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  سبتمبر في األمم المتحدة أيلول/تنشر وثيقة التحرك الستحقاق  "عكاظ" .1
ن دائــرة المفاوضــات التابعــة علــى وثيقــة صــادرة مــ "عكــاظ" تحصــلت: عبــداهللا الغضــوي -فهــيم الحامــد - جــدة

للسلطة الفلسطينية تتحدث عـن آليـات توجـه السـلطة الفلسـطينية إلـى األمـم المتحـدة للحصـول علـى االعتـراف 
بالدولة الفسلطينية والعضوية الكاملة. وتشير الوثيقة إلى أنـه هنـاك مقـدمات ال بـد الحـديث عنهـا قبـل الـدخول 

، 2011أيلـول » اسـتحقاقات«إلـى األمـم المتحـدة، والـذي يسـمى بــ  في تفاصـيل الخيـار الفلسـطيني فـي التوجـه
والخيـــارات الماثلـــة أمامنـــا، أن نميـــز بـــين قيـــام دول العـــالم بـــاالعتراف بدولـــة فلســـطين علـــى حـــدود الرابـــع مـــن 

وعاصـمتها القـدس الشـرقية، وبـين قبـول دولـة فلسـطين كعضـو كامـل العضـوية فـي األمـم  1967حزيران عـام 
  ال بد من التمييز بين االعتراف وقبول العضوية. المتحدة. وهنا
  خيار االعتراف

وتشير الوثيقة إلى أن هناك توافقًا دوليًا في الوقت الراهن على دعم حل الدولتين على أساس إنهـاء االحـتالل 
، كما نصت على ذلك خارطة الطريق، وعلى أسـاس قـرارات الشـرعية الدوليـة 1967اإلسرائيلي الذي بدأ عام 

، ومرجعيـــــة مـــــؤتمر مدريـــــد، أي مبـــــدأ »1515«، »1397«، »338«، »242«ت العالقـــــة وبمـــــا يشـــــمل: ذا
األرض مقابل السالم، إضـافة إلـى مبـادرة السـالم العربيـة، واالتفـاق الـذي تـم التوصـل إليـه فـي وزارة الخارجيـة 

ــــخ  ــــة فـــي تاريـ ـــد 7/2008/ 30األمريكي ـــة آنـــذاك كون ـــرة الخارجيـــة األمريكي اليزا رايـــس ووفـــدين . بحضـــور وزي
  فلسطيني ــ وٕاسرائيلي.

، وبمـا يشـمل البحـر الميـت، نهـر األردن، 1967حيث جرى االتفاق على أن األسـاس فـي المفاوضـات حـدود 
  ».األغوار، المناطق الحرام، القدس الشرقية، الرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

، ليحـــدد وألول مـــرة وعلـــى لســـان رئـــيس أمريكـــي مبـــدأ 19/5/2011وجـــاء خطـــاب الـــرئيس بـــاراك أوبامـــا يـــوم 
مـع تبـادل متفـق عليـه. وبحسـب الوثيقـة فـإن السـلطة الفلسـطينية، تعمـل مـن أجـل  1967الدولتين على حـدود 

االعتــراف بالدولــة علــى تشــكيل لجــان عمــل فلســطينية مــع الــدول العربيــة والــدول الصــديقة للعمــل فــي القــارات 
  الخمس:

فـي أمريكـا الجنوبيـة وأمريكـا الوسـطى والبحـر  1967االعتراف بدولة فلسـطين علـى حـدود  لجنة لمتابعة - 1
الكـــاريبي؛ للحصـــول علـــى اعترافـــات الـــدول التـــي لـــم تعتـــرف بعـــد مثـــل كولومبيـــا والمكســـيك وغيرهـــا ، ويمكـــن 

  لألرجنتين والبرازيل المساعدة .
آســـيا، وتســـتطيع إندونيســـيا وماليزيـــا فـــي  1967لجنـــة لمتابعـــة االعتـــراف بدولـــة فلســـطين علـــى حـــدود  - 2

والصـــين أن تكـــون ضـــمن اللجنـــة للحصـــول علـــى اعتـــراف، اليابـــان، وكوريـــا الجنوبيـــة، وتايالنـــد، إضـــافة إلـــى 
  استراليا ونيوزيلندا.

لجنــة لمتابعــة االعتــراف فــي أوروبــا، ويمكــن أن تكــون روســيا وبولنــدا وتشــيكيا أعضــاء فــي هــذه اللجنــة  - 3
من لم يعترف من دول أوروبا. وال حاجة لقرار جماعي من االتحاد األوروبـي، فـيمكن للحصول على اعتراف 

لقبــرص ومالطــا وٕاســبانيا واليونــان، القيــام بــذلك كــل علــى حــده، وأن تــم ذلــك ســوف تتبــع بــاقي دول االتحــاد 
  األوروبي.

  قود هذه اللجنة.لجنة لمتابعة االعتراف، في أفريقيا يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا أن ت - 4
  لجنة لمتابعة االعتراف في أمريكا الشمالية وكندا . - 5
  لجنة لمتابعة االعتراف في األمم المتحدة. - 6



  
  
 
 

  

            5ص                                     2228العدد:                6/8/2011 السبت :التاريخ

وأفـــادت الوثيقـــة أن أشـــكال بنـــاء مؤسســـات الدولـــة الفلســـطينية يحظـــى بتأييـــد دولـــي عـــارم، حيـــث تقـــوم الـــدول 
نية الســتكمال بنــاء المؤسســات التعليميــة والصــحية المانحــة بتقــديم مســاعدات كبيــرة الســتكمال الخطــة الفلســطي

والبنــى التحتيــة والقطاعــات االقتصــادية واألمنيــة والثقافيــة والتجاريــة والسياســية، وتعزيــز الديمقراطيــة وتكــريس 
  مبادئ المكاشفة والمحاسبة وسيادة القانون والحريات الفردية والجماعية.

قــد حصــلت علــى ســند اســتقاللها علــى أســاس قــرار الجمعيــة  وعلــى صــعيد القــانون الــدولي، فــإن دولــة فلســطين
، وقــد يقــول قائــل: بــأن مــرور أكثــر مــن ســتة عقــود علــى هــذا القــرار يتطلــب إقــرارا جديــدا مــن »181«العامــة 

المجتمـــع الـــدولي، وهـــذا يجـــب أن يـــأتي مـــن مجلـــس األمـــن، ممـــا يحـــتم علينـــا االنتقـــال إلـــى موضـــوعنا الثـــاني 
  طين في األمم المتحدة.والمتمثل بعضوية دولة فلس

  خيار العضوية
وتفــرد الوثيقــة فصــال كــامال عــن مســألة طلــب فلســطين االنضــمام كعضــو فــي األمــم المتحــدة، وســيجري تقــديم 
الطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة، والذي يتضمن الطلب وثيقة رسمية في شـكل إعـالن قبـول االلتزامـات 

  الواردة في ميثاق األمم المتحدة.
من النظام الـداخلي  59(حسب المادة » يعرض الطلب أمام مجلس األمن فورا«تعين على األمين العام أن وي

مـن  135(حسـب المـادة » للعلـم فقـط«المؤقت لمجلس األمن) وٕارسال نسخة من الطلـب إلـى الجمعيـة العامـة 
  النظام الداخلي للجمعية العامة).

فقـط هـي التـي يحـق لهـا الحصـول علـى عضـوية » الـدول«ن من ميثـاق األمـم المتحـدة تـنص علـى أ 4المادة 
حسـب (اتفاقيـة » الدولـة«في األمم المتحـدة. وبالتـالي طلـب القبـول يجـب أن يكـون مـن كيـان يسـتوفي معـايير 

، بما في ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف بهـا. تؤكـد، مـع ذلـك، أن هـذا 1993مونتيفيديو) لسنة 
ي الحاالت التي ال تزال هناك خالفات كبيـرة حـول الحـدود اإلقليميـة. السـوابق الماضـية ال يستبعد المتقدمين ف

  تؤكد أيضا أن وجود إجماع دولي حول االعتراف ليس شرطا مسبقا لتقديم طلب العضوية.
، وأنهــا تقبــل االلتزامــات الــواردة فــي »محبـة للســالم«تتطلــب أيضــا أن تكــون الدولــة المتقدمــة بالطلــب  4المـادة 

  لتنفيذ التزاماتها.» قادرة ومستعدة«يثاق األمم المتحدة، وأنه حسب حكم وتقدير المنظمة الدولية أن الدولة م
وأوضـــحت الوثيقـــة أن الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة هـــي صـــاحبة القـــرار بشـــأن قبـــول العضـــوية فـــي األمـــم 

». توصــية مــن مجلــس األمــن بنــاء علــى«) يتطلــب أن يكــون هــذا 2( 4المتحــدة للجمعيــة. لكــن حســب المــادة 
بالتــالي فــأن مجلــس األمــن هــو مــن ينظــر فــي طلــب العضــوية أوال. الممارســة الماضــية أظهــرت العديــد مــن 
الحــاالت، حيــث إن الدولــة المتقدمــة لــم تكــن قــادرة علــى تحقيــق الحصــول علــى العضــوية بســبب االنقســام بــين 

  الدول دائمة العضوية في مجلس األمن.
النظــام الــداخلي المؤقــت لمجلــس األمــن هنــاك لجنــة دائمــة (التــي تضــم جميــع أعضــاء  مــن 59بموجــب المــادة 

المجلــس) لقبــول األعضـــاء الجــدد. ترســـل هــذه اللجنــة اســـتنتاجاتها إلــى مجلـــس األمــن. ومــن ثـــم يكــون علـــى 
مجلس األمن أن يتخذ قرارا، بموجب مشروع قـرار، فـي تقـدم توصـية أو عدمـه إلـى الجمعيـة العامـة. ويخضـع 

  القرار للفيتو. هذا
من النظام الداخلي لمجلس األمن، إذا لـم يكـن هنـاك توصـية للقبـول، يجـب علـى المجلـس  60بموجب المادة 

  للجمعية العامة. أما إذا تم مرور مشروع القرار يتم تحوله إلى الجمعية العامة.» تقرير خاص«تقديم
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وبالتـالي » موضـوع مهـم«ول عضو جديد هو من نظامها الداخلي، قب 83في الجمعية العامة، بموجب المادة 
مــن النظــام الــداخلي يســمح للجمعيــة العامــة إحالــة الطلــب مــرة أخــرى إلــى 137يتطلــب أغلبيــة الثلثــين. المــادة 

  المجلس.
  6/8/2011، عكاظ، جدة

  
  بيروت منتصف الشهر الجاري بناء على دعوة رسميةيزور عباس 
ئــيس الفلســطيني محمــود عبــاس ســيقوم منتصــف الشــهر أشــار مصــدر فلســطيني مســؤول إلــى ان ر : بيــت لحــم

  الجاري بزيارة الى بيروت بناء على دعوة رسمية من الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان .
وقـــال المصـــدر المســـؤول فـــي تصـــريح نقلتـــه وكالـــة االنبـــاء االيطاليـــة إن الزيـــارة ســـتتم يـــومي الســـادس عشـــر 

وجـه الفلسـطيني الـى االمـم المتحـدة لنيـل العضـوية الكاملـة، علمـا والسابع عشر من الشهر، وستتركز علـى الت
  بأن لبنان يترأس مجلس االمن الدولي في شهر ايلول/سبتمبر المقبل .

ورجح المسؤول ان يعترف لبنـان خـالل هـذه الزيـارة بدولـة فلسـطين، حيـث انـه الدولـة العربيـة الوحيـدة التـي لـم 
وذكـر المصـدر  علمـا بـأن سـوريا اعترفـت بالدولـة فـي الشـهر الماضـي.تعترف بعد بالدولة الفلسطينية رسميا، 

  ان الزيارة ستتناول تطورات الوضع الثنائي واوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
  5/8/2011، القدس، القدس

  
  عريقات: توسيع مستوطنة أبو غنيم يؤكد النية لتحويل االحتالل إلى الضم الفعلي

لجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر صــائب عريقــات بأشــد العبــارات موافقــة إســرائيل مــؤخرا أدان عضــو ال: رام اهللا
وحــدة ســكنية جديــدة  بصــورة غيــر مشــروعة فــي مســتوطنة جبــل أبــو غنــيم (المعروفــة باســم  900علــى بنــاء 

  مستوطنة هار هوما).
سـيخ االحـتالل بـدال مـن وقال في تصريح له اليوم الجمعـة، 'هـذه الحكومـة عازمـة علـى االسـتثمار فقـط فـي تر 

السالم، وأن الموافقة على توسيع هذه المستوطنة غيـر الشـرعية، يؤكـد نيـة إسـرائيل تحويـل هـذا االحـتالل إلـى 
  حالة الضم الفعلي.

وحــدة اســتيطانية جديــدة يعتبــر تحــديا صــارخا ويعبــر عــن  900وقــال عريقــات: 'إن موافقــة إســرائيل علــى بنــاء 
الـدولي الـذي أدان مـرارا وتكـرارا بنـاء المسـتوطنات غيـر القانونيـة ووصـفها بالعقبـة  االمتهان واالزدراء للمجتمع

فــي طريــق الســالم. مــع هــذا فــان إســرائيل عازمــة علــى دحــض  الجهــود الدوليــة مــن اجــل التوصــل إلــى تســوية 
  لخطر'.وقال إن استمرار االستيطان اإلسرائيلي يعرض المنطقة بأسرها ل للنزاع على أساس مبدأ الدولتين'.

وخـــتم عريقـــات بـــالقول: 'لقـــد حـــان الوقـــت للمجتمـــع الـــدولي لحمايـــة حـــل الـــدولتين والتصـــدي ألجنـــدة إســـرائيل 
التوسعية من خالل االستثمار في السالم. وأن دعم جهود االعتراف بفلسـطين دولـة وقبـول عضـويتها الكاملـة 

أخــرى، نــدعو العــالم إلــى التوحــد فــي  فــي األمــم المتحــدة هــو بالتأكــد تصــدي ورد لهــذه السياســة المــدمرة. مــرة
وقبول فلسطين كعضو كامـل فـي األمـم  1967تكريس حل الدولتين من خالل االعتراف فلسطين على حدود 

  المتحدة'.
  5/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  سبتمبر أيلول/األجهزة األمنية ستمنع أي مظاهر للعنف في : الضميري
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أكـــد اللـــواء عـــدنان الضـــميري المفـــوض السياســـي العـــام والنـــاطق الرســـمي باســـم قـــوات : كفـــاح زبـــون - رام اهللا
األمــن الفلســطينية، أن األجهــزة األمنيــة ســتمنع أي مظــاهر للعنــف فــي ســبتمبر (أيلــول) المقبــل عنــدما تتقــدم 

  ك.القيادة الفلسطينية بطلب ضم فلسطين للعضوية الكاملة في األمم المتحدة، أو بعد ذل
ـــ توجهنــا واضــح، هــو دعــم الموقــف الرســمي الــذاهب إلــى الدولــة بــدعم »: «الشــرق األوســط«وقــال الضــميري ل

واتهــم الضـميري إســرائيل بتبييـت النيــة ». شـعبي سـلمي. لــيس لـدينا تقــدير يقـود للعنــف. سـنمنع أي مظــاهر لـه
لنـديا، لكـن، بتقـديرنا، شـعبنا سـيحاولون افتعـال العنـف كمـا فعلـوا قبـل يـومين فـي ق«الفتعال مظـاهرات، وقـال: 

  ».لن ينجر، وسيعلن دعما سلميا لتوجه القيادة نحو الدولة
وجـاء حــديث الضـميري ردا واضــحا علـى تقــديرات إســرائيلية مختلفـة وضــعتها أجهـزة االســتخبارات اإلســرائيلية، 

عنيفـة، وال تنتهـي حول تطورات الموقف في األراضي الفلسـطينية فـي سـبتمبر المقبـل، تبـدأ بمظـاهرات كبيـرة و 
  باستقالة الرئيس الفلسطيني وحدوث فوضى.

ورغم هذه التقديرات المختلفة والمتباينة، فإن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي البريغادير يوآف موردخـاي قـال 
إنــه لــن تكــون هنــاك حاجــة إلــى تعبئــة وحــدات لالحتيــاط خــالل ســبتمبر المقبــل واألشــهر التــي تليــه، وتوقــع أن 

ذه الفتـــرة دون أحـــداث اســـتثنائية. لكنـــه أكـــد اســـتعداد الجـــيش لمواجهـــة أي احتمـــال، مؤكـــدا أن الجنـــود تمـــر هـــ
  سيدافعون عن أنفسهم في حالة تعرضهم للعنف خالل أي مظاهرات.

إنهــم يحــاولون تصــدير الخــوف، لكــن موقفنــا أكثــر مــن واضــح، كمــا قــال «وتعقيبــا علــى ذلــك، قــال الضــميري: 
  »لميةالرئيس. إنها سلمية س

  6/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  القيادة السياسية لفصائل منظمة التحرير في لبنان تؤكد التزامها بقرارات المجلس المركزي
اجتماعهــا الــدوري  عقــدت القيــادة السياســية لفصــائل منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي لبنــان،: بيــروت –لبنــان 

بشؤون جماهير شعبنا في لبنـان، وتوقفـت عنـد البيـان الختـامي امس االول ناقشت عددا من القضايا المتعلقة 
ألعمــال المجلــس المركــزي الفلســطيني دورة إنجــاز اســتحقاق الدولــة والوحــدة، التــي عقــدت فــي مدينــة رام اهللا 

مــن الشــهر الماضــي، حيــث أكــدت التزامهــا ودعمهــا لقــرار القيــادة السياســية، بالتوجــه لألمــم  28و 27يــومي 
إلعتــراف بالدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصــمتها القــدس علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران لعــام المتحــدة لنيــل ا

  ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة.  ،1967
تأييــدًا  كمــا اكــد المشــاركون علــى اهميــة القيــام بنشــاطات جماهيريــة واســعة فــي كافــة المخيمــات الفلســطينية،

ـــادة السياســـية إعتـــراف  ودعمـــا ـــادة الفلســـطينية وعلـــى رأســـها الـــرئيس محمـــود عبـــاس. وثمنـــت القي لموقـــف القي
ــــة الفلســــطينية المســــتقلة وعاصــــمتها القــــدس علــــى حــــدود الرابــــع مــــن حزيــــران لعــــام  الحكومــــة الســــورية بالدول

حقوقــه الوطنيــة واعتبــرت القيــادة الفلســطينية هــذا اإلعتــراف دعمــًا لنضــال الشــعب الفلســطيني النتــزاع 1967
ــــل الدبلوماســــي  ــــع مســــتوى التمثي ــــة الفلســــطينية، ورف ــــراف بالدول ــــة لإلعت المشــــروعة. ودعــــت الحكومــــة اللبناني

بهـذا اإلعتـراف تعزيـزًا و دعمـًا للحركـة  حيث تـرى القيـادة السياسـية للمنظمـة فـي لبنـان، الفلسطيني إلى سفارة،
خاصــة وأن لبنــان  ة لنيــل االعتــراف بالدولــة والعضــوية،السياســية والدبلوماســية الفلســطينية نحــو األمــم المتحــد

  سيرأس مجلس األمن في أيلول المقبل باعتباره ممثًال للمجموعتين العربية واآلسيوية في مجلس األمن.
رفضــها لكــل مشــاريع التــوطين والتهجيــر، ودعــت الحكومــة  كمــا جــددت القيــادة السياســية للمنظمــة فــي لبنــان،

والعمـل علـى  ار الحقوق المدنية واإلجتماعية بما فيها حق التملك للفلسطينيين في لبنـان،اللبنانية لإلسراع بإقر 
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وتخفيــف  ورفــع الحالــة العســكرية عــن محيطــه، إســتكمال إعــادة إعمــار مخــيم نهــر البــارد بأســرع وقــت ممكــن،
  القيود األمنية عن باقي المخيمات والسماح بإدخال مواد البناء لمخيمات الجنوب.
  6/8/2011، جديدة، رام اهللالحياة ال

  
  "اللينو" محاولة اغتيال قائد الكفاح المسلح احباطعين الحلوة: مخيم 
فــي » الكفــاح المســلح الفلســطيني«قائــد ، أن محمــد صــالحعــن مراســلها  6/8/2011، الســفير، بيــروتذكــرت 

الغتيالـة فـي مخـيم  نجـا امـس مـن محاولـة ،»اللينـو«لبنان، العقيد محمود عبد الحميد عيسـى المعـروف باسـم 
عــين الحلــوة، عــن طريــق زرع عبــوة ناســفة تســتهدفة. وقــد شــهد المخــيم اســتنفارًا مســلحًا عامــًا متعــدد األوجــة 

الفلسـطينية. وذلـك بعـد انتشـار معلومـات تحـدثت عـن اكتشـاف محاولـة الغتيـال » األطـر«شاركت فيه معظـم 
جنـد «عناصـر مـن » فتح«ًا في المخيم. واتهمت ، بوضع عبوة ناسفة على الطريق التي يسلكها يومي»اللينو«

بــزر ع العبــوة، ومحاولــة االغتيــال. وقــد اعتــرف بــذلك أحــد الموقــوفين، وكــذلك بالمهمــة، التــي أوكلــت » الشــام
  إليه.

عناصـر دوريـة تابعـة للكفـاح المسـلح كانـت تقـوم بمهامهـا الروتينيـة، «أن » اللينـو«وأفادت مصادر مقربة من 
تابــت لوضــعهما، وكانــا يحمــالن كيســا، كالــذي توضــع داخلــه األمتعــة. وعنــدما حــاول اشــتبهت بشخصــين، وار 

عناصر الدورية االستفسـار عـن وضـعهما، حـاوال الفـرار، وتركـا الكـيس. وتبـين أن بداخلـه عبـوة ناسـفة، فلحـق 
 بهمــا عناصــر الدوريــة، وتمكنــوا مــن إلقــاء القــبض علــى أحــدهما ويــدعى ع. ا. خ.، فيمــا أطلقــت النــار علــى

فـي المخـيم، وهـو بحالـة حرجـة، » مستشـفى األقصـى«الشخص اآلخر، وأصـيب فـي سـاقة وظهـره. ونقـل إلـى 
  ».ويدعى م .ع .غ.

أن اســـتنفارا شـــديدًا شـــهده المخـــيم ظهـــر أمـــس، بـــين عناصـــر حركـــة حمـــاس «وأكـــد شـــهود عيـــان فـــي المخـــيم 
الفلسـطيني م.غ.، بـالقرب مـن  وآخرين من حركة فتح. وذلـك إثـر قيـام عناصـر مـن فـتح بـإطالق النـار باتجـاه

  ».مدخل مسجد خالد بن الوليد التابع لحماس في المخيم
االســتنفار كــان بــين عناصــر مــن جنــد الشــام وفــتح، فعنــد اتهــام فــتح جنــد «فــي المقابــل، أفــادت المعلومــات أن 

ألنصــار، الشــام بمحاولــة اغتيــال اللينــو عــن طريــق زرع العبــوة الناســفة، لــوحظ وجــود عناصــر تابعــة لعصــبة ا
تتحرك أمام مقراتها في المخـيم. وتـردد ان اسـتنفار العصـبة يـأتي لـردع أي اشـتباكات قـد تحصـل فـي المخـيم، 
بعــدما حــذرت فــتح أي جهــة تحــاول التغطيــة علــى الحــادث أو االقتــراب مــن الجــريح، موجهــة إليــه تهمــة زرع 

  ».العبوة على الطريق التي يسلكها قائد الكفاح المسلح الفلسطيني
كدت مصادر فتح أن الشخص الذي ألقي القبض عليه ع. ا.خ. قد اعترف أمام لجنة مـن المحققـين، وأمـام وأ

لجنــة المتابعــة، واللجــان الشــعبية، بــأن مهمتــه كانــت زرع العبــوة علــى الطريــق التــي يســلكها اللينــو عــادة، فــي 
.غ.، الـذي كـان برفقتـه، طريقة الى مسجد الصفوري في المخيم كل نهـار جمعـة. كمـا اعتـرف بـأن مهمـة م.ع

  ».الضغط على جهاز التفجير
وأسفرت االتصاالت التي قام بهـا مـدير فـرع مخـابرات الجـيش اللبنـاني فـي الجنـوب العميـد علـي شـحرور عـن 

  ».اللينو«تسلم الجيش، عند العاشرة ليال، الموقوفين مع العبوة التي كان مقررا أن تستهدف 
أبلــغ موقــع  داخــل مخــيم عــين الحلــوة” فــتح“فــي حركــة  امصــدر ،  أن 6/8/2011، االتحــاد، أبــو ظبــيوقالــت 

اإللكترونــي أن المصــلين فــي جــامع خالــد بــن الوليــد داخــل المخــيم، عثــروا علــى عبــوة ناســفة كانــت ” النشــرة“
  اثناء عودته من تأدية صالة الجمعة.” اللينو”تستهدف
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  فة وغزة رغم المصالحةالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان: االنتهاكات متواصلة في الض

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسـان (ديـوان المظـالم) أن انتهاكـات حقـوق اإلنسـان : محمد يونس -رام اهللا 
تواصــلت بأشــكال مختلفــة فــي األراضــي الفلســطينية خــالل الشــهر الماضــي واألشــهر التــي ســبقته علــى رغــم 

وأوردت فـي تقريـر لهـا العديـد مـن االنتهاكـات ». سحمـا«و» فـتح«التوقيع على اتفاق المصالحة بـين حركتـي 
فــي تمــوز الماضــي، مثــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام مــن جانــب الحكومــة المقالــة فــي قطــاع غــزة وســوء المعاملــة 

  والتعذيب والفصل التعسفي من الوظيفة.
عـدام شـنقًا وذكرت الهيئة في تقريرها أن الحكومة المقالة في قطاع غزة نفـذت خـالل الشـهر الماضـي حكـم اإل
اسـتمرار «بحق مواطنْين اثنين، مؤكدة موقفها المناهض لعقوبة اإلعدام. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغـة إلـى 

كـل أشـكال «، مضـيفة أنهـا تعتبـر »قيام األجهزة األمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسـالمتهم البدنيـة
نية في قطاع غزة والضـفة، أعمـاًال محظـورة يجـب تجريمهـا سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها األجهزة األم

وتابعــت أنهــا تلقــت خــالل تمــوز واألشــهر التــي ســبقته شــكاوى ». ومعاقبــة مرتكبيهــا باعتبارهــا أعمــاًال ُمجرمــة
  يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الضفة وغزة.

ويشـمل االعتقـال التعسـفي واالعتقـال علـى خلفيـة  وسجلت الهيئة انتهاكات الحق في إجـراءات قانونيـة عادلـة،
األمــر الــذي «سياســية. وقالــت انــه مــا زال هنــاك عــدد مــن المــدنيين يحــاكمون مــن جانــب القضــاء العســكري، 

  ».يعتبر حجزًا للحرية الشخصية من دون مسوغ قانوني
تبــــاع اإلجــــراءات وأضــــافت إنهــــا تنظــــر بخطــــورة الســــتمرار حــــاالت االعتقــــال التعســــفي واالعتقــــال مــــن دون إ

إســقاطًا ألحــد أبــرز حقــوق المــواطنين المحتجــزين فــي ضــرورة «القانونيــة فــي عمليــة التوقيــف. واعتبــرت ذلــك 
». مخالفة جسيمة للقانون األساسي الفلسطيني، وقانون اإلجراءات الجزائيـة«و» عرضهم على القضاء المدني

  زة بوتيرة متفاوتة.وقالت إن تلك االعتقاالت استمرت في كل من الضفة وقطاع غ
شـكوى فـي الضـفة عـن عـدم  26شـكوى فـي قطـاع غـزة و 31وقالت الهيئـة إنهـا تلقـت خـالل الشـهر الماضـي 

  صحة إجراءات التوقيف. 
الشـــبابية، مشـــيرة الـــى عـــدم اتبـــاع » شـــارك«ودانـــت الهيئـــة قـــرار وزيـــر الداخليـــة فـــي غـــزة حـــل جمعيـــة منتـــدى 

اكــات أخــرى بحــق الجمعيــات واألمــالك العامــة والخاصــة. ووثقــت اإلجــراءات القانونيــة فــي ذلــك. وســجلت انته
الهيئة العديد من حـاالت التـأخير والمماطلـة فـي تنفيـذ قـرارات المحـاكم الفلسـطينية فـي الضـفة وٕان كـان بـوتيرة 

  أقل من السابق. واعتبرت عدم تنفيذ قرارات المحاكم مخالفة صريحة ألحكام الدستور.
اطنين فـي قطـاع غـزة مـا زالـت قائمـة بسـبب اسـتمرار قضـية نفـاد الـدفاتر الخاصـة وأشارت الى أن معانـاة المـو 

  . 2008بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
  6/8/2011، الحياة، لندن

  
  
  

  : المشروع االستيطاني يهدف إلى خلق دولة أمر واقعمنظمة التحريردائرة الثقافة في 
وحــدة  930دائــرة الثقافــة واإلعــالم فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية بشــدة، إقــرار إســرائيل بنــاء أدانــت : رام اهللا

  استيطانية جديدة في مستوطنة أبو غنيم جنوب مدينة القدس.
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وقالــت الــدائرة، فــي بيــان لهــا اليــوم الجمعــة، 'إنــه فــي انتهــاك صــارخ لقواعــد القــانون الــدولي والشــرعية الدوليــة  
خالل سياسـتها التوسـعية العنصـرية إلـى خلـق دولـة أمـر واقـع وضـم المزيـد مـن األراضـي، تسعى إسرائيل من 

وتعيــــق بشــــكل مباشــــر قيــــام دولــــة فلســــطينية مســــتقلة ذات ســــيادة، مســــتغلة انشــــغال العــــالم بــــالثورات العربيــــة 
  المجيدة'.

المتمثــل باالجتياحــات  كمــا أدانــت الــدائرة العــدوان اإلســرائيلي المتصــاعد ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني األعــزل،
العسكرية المستمرة، والقصف الحربي المتواصل على قطاع غزة الذي استهدف المدنيين من األطفـال والنسـاء 

  وأسفر عن وقوع عدد من اإلصابات الخطيرة.
 5/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

  
  حكومةالرص لالتفاق على تشكيل في القاهرة وسط تضاؤل الف األحدفتح وحماس تلتقيان 

حركتي فتح  يوفد، أن جيهان الحسيني ،القاهرةنقًال عن مراسلتها في  6/8/2011، لندن، الحياةنشرت 
إلى القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس  وحماس يصال

القاهرة على ما تم إنجازه بين الحركتين في جميع الملفات، عزت الرشق للحياة إنه سيتم التركيز في لقاء 
ومنها ملف المعتقلين ومعالجة آثار االنقسام وباقي العناوين الواردة في اتفاق المصالحة، مشددًا على أن ال 
جديد في ملف تشكيل الحكومة في ضوء إصرار الرئيس محمود عباس على تسمية سالم فياض رئيسًا 

ولفت إلى أن الفكرة الرئيسة من لقاء القاهرة المقبل  األمر الذي يعطل تشكيل حكومة وفاق. للحكومة المقبلة،
هي تكريس األجواء اإليجابية في الساحة الفلسطينية التي أوجدها اتفاق المصالحة ومتابعتها بتفعيل ملفات 

ضرورة اإلسراع المصالحة األخرى وعدم تعطيلها بتعثر تشكيل حكومة المصالحة على رغم أهميتها و 
  بتشكيلها.
في حركة  والً ؤ مس اً مصدر   ، أن الهولأبو شرف نقًال عن مراسلها أ 6/8/2011األهرام، القاهرة، وأضافت 

وقال ، وزراءالرئيس  اختيارحماس كشف النقاب لألهرام عن أن اللقاء مع وفد حركة فتح لن يتناول مسألة 
هدف حسم بعزام األحمد بين مرزوق و أبو  ىموس .ل بين دعقده في اتصا ىعل االتفاق ىن لقاء األحد جر إ

بعد أن بدا  اإلعالميةسراح المعتقلين وتلطيف األجواء  إطالقاألقل أثارة للجدل مثل  األخرىالملفات 
  المواطنون الفلسطينيون يشعرون بأن عملية المصالحة فشلت أو في طريقها للفشل.

عزام األحمد توقع  ، أنأشرف الهور، غزةًال عن مراسلها في نق 6/8/2011، لندن، القدس العربيوجاء في 
أن تسير األمور في لقاء القاهرة بشكل إيجابي، لكنه رفض خالل حديثه مع القدس العربي أن يدلي بأي 
معلومات إضافية حول إن كانت هناك طروحات جديدة بخصوص األسماء المرشحة لتولي منصب رئيس 

  ."فات المصالحة جميعها ستطرح على طاولة البحثمل"واكتفى بالقول ، حكومةال
محمود العالول العضو في وفد حركة فتح للمصالحة باستمرار التباين في المواقف بين حركته وحركة  ذكرو 

وذكر العالول في تصريحات للقدس العربي أن لقاء األحد سيتم  حماس حول شخصية رئيس حكومة التوافق،
دراسة "ر إلى أن اللقاء سيخصص لـاشأو  ."ن الحركتين تخص المصالحةتداول أفكار جديدة بي"خالله 
، وذكر أن جميع قضايا الخالف بما فيها الحكومة ومنظمة التحرير والمعتقلون السياسيون وغيرها من "الحالة

  قضايا الخالف ستكون حاضرة على طاولة اللقاء مع حماس.
يتطلب جدية "على أن نجاح لقاء األحد  ،صالحةعضو وفدها في الم ،خليل الحية .وفي السياق أكد د

وطالب الحية الرئيس عباس بتحديد موقفه األساسي والحقيقي من  ."ومسؤولية كبيرة من حركة فتح
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خدمة كاملة للقضية "المصالحة الفلسطينية، وأشار في تصريح صحافي إلى أن المصالحة تعتبر 
لذلك نأمل أن يكون "وأضاف االنقسام".  إلنهاء مهماً  اً عنوان"ن تشكيل الحكومة يعد إ، وقال "الفلسطينية

السيد محمود عباس قد وصل لهذه القناعة وأن البعد الداخلي والوحدة الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية 
وشدد الحية على أهمية العمل في كل الملفات بخطوط متوازية وبشكل واضح  ."مقدمة على كل شيء

لمصالحة الوطنية، من أجل تصليب الموقف الفلسطيني الداخلي في مواجهة إلنهاء االنقسام وتحقيق ا
وأكد الحية أن حماس معنية بالدرجة األولى بتوفير المناخات لهذه المصالحة بدءًا  االحتالل ومخططاته.

ملفات بالمصالحة الداخلية الفلسطينية االجتماعية الفلسطينية مرورًا بالملفات األخرى. وشدد الحية على أن ال
ستتعذر بدون تحقيق "الفلسطينية والقضايا الكبرى كملف القدس الالجئين والعودة ومحاربة االستيطان 

  ."المصالحة والوحدة الفلسطينية
القيادي في حركة فتح، النائب ، أن ضياء الكحلوتنقًال عن مراسلها  6/8/2011السفير، بيروت، وأوردت 

ما زالت على ما هي عليه، ال جديد، سنبحث في اللقاء باقي ملفات  فيصل أبو شهال قال للسفير إن "األمور
المصالحة واستمرار أمن حماس في منع عناصر من فتح من السفر، وكذلك قضية منع الجوازات عن غزة، 
والتسهيل على المواطنين أكثر". وأضاف أبو شهال أن ملفات كاالنتخابات البلدية والعامة ستكون على 

ن الحركتين، وال مانع لدى فتح في بحث ملف تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا أن طاولة البحث بي
فتح ماضية في المصالحة وتأمل في أن ينتهي الخالف على رئاسة الحكومة. وشدد أبو شهال على أن فتح 
ن ال تزال تصر على سالم فياض، فيما حماس تصر على مازن سنقرط، مؤكدًا أن السلطة ترغب في أ

  تذهب لألمم المتحدة في أيلول المقبل واالنقسام "خلف ظهورنا".
  

  تعامل معها كمصلحة وطنية علياتبالمصالحة و  ةمتمسكفتح عساف: 
أكدت حركة فتح تمسكها بالمصالحة على اعتبارها مصلحة وطنية عليا تفوق كل المصالح الحزبية  :رام اهللا

ساف المتحدث باسم حركة فتح: إننا بذلنا كل الجهود الصادقة واإلقليمية والجهوية والشخصية. وقال أحمد ع
إلنجاح المصالحة وإلخراج شعبنا من هذا االنقسام البغيض الذي الحق أفدح األضرار بقضيتنا الوطنية 

وأكد حرص حركة فتح على إنجاح اللقاء القادم مع حركة حماس لحل . وبمصالح شعبنا وبصورته المشرقة
ول دون تنفيذ اتفاقية المصالحة، وأعرب عن أمله في توفر اإلرادة الحقيقية والنوايا كافة العقد التي تح

الصادقة لدى حركة حماس. وأضاف عساف: إننا في هذه اللحظات المصيرية من تاريخ قضيتنا فإننا أحوج 
باقتدار  ما نكون فيه إلى تجسيد وحدتنا وحشد طاقاتنا خلف الرئيس محمود عباس الذي يقود معركة فلسطين

وحكمة نحو حصد مزيد من النجاحات التي تتحقق بشكل يومي وصوال إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وٕاقامة 
  دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين.

  5/8/2011نية (وفا)، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  
  

  بالخليلحماس: الوقائي يستدعي العشرات من أنصارنا 
قالـــت حركـــة حمـــاس إن جهـــاز األمـــن الوقـــائي التـــابع للســـلطة الفلســـطينية واصـــل حمـــالت االعتقـــال : الخليـــل

واالستدعاء السياسي ألنصارها في مختلف محافظات الضفة الغربية، مشيرة إلى أن عناصره وّزعـوا العشـرات 
يـوم واحـد مـن اللقـاء بـين قيـادات من طلبات االستدعاء على أنصار الحركـة فـي محافظـة الخليـل، وذلـك قبـل 
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وذكرت الحركة في بيان لها وصـل  حركتي فتح وحماس بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث تطبيق المصالحة.
وكالـة "صــفا" نســخة عنــه صــباح الســبت أن العديــد مــن أنصــار ونشــطاء الحركــة فــي الخليــل أكــدوا أنهــم ُســلموا 

وأشــــارت إلــــى أن  ي أمــــس الجمعــــة وأول أمــــس الخمــــيس.طلبــــات اســــتدعاء للمقابلــــة وّزعهــــا عناصــــر الوقــــائ
االســـتدعاءات تركـــزت علـــى طلبـــة الجامعـــات واألســـرى المحـــررين ومعتقلـــين ســـابقين لـــدى األجهـــزة األمنيـــة 

وأوضـــحت الحركـــة فـــي بيانهـــا أن جهـــاز األمـــن الوقـــائي كـــان قـــد اعتقـــل واســـتدعى خـــالل األســـبوع  بالضـــفة.
  ي محافظتي نابلس والخليل.الماضي العديد من أنصارها ونشطاءها ف

 6/8/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
  

  1967نتنياهو اقترب من قبول خطة دولية استنادًا إلى حدود  ":جويش كرونيكل"صحيفة 

قالــت صــحيفة (جــويش كرونيكــل) إن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو اقتــرب مــن : القــدس المحتلــة
  .1967مة دولتين استنادًا إلى حدود عام قبول خطة دولية إلقا

ونقلت الصـحيفة الصـادرة مـن لنـدن عـن مصـادر فـي مكتـب نتنيـاهو قولهـا إن الحكومـة اإلسـرئيلية 'تعمـل مـع 
اإلدارة األمريكية على إيجاد سبل إلعادة إطالق مباحثات السـالم مـع السـلطة الفلسـطينية مـن أجـل درء خطـة 

بدولــة فلســطينية مســتقلة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  فلســطينية ترمــي إلــى حشــد االعتــراف
  نيويورك الشهر المقبل'.

وأشارت الصحيفة الـى أن الصـيغة التـي عرضـها نتنيـاهو علـى االجتمـاع الـذي عقدتـه اللجنـة الرباعيـة لعمليـة 
د األوروبـي علـى طلبـه السالم في الشرق األوسط فـي نيويـورك أخيـرًا، ُرفضـت بسـبب اعتـراض روسـيا واالتحـا

  بجعل الفلسطينيين يقبلون بالهوية اليهودية إلسرائيل'.
وكشـــفت عـــن أن 'محادثـــات ســـرية جـــرت فـــي األســـابيع الماضـــية بـــين مســـؤولين فلســـطينيين بـــارزين والـــرئيس 

  .اإلسرائيلي شمعون بيريز، لكنها لم تنجح في إحداث اختراق على صعيد العملية السلمية'
  6/8/2011، ريةوكالة سما اإلخبا

 
  سبتمبر أيلول/ أحداث عسقالن لمواجهةالى  "الغالف الحديدي"قرر إعادة منظومة يباراك 
ايهــود بــاراك قــرر إعــادة منظومــة الغــالف  "اإلســرائيلي"أعلنــت اذاعــة جــيش االحــتالل أن وزيــر الحــرب : (وام)

رئيس بلدية عسقالن ناشد باراك  . وقالت اإلذاعة إن"غراد"الحديدي الى منطقة عسقالن بعد تساقط صواريخ 
إعــادة المنظومــة فــي ظــل التصــعيد المتوقــع فــي أيلول/ســبتمبر المقبــل مــع الفلســطينيين، مشــيرة إلــى أن بــاراك 

  وافق على طلبه حيث ستتم إعادة المنظومة فورا الى المنطقة.
 6/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  
  
 
  2006في حرب تموز توبيخًا تلّقى  قائد جديد للبحرية باراك يعين: "يديعوت"

، أمس، أن وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود بـاراك صـادق علـى تعيـين قائـد »يديعوت أحرونوت«ذكرت صحيفة 
» حانيـــت«جديـــد لســـالح البحريـــة، وهـــو العميـــد رام روتبـــرغ، الـــذي تـــّم توبيخـــه بعـــد تعـــرض الســـفينة الحربيـــة 

  .2006عام لإلصابة بصاروخ للمقاومة خالل حرب لبنان الثانية 
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رام روتبرغ، وهو يحمل رتبة عميد، سيرقى لرتبة لـواء، وسـيحل محـل اللـواء إليعـزر «فإن » يديعوت«وبحسب 
المرشـح األبــرز «وأضـافت الصــحيفة أن ». عامــًا مـن الخدمــة 37مـاروم، الــذي ينهـي خدمتــه فـي الجــيش بعـد 

تمـت إعادتـه مـن الحيـاة المدنيـة، فـي  للمنصب كان رئيس أركان سالح البحرية العميد ريني بن يهودا، والذي
  ».إطار اإلصالحات التي قام بها قائد سالح البحر الحالي

فــي العمليــة التــي تــم فيهــا اعتــراض ســفينة » 13الســرب «إلــى أن روتبــرغ، ســبق أن قــاد » يــديعوت«وأشــارت 
شـــــعبة  وخـــــالل حــــرب لبنـــــان الثانيــــة، تـــــولى روتبــــرغ رئاســـــة». 2002فـــــي العــــام » ايــــه –كـــــارين «الســــالح 

بصـاروخ » حانيـت«االستخبارات في سالح البحريـة، وتحمـل جـزءًا مـن المسـؤولية العامـة عـن إصـابة السـفينة 
  .2006 خالل حرب تموز» حزب اهللا«أطلقه 

 6/8/2011، السفير، بيروت
 

  "الشرق األوسط بعد مبارك سيكون شرقا أوسطيا مختلفا" :بن أليعازر
أليعازر، وزير البنية التحتية اإلسـرائيلية السـابق، عـن تخوفـه مـن مرحلـة  عّبر بنيامين بن: حجازي عبد الفتاح

ما بعد مبارك قائال: "ليس لدي شك في أن الشرق األوسط بعد مبارك سـيكون شـرقا أوسـطيا مختلفـا"، واعتبـر 
  أن يوم محاكمته "هو يوم حزين وصعب على إسرائيل".
"محاكمـــة مبــارك ستضـــر بمصـــر وتــنعكس ســـلبا علـــى فــي حـــين قـــال ســفير إســـرائيل الســـابق فــي القـــاهرة إن: 

  إسرائيل".
 6/8/2011، الشروق، مصر

 
  "إسرائيل"العربية كلغة رسمية ثانية في  الغاءيتراجع عن دعم  "كديمابعض نواب حزب "

) مـــن خطـــر 48حـــذر عـــدد مـــن قـــادة الجمـــاهير العربيـــة فـــي إســـرائيل (فلســـطينيو : نظيـــر مجلـــي - تـــل أبيـــب
عمليات إرهاب يهودية في صفوفهم وفي بلـداتهم، مـن جـراء موجـات التحـريض العنصـري اعتداءات إجرامية و 

  عليهم وسن القوانين العنصرية ضدهم وتفوهات مسؤولين أساسيين بحقهم.
كــان آخــر هــذه الحمــالت العنصــرية العدائيــة للعــرب مشــروع قــانون قــدم للكنيســت مســاء يــوم األربعــاء حيــث 

وٕاسرائيل بيتنا، وكذلك حزب كديما المعـارض، يقضـي بإلغـاء القـانون القـديم الماضي بدعم من أحزاب الليكود 
الــذي يعتبــر العربيــة لغــة رســمية ثانيــة بعــد العبريــة فــي إســرائيل. وبــادر إلــى هــذا المشــروع ثالثــة نــواب. ولكــن 

  سحبون.نبعض نواب هذا الحزب بدأوا يتراجعون عن القرار وي
 6/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  األزمة االقتصاديةبسبب خطة عسكرية ست سنوات تجمد  "إسرائيل" في الثورة

قرر جيش االحتالل اإلسـرائيلي تجميـد خطـة عسـكرية سـت سـنوات علـى خلفيـة االحتجاجـات : القدس المحتلة
االجتماعية التي تعصف بالكيان، واحتمال تغيير الحكومـة لسـلم أولوياتهـا فـي الموازنـة العامـة،  - االقتصادية

  ر الذي سيلحق ضرًرا في استعدادات الجيش للتحديات األمنية في السنوات المقبلة.األم
وذكــرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة امــس الجمعــة أن جهــاز األمــن قــرر تجميــد االســتعدادات للخطــة 

  .2018إلى  2012السداسية "حلميش" التي أعدها رئيس أركان الجيش بيني غانتس للسنوات 
وزيــر الجــيش أيهــود بــاراك صــادق علــى مبــادئ الخطــة التــي تــم استعراضــها أمــام المجلــس وأشــارت إلــى أن 

  الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية (الكابنيت).
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 6أنهــا تحتــاج إلــى تمويــل بقيمــة  -قبــل قــرار تجميــد الخطــة -وبينــت أن غــانتس أوضــح قبــل نحــو أســبوعين
  سنوات. 6قل على أن يتم تقسيم هذا المبلغ على مدار مليار دوالر) على األ 1.76مليارات شيقل (نحو 

وأوضحت أن من أسباب تجميد الخطة األزمة االقتصادية التي تعانيهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة والتقلـيص 
فـــي المســـاعدات الخارجيـــة التـــي تمنحهـــا واشـــنطن، وذلـــك فإنـــه ال يمكـــن كـــذلك االعتمـــاد علـــى زيـــادة حجـــم 

  المساعدات األمريكية.
 6/8/2011، السبيل، عّمان

 
  وسياسة حكومة نتياهو قتصادية سببها المستوطناتاالاألزمة  :الداخلية األسبق وزير

تــل أبيــب: قــال وزيــر القضــاء والداخليــة األســبق فــي الحكومــة اإلســرائيلية، حــايم رامــون، إن أحــد أبــرز أســباب 
، هـــو تخصـــيص ميزانيـــات ضـــخمة »خيـــامثـــورة ال«األزمـــة االقتصـــادية التـــي فجـــرت موجـــة االحتجـــاج الكبـــرى 

االســتقامة تحــتم االعتــراف بــأن المســتوطنات تلــتهم «للمســتوطنات فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة. وأضــاف أن 
ســنة. فلــو تــم تحويــل هــذه المبــالغ للــداخل  40مليــار دوالر خــالل  18ميزانيــات ضــخمة وغيــر معقولــة، بلغــت 

    ».تجاجاإلسرائيلي لما حصلت أزمة وال رأينا حملة اح
ورفض رامون ادعاءات رئيس الوزراء، بنيـامين نتنيـاهو، بـأن المشـكلة االقتصـادية سـببها سياسـات الحكومـات 

فــي الســنوات العشــر األخيــرة كــان نتنيــاهو نفســه فــي أهــم منصــبين «الســابقة التــي شــجعت االحتكــارات، وقــال: 
راء ووزيــرا أعلــى للشــؤون االقتصــادية. لمــدة ســبع ســنوات، وزيــرا للماليــة فــي حكومــة أرييــل شــارون، ورئــيس وز 

ومن خالل هـذين المنصـبين كـان المـؤثر األكبـر علـى االقتصـاد وال يسـتطيع اتهـام أحـد غيـره بالمسـؤولية عـن 
حاليــا، أن نتنيــاهو يــدير سياســة » كــديما«وأكــد رامــون، الــذي يشــغل منصــب األمــين العــام لحــزب  ».التــدهور

إلـى تـدهور أكبـر عنـد االنفجـارات السياسـية المقبلـة، نتيجـة لتقاعسـه  تلحق أضـرارا كبيـرة باالقتصـاد، وسـتؤدي
عــن تحريــك مفاوضــات الســالم. ودعــا الجمهــور إلــى مواصــلة حملــة االحتجــاج إلــى أن يتنحــى نتنيــاهو عــن 

  .2013الحكم. وتوقع أن يجري تقديم موعد االنتخابات إلى السنة المقبلة، بدال من سنة 
واطنين إسـرائيليين فـي مظـاهرة أمـام البيـت األبـيض رفعـوا فيهـا خيمـة تحمـل وحتى واشنطن، شهدت تجمعـا لمـ

  شعارات االحتجاج المرتفعة في تل أبيب.
 6/8/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  عن محاكمة مبارك "إسرائيل"دالالت صمت 
لـوع حسـني تواصل إسرائيل الرسمية التزام صمتها حيال محاكمـة الـرئيس المصـري المخ: حيفا - وديع عواودة

  مبارك، فيما وصف مراقبون صمتها بأنه "صدمة ودهشة وارتباك وبلبلة".
وتعليقا على محاكمـة أكبـر أصـدقاء إسـرائيل مـن الحكـام العـرب، قـال رئـيس جهـاز األمـن الـداخلي اإلسـرائيلي 
(الشــاباك) الســابق عضــو الكنيســت عــن حــزب كاديمــا آفــي ديختــر، إن محاكمــة مبــارك تجســد مثــاال لســلوك 

  نظمة غير ديمقراطية.أ
حمل ديختر في تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية الجمعة على الواليـات المتحـدة، وقـال إن صـورة مبـارك فـي حيث 

القفص تدلل على "اللعبة المزدوجة األميركية في الشرق األوسط ويرجح أن تترك أثرا سلبيا علـى عالقتهـا مـع 
  بقية الدول العربية الصديقة لها".

محاكمــة "أشــتم رائحــة االنتقــام بــاألجواء ويبــدو أن  :كنيســت عــن حــزب كاديمــا يســرائيل حســونوقــال عضــو ال
  محاكمة سياسية واستعراضية المتصاص ضغط الشارع المصري".هي  مبارك
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واعتبــر عضــو الكنيســت مســعود غنــايم فــي حديثــه للجزيــرة نــت أن صــمت إســرائيل يــدلل علــى صــدمتها مــن 
ض موقف عربي فاعل ضدها طيلة ثالثة عقود وحاصر غزة ورفع مسـتوى رحيل حليفها الذي ساهم في إجها

  التعاون األمني مع إسرائيل.
قـل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي الملـك مـن (هـي اآليـة الكريمـة  وعن أبلغ تعبير عن صـورة مبـارك داخـل القفـص،

  .)قدير تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء
 6/8/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
  سيستولون على الحكم وناإلخوان المسلمو : نظام األسد سيسقط إسرائيليةتقديرات 
يواصــل اإلعــالم اإلســرائيلّي فــي الفتــرة األخيــرة مواكبــة األحــداث التــي تعــم ســورّية،  زهيــر أنــدراوس: - الناصــرة

والمحللين حول اليوم الذي سيلي نظام الرئيس بّشار األسد، هـذا إذا وتتباين اآلراء بين السياسيين والعسكريين 
  خرج إلى حّيز التنفيذ.

ففي األسبوع الماضي أكد رئيس جهاز الموساد السابق (االستخبارات الخارجّية) مئيـر داغـان علـى أّن سـقوط 
ن مسـرورًا للغايـة فـي حـال نظام الرئيس السوري بشار األسد سيشكل ربحًا كبيرًا إلسرائيل، وأنه شخصيًا سـيكو 

ســـقوط هـــذا النظـــام، علـــى حـــد تعبيـــره، ولكـــن بمـــوازاة ذلـــك، نقلـــت صـــحيفة (يـــديعوت أحرونـــوت) العبرّيـــة عـــن 
مســؤولين إســرائيليين قــولهم إن التقــديرات فــي تــل أبيــب تفيــد بــأن نظــام األســد سيصــمد فــي األمــد القصــير ألنــه 

فـي تـل أبيـب، أضـافت المصـادر، يعـون أّن شـيًئا مـا  يعتمد على جيش قوي وأجهزة أمـن قمعيـة وناجعـة، لكـن
قــد حــدث فــي ســورية وهــو انهيــار حــاجز الخــوف مــن النظــام واتســاع المعارضــة لألســد األمــر الــذي سيضــع 

  نظامه في األمد البعيد في حالة خطر دائم.
ن سـيناريو كهـذا وأضاف المسؤولون اإلسرائيليون إّن التقديرات هي أن نظام األسد سيسقط في األمد البعيد لك

ال يبشر بالخير بالنسبة إلسرائيل، ألن هذا سيؤدي إلى اسـتيالء اإلخـوان المسـلمين علـى الحكـم وهـؤالء ليسـوا 
مســـتعدين لالعتـــراف بإســـرائيل أبـــدا وسيســـعون إلـــى طردهـــا مـــن خريطـــة المنطقـــة ســـوية مـــع جميـــع األنظمـــة 

  العلمانية. 
ن اإلخـوان المسـلمين هـم إأبيـب البروفيسـور أيـال زيسـر قـال ولكّن أستاذ تاريخ الشرق األوسط في جامعـة تـل 

حركــة قويــة جــدا ومنظمــة فــي ســورية، لكــن ال أعتقــد أنهــم سيصــعدون إلــى ســدة الحكــم، وٕانمــا ربمــا ســيكونون 
  جزءا من الصورة في الحكم. 

 6/8/2011، القدس العربي، لندن
  

  عالم آثار إسرائيلي: ال صلة لليهود بالقدس

شــكك عــالم اآلثــار اإلســرائيلي إســرائيل فلنكشــتاين مــن جامعــة تــل أبيــب : وكــاالت االنبــاء -القــدس المحتلــة 
  والذي يعرف بابي اآلثار بوجود أي صلة لليهود بالقدس.

جــاء ذلــك خــالل تقريــر نشــرته مجلــة جيروســاليم ريبــورت اإلســرائيلية توضــح فيــه وجهــة نظــر فلنكشــتاين، الــذي 
يعثــروا علــى شــواهد تاريخيــة أو أثريــة تــدعم بعــض القصــص الــواردة فــي  أكــد لهــا أن علمــاء اآلثــار اليهــود لــم

يشـــكك فلنكشـــتاين فـــي قصـــة داوود الشخصـــية التوراتيـــة األكثـــر ارتباطـــًا بالقـــدس حســـب معتقـــدات  كمـــاالتـــوراة 
اليهود، ويقول أنه ال يوجد أساس أو شاهد اثبات تـاريخي علـى وجـود هـذا الملـك المحـارب الـذي اتخـذ القـدس 

ه والــذي ســيأتي الميــا) (مــن صــلبه لإلشــراف علــى بنــاء الهيكــل الثالــث، مؤكــدًا أن شخصــية داوود عاصــمة لــ
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وجـود حقيقـي.  كزعيم يحظى بتكريم كبير ألنه وحد مملكتي يهودا وٕاسرائيل هو مجرد وهـم وخيـال لـم يكـن لهـا
أمـا فيمـا يتعلـق بهيكـل . كما يؤكد فلنكشتاين أن وجود باني الهيكل وهو سليمان ابن داوود مشـكوك فيـه أيضـاً 

  يوجد أي شاهد أثري يدل على أنه كان موجودًا بالفعل.  سليمان فال
وفي اإلطار نفسـه يـرى خبـراء إسـرائيليون أن الهـدف الـرئيس مـن وراء أنشـطة الحفريـات هـو دفـع الفلسـطينيين 

  للخروج من المدينة المقدسة وتوسيع المستوطنات اليهودية فيها. 
  6/8/2011، الدستور، عّمان

 
 مظاهرة نصف مليونية اليومتوقع في تل أبيب ت "ثورة الخيام"

، »اختبـار حركـة االحتجـاج«، »لحظـة الحقيقـة«، »امتحـان الدولـة«، »اختبار القوة«: أسعد تلحمي –الناصرة 
غـــيض مـــن فـــيض عنـــاوين وســـائل اإلعـــالم العبريـــة التـــي كّرســـت جـــل صـــفحاتها »... نافـــذة لمســـتقبل جديـــد«

سـبوعية أمـس للتظـاهرات االحتجاجيـة االجتماعيـة المتوقـع أن تشـهدها إسـرائيل مسـاء اليـوم، بعـد ومالحقها األ
العطلة اليهودية، وذلك لألسبوع الثالث على التوالي. ويرتبط نجاح التظاهرات مـن عدمـه فـي عـدد المشـاركين 

الغربيــة حيــث ســيتوجه وفــي القــدس » قريــة الحكومــة«فــي التظــاهرة المركزيــة فــي قلــب مدينــة تــل أبيــب قبالــة 
المتظاهرون نحو منزل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. ويأمل قادة حركـة االحتجـاج بمشـاركة نصـف مليـون 
شــخص فــي التظــاهرتين، معتبــرين مثــل هــذا العــدد ردًا شــافيًا علــى اســتهتار رئــيس الحكومــة بمطــالبهم ورفضــه 

  ».ستغير وجه الدولة«عية اجتما –االجتماع معهم، رغم وعوده بنشر خطة اقتصادية 
» هســتدروت«ويســتمد قــادة االحتجــاج التفــاؤل بنجــاح التظــاهرات اليــوم مــن عــدول رئــيس نقابــة العمــال العامــة 

ألفـا  12عوفر عيني عن موقفه المعارض لهم، وٕاعالنه مساء أول مـن أمـس فـي اجتمـاع عمـالي ضـخم ضـم 
ـــدعم لهـــم.  ـــة رأســـمالية «وقـــال إن وقـــوف النقابـــة إلـــى جانـــب المتظـــاهرين وتقـــديم ال إســـرائيل تحولـــت إلـــى دول

، وأن أســعار الشــقق ارتفعـت فــي شــكل جنــوني نتيجـة سياســة الحكومــة، مناشـدًا بلغــة تحذيريــة رئــيس »خنزيريـة
وهــؤالء ليســوا مــن حــزب معــين «الحكومــة اإلســراع فــي االجتمــاع مــع ممثلــي المحتجــين واإلصــغاء لمطــالبهم، 

صـادقة تعكـس عـدم تمكـن شـرائح واسـعة مـن مواصـلة العـيش تحـت وطـأة  إنما هم شعب بأكمله يعاني معانـاة
الداعمـــة لنتانيـــاهو، إلـــى » إســـرائيل اليـــوم«كـــذلك تجنـــدت كبـــرى الصـــحف، باســـتثناء صـــحيفة  ».هــذه المعانـــاة

جانــب المحتجــين وجنــدت شخصــيات نافــذة مــن المجــاالت المختلفــة لتكتــب مقــاالت تأييــد للمحتجــين ودعــوات 
غــالف ملحقهــا السياســي األســبوعي » يــديعوت أحرونــوت«كّرســت صــحيفة  كمــا حتجــاج.الــى توســيع رقعــة اال

وأعـرب ». نافـذة لمسـتقبل جديـد«لمقالة ألحد أبرز األدباء فـي الدولـة العبريـة، ديفيـد غروسـمان، تحـت عنـوان 
  بـــــــــــين اولئـــــــــــك الـــــــــــذين «عـــــــــــن أملـــــــــــه فـــــــــــي أن تـــــــــــدفع الحركـــــــــــة االحتجاجيـــــــــــة نحـــــــــــو تعميـــــــــــق الحـــــــــــوار 

  
عضـــهم الـــبعض منـــذ عشـــرات الســـنين، بـــين الشـــرائح االجتماعيـــة المختلفـــة، بـــين المتـــدينين لـــم يتحـــاوروا مـــع ب

  ».والعلمانيين، وبين العرب واليهود، وذلك بهدف تشخيص قاسم مشترك لهذه الفئات كلها
 6/8/2011، الحياة، لندن

 
  طبقات الدفاع الجوي اإلسرائيلي

* Airborne Laser: قـادرة علـى التحليـق » 747بوينـغ «ة مـن نـوع هـو عبـارة عـن طـائرة أميركيـة ضـخم
والمراقبــة لســاعات، وبإمكانهــا رصــد وتفجيــر الصــواريخ الباليســتية بعــد فتــرة وجيــزة مــن مكــان إطالقهــا بواســطة 

  شعاع عالي من الليزر، ومن مسافة مئات الكيلومترات.
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يخ الباليســـتية علـــى مهمتهـــا اعتـــراض الصـــوار ». 3آرو«منظومـــة دفاعيـــة تضـــم صـــواريخ  الطبقـــات العليـــا: *
  ».اكس باند«كيلومتر، أي قبل دخولها الغالف الجوي. تعمل بالتناغم مع الرادار العمالق  100ارتفاع 

نظام صاروخي أميركي، فائق السرعة وقادر على المناورة وتفجير الصواريخ الباليستية خارج الغـالف  ثاد: *
مل يـدخل فـي مسـاره. يـتم إطالقـه مـن البحـر والجـو، الجوي وداخله، إضافة العتراضه أي سـالح للـدمار الشـا

  ».باتريوت«ويمكن دمجه بنظام 
التــي تعتــرض الصــواريخ الباليســتية المتوســطة والقصــيرة المــدى، وذلــك » 2آرو «تضــم صــواريخ  الســهم: *

لتكــون أســرع » 2آرو «باالنفجــار قــرب الهــدف فــي الطبقــة العليــا للغــالف الجــوي. يمكــن تفعيــل أداء صــواريخ 
ي الرصـــد بواســـطة طـــائرات مـــن دون طيـــار تحتـــوي علـــى مجســـات فائقـــة الدقـــة تعمـــل بالتكامـــل مـــع الـــرادار فـــ

الموجود فـي صـحراء النقـب. كمـا يمكـن دمجهـا بنظـام الصـواريخ االعتراضـية » أكس باند«األميركي العمالق 
  ».باتريوت«
ومضــاد للصــواريخ الباليســتية نظــام دفــاعي أميركــي ـ إســرائيلي مشــترك يعمــل بــالليزر  العصــا الســحرية: *

  كيلومتر). 200ـ  70القصيرة المدى والصواريخ التقليدية بعيدة المدى (
  نظام دفاعي أميركي ـ إسرائيلي مخصص العتراض الصورايخ المتوسطة والقصيرة المدى. مقالع داود: *
. تكلفـة الصـاروخ »1فجـر«و» الكاتيوشـا«و» القسـام«تسـتهدف تشـكيل درع ضـد صـواريخ  القبة الحديديـة: *

ألــف دوالر، أي أنــه بــاهظ الــثمن قياســا  50و 30تتــراوح بــين » تــامير«االعتراضــي الموجــه بــالليزر والمســمى 
  ».الكاتيوشا«و» القسام«إلى صواريخ 

* Sensor to Shooter:  مشــروع قيــد التطــوير يــدمج مجموعــة أنظمــة صــاروخية دفاعيــة وأجهــزة رادار
  واريخ القصيرة والمتوسطة المدى بعد انطالق الصواريخ منها.ببعضها. مخصص لقصف منصات الص

» فـــاالنكس«دفاعـــات جويـــة رشاشـــة أميركيـــة الصـــنع تســـعى إســـرائيل للحصـــول عليهـــا. و نظـــام فـــاالنكس: *
آالف طلقـة ذات اختـراق وتفجيـر  4هي مدافع مصممة ضد الصواريخ قصيرة المدى، ُتطلـق » سانتوريون»أو

لمهـاجم وتمنـع سـقوط الشـظايا الضـخمة منـه فـوق المنـاطق اآلهلـة. يطلـق عـادة عالي، حيث تفتت الصاروخ ا
  من البوارج الحربية، وهو قيد التطوير ليستخدم من البر في حماية المنشآت الحساسة.

» كاتيوشـــا«هـــو جهـــاز يطلـــق إشـــعاعات ليـــزر عاليـــة نحـــو األهـــداف الطـــائرة كصـــواريخ  حـــراس الســـماء: *
  .2006جيش اإلسرائيلي تفعيله بعد حرب تموز والقذائف المدفعية. أعاد ال

 6/8/2011، السفير، بيروت
  

  خمسة شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين في مخيم حماة بسورية
أفاد شهود عيان بأن خمسة الجئين فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف : رام اهللا

وقال شاهد  حماة لالجئين الفلسطينيين وسط سورية.واشتباكات استهدفت قبيل فجر الجمعة، محيط مخيم 
عيان فر مع عائلته من المخيم، إن عشرات العائالت غادرت المخيم باتجاه مدينة حلب هربا من القصف 

وأضاف أن خدمات الكهرباء والمياه والهاتف مقطوعة عن المخيم  واالشتباكات الجارية في محيط المخيم.
ن مجموعات ملثمة تركب دراجات نارية تجوب االوتسراد الرئيسي المواجه للمخيم ولفت إلى أ منذ ثالثة أيام.

  وتطلق الرصاص في محاولة لجر الفلسطينيين إلى الصراع الدائر هناك.
وقال: إن لجنة شكلت في المخيم أوضحت بشكل ال لبس فيه أن الفلسطينيين في سورية هم ضيوف على 

ن ال عالقة لهم باألحداث الجارية هناك، متمنين على الجميع عدم هذا البلد لحين عودتهم إلى وطنهم وأ
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زجهم في هذا الصراع، كما تمنت عودة الوحدة واللحمة بين أبناء الشعب السوري الواحد، وأن تحقن دماء 
  الشعب السوري الشقيق'.

  5/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  

  قصىمن شهر رمضان في المسجد األ األولىصالة الجمعة  أدوا ألفاً  120
الف مصل تمكنوا من اداء صالة الجمعة  120في القدس بأن نحو  اإلسالمية األوقافقدرت دائرة  :القدس

االولى من شهر رمضان في المسجد االقصى برغم القيود التي فرضتها القوات اإلسرائيلية على وصول 
  س الداء الصالة.المصلين من سكان الضفة الغربية الى القد

وانتشرت قوات معززة من الجيش والشرطة اإلسرائيلية على بوابات القدس القديمة والمسجد االقصى 
ولم تسمح القوات اإلسرائيلية لمن هم  واستخدمت طائرة عمودية لمراقبة سير األمور في ساحات المسجد.

  الصالة. داءألالقدس  إلىعاما من سكان الضفة الغربية من الدخول  45دون سن 
وقال عدد من المصلين انهم اضطروا للمرور عبر طرق وعرة من اجل تفادي الحواجز اإلسرائيلية من اجل 

  الوصول الى القدس الداء الصالة.
  6/8/2011، القدس، القدس

  
  آالف مواطن يؤّمون الحرم اإلبراهيمي رغم حواجز االحتالل 10الخليل: 

آالف مواطن ومواطنة لتأدية صالة  10الخليل: أّم الحرم اإلبراهيمي بالبلدة القديمة من الخليل، أمس، نحو 
الجمعة داخل الحرم وفي ساحاته الخارجية، وذلك بالرغم من الكثافة الملحوظة لحواجز التفتيش التي أقامتها 

  قوات االحتالل في العديد من الطرق المؤدية إليه.
  6/8/2011، اهللا األيام، رام

  
  قصىمواجهات بالقدس بعد محاولة مستوطنين اقتحام المسجد األ

حاول مجموعة من المستوطنين مساء الجمعة اقتحام باحات المسجد االقصى اال ان الشبان  :القدس
"ان مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد األقصى  :وقال مراسلنا بالقدس المقدسيين تصدوا لهم.

مدخل باب المجلس في الوقت الذي كان فيه المصلون يؤدون صالة التراويح، وتصدى لهم الشبان  من
وأكد ان مواجهات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، ولم تبلغ  المقدسيين وقاموا بمنعهم من الدخول".
  المصادر الطبية عن وقوع اي اصابات.

  6/8/2011، وكالة معًا اإلخبارية
  

  على غزة إسرائيليةفلسطينيين جراء غارات جوية  إصابة أربعة
أشرف الهور: أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين اثنان منهم بحالة خطرة جراء شن مقاتالت حربية  - غزة 

  إسرائيلية سلسلة غارت على أهداف أرضية متفرقة في قطاع غزة،.
ألولى لفجر الجمعة سلسلة غارات وقالت مصادر أمنية وشهود عيان أن مقاتالت نفاذة شنت في الساعات ا

وأصابت غارتان متالحقتان موقع تدريب يتبع كتائب القسام،  جوية استهدفت مناطق يتجمع فيها النشطاء.
كما استهدفت غارة  الجناح العسكري لحركة حماس، يقع إلى الغرب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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 ا استهدفت غارة رابعة مزرعة دواجن تقع شرق دير البلح.أخرى مكانًا يتجمع فيه نشطاء فلسطينيون، فيم
وفي مدينة خانيونس أطلقت طائرة مروحية هجومية صاروخًا على بوابة مدينة أصداء اإلعالمية، التي 

  يتواجد فيها منتزهات ومدينة ألعاب، ما أدى إلى إحداث أضرار مادية في المكان.
  6/8/2011، القدس العربي، لندن

  
  ابات باالختناق في مسيرة بلعين األسبوعيةعشرات اإلص

عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع  أصيب: رام اهللا
  قوات االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة بلعين األسبوعية المناوئة لالستيطان والجدار العنصري.

لجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، أهالي القرية وشارك في المسيرة التي دعت إليها ال
ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، ورددوا الهتافات الداعية  ونشطاء سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب.

ح إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة االحتالل، وٕاطالق سرا
  هي دولة فلسطين'. 194جميع األسرى والحرية لفلسطين، وهتفوا بعبارة '

    5/8/2011، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)
  
  

  األونروا ترفع معدالت القبول في كلية العلوم التربوية
التربوية واالداب  معدل القبول التنافسي في كلية العلوم األونروارفعت إدارة وكالة : زيد ابو خروب - عمان 

ئة، األمر الذي أثار حفيظة كثير من آباء الطلبة اإلى ثمانين بالم لألونرواالتابعة » جامعة ناعور«الجامعية 
وأعلنت الجامعة فتح باب التقدم  المستفيدين من الخدمات المختلفة التي تقدمها إدارة الوكالة لالجئين.

نجليزي اعتبارا من يوم غد االحد للطلبة ممن حصلوا بطلبات االلتحاق في تخصصي معلم صف ومعلم ا
  % فما فوق.80على معدل 

  6/8/2011، الدستور، عّمان
  
  
  

  يحيون مجزرة شفا عمرو بالتحذير من مذابح جديدة ينفذها إرهابيون يهود 48فلسطينيو 
) من 48يو (فلسطينالداخل الفلسطيني حذر عدد من قادة الجماهير العربية في : نظير مجلي - تل أبيب

خطر اعتداءات إجرامية وعمليات إرهاب يهودية في صفوفهم وفي بلداتهم، من جراء موجات التحريض 
  العنصري عليهم وسن القوانين العنصرية ضدهم وتفوهات مسؤولين أساسيين بحقهم.

يني في الذكرى وجاءت تحذيرات قادة الجماهير العربية في إسرائيل، الليلة قبل الماضية، خالل االحتفال التأب
السنوية السادسة الرتكاب مذبحة شفا عمرو، التي ارتكبها اإلرهابي اليهودي نتان زادة الذي دخل المدينة 
وهو يرتدي الزي العسكري عبر حافلة ركاب عمومية وراح يطلق الرصاص على الركاب وعلى المارة من 

ل أربعة مواطنين وٕاصابة عشرات بجراح، قبل المواطنين في حي الدروز فيها. وقد أدى هذا االعتداء إلى مقت
ومع أن كل الدالئل تشير إلى  أن ينجح عدد من الشباب في السيطرة على اإلرهابي وضربه حتى الموت.
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أن القاتل كان ينوي مواصلة القتل ألكبر قدر من العرب، فإن الشرطة اعتقلت هؤالء الشبان وتقوم 
  ».قتل متعمدارتكاب جريمة «بمحاكمتهم حاليا، بتهمة 

  6/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  تقرير: االحتالل ينتهك حق األسرى في ممارسة شعائرهم في رمضان
اتهم حقوقي فلسطيني سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بانتهاك القانون الدولي اإلنساني في حق : رام اهللا

المبارك، مشيرا إلى أن المادة  ممارسة الشعائر الدينية في السجون والمعتقالت خالل في شهر رمضان
) من اتفاقية جنيف الرابعة لألسرى تقول إنه على "الدولة الحاجزة أن تضع تحت تصرف المعتقلين، أيًا 86(

كانت عقيدتهم، األماكن المناسبة إلقامة شعائرهم الدينية". مذكرا أن األسرى الفلسطينيين في السجون 
  من سجانيهم توفير مكان مخصص إلقامة الصالة. اإلسرائيلية، طالبوا مرارًا وتكراراً 

وقال رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات،  إن إدارة السجون تمنع إدخال الكتب اإلسالمية وحتى 
وطالب  إضافة إلى منع تأدية الصالة الجماعية وخاصة التراويح. المصاحف عبر الزيارات بالعدد المطلوب،

ولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية والمجتمع الدولي، بالضغط على االحتالل حمدونة، الصليب األحمر الد
وانصياعه لاللتزامات القانونية واألخالقية ،فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي اإلنساني وتعاملها مع األسرى 

  في السجون في القضايا الدينية لما لهذا األمر من قدسية وحساسية.
  5/8/2011قدس برس، 

  
  لكن شمسه لم تِغب "سيف فلسطين"زير الثقافة السوري: ارتحل و 

أقامت وزارة الثقافة السورية، نهاية األسبوع الماضي، حفل تأبين للشاعر : أوس داوود يعقوب - دمشق 
، وذلك في مكتبة األسد الوطنية »سيف فلسطين ومجنونها«الفلسطيني الكبير يوسف الخطيب، الملقب بـ

ر وزير الثقافة د. رياض عصمت، وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية واإلعالمية بدمشق، برعاية وحضو 
الفلسطينية والسورية والعربية، ولفيف من أصدقاء الشاعر ومحبيه، كما حضر الحفل ممثلون عن بعض 

  المؤسسات والهيئات العربية.
ديانتها، والمدافع عن أرضها، ألقى كلمة وصف فيها الشاعر الراحل بعندليب فلسطين، وسن السوريالوزير 

ورافع راية المقاومة والتحرير والمقاتل دون هوادة من أجل قول كلمة الحق، فكان صلبًا مثل صخرة. وأكد 
أنه كتب الوزير وميزة الفقيد برأي . أن رحيل (الخطيب) يشّكل خسارة فادحة لألدب العربي الحديث الوزير

ينتكس، بل ظلَّ مؤمنًا بقضيته، حالمًا بمستقبل أفضل.. من هنا فإن  عن النكبة والنكسة، لكنه لم ينتكب ولم
القيمة النبيلة التي قّدمها الراحل أنه كان األمثولة عن رجل عاش قضيته وشعره، فظلَّ مثاًال يحتذى به.. 

  ».ارتحل ارتحال الشمس لكن شمسه لم تِغب«كالمه مشيرًا إلى أن الشاعر يوسف الخطيب  الوزيروختم 
  6/8/2011، ستور، عّمانالد

 
  تعزيز التقديمات لتسهيل حياة الالجئين الفلسطينيين  لوفد األونروا سليمان وميقاتي أكدا

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أهمية تعزيز التقديمات الى الالجئين الفلسطينيين في لبنان، الفتا الى 
ي القدس الشرقية واتخاذ قرارات ببناء وحدات سكنية خطورة مواصلة السلطات االسرائيلية هدم منازل العرب ف

  وحدة. 900جديدة لليهود، كان آخرها 
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وكان سليمان يتحدث في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين أمس، لدى استقباله وفدًا من وكالة غوث 
ي لبنان سالفاتوري الالجئين وتشغيلهم "األونروا" يضم المفوض العام فيليبو غراندي والمير العام للوكالة ف

  لومباردو.
وكذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الوفد في السرايا، وأكد له "عزم الحكومة على المضي في 
اتخاذ االجراءات التي تسهل حياة الفلسطينيين بما فيها عمل األونروا، مع التمسك بحقهم في العودة الى 

  ديارهم ورفض توطينهم في لبنان". 
لمقابلة، صرح غراندي: "(...) تحدثنا عن تقديمات األونروا وخصوصا بالنسبة الى مخيم نهر البارد، بعد ا

وقد وعد الرئيس ميقاتي بالمساعدة في هذا اإلطار وهو يعي اهمية استمرار هذا المشروع. وكما تعلمون فقد 
دثنا ايضا عن بعض المسائل بدأنا بإعادة بعض العائالت الى المخيم ودولته مسرور لهذا األمر. كما تح

التقنية المتعلقة بطرق الدخول الى المخيم، وفي الحقيقة كنت متأثرا جدا بمقاربة دولته الواضحة جدا ونيته 
المساعدة بطريقة عملية جدا وثابتة، وانا اتطلع الى العمل مع رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية، من خالل 

  مكتب األونروا".
  6/8/2011، النهار، بيروت

  
  االعتراف بدولة فلسطينسبتمبر ويقرر  /س مجلس األمن في أيلولألبنان ير 

قرر لبنان االعتراف بدولة فلسطين في االيام المقبلة وسيعقد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي : خليل فليحان
منصور االثنين المقبل اجتماعا تحضيريا لوضع آلية االعتراف يضم وزير الخارجية والمغتربين عدنان 

ومندوب لبنان الدائم لدى االمم المتحدة السفير نواف سالم ومسؤولين آخرين من الوزارات المختصة. وبعد 
مع التذكير انه  2008وضع اآللية التطبيقية لقرار سبق لمجلس الوزراء ان اتخذه في هذا الصدد في العلم 

ذ في الوقت المناسب. وتقرر اآلن االعتراف جمد اي لم ينفذ وتضمن اشارة الى ان االجراءات التنفيذية ستتخ
  وفي حال حصوله سيرفع التمثيل الديبلوماسي الى رتبة سفارة.

  ولفت ميقاتي الى ان لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي لم تعترف الى اآلن بدولة فلسطين. 
  
  
  

ايلول المقبل ليس ألنه  ومما ال شك فيه ان لبنان سيضطلع بدور بارز في دعم اعالن دولة فلسطين في
سيرئس مجلس االمن طوال شهر ايلول فحسب بل ايضا النه يمثل المجموعة العربية لدى هذا المحفل 

  الدولي.
  6/8/2011، النهار، بيروت

 
  ينيالفلسطين نلبنان: "العمل االسالمي" تدعو لتخفيف االجراءات حول مخيمات الالجئي

ي لبنان على "ضرورة دعم الشعب الفلسطيني المقيم على أرض شددت جبهة "العمل االسالمي" ف :بيروت
لبنان من خالل منحه المزيد من الحقوق المدنية واالجتماعية، التي تتيح له العيش براحة وطمأنينة وكرامة 
وتساهم في توسعة هامش حق العودة له"، مؤكدة رفضها القاطع لطروحات التوطين أو تحويل الالجئين إلى 

  لبنان مما يعني حرمانهم من حق العودة إلى ديارهم معززين مكرمين. جالية داخل 
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)، من المشاريع االمريكية واالوروبية، التي قالت بأنها "تلبي 5/8وحذرت الجبهة في بيان لها اليوم الجمعة (
نية طموحات إسرائيل لمنع الالجئين في الشتات حتى من حلم العودة إلى فلسطين"، وطالبت "السلطات اللبنا

بتخفيف االجراءات االمنية والعسكرية حول المخيمات وضرورة تأمين أبسط لوازم السكن والترميم والشؤون 
  الحياتية من ماء وكهرباء وعدم التضييق عليهم".

ونبهت إلى "خطورة المشاريع االستيطانية الجديدة في القدس المحتلة والبدء ببناء المزيد من المستوطنات 
ت واألراضي الفلسطينية في جبل غنيم وغيره إضافة إلى طرد السكان االصليين من مدينة على انقاض البيو 

  القدس"، على حد تعبير البيان.
  5/8/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"شارك بها تفي البحر المتوسط  تركيا تنسحب من مناورات بحرية

يشارك في المناورات البحرية المشتركة  أكد مسؤولون في وزارة الخارجية التركية أن أسطول بالدهم لن :أنقرة
ونقلت صحيفة الزمان التركية يوم  مع الواليات المتحدة والكيان الصهيوني في البحر المتوسط لهذا العام.

في ظل العالقات المتوترة  عن المسؤولين قولهم إن إنجاز عملية بحرية مشتركة ال يمكن قطعاً  5/8الجمعة 
  مع الكيان الصهيوني.

  5/8/2011الفلسطيني لإلعالم،  المركز
  

  ر/ سبتمبأيلول استحقاق تدعو إلى إتمام المصالحة قبل القاهرة
 ةمطلعمصرية مصادر دبلوماسية ، أن ربيع شاهيننقًال عن مراسلها  6/8/2011األهرام، القاهرة،  نشرت

األحد سيتصدره  ميو قالت إن االجتماع المرتقب لقيادات من حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين بالقاهرة 
وكشفت المصادر عن أن القاهرة سوف تطالب  موضوع رئيسي يتعلق بملف تشكيل الحكومة الفلسطينية.

العقبة من أمام عملية المصالحة واستكمالها بإنهاء  وٕازالةالفصيلين الرئيسيين بضرورة إنجاز هذه المسألة 
وجود حالة من  ىولفتت إل .شامالً  ربياً وع مصرياً  وأكدت أن هذا يعد مطلباً  موضوع تشكيل الحكومة.

شخص رئيس الحكومة،  ىاالستياء العربي الستمرار الجدل الفلسطيني وتعليق ملف المصالحة والخالف عل
المجموعة العربية في نيويورك، وكذا عبر االتصاالت والجهود التي تقوم بها الدول  ىفي الوقت الذي تسع

الدولية لحشد الدعم والمساندة الدولية للتحرك العربي والفلسطيني في الساحتين اإلقليمية و  ىعل والجامعة
  األمم المتحدة بشأن مطلب واستحقاق الدولة.

السفير علمت من مصادر ، أن ضياء الكحلوتنقًال عن مراسلها  6/8/2011السفير، بيروت، وأضافت 
ظل تغير األولويات لدى فتح موثوقة في غزة أن السلطات المصرية قلقة جدًا على مصير المصالحة في 

وحماس، وأنها أبلغت الحركتين بأن الفشل ممنوع هذه المرة، وأنها تتفهم صعوبة األوضاع واحتياج التوافق 
لوقت أطول. وأضافت المصادر أن مصر تتحرك على كل المستويات لتحريك المصالحة، لكنها ال تريد أن 

لثورة، وتوقيع اتفاق المصالحة، أال تتدخل في أي من تظهر في صورة أي من التحركات، حيث تفضل بعد ا
  التفاصيل.

  
  هجوم العريش فيمتورط  الفلسطيني "جيش اإلسالم": "المصري اليوم"
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الهجوم المسلح على قسم ثان العريش،  منفذيحددت أجهزة األمن بشمال سيناء أسماء  :كتب أسامة خالد
أن أجهزة األمن توصلت ألسماء كل  ،ذكر أسمائها طلبت عدم ،كشفت مصادر أمنيةو . 29/7يوم الجمعة 
إلى تنظيم جيش اإلسالم  تنتميالهجوم. وأفادت التحقيقات بتورط عناصر فلسطينية مسلحة  فيالمشاركين 
 فيحين استبعدت المصادر مشاركة عناصر أجنبية غير فلسطينية  فيالهجوم على القسم،  في الفلسطيني

  إلقاء القبض على المتهمين خالل أيام قليلة. الهجوم، وأكدت أنه من المنتظر
  5/8/2011المصري اليوم، القاهرة، 

  
  سقوط مبارك فتح أبواب غزة على العالم الخارجي: تقرير إخباري

المحفورة تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر نشاطًا محمومًا بعدما تزايدت حركة  األنفاقتشهد : ).(ا.ف.ب
ب المصري المراقبة عليها منذ إطاحة الرئيس حسني مبارك. وفيما يرقد التهريب عبرها مع تخفيف الجان

 يونيو /منذ حزيران إسرائيليالرئيس المخلوع على فراش المرض، يتمتع مهربو غزة التي تخضع لحصار 
  بحريتهم الجديدة في التهريب. 2006

ويضيف الشاب الذي  ،."مصر مع الوضع في األمور تغّيرت كثيراً " أنويرى محمد مدير أحد أنفاق التهريب 
يوميًا. في السابق كانت الكمية بين ] اإلسمنت[من طنا  150نهرب اآلن "رفض الكشف عن اسمه الحقيقي 

شيكل (خمسة يوروهات يورو) بينما  25 ـكيس االسمنت يباع ب"ويقول محمد إن  ."عشرين وثالثين طنا
حماس ال " أشار إلى أنو  .لطن عشرين كيساً ويعادل ا ."يورو) 25مئتي شيكل ( إلىوصل السعر سابقا 

  ."تتحقق من أننا ال ندخل مواد غير مشروعة كالمخدرات" وأنها، "تقوم بجباية الضرائب حاليا
مترا، يتم تهريب أطنان من  750مترا بطول  25وعبر البئر العميقة المدعمة والتي تغوص على أعماق 

شخصًا الثنتي عشرة ساعة في اليوم  12مكون من يعمل ضمن فريق و الحديد. ويقول شاب اسم محمد 
  ."موجودًا بشكل أكبر على الجانب المصري األمن كان سابقاً " إنيورو)  50شيكل ( 250مقابل 

ويرى أبو محمد قشطة الذي ينظم عبر الهاتف عملية خروج شحنات من الحصى باستخدام نظام البكرات 
في السابق كان ". وأضاف "بح أسهل في الوقت الحاليالعمل أص"من نفق يخترق األرض بشكل أفقي إن 

في السابق كنا ندخل ما بين "، ويقول "متر فقط 150متر تحت األرض واآلن نقطع  700يجب أن نقطع 
  ."طنًا يومياً  120واآلن ندخل  يومياً  طناً  40حتى  30

البضائع بسبب غياب  ولم يحّسن فتح معبر رفح بشكل دائم من قبل السلطات المصرية الجديدة من وضع
وسائل نقلها. وبحسب آخر تقرير أسبوعي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة فإن نحو 

وهناك ثالثون ألف  فقط. 600شخص على األقل يغادرون غزة باتجاه رفح يوميًا، فيما يدخل منهم  700
  شخص مسّجلين للعبور في األشهر المقبلة.

  6/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  %110بنسبة  2010"بيت مال القدس": زيادة حجم المشاريع المنجزة عام 
مدير المحاسبة ، أن حكيم عنكر ،الرباطنقًال عن مراسلها في  6/8/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

شاريع والمراقبة المالية بوكالة بيت مال القدس الشريف فوزي البوري، أكد أول أمس، في الرباط أن قيمة الم
آالف  6مليون و 12المنجزة والبرامج المعتمدة السنة الماضية من وكالة بيت مال القدس الشريف بلغت 

. واحتل القطاع االجتماعي المرتبة األولى في 2009مقارنة مع  %110دوالرًا، وذلك بزيادة بنسبة  772و
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وضمت هذه المشاريع برامج  مليون درهم. 43% من حجم المنجزات بما مجموعه 43حجم المشاريع بنسبة 
ناديًا  23العيش الكريم وكفالة اليتيم المقدسي والطرود الغذائية وتجهيز األندية الرياضية (يستفيد منها 

وحاز قطاع التعليم المرتبة الثانية في حجم المشاريع المنجزة  رياضيًا مقدسيًا) وكذا دعم الجمعيات النسائية.
%)، ثم قطاع الترميم وشراء 19حجم المنجزات، يليه قطاع الصحة ( % من28برسم السنة ذاتها بنسبة 

  .%)10األراضي والعقارات (
الشريف فوزي البوري أشار أن حصيلة التبرعات  ، أنالرباطمن  5/8/2011قدس برس، وأضافت وكالة 

ليون م 63درهم، منها  659ألف و 735مليون و 79بلغت  2010لفائدة وكالة بيت مال القدس برسم سنة 
أن نسبة زيادة حجم التبرعات ناهزت  درهم مساهمة من المملكة المغربية، مضيفاً  159ألف و 209و

 /تموز 31إلى غاية  2011أما بخصوص المشاريع المعتمدة برسم سنة  .2009مقارنة مع سنة  132%
عه ثمانية يوليو الماضي، أوضح البوري أن وكالة بيت مال القدس الشريف تمكنت من اعتماد ما مجمو 

مليون المبرمجة، وأشار إلى أنه ولكي تتمكن الوكالة من تغطية كافة المشاريع  30ماليين دوالر من مجموع 
  مليون دوالر المتبقية. 22المبرمجة فإنها بحاجة إلى مبلغ 

  
  أوروبا تعرض االعتراف بدولة فلسطينية شرط عدم التوجه إلى مجلس األمن  اللبنانية": النهار"

اقترح  األوروبياالتحاد  أنعلمت "النهار" من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى : محمد هواش - رام اهللا
للحصول على اعتراف بدولة  األمنمجلس  إلىعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم التوجه 

قي دعم فلسطينية، في مقابل اعتراف في الجمعية العمومية بفلسطين دولة ذات سيادة وعضوية مراقب، وتل
  .1967بالدولة الفلسطينية على حدود  أوروباالسياسي والمالي بما في ذلك اعتراف دول  أوروبا

لدى السلطة الفلسطينية كريستيان برغر حمل هذا االقتراح في  األوروبيمبعوث االتحاد  إنوقالت المصادر 
في  األوروبييغ أكد العرض ن وزير الخارجية البريطاني وليم هألقائه عباس مساء االربعاء الماضي، و 

في االقتراح مع وزير  هاتفياً  أمسن عباس بحث أاتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني عقب لقائه برغر، و 
  الخارجية المصري محمد كامل عمرو.

  6/8/2011النهار، بيروت، 
  

  باريس ولندن تدينان بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس
وحدة استيطانية جديدة في القدس  930وزارة الداخلية اإلسرائيلية السماح ببناء دانت فرنسا قرار : (وكاالت)

المحتلة. واعتبرت الخارجية الفرنسية، في بيان، أمس، أن القرار يهدد احتمال التوصل إلى حّل عبر 
مة وفلسطين من العيش جنبًا إلى جنب بسالم وأمن، تكون القدس بموجبه عاص "إسرائيل"المفاوضات ُيمّكن 

غير شرعي في الضفة الغربية كما في القدس الشرقية "للدولتين. وقال البيان إن فرنسا تعتبر االستيطان 
  ."ويشكل عائقًا أمام السالم

أن هذا القرار  "قلقًا كبيراً "وحدة استيطانية  تثير  900على بناء  "إسرائيل"من جانبها اعتبرت لندن أن موافقة 
، ودانت هذا القرار على لسان وزير الدولة "لنزاع اإلسرائيلي  الفلسطينيلحل ا"ينسف الجهود الدولية 

  البريطاني لشؤون الشرق األوسط اليستر بيرت.
  6/8/2011الخليج، الشارقة، 
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  تعاملت مع األسرى المحررين بـ"مزاجية ال أخالقية" "إسرائيل""األوروبية للدفاع عن األسرى": 
للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين"، المجتمع الدولي بالوقوف أمام طالبت "الشبكة األوروبية  :أوسلو

مسؤولياته للضغط على االحتالل اإلسرائيلي، "وردعه عن ممارساته غير القانونية بحق ما يزيد عن ستة 
واعتبرت الشبكة، في تصريح صحفي مكتوب يوم  آالف أسير فلسطيني، ما زالوا يقبعون داخل سجونه".

تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أن قيام االحتالل باإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين،  ،5/8الجمعة 
بعد نحو شهر من انتهاء فترة حكمهم، "يعكس بوضوح عدم قانونية ممارسات االحتالل، وعدم احترامه ألية 

خير "تؤّشر بوضوح، وما رافقها من تأ اإلفراجوأّكدت الشبكة األوروبية، أن عملية  معايير دولية وأممية".
على أن االحتالل يتعامل مع األسرى بمزاجية ال أخالقية وال يلتزم بأية معايير، حتى تلك التي يضعها 

، ضاربًا بعرض الحائط األسرىاالحتالل نفسه، ال سّيما أنه رفض خالل أسابيع ماضية أّي إفراٍج عن هؤالء 
  انقضاء فترة محكومياتهم"، على حد تعبيرها.

  5/8/2011س، قدس بر 
  

  .مؤشرات عدم الجدِّيةالسلطة واستحقاق أيلول..
  صالح النعامي

ــَه لألمــم المتحــدة وطلــب  علــى الــرغم مــن أنَّ الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس يشــّدد علــى عــزم الســلطة التوجُّ
والريبــة  عضــويٍة لدولــة فلســطين فــي المنظمــة األمميــة، إال أنَّ هنــاك بعــض المؤشــرات التــي َتْبَعــث علــى الشــكِّ 

ه. أنَّ أحد المؤشرات التي َتْبَعث على الريبة هي التصريحات التي أْدَلى بها عضو اللجنـة  في ِجدِّية هذا التوجُّ
ــه  ــد فيهــا أنــه لــم يــتمَّ حتــى اآلن تحديــد موعــٍد زمنــي للتوجُّ التنفيذيــة ِلُمَنّظمــة التحريــر صــائب عريقــات، والتــي أكَّ

لحديث قادة السلطة المتكرر عن أنَّ هذه الخطوة سـتتم فـي أيلـول القـادم.  لألمم المتحدة، وذلك في خالف تامٍّ 
لكــن حتــى لــو تقــدَّمت الســلطة بالطلــب لألمــم المتحــدة فــي أيلــول فــإنَّ هنــاك مؤشــًرا واضــًحا وصــريًحا علــى أنَّ 

ل علـى قيادة هذه السلطة عاقدة العزم على تجريـد اسـتحقاق أيلـول مـن أي مفاعيـل َتِشـي بجديـة السـلطة، وتـدلِّ 
أنَّ هذه القيادة عازمة على بعث رسائل الطمأنة لكلٍّ مـن تـل أبيـب وواشـنطن بـأنَّ اسـتحقاق أيلـول لـن يتجـاوز 

  مقر األمم المتحدة، وأنَّ إسرائيل لن ُتواِجه أي َتِبعات ميدانية على األرض في أعقاب هذه الخطوة.
  آلية تبريد

ى إرسال قادة األجهزة األمنية التابعة للسلطة إلـى واشـنطن ولعلَّ أوضح دليل على ذلك، هو موافقة عباس عل
إلجراء لقاءات مع نظرائهم اإلسرائيليين برعايـة ديـنس روس، مستشـار الـرئيس بـاراك أوبامـا، وذلـك ألنَّ روس 

حـوُّل فـي َمْعِنيٌّ بالتأكُّد من أنَّ أجهزة رام اهللا األمنيـة لـن تسـمح علـى اإلطـالق بـَأْن يشـكِّل أيلـول القـادم نقطـة ت
ــْدرك األمريكيــون واإلســرائيليون أنَّ األجهــزة األمنيــة  حجــم المقاومــة الشــعبية الفلســطينية لالحــتالل ومظــاهره. ُي
التابعــة للســلطة لــن تســمح بحــاٍل مــن األحــوال باســتئناف العمــل المســلَّح ضــد االحــتالل ومظــاهره فــي الضــفة 

ًفـــا نحـــو انـــدالع َهبَّـــة جماهيريـــة تُْفِضـــي بـــدورها إلـــى الغربيـــة، لكـــنهم َيْخشـــون أن يشـــكِّل اســـتحقاق أيلـــول منعط
انتفاضة ثالثة، وهذه تفتح الباب على مصراعيه نحو استئناف العمل المسلح ضد االحـتالل. لـم َيْسـَتدِع روس 
قادة األجهزة األمنية فقط لكي يتلقَّى منهم تعهدات بعدم السماح باندالع َهبَّة جماهيرية فـي أعقـاب أيلـول، بـل 

ـلة تضـمن لكي  يكون شـاهًدا علـى توافـق القـادة األمنيـين ألجهـزة السـلطة والجـيش اإلسـرائيلي علـى خطـة ُمَفصَّ
تحقيــق هــذا الهــدف. أي أنَّ األمــريكيين يريــدون إســداء خدمــة اســتراتيجية إلســرائيل عبــر طمأنتهــا بــأال تتجــاوز 

عملًيـا أنَّ األمـريكيين َمْعِنّيـون ببلـورة آليـة الحدوَد السياسية. وهذا يعنـي  -في أعقاب أيلول -الردوُد الفلسطينيةِ 
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تبريــٍد لتصــفية كــل المخــاوف اإلســرائيلية مــن انفــالت األوضــاع األمنيــة بشــكٍل يهــدِّد العمــق اإلســرائيلي ويرهــق 
  الجيش وقوى األمن الصهيونية.

  رسالة واضحة
ة وصـــريحة لطمأنـــة لكـــن حتـــى قبـــل أن تلتـــئم اجتماعـــات واشـــنطن، فقـــد أرســـلت قيـــادة الســـلطة رســـائل واضـــح

ــه لــديها لتغييـر قواعــد االشـتباك الحاليــة، وذلـك عبــر تكثيــف  صـناع القــرار فـي تــل أبيـب وواشــنطن بأنَّـه ال توجُّ
عمليــات االعتقــال ضــد قــادة ونشــطاء حركــة حمــاس، علــى الــرغم مــن التوقيــع علــى اتفاقيــة المصــالحة. وممــا 

علـى أنَّ السـلطة َمْعِنّيـة بإيصـال رسـالة للواليـات المتحـدة يفسَّر على أنَّ المقصود من هـذه اإلجـراءات التـدليُل 
مفادها أنَّ استحقاق أيلول لن يفضي ليس فقط إلى الخروج عن السقف السياسي الذي التزمت به حتـى اآلن، 
بــل إنَّهــا أكَّــدت أنهــا ستواصــل الحفــاظ علــى الشــروط والظــروف التــي شــكلت رافــًدا لهــذا الســقف، وكــان أوضــح 

لـــك إفشـــال اتفاقيـــة المصـــالحة عبـــر التشـــبُّث بتســـمية ســـالم فيـــاض كمرشـــٍح لتشـــكيل الحكومـــة تعبيـــر علـــى ذ
  االنتقالية، رغم أنَّ تعييَنه يلقى معارضة داخل حركة فتح ال تقلُّ عن المعارضة التي تبديها حركة حماس.

  ُشُبهات حول األزمة المالية
واِتـب هناك ما ُيِثير الريبة في الحديث المتواصل عـن األزمـة ا لماليـة والتأكيـد علـى عجـز السـلطة عـن دفـع الرَّ

علــى الــرغم مــن أنَّ كــل الخبــراء االقتصــاديين يؤكِّــدون أنَّ األوضــاع الماليــة للســلطة لــم تتغّيــر بشــكل كبيــر، 
ر الحــديث عــن أزمــة ماليــة، ال ســيما بعــد وصــول المســاعدات الجزائريــة وقــرار  وبالتــاِلي لــم َيْســَتِجدَّ تطــور يبــرِّ

ية بتحويل مساعدات عاجلة. وال َيتعلَّق االرتياب فقط بمسوِّغات يسوقها فياض فقط لكي يـرغم الجميـع السعود
على االحتفاظ به كرئيس للوزراء، بل إنَّه قد يكون الهدف األسـاس مـن افتعـال هـذه األزمـة هـو إشـغال النـاس 

ـا أن يكـون المقصـود هـو تهيئـة األ رضـية لقـرار فلسـطيني بـالتراجع عـن بأزمة الرواتب لتحقيق أحد هدفين؛ فإمَّ
ــــه لألمــــم المتحــــدة أو تأجيــــل الخطــــوة إلــــى أجــــل غيــــر مســــمًّى فــــي أقــــل قــــدٍر مــــن االهتمــــام الجمــــاهيري  التوجُّ
الفلسطيني، على اعتبار أنَّ الجمهـور الفلسـطيني سـيكون مهتًمـا باألزمـة الماليـة؛ أو أن يكـون المقصـود تبريـد 

على استحقاق، وعدم السماح بتـوفُّر الظـروف النـدالع َهبَّـة جماهيريـة، عبـر  رّدة الفعل الجماهيرية الفلسطينية
  إلهاء الناس بأزمة الرواتب.

من الواضح تماًما أنه بدون التلـويح للمجتمـع الـدولي وتحديـًدا للواليـات المتحـدة بـأنَّ اسـتحقاق أيلـول يمكـن أن 
ال يوجد هناك أي إمكانية أن يشكِّل هـذا االسـتحقاق يشكِّل نقطة تحول تؤثر سلًبا على استقرار المنطقة، فإنَّه 

رافعــة للضــغط علــى الغــرب لتغييــر أْنَمــاط ســلوكه مــع إســرائيل، وبالتــاِلي فــإنَّ أيلــول لــن يشــهد عملًيــا أي نقطــة 
  تحوُّل فارقة في التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية.

وازين القــَوى داخــل الســلطة الفلســطينية؛ فســالم إنَّ التعــاطي الرســمي مــع اســتحقاق أيلــول يــدلِّل علــى اتجــاه مــ
ه لألمم المتحدة هو الذي يفـرض رؤيتَـه علـى الجميـع بـدون اسـتثناء، وضـمن  فيَّاض الذي ُيعارض بشدة التوجُّ
ذلـــك أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر وأعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة "فـــتح"، وعلـــى رأس هـــؤالء 

دِّ ذاتــه فــي حــاَل ثبــت بشــكٍل قــاطٍع يقضــي علــى أيِّ أمــٍل فــي خطــوة فلســطينية جــادة عبــاس، وهــذا المؤشِّــر ِبَحــ
  نحو الوفاء ِبُمتطلبات إنهاء االحتالل ومظاهره.

  5/8/2011االسالم اليوم، 
  

  لبنان والالجئون الفلسطينيون: قصور التواطؤ
  زياد الصائغ
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كمـــــا العـــــام، مـــــع قضـــــية الالجئـــــين لـــــيس ســـــهال أن تعلـــــن يأســـــك وقرفـــــك مـــــن التعـــــاطي الرســـــمي اللبنـــــاني، 
مـرّد اليـأس والقـرف اسـتنتاج قـاطع عـن قـرب، بـأن لبنـان الرسـمي والعـام، جاهـل بهـذه القضـية  الفلسطينيين...

علــى األرجــح، وديمــاغوجّي المقاربــات حتمــًا، ناهيــك باستســهاله بحثهــا بمنــأى عــن التعقيــدات التــي تشــوبها، 
اليمـين الـى أقصـى اليسـار، تـواكبهم مرجعيـاتهم الدينيـة، وصـوال  وصوال الى إمتطاء سياسييه فيها، من أقصـى

  الى امتطائهم احصنة مواجهة التوطين ومناصرة القضية الفلسطينية، بثقافة الشعارات الكاسدة.
في كل األحوال، ومهمـا يكـن مـن امـر مـن عـّد ذاتـه "أبـا الصـبي: أو أمـه" فـي هـذه القضـية، فإننـا مسـتمرون، 

من بعيد، على ما يبـدو فـي االسـتناد الـى تسـويق أن "الالجئـين الفلسـطينيين ضـحية" وأن وعلى المدى األكثر 
"اللبنانيين جّالد"، كما الى ضرب أولويـة وضـع رؤيـة شـاملة لمقاربـة هـذا الملـف الشـائك علـى كـل المسـتويات 

ور جهــل وتجاهــل االنســانية، والقانونيــة، والســيادية، والديبلوماســية. وفــي هــذا يتجلــى قصــور التواطــؤ. فالقصــ
. والتواطـؤ تغييـب إلمكانـات التعـرف والتحـرك. لـم يخـرق 1948فلسطينية مشتركة منـذ العـام  –لمأساة لبنانية 

قصور التواطؤ هذا سوى محاولة جدية للرئيس فؤاد السنيورة، أجهضت في بداياتها ألسباب تتعلق بطموحـات 
يـة مهتـزة، مـا حـتم مواجهـة شـريفة، قضـت علـى هـذه استعادة زمـام المبـادرة بملـف اقليمـي لتكـريس زعامـة داخل

ــًا مــن  الطموحــات، ليســتدرك صــانعو القــرار ان القضــاء عليهــا ال يكفــي، بــل يجــب تحويــل هــذه القضــية زاروب
فلسـطيني، بـت، ومـن خبـرة متواضـعة،  –زواريب المحاصصة السياسية. فاذا نحن في دهليز انتحاري لبنـاني 

  جدي في إتخاذ قرار الخراجنا منه.أعجز من أن أصدق ان هناك من هو 
ومهما يكن من أمر السياق الذي سبق، ثمة مـا يسـتدعي قـول الحقيقـة كمـا هـي، مـن حيـث غيـاب كامـل ألّي 
اســتراتيجية لبنانيــة، أقلــه فــي المرحلــة الراهنــة، فــي مجلــس االمــن لمواكبــة المعركــة الديبلوماســية التــي يخوضــها 

  يئة العمومية لألمم المتحدة بدولتهم على قاعدة الحق بتقرير المصير. الفلسطينيون، النتزاع اعتراف من اله
، بتــدمير منهجــي قامــت بــه مقاربــة مبتــورة لــوزارة الخارجيــة 2005وفــي هــذا قصــور يتبــدى تحديــدًا منــذ العــام 

والمغتـــربين، وتحديـــدًا فـــي مســـألة رفـــع مســـتوى ممثليـــة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية الـــى ســـفارة، مبـــررة ذلـــك، 
لخالف الذي كان قائمًا حينها بين "السلطة الفلسطينية" و"حمـاس" لناحيـة شـرعية تمثيـل الشـعب الفلسـطيني، با

على الرغم من ان القانون الدولي واضح في هذا السياق. اما وقد تصالحت "السلطة" و"حماس"، وعلى الـرغم 
ا بســـبب مـــن أن مفهـــوم "الســـفارة" مـــن ال أحقيـــة المبـــرر المطـــروح وقتهـــا، فـــإن المســـألة نفســـها تســـتعيد إلحاحهـــ

بالمعنى القانوني مرتبط باعتراف بقيام دولة، فهل التعـاطي الرسـمي اللبنـاني سيسـتمر فـي شـل دور لبنـان فـي 
مجلـــس األمـــن، كمـــا ضـــرب الشـــرعية الفلســـطينية فـــي لبنـــان نفســـه؟ أوَ ال يعـــي القيمـــون علـــى سياســـة لبنـــان 

ـــالقرار  القاضـــي بإنشـــاء دولـــة 181الخارجيـــة أن القـــرار  القاضـــي بانفـــاذ حـــق العـــودة  194فلســـطين مـــرتبط ب
  الالجئن الفلسطينيين؟ أَو ال يحتاج لبنان رؤية استراتيجية في هذا السياق أبعد من الشعارات الفضفاضة؟

الى ذلك، يقترب لبنان من توليـه رئاسـة الهيئـة االستشـارية العليـا لوكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين 
اداريـة تتخـبط فيهـا الوكالـة، فهـل سـيرتجل لبنـان موقعـه أيضـًا لتـرداد مقـوالت  –) في عز أزمة ماليـة (األونروا

لن تشيح عنه توريطًا تدريجيًا في دمج مجتمعّي تدريجّي لالجئين الفلسطينيين في لبنـان، بمعنـى تحميلـه وزر 
ــــاني، كخــــدمات الصــــندو  ــــث الشــــعب اللبن ــــوطنّي للضــــمان خــــدمات هــــو أعجــــز عــــن أن يقــــدمها اآلن لثل ق ال

االجتماعّي، على سبيل المثال ال الحصر؟ ثم أيدرك القيمون على وزارة الداخلية والبلديات أهميـة تنظـيم قيـود 
الالجئــين ومكننتهــا، ناهيــك بفهــم حالــة فاقــدي االوراق الثبوتيــة وغيــر المســجلين مــنهم، بمنــأى عــن إعتباطيــة 

  الهروب من هذا الملف كما فعل سابقون؟
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ض من فيض، يضاف اليه إستباحة السيادة بالسـالح، وتـدمير قـرارات هيئـة الحـوار الـوطنّي بمـا خـص إنه غي
الســـالح الفلســـطينّي خـــارج المخيمـــات وداخلهـــا، الــــى حـــاالت الفقـــر الظالمـــة، وتكـــريس كـــارتيالت الخــــدمات 

ـــــى االســـــتثمارات االصـــــولية، والفبركـــــات االســـــتخباراتية المهـــــددة لالســـــت ـــــاني بالمقايضـــــة، وصـــــوال ال قرار اللبن
  والفلسطيني على حد سواء. لبنان لألسف يتفّرج على كل هذا.

ثمــة مــن يــزعجهم إن دققنــا نــاقوس الخطــر، ويحّولــون مباشــرة حســاباتهم ُســلطوية مناطقيــة ضــيقة، فيمــا يتفــّرج 
آخــرون ويــّدعون عجــزًا مــرادًا لتحقيــق غايــات فــي نفــس يعقــوب، لكــن التــاريخ لــن يــرحمهم وستنتصــر القضــية 

  لبنان. ب
  )       2010 – 2006الفلسطيني   –(مستشار رئيس لجنة الحوار اللبناني *

  6/8/2011، النهار، بيروت
 

  194بالقرار  194مبادلة الدولة 
  نقوال ناصر

مــون لطلــب اإلدارة األميركيــة منــه عــدم تســلم الطلــب  –إذا لــم يســتجب األمــين العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي 
طة الحكم الـذاتي الفلسـطينية، محمـود عبـاس، ولـيس جامعـة الـدول العربيـة (علـى ذمـة الذي سيقدمه رئيس سل

كبيــر المفاوضـــين د. صـــائب عريقـــات)، بصـــفته رئـــيس منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية التـــي تعتـــرف بهـــا الهيئـــة 
يـران األممية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لالعتراف بدولة فلسـطينية علـى حـدود الرابـع مـن حز 

للجمعيــة العامــة ســوف تنظــر فــي  193ومنحهــا العضــوية الكاملــة فــي األمــم المتحــدة، فــإن الــدورة رقــم  1967
العـام  194هذا الطلب في أيلول / سبتمبر المقبـل، وٕاذا وافقـت عليـه سـوف تحضـر دولـة فلسـطين الـدورة رقـم 

  في األمم المتحدة.  194المقبل بصفتها الدولة العضو رقم 
 * *  
انت توجد أي داللة للنص في البيان الختـامي األخيـر للجنـة المتابعـة العربيـة المؤيـدة لهـذا الطلـب علـى وٕاذا ك

"حــل عــادل ومتفــق عليــه" لمشــكلة الالجئــين الفلســطينيين حســب نــص مبــادرة الســالم العربيــة، فــإن االعتــراف 
الــذي يــنص علــى  194 فــي المنظمــة األمميــة ســوف يكــون نقضــًا لقرارهــا رقــم 194بالعضــو الفلســطيني رقــم 

عودتهم وتعويضـهم، وهـذه بالتأكيـد ليسـت وصـفة ألي سـالم عـادل، بـل هـي وصـفة مؤكـدة السـتمرار الصـراع 
فــي اإلنفــاق علــى  1948الــذي كلــف الــدول العربيــة مئــات المليــارات مــن الــدوالرات األميركيــة منــذ النكبــة عــام 

مليـار دوالر التـي سـتجنيها دول الخلـيج  194الدفاع على حساب التنمية، مع أن هـذه الـدول لـو خصصـت ال
العربيــة هــذا العــام فقــط كعوائــد مــن مبيعاتهــا النفطيــة لــدعم المقاومــة العربيــة والفلســطينية لالحــتالل اإلســرائيلي 
لوفرت على األمـة ودولهـا وشـعوبها كـل الخسـائر فـي األرواح واألمـوال التـي تكبـدتها كـي تجـد نفسـها اآلن مـا 

أجــل إنجــاز دولــة علــى الــورق ال يوجــد مــا يؤكــد بأنهــا ســوف تتحــول إلــى دولــة علــى  زالــت تخســر المزيــد مــن
  األرض في أي وقت منظور. 

 * *  
 194وال يمكـــن اتهـــام الـــدول العربيـــة الممثلـــة فـــي لجنـــة المتابعـــة العربيـــة بعـــدم إدراكهـــا للتنـــاقض بـــين الدولـــة 

ة هـــــي دول عربيـــــة مضـــــيفة لالجئـــــين ، إذ أن الـــــدول الرئيســـــة فـــــي هـــــذه اللجنـــــ194المأمولـــــة وبـــــين القـــــرار 
الفلســطينيين. ففــي دورتهــا السادســة والثمــانين التــي انعقــدت بمقــر الجامعــة العربيــة فــي القــاهرة أواســط تمــوز / 
يوليــو الماضــي، أكــدت هــذه الــدول المضــيفة "أن قضــية الالجئــين هــي جــوهر القضــية الفلســطينية" وكــررت مــا 
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هــذه القضــية "يعتبــر أساســًا لتحقيــق الســالم العــادل والشــامل وفــق  كانــت تؤكــده باســتمرار منــذ النكبــة بــأن حــل
  " كما كررت في مؤتمرها األخير بالقاهرة. 194القرار الدولي 

ومن المؤكد كذلك أن األمين العـام الجديـد لجامعـة الـدول العربيـة، د. نبيـل العربـي، الـذي رعـى اجتمـاع لجنـة 
، اللهــم إال 194وبــين القــرار  194تمامــًا التنــاقض بــين الدولــة المتابعــة ومــؤتمر الــدول المضــيفة كليهمــا، يعــي 

إذا كــان تجاهــل مفــاوض منظمــة التحريــر الســتثمار قــرار محكمــة العــدل الدوليــة فــي الهــاي فــي التاســع مــن 
، مثل تجاهله الستثمار تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول العدوان اإلسـرائيلي 2004الشهر السابع عام 
قبــل عــامين، قــد جعــل د. العربــي يــؤثر الســالمة لالنســياق مــع الموقــف العربــي الســائد الــذي علــى قطــاع غــزة 

يغطي تنصله من تحمل مسؤولياته القومية واإلسالمية تجاه فلسطين وشعبها بالتستر وراء مقولة إنه يقبل بما 
  يقبل به الفلسطينيون حتى ال يتهم بـ"المزايدة" عليهم. 

وماســي المــاهر والقاضــي المحنــك الــذي كــان عضــوا فــي محكمــة الهــاي الدوليـــة فالــدكتور العربــي وهــو الدبل
عندما أصدرت قرارهـا ذاك ال يمكـن أن يكـون قـد أصـبح ضـحية لنسـيان أن ذلـك القـرار قـد اعتبـر قـرار تقسـيم 

لـــم ينفـــذ حتـــى اآلن، وأن تنفيـــذه رهـــن بتنفيـــذ شـــقه الثـــاني بإقامـــة دولـــة عربيـــة  1947لعـــام 181فلســـطين رقـــم 
هـو المرجعيـة إلقامـة دولـة  181، وبالتـالي يعـد القـرار 181اسـتكماال للقـرار  194نية وتعد تنفيذ القـرار فلسطي

كأســاس  1988فلســطينية، وهــو المرجعيــة الوحيــدة التــي نــص عليهــا أيضــا إعــالن االســتقالل الفلســطيني عــام 
، ممـا يعنـي أن االنسـحاب 1967لإلجماع الوطني الفلسطيني آنذاك، وليس مرجعية حدود الرابع من حزيـران 

  الفلسطيني والعربي الدبلوماسي إلى هذه الحدود هو تنازل طوعي ومجاني جديد ال مسوغ له. 
 * *  

وبغض النظر عما إذا اعترفت األمم المتحـدة بدولـة فلسـطينية أو بعضـوية هـذه الدولـة فيهـا أم بـاألمرين معـًا، 
في أيلول/ سبتمبر المقبل لـن يزيـد علـى كونـه وثيقـة ورقيـة  فإن كل الدالئل تشير إلى أن قرار الجمعية العامة

جديــدة ستضــاف إلــى ركــام الوثــائق األمميــة التــي مــا زالــت تنتظــر إرادة وطنيــة فلســطينية تنفــذها واقعــًا علــى 
األرض، ألن القرار المأمول "ال يغير أي شيء على األرض" وال يخرج جنـديًا واحـدًا مـن جنـود االحـتالل، وال 

واحــدًا، وال يغيــر فــي وضــع الالجئــين الفلســطينيين، وال فــي وضــع المــواطنين الفلســطينيين فــي دولــة مســتوطنًا 
  االحتالل اإلسرائيلي، كما قال علي أبو نعمة مؤسس موقع "إليكترونيك انتفاضة" ومديره التنفيذي. 

 * *  
لســطينية تطبيقــًا التفــاق وبغــض النظــر عــن الجهــود المصــرية والتركيــة األخيــرة إلنجــاز المصــالحة الوطنيــة الف

القــاهرة األخيــر، مــا زالــت القيــادة المفاوضــة لمنظمــة التحريــر تبــدو غيــر جــادة فــي الــذهاب إلــى األمــم المتحــدة 
وهــي مســتندة إلــى وحــدة وطنيــة فــي المواقــف وفــي الصــفوف، ألنهــا ال تــزال مرتهنــة لمواصــلة مســيرة التفــاوض 

منظمة أم باسم الدولة. في رسالته إلـى رئـيس المجلـس الـوطني العقيمة كخيار "أول وثان وثالث" سواء باسم ال
لمنظمة التحريـر، سـليم الزعنـون، التـي رفـض فيهـا مشـاركة حركـة المقاومـة اإلسـالمية "حمـاس" فـي االجتمـاع 
األخيـــر للمجلـــس المركـــزي للمنظمـــة بـــرام اهللا، قـــال رئـــيس المجلـــس التشـــريعي عزيـــز الـــدويك إن تنفيـــذ اتفـــاق 

"لــم ينجــز منــه أي بنــد" حتــى اآلن و"بقــي معطــًال" يجــب أن يســبق انعقــاد المجلــس المركــزي  المصــالحة، الــذي
وٕاال فــإن انعقــاده "يعنــي تجــاوز االتفــاق وبنــوده"، ليتســاءل مســتنكرا: "كيــف لنــا أن نــذهب (إلــى األمــم المتحــدة) 

اه أي خطـوة تخـص ونحن مفرقون وممزقون، وبالتالي يجب علينا التوحد في الصف والموقف ثم الذهاب باتج
القضية الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك توافق على إستراتيجيات العمـل"، إذ لـيس جـائزًا أن تفـرض منظمـة 
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التحريــر علــى الشــعب الفلســطيني وقــواه الوطنيــة نتــائج مبــادرات لــم تشــارك فــي صــنعها كمبــادرة الــذهاب إلــى 
  األمم المتحدة. 

 * *  
الذهاب إلى األمم المتحدة نظر سـتيفن جيـه. روزيـن، أحـد كبـار المسـؤولين وقد لفتت الفرقة الفلسطينية عشية 

السابقين في اللوبي الصهيوني األميركي "ايباك" الذي يـدير حاليـًا "مشـروع واشـنطن لمنتـدى الشـرق األوسـط"، 
واليتـه فاتخذ منها مسوغًا لحث األمم المتحدة على عدم االعتراف بدولة لها رئيسـان، أحـدهما عبـاس المنتهيـة 

مـن القـانون األساسـي للسـلطة الفلسـطينية، ولهـا رئيسـان للـوزراء أحـدهما فـي  65والثاني الدويك حسب المادة 
رام اهللا والثــاني فــي غــزة، ولهــا كيانـــان سياســيان منفصــالن تنطبــق علــى قطـــاع غــزة منهمــا الشــروط األربعـــة 

فـي رأيـه، ولهـا قـانون  - -ى الضـفة الغربيـة التفاقية مونتوفيديو لحقوق الدول وواجباتهـا أكثـر ممـا تنطبـق علـ
أساســي ينتهكــه كــال الكيــانين، ولهــا مجلــس تشــريعي معطــل، وهــي عــاجزة عــن إجــراء أي انتخابــات رئاســية أو 
تشـــريعية أو بلديـــة، وهـــي فـــي الضـــفة الغربيـــة ال ســـيطرة لهـــا ال علـــى األرض وال علـــى كـــل ســـكانها، لـــيخلص 

رف بدولـة كهـذه ال يسـاهم فـي إحـالل السـالم وٕانمـا يـزرع بـذور المزيـد روزين إلى القول إن أي قرار أممي يعتـ
  من الصراع. 

ومن الواضح أن ذهاب منظمة التحرير إلى األمم المتحدة وهـي مسـتندة إلـى االنقسـام الـوطني بقـدر مـا يعـزز 
م حجــج روزيــن بقــدر مــا يؤكــد مــا خلــص إليــه الــدويك فــي رســالته إلــى الزعنــون بــأن "الشــعوب الموحــدة تــدع

  قضيتها وتحدد أهدافها أما الشعوب الممزقة فال تستطيع أن تنجز شيئا". 
 * *  

لكن األخطر من كل ذلك هو أن الذهاب لألمم المتحدة على قاعدة االنقسـام الـوطني سـوف يزيـد فـي ضـعف 
مفــاوض منظمــة التحريــر ويجعلــه أكثــر عرضــة لالبتــزاز السياســي وأســهل خضــوعًا للضــغوط الخارجيــة كــي 

  .194بالقرار رقم  194مبادلة الدولة رقم يرضى ب
  5/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  هل يمكن ان يهزم الصمود الفلسطيني الصهيونية في نهاية االمر؟

  ديفيد هيرست
التحديات التـي تفرضـها اسـرائيل علـى الشـعب الفلسـطيني، سـواء ضـمن اسـرائيل نفسـها او فـي الضـفة الغربيـة 

ية التـــي يتبعهـــا الفلســـطينيون لمكافحـــة الخلـــل الهائـــل فـــي ميـــزان القـــوى بيـــنهم وبـــين وقطـــاع غـــزة واالســـتراتيج
اســرائيل. وفــي مــا يــأتي نــص المقــال: "هنــاك كلمــة عربيــة كثيــرًا مــا يســمعها المــرء عنــدما يتحــدث الفلســطينيون 

 الـى هـذه عن مستقبلهم. انهـا كلمـة "الصـمود" التـي تحولـت الـى اسـتراتيجية: عنـدما يكـون ميـزان القـوى مخـتالً 
  الدرجة، يكون اهم شيء ينبغي عمله هو الصمود.

يعتبــر الصــمود فــي وجــه تحــديات ســاحقة انتصــارًا. ولكنــه اكثــر مــن مجــرد كلمــة. انــه النظــرة فــي عينــي رفقــة 
الكرد وهي تكافح ضد اجالئهـا مـن حـي الشـيخ جـراح فـي القـدس الشـرقية. انهـا تعـيش بينمـا ثيابهـا ومتعلقاتهـا 

يق ألنهــا ال تريــد، عنــدما تــأتي الشــرطة وتلقــي بهــا الــى الخــارج ويــدخل المســتوطنون، ان موضــوعة فــي صــناد
ترمــى مالبســها فــي الشــارع. الصــمود هــو العنــاد الــذي يتمســك مــن خاللــه محمــود حســين جبــور، وهــو مــزارع، 

ائـه درجـة. لقـد دمـر خـزان م 38بقطعة ارض حافلة بالصخور في تالل الخليل الجنوبية فـي جـو تبلـغ حرارتـه 
ثالث مـرات هـذه السـنة ألنـه ال يملـك رخصـة لـه، مـع ان المحكمـة تقـر بـان االرض ارضـه. الصـمود يلخـص 
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قريـــة غيـــر معتـــرف بهـــا (مـــن جانـــب اســـرائيل) فـــي النقـــب، مـــن دون  45موقـــف البـــدو المكـــافحين للبقـــاء فـــي 
فـي المئـة.  6ق منـه سـوى امدادات مياه او كهرباء او مدارس. كان النقـب برمتـه يومـًا مـا ملكهـم، واآلن لـم يبـ

قريـــة ومســـتوطنة زراعيـــة يهوديـــة علـــى تلـــك  130اســـرائيل تريـــد وضـــع البـــدو فـــي بلـــدات بينمـــا تقـــوم بانشـــاء 
االرض. ويقول طلب الصانع، النائب الذي يمثلهم: "يريدون لليهود ان يكونوا بدوًا وللبدو ان يصبحوا اشـكناز 

  (أي يهودًا اوروبيين)".
لـيس فقـط فـي القـدس الشـرقية، والضـفة الغربيـة أو غـزة،  –األمـاكن غيـر المتوقعـة يبرز "الصمود" فـي بعـض 

ــذين يملكــون اســميا الحقــوق نفســها كــأي  ــد والتجمعــات العربيــة فــي إســرائيل، بــين النــاس ال ولكــن فــي يافــا والل
حصول مواطن آخر. وبينما يلوح أيلول (سبتمبر) في األفق ومعه محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال

  على اعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، فإن الضوء قد بدأ يتركز على هؤالء.
هــذا لــيس تحــوال عارضــا، ويمكــن أن يكــون مــؤثرا. إذا أنهــت إســرائيل احتاللهــا للضــفة الغربيــة، وســمحت لهــا 

. لكن إذا ترافق ذلك مع دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل –باالنضمام إلى غزة، فإن النتيجة ستكون دولتين 
دولــة علمانيــة ديموقراطيــة "لكافــة  –حركــة للحقــوق المدنيــة داخــل إســرائيل، فــإن الهــدف ســيكون مختلفــا تمامــا 

مواطنيها"، سواء كانوا يهودا، مسيحيين أو مسلمين. حـل الدولـة الواحـدة حيـث يفقـد اليهـود الغالبيـة. أي نهايـة 
  الصهيونية، وليس أقل من ذلك.

، وصار عددهم اآلن أكثر من مليون ونصف المليون نسمة، 1948ألف عربي بعد عام  100من  بقي أكثر
كمــا يشــار إلــيهم، لــم يعــودوا يعتبــرون منفصــلين، أو  48أي خمــس الســكان فــي إســرائيل تقريبــا. عــرب عــام 

متميــزين أو أصـــحاب وضـــع خـــاص. فبعـــد ســـنوات عديـــدة، أصــبح كفـــاحهم مـــن أجـــل الحقـــوق المدنيـــة داخـــل 
ائيل مثل نضال أي فلسـطيني تحـت االحـتالل. لـم يكـن الوضـع هكـذا دائمـا. فقـد كـانوا ينتقـدون علـى أنهـم إسر 

"من الداخل"، وفقا للمؤرخ اإلسرائيلي المعارض إيالن بابي، الذي ألف كتابا يتحدث عنهم. محاولة أن يكونـوا 
  بية. لكن الكثير تغير."عربا طيبين" في العيون اليهودية كان مساويا للعمالة في العيون العر 

يقول بابي: "الناس في الضفة الغربية فهموا ما تمر به األقليات داخل إسرائيل، بعد سنوات مـن اعتبـارهم أقـل 
فلسطينية، وعلموا انه حين يكون الدافع األساسي للقـوة التـي تـتحكم بكـل شـيء فـي حياتـك هـو االقصـاء، فـإن 

  البقاء في مكانك هو إنجاز بحد ذاته".
خ آخر هو سامي أبو شحادة، يعـد رسـالة دكتـوراة عـن يافـا باعتبارهـا أكبـر مركـز ثقـافي واقتصـادي عربـي مؤر 

خالل فترة االنتداب. فقد كانت لديها صحافتها الخاصة، وثماني دور سينما، وخمسة مستشفيات وكان يعـيش 
  شخص فقط. 3900، بقي فيها 1948ألف نسمة. وبعد حرب عام  120فيها نحو 
راء ثابــت لــدى المــؤرخين فــي جامعــة تــل أبيــب بــأن يشــرحوا الجــدول الزمنــي لبحــثهم ولمــاذا ينتهــي علــى إنــه إجــ

ألنه العام الـذي توقفـت فيـه يافـا عـن الوجـود كمدينـة.  1948النحو الذي انتهى عليه. توقف شحادة عند عام 
"، لكننــي ال أعــرف مــن يقــول ابــو شــحادة: "قــال لــي أســتاذي: ســامي، قــد نتفــق أو ال نتفــق علــى كلمــة "تهجيــر

وهـو أمـر نـادر  –سيجلس في لجنة نقاش رسالتك إذا أصررت على استخدامها"، وتم التوصل إلى حل وسـط 
في هذا الجزء من العالم. كتب شحادة أنـه نتيجـة للحـرب، فـإن عـرب يافـا "كـان علـيهم الرحيـل ولـم يسـمح لهـم 

  بالعودة".
خيـة األساسـية نحـن نتعـارك بشـأن كـل شـيء، أنـا ال أعـرف وأضاف: "انـس السياسـة، حتـى فـي الحقـائق التاري

  أين أبدأ محادثة عادية. نحن نعيش حياة منفصلة تماما. الناس من الخارج ال يرون هذا".
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هناك في اسرائيل كيانات مختلفـة لليهـود والعـرب. وتكمـن المشـكلة فـي ان الغالبيـة العظمـى مـن النخبـة، لـيس 
مثقفـة، تصـف نفسـها بانهـا جـزء مـن الديمقراطيـة اليهوديـة وتركـز كـل تفكيرهـا السياسية فقط بل االقتصـادية وال

على حقوق اليهود. اما غير اليهود، سواء منهم المسيحيون او المسلمون، فانهم خارج اطار اي عميـة لصـنع 
  القرار الجاد في حياتهم".

يافـا فقـد  –جلـس البلـدي لتـل ابيـب وينطبق هذا على االسرائيلي يساريا كان ام يمينيا. وبصفتته عضوًا في الم
يافـا  –حاول ابو شحادة ان يقنع يائيل ديان، رئيسة الجناح اليسـاري المسـؤول عـن المجلـس، تقسـيم تـل ابيـب 

الى ضواح، مثلما هو الحال بالنسبة الى المدن الكبرى االخرى. ولكـن قيـل لـه لعـل مـن االفضـل بالنسـبة الـى 
  ة االمور بالنيابة عنهم.اهالي يافا من العرب ان نواصل ادار 

غير ان شحادة يقول "الشيء الوحيد الذي يعرفـه العـالم عـن يافـا هـو البرتقـال. انـا لسـت برتقالـة. ولقـد وصـف 
(بنيامين) نتنياهو، عندما كان وزيرا للمالية، امثالي من االهالي بانني قنبلة ديموغرافية موقوتة. كيف يمكننـي 

  ان اشرح البنائي انهم قنبلة؟".
فـي  48ناك دالئل جلبة على التمييز الذي يعاني منه ابناء هذه الجالية. فنصفهم يعيش تحت خـط الفقـر، وه

فــي المائــة  19عامــا لعــدم وجــود تصــاريح او خطــط. و 15المائــة ال يســتطيعون بنــاء مســاكن لهــم علــى مــدى 
في المائة من النسـاء  65بـ  فقط من الفتيات العربيات الالئي حصلن على الجنسية االسرائيلية يعملن، مقارنةً 

  اليهوديات.
  
  

وال سبيل لترسيم مسار هويتهم ووالءاتهم المتغيرة. فاسرائيل تطالبهم باعالن والئهم لها. ويتساءلون الي شيء 
  يكون الوالء؟ هل هو لدولة ديموقراطية ام لدولة المؤمنين بالتفوق؟.

  "غارديان"البريطانية                                                                  
  5/5/2011، القدس، القدس

  
  فخ نتنياهو

  عصام نعمان
ــــين الســــلطة الفلســــطينية و ــــت المفاوضــــات ب ــــاهو ورفضــــه تجميــــد ” إســــرائيل”توقف ــــت بنيــــامين نتني بســــبب تعن

ئــيس الحكومــة االسـتيطان خــالل فتــرة المفاوضــات . حــاول بــاراك أوبامــا ومعـه اللجنــة الرباعيــة الدوليــة إقنــاع ر 
بتجميــد االســتيطان لمــدة أشــهر معــدودة، لكــن دونمــا جــدوى . بعــد وصــول الجميــع إلــى طريــق ” اإلســرائيلية“

مســدود، لــّوح محمــود عبــاس بــذهاب منظمــة التحريــر إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن أجــل الحصــول 
  .1967عام ” حدود“على اعتراٍف منها بدولة فلسطينية سّيدة على 

أوبامــا وأعضــاء الرباعيــة الدوليــة بــالحرج، فكــان أن أعلــن الــرئيس األمريكــي فــي مايو/أيــار الماضــي أن شــعر 
مع تبادالت (لألراضي) يتفق عليهـا “ 1967الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تقام على أساس حدود عام 

ـــاهو، عـــاد أوبامـــا ليوضـــح فـــي كلمـــة ” . الطرفـــان ـــة العالقـــات العامـــة إزاء االنتقـــادات الالذعـــة لنتني أمـــام لجن
يقـوم الطرفـان بالتفـاوض علـى حـدود مختلفـة عـن تلـك “أن اقتراحه يقضي بأن ” إيباك” “اإلسرائيلية“األمريكية 

الحقـائق الديموغرافيـة الجديـدة “بعـد أن تؤخـذ فـي االعتبـار ” 1967يونيو/حزيران عام  4التي كانت قائمة في 
  ”.على األرض واحتياجات الطرفين
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، لكـن إزاء تزايـد الضـغوط عليـه ”إيبـاك“حفل نتنياهو، بادىء األمر، بالتوضيح الذي أدلـى بـه أوبامـا أمـام لم ي
مـن احتمـال نجـاح منظمـة التحريـر فـي الحصـول علـى اعتـراٍف ” إسرائيليين“من أمريكا وأوروبا، وتخّوف قادة 

لحـــدث المرتقـــب علـــى الكيـــان وتـــداعيات ا 1967” حـــدود“مـــن المنظمـــة األمميـــة بدولـــة فلســـطينية ســـيدة علـــى 
” حــدود“الصــهيوني، أعــاد نتنيــاهو النظــر فــي موقفــه مــن دون التخلــي عــن رفضــه لقيــام دولــة فلســطينية علــى 

1967.  
  ما مضمون إعادة النظر؟

عــدة نســبت أخيــرًا إلــى مقــربين مــن رئــيس حكومــة الكيــان الصــهيوني عزمــه علــى انتهــاج ” إســرائيلية“صــحف 
فـــي مقابـــل تخلـــي الســـلطة  1967طـــة أوبامـــا الســـتئناف المفاوضـــات علـــى حـــدود أســـلوب المنـــاورة بقبولـــه بخ

الفلســطينية عــن مراجعــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ســبتمبر/أيلول المقبــل . غيــر أن هــؤالء المقــربين 
شــددوا علــى أن المقصــود بالتفــاوض علــى أســاس خطــة الــرئيس األمريكــي هــو اعتمــاد التوضــيح الــذي قدمــه 

 4حـــدود مختلفـــة عـــن تلـــك التـــي كانـــت قائمـــة فـــي “، أي التفـــاوض علـــى ”إيبـــاك“فســـه لخطتـــه أمـــام أوبامـــا ن
  ”.إسرائيل“لدولة ” الطابع اليهودي”، مع ضرورة اعتراف الفلسطينيين ب”يونيو/حزيران

يبدو واضحًا أن مناورة نتنياهو ترمي، في حدها األدنى، إلى تنفيس وتعطيل حملـة منظمـة التحريـر للحصـول 
موافقة أكبر عدد ممكن من الدول، السيما في الغرب األطلسي، على مشروع االعتراف بدولة فلسـطينية  على

سيدة، وفي حدها األقصى، إلى جّر الفلسطينيين، مرة أخرى، إلى مفاوضات ماراثونية ال تفضي إلى شـيء . 
  فهل يقع الفلسطينيون في فخ نتنياهو؟

يعلـــن بنفســـه “ات استشـــعر مبكـــرًا منـــاورة نتنيـــاهو فـــدعاه إلـــى أن كبيـــر المفاوضـــين الفلســـطينيين صـــائب عريقـــ
هـي مرجعيـة المفاوضـات وعلـى وقـف شـامل  1967موافقته أمام العـالم ووسـائل اإلعـالم علـى أن حـدود عـام 

فـوق ذلـك، حـرص عريقـات علـى إبـراز ” . لالستيطان في جميع األراضي الفلسطينية بما فيهـا القـدس الشـرقية
  ”.إن ما ُسرب يأتي في إطار العالقات العامة“لمناورة نتنياهو بقوله فهم الفلسطينيين 

” حـدود“ماذا لو توسع نتنياهو في مدارج مناورته فأعلن، كما دعاه إليه عريقات، موافقته أمـام العـالم علـى أن 
 ، وكــذلك موافقتــه علــى تجميــد”إيبــاك“هــي مرجعيــة المفاوضــات مــع تبّنيــه لتوضــيح أوبامــا أمــام  1967عــام 

مؤقــت لالســتيطان خــالل فتــرة المفاوضــات . فهــل يعــود الفلســطينيون، مــرة أخــرى، إلــى المفاوضــات ويتخّلــون 
  عن مراجعة الجمعية العامة لألمم المتحدة؟

ثمة ثالثة اعتبارات سيضعها محمود عباس وجماعته في الحسـبان ويقتضـي أن يتمسـكوا بهـا قبـل اتخـاذ قـرار 
  في الموضوع:

نيـاهو وأعضـاء الرباعيـة الدوليـة، وفـي مقـدمهم أمريكـا، واسـتعدادهم إلعطـاء الفلسـطينيين أولها، مـدى جديـة نت
ضــمانات بــأن تنتهــي المفاوضــات فــي خــالل مــدة محــددة ثالثــة أشــهر مــثًال إلــى أعطــاء الفلســطينيين حقــوقهم 

شــرقية، (ربمــا مــع مبــادالت محــدودة) والقــدس ال 1967” حــدود“المتعــارف عليهــا فــي المســائل األساســية وهــي 
واالستيطان، والسيادة على كامل اإلقليم البري المتواصل للدولة بما في ذلك قطاع غزة واألراضي علـى طـول 

  الضفة الغربية لنهر األردن، والمياه، واألمن، وعودة الالجئين.
اعيـة ثانيها، تحديد مدة االنتقـال مـن االحـتالل إلـى االسـتقالل والضـمانات التـي يجـب أن يعطيهـا أعضـاء الرب

بمــا يجــري االتفــاق عليــه، والعقوبــات ” إســرائيل“الدوليــة، والســيما الواليــات المتحــدة، للفلســطينيين لحســن التــزام 
  والتعويضات التي يجب فرضها عليها في حال امتناعها أو إخاللها في هذا المجال .
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ل الحريـات والحقـوق التـي بكامـ 1948ثالثها، الترتيبات والضمانات الالزمة لتمتع عرب فلسطين المحتلة عام 
  ”.إسرائيل“يتمتع بها مواطنو دولة 

  ؟”إسرائيل“هل لهذه الترتيبات والضمانات حظ او فرصة للقبول بها من طرف 
يبـــدو األمـــر صـــعبًا جـــدًا إن لـــم يكـــن متعـــذرًا . ربمـــا لهـــذا الســـبب قـــال أبـــو مـــازن أخيـــرًا، إنـــه حتـــى لـــو وافقـــت 

الشــروط التــي أعلنهــا الفلســطينيون، فــإن الوقــت لــم يعــد يســمح  علــى اســتئناف المفاوضــات بحســب” إســرائيل“
ـــالنظر إلـــى اقتـــراب موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وانشـــغال الفلســـطينيين بإنجـــاز  بمباشـــرتها ب

  االتصاالت والترتيبات الالزمة لطرح مشروع االعتراف بدولتهم عليها.
نظمـة التحريـر ياسـر عبـد ربـه أن المنظمـة تسـتعد إلطـالق حركـة إلى ذلك، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لم

في إشـارة ” 194فلسطين “شعبية سلمية لمواكبة استحقاق سبتمبر في الجمعية العامة، وأن الحملة تحمل اسم 
  إلى عدد أعضاء الدول األعضاء في األمم المتحدة بعد انضمام فلسطين.

ة مّلحــــة إلــــى وضــــع خطــــة اســــتراتيجية لمواجهــــة التــــداعيات إنهــــا مبــــادرة جيــــدة، لكنهــــا ال تكفــــي . ثمــــة حاجــــ
والتحديات الناجمة عن نجاح مشروع االعتراف بدولة فلسطينية سيدة في الجمعية العامة لألمم المتحدة، بـدءًا 
بتفعيــل المصــالحة الفلســطينية بجميــع جوانبهــا وأحكامهــا لكــي يــتمّكن الفلســطينيون جميعــًا، فــي الــوطن الســليب 

  كتلًة واحدة، وقيادة واحدة، ورؤية واحدة، على مدى العالم كله.” إسرائيل“وسيع، من مواجهة والشتات ال
  هل ثمة نهج آخر؟
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