دولية بسبب تعنتها مع الفلسطينيين           

. وبدأ حملة دبلوماسية إلحباط محاولة فلسطينية للحصول على اعتراف من األمم المتحدة فـى سـبتمبر               
  .جهة إلى غزةوأقنع اليونان بعرقلة قافلة احتجاج كانت مت

غير أن النجاحات الدبلوماسية، مثلها مثل االنتصارات فى ميادين الحرب، يمكن أن تدفع أصحابها إلـى                
  .التمادى

وعندما زار نتنياهو أمريكا فى مايو، اختار أن يخوض معركة مع أوباما بخصوص صـيغة مقترحـات                 
ولكنها قد تكلف إسرائيل غاليـا      . مريكاوهو ما زاد شعبيته فى الداخل، وأعجب الجمهوريين فى أ         . السالم

  .على المدى الطويل
فالمشكلة الفلسطينية لـن تختفـى، وربمـا        . وتحتاج أمريكا إلى إسرائيل، ولكن حاجة إسرائيل إليها أكبر        

وتستعد المنطقة ألزمة دبلوماسية فى سبتمبر، حيـث يعتـزم          . يزيدها الغموض فى الشرق األوسط حدة     
  . األمم المتحدة سعيا للحصول على اعتراف بالدولةالفلسطينيون الذهاب إلى

وإذا امتدت االحتجاجات على غرار الربيع العربى إلى الضفة الغربية قبل تلك المنـاورة الدبلوماسـية،                
  .يمكن أن يتحول صراع الكلمات فى نيويورك إلى انتفاضة ثالثة فى األراضى الفلسطينية

لربيع والصيف للتوصل إلى تفاهم جديد مع أوباما، يعتمد علـى           وكان ينبغى على نتنياهو أن يستغل هذا ا       
كان يتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إعادة إطالق عملية الـسالم،           . الثقة فى الصداقة األمريكية اإلسرائيلية    

  .بدال من معاداة الرئيس األمريكى
اسية من األزمة اإلقليمية، بيد     فقد جنى ثمارا دبلوم   . ولم يفت بعد األوان بالنسبة لنتنياهو كى يغير المسار        

وسوف يكلف تردده وسخريته إسرائيل كثيرا، عنـدما        . أنه امتنع عن خوض مخاطر سياسية فى الداخل       
وعليه، قبل فوات األوان، أن يعزز قوة إسرائيل لالنضمام إلى أوباما فـى             . تلقى العاصفة العربية رحالها   

 فى سبتمبر، والـسعر لتحقيـق سـالم مـستقر مـع             دبلوماسية خالقة، من أجل تجنب كارثة دبلوماسية      
  .الفلسطينيين

  4/8/2011، الشروق، مصر
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  :كاريكاتير .72
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