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تلـى االشـتباكات    فتح وحماس تسميان لجان الحل األسبوع المقبل ومقترح لتـسمية ق          : القدس العربي  .1

  شهداء 
من مسؤول في حركة فتح مطلع على سير حوارات ' القدس العربي'علمت : أشرف الهور-غزة 

المصالحة ان هناك توجها العتماد كل قتلى األحداث الدامية التي اندلعت بين فتح وحماس في عامي 
قال عزام األحمد رئيس ، وما بعدهما كشهداء، بهدف حل ملف المصالحة المجتمعية، فيما 2006-2007

وفد فتح لحوارات المصالحة أن حركة حماس قد تشارك في انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها 
  .خالل أشهر، بحسب التوافق الذي جرى ضمن جلسة الحوار التي عقدت في القاهرة االحد
 ملفاتهم في جلسة وبحسب ما توفر من معلومات فإن أربع لجان اتفقت حركتا فتح وحماس على إنهاء

حوار األحد بالقاهرة ستبدأ بعقد أولى جلساتهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة األسبوع المقبل، 
  .بعد أن يتم تسمية أعضاء هذه اللجان وتبادل قوائم األسماء بين الحركتين

تقلين ان لجان المع' القدس العربي'وقال أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح لـ 
السياسيين وجوازات السفر والمصالحة المجتمعة والمؤسسات المغلقة ستبدأ بعقد اجتماعات بهدف حل 

  .هذه الملفات الخالفية األسبوع المقبل
وقال جمعة الذي شارك في وقت سابق كعضو في وفد حركة فتح في لجنة المصالحة ان هذه اللجنة 

د ان الوصول لحلول إلنهاء هذا الملف ستكون متوفرة في سيكون على عاتقها مهام عمل كبيرة، لكنه أك
  .الرغبة إلنهاء االنقسام

وتحدث جمعة عن لجان إصالح فلسطينية مشكلة من وجهاء وشخصيات معروفة ستساهم في إنهاء 
  .الملف الذي يمس عددا كبيرا من األسر الفلسطينية

 في االشتباكات المسلحة بين فتح وتحدث عن وجود مقترح يقضي باعتماد كل القتلى الذين سقطوا
، وما بعدهما عقب سيطرة حماس على غزة كشهداء، إلى جانب توفير 2007-2006وحماس في العام 

  .عالج لجرحى يعانون من إصابات بالغة جراء األحداث الدامية، إلنهاء هذا الملف بشكل كامل
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رحها في جلسة الحوار التي عقدت مع ان من بين القضايا التي تم ط' القدس العربي'وأوضح األحمد لـ 
  .حماس األحد في القاهرة ملف االنتخابات البلدية، وهو أحد ملفات الخالف السابقة

ووفق األحمد فقد جرى مناقشة مشاركة حركة حماس في هذه االنتخابات، بعد أن يتم إعادة تشكيل لجنة 
ل مشاركتها أن يتم التشاور مع وأوضح أنه جرى االتفاق مع حماس من أج .االنتخابات المركزية

  .الفصائل الفلسطينية األخرى لتحديد موعد جديد لالنتخابات
عزام األحمد عن الموعد المحدد إلطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة ' القدس العربي'وسألت 

تم االتفاق على الغربية وقطاع غزة وفق ما تم بين الحركتين من اتفاق في اجتماع االحد، فأشار إلى أنه 
معظم المعتقلين في الضفة قد جرى إطالق سراحهم في أوقات '، الفتاً إلى أن 'استكمال معالجة هذا الملف'

وتحدث األحمد عن تفاؤل جميع المشاركين بنجاح الحوار، بسبب التوافق على الملفات األربعة،  .'سابقة
  .ةالفتاً إلى أن اجتماع األحد أعاد الحيوية لملف المصالح

  9/8/2011القدس العربي، لندن، 
 

    مركز الزيتونة يقلل من أهمية التوجه لألمم المتحدة في تقديره االستراتيجي الخامس والثالثين .2
رأى مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أن السلسلة الطويلة من خيبات األمل التي تعرض لها 

 المرجعية الدولية، والحاجة إلى تحقيق انجاز ولو المفاوض الفلسطيني، وانسداد مسار التسوية، وغياب
وقال، في تقديره . كان معنوياً، كانت وراء فكرة التوجه نحو األمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية

االستراتيجي الخامس والثالثين، إنه لتحقيق هذا الهدف كان من الضروري إنهاء االنقسام الفلسطيني دون 
وتوقع أن يواجه التحرك الفلسطيني بفيتو أمريكي . ر الغضب اإلسرائيلي واألمريكيالقيام بإجراءات تثي

لذلك فإن إعالن الدولة قد يواجه . ومجموعة من العراقيل، التي قد تعطّل مشروع إعالن الدول أو تؤجله
 لن إال أن ذلك كله. مجموعة من السيناريوهات قد تؤدي لتحقق نجاح كامل أو جزئي، أو حتى فشل كامل

  .”دولة فوق القانون“ستبقى في الوقت الراهن ” إسرائيل“يغير في حقيقة األمر بأن 
واستعرض التقرير ما تعرض له المفاوض الفلسطيني على مدى عقدين من المفاوضات من خيبات 

وفي . األمل؛ جراء فشله في تحقيق نجاحات ملموسة في عملية التسوية، بالرغم من التنازالت التي قدمها
في تثبيت الحقائق على األرض وإقامة مشاريع التهويد واالستيطان في الضفة ” إسرائيل“لمقابل استمرت ا

، الرافض ”اإلسرائيلي“كما واجه المفاوض الفلسطيني تعنت الجانب . الغربية عموماً والقدس خصوصاً
 حكومة نتنياهو إلى لوقف مشروعات االستيطان، ما أدى إلى انغالق مسار التسوية، هذا إضافة إلى سعي

وأمام هذا المشهد أصبح المفاوض . على الجانب الفلسطيني” إسرائيل“فرض شرط االعتراف بيهودية 
الفلسطيني بحاجة ماسة إلى تحقيق إنجاز ما، حتى لو كان معنوياً، وخصوصاً في ظل ثورات التغيير 

ئم الشعب الفلسطيني من طول العربية، التي قد تمتد باهتزازاتها إلى الجانب الفلسطيني، حيث س
  .”عبثياً“المفاوضات التي اتخذت شكالً 

  9/8/2011، الخليج، الشارقة
  

  عضوية فلسطين باألمم المتحدة طريق أساسي للحفاظ على عملية السالم: عريقات .3
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن سعي المنظمة للحصول : أريحا
ى العضوية الكاملة في األمم المتحدة لدولة فلسطين أصبح يشكل الطريق األساسي للحفاظ على عملية عل
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جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع ممثل السكرتير العام لألمم المتحدة روبرت  .السالم وعلى خيار الدولتين
مم المتحدة في أيلول ال وأوضح أن الذهاب إلى األ. سيري، والقنصل البريطاني العام السير فنسنت فين

يشكل اإلستراتيجية الفلسطينية حيث يعتبر جزءا منها، إذ إن اإلستراتيجية تتمثل بإنهاء االحتالل 
  .اإلسرائيلي، وإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا

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

  عضوية الكاملة في األمم المتحدةالهدف النهائي هو الحصول على ال:  منصوررياض .4
الهدف "رياض منصور، السفير الفلسطيني في األمم المتحدة، أن . أكد د:  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 

النهائي هو الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة كما حصل مع جنوب السودان، ولكن إذا 
في األمم المتحدة، أي ) الفاتيكان(متع به الكرسي الرسولي تعثّر ذلك فيمكن لنا تحقيق تمثيل مشابه لما يت

حتى تنضج الظروف لتحقيق العضوية ) مراقبة(غير عضو " دولة"إلى " مراقب"انتقال فلسطين من كيان 
  ".الكاملة

هناك فوائد عديدة يمكن أن نجنيها من االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة "وأشار إلى أن 
لى سبيل المثال ال الحصر، حسم مسألة الدولة الفلسطينية ككيان سياسي وقانوني، وهي المرة ومنها، ع

  ". األولى في التاريخ التي يقيم فيها الشعب الفلسطيني دولته
كذلك انضمام فلسطين إلى الوكاالت والهيئات الدولية التابعة لألمم المتحدة ودخول فلسطين في : "وقال

ت الدولية، وهي حكر على الدول، يفتح أمامنا مجاالً قانونياً وسياسياً يساعد بشكل االتفاقيات والمعاهدا
كبير على محاصرة السياسات االستعمارية اإلسرائيلية كما أنه ينهي االدعاءات اإلسرائيلية في األرض 

لت ممارساتها الفلسطينية المحتلة ويساهم في عزلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، دولياً إذا ما واص
هذا، أيضاً، يعيد القضية الفلسطينية إلى منبع نشأتها ويصبح القانون الدولي : "وأضاف ".غير القانونية

وقرارات الشرعية الدولية المرجعيات ألي اتفاق وليس االشتراطات اإلسرائيلية، كذلك سيساعد هذا 
شعبنا من خالل تفعيل القضاء الدولي وما المسعى في كف يد إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل عن أبناء 

إلى ذلك من األبواب العديدة التي كانت موصدة أمامنا كوننا ال نتمتع بصفة دولة بحسب الهيئات التابعة 
  ".لألمم المتحدة

  9/8/2011األيام، رام اهللا، 
  

   محمد دحالن بتسميم عرفات واغتيال آخرينم تستنكر اتهاالقدوةعائلة  .5
قدوة، التي ينتمي إليها الرئيس ياسر عرفات، بياناً علقت فيه على تقرير لجنة التحقيـق               أصدرت عائلة ال  

  .مع دحالن
تزويـراً للحقـائق،    «، معتبرة أنه يتـضمن      »ما جاء في هذا التقرير اإلعالمي     «واستنكرت عائلة القدوة    

ـ               ن مـسؤولياته   واتهاماً غير مسؤول لشخصية وطنية بمكانة السيد محمد دحالن، وتبرئـة لالحـتالل م
  .»المباشرة عن حصار واغتيال الرئيس ياسر عرفات

أهمية أن يخرج مصدر مسؤول في حركة فتح والسلطة الوطنية الفلـسطينية            «وشددت عائلة القدوة على     
استمرار صمت القيـادة    «، مشيرة إلى أن     »لدحض هذه االدعاءات التي تساق إعالميا باسم لجنة التحقيق        
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في وسائل اإلعالم غير مبرر حتى اآلن ويساهم في أحداث إرباك فـي الـشارع               السياسية على ما جاء     
  .»الفلسطيني المستفيد األول منه االحتالل اإلسرائيلي

  9/8/2011السفير، بيروت، 
  

  ألقصىلتستنكر اقتحام متطرفين يهود بغزة  العدل وزارة .6
ة على اقتحام المسجد األقصى، استنكرت وزارة العدل الفلسطينية في غزة إقدام مجموعات يهودي: غزة

" قدس برس"وأشارت، في بيان صادر عنها، تلقت  ".انتهاكًا صارخًا ألماكن العبادة وحرمتها"معتبرة ذلك 
نسخة عنه إلى ما تقوم به سلطات االحتالل من منع المصلين من الوصول إلى المسجد األقصى، قائلة إنه 

عائر الدينية بأمان مخالفة بذالك كافة الشرائع والمواثيق انتهاك آخر لحرية العبادة وحق ممارسة الش"
  ".الدولية

  8/9/2011قدس برس، 
  

  تسعى التفاق تجاري مع مصر في غزة الحكومة .7
 قطاع غزة عدنان أبوفي قال مدير عام الشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصالت التابعة للحكومة : غزة

 تجارية مع الجانب المصري إلدخال السيارات إلى قطاع غزة  اتفاقيةإبرامعودة إن الوزارة تعمل على 
وأضاف في تصريح أن الهدف من االتفاقية التحكم في نوع وعدد  .بشكل رسمي عبر معبر رفح

للجميع، ولفت إلى أن قرار الوزارة السماح بإدخال  السيارات المدخلة معتبراً أن ذلك سيشكل فائدة
 هذه السيارات والمراقبة عليها، إدخالاء بهدف تنظيم عملية السيارات من مصر إلى قطاع غزة، ج

وذلك من أجل الحفاظ على أمالك  . وتسجيلها بأوراق رسمية بالقانونوإصدارهاومتابعة شؤونها 
   .المواطنين

  9/8/2011البيان، دبي، 
  

   تحاول تصدير أزمتها الداخلية بتوسيع المستوطنات"إسرائيل":  أبو ليلىالنائب .8
 قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى، إن حكومة :رام اهللا

االحتالل تحاول الخروج من مشاكلها وأزمتها الداخلية على حساب شعبنا من خالل التذرع بأن الهدف 
  .من البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم وغيرها يحل اإلشكاليات التي تعصف بها

 8/8/2011، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ
  

   ويطلب توجيهها للفقراءالجماعية الرسميةفطارات  يوقف اإلعباس .9
كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته بإلغاء : غزة
 التي األموال توجيه إلىلخاص  طلبه من ممثلي القطاع اإلى االفطارات الجماعية الرسمية، إضافة إقامة

  . فئة الفقراء والمحتاجينإلى االفطارات الرمضانية إقامةتنفق على 
  9/8/2011البيان، دبي، 
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  إذا صدقت النوايا سننجز ملفي المعتقلين وجوازات السفر قبل العيد:  األشقرإسماعيل .10
كة في موضوع المعتقلين إسماعيل األشقر، رئيس لجنتي الحر" حماس"قال القيادي في حركة : غزة

أمس فقد تمخض عنه عدة نقاط، " حماس"و" فتح"فيما يتعلق بالتوافق الذي حدث بين : "وجوازات السفر
أولى هذه النقاط هو تشكيل لجنتين للنظر في موضوع المعتقلين السياسيين، وجوازات السفر، ومنع 

  ". عن فتح، وهشام عبد الرازق"حماس"السفر، برئاسة إسماعيل األشقر عن 
نأمل أن يتم االنتهاء من هذين الملفين قبل انتهاء شهر رمضان، ": "قدس برس"وأضاف األشقر لوكالة 

  ".وأن تتاح حرية السفر لكل مواطن وامتالكه جواز سفر
اللجنة العليا لحل "ستدعو الفصائل الفلسطينية لاللتئام لتشكيل " حماس"وكشف النقاب عن أن حركة 

وأعرب األشقر عن أمله في أن  .، المتعلقة بالديات والدم والمصالحات المجتمعية"تمعيةاإلشكاليات المج
. يكون هناك تقدم في مصالح وحقوق الناس، سواء في موضوع جواز السفر، أو المعتقلين السياسيين

  ".إذا صدقت النوايا قبل انتهاء رمضان يكون أنجز الملفين: "قائالً
أنه سيكون هناك فصل بين ملف الحكومة وملف منظمة التحرير، " حماس"وأكد القيادي في حركة 

تم إرجاء ملف الحكومة، في حين أن العمل على ملف منظمة التحرير سيتم خالل الفترة : "مضيفاً
  ." سبتمبر المقبل/القادمة، حيث ستستمر هذه الجلسات حتى األول من أيلول

  9/8/2011قدس برس، 
  

  نجاز ملف الحكومة بجدية واالتفاق على مرشح مستقلا" بركة يؤكد على اهمية علي .11
إنجاز ملف الحكومة "أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أهمية :   نادية سعد الدين–عمان 

بجدية، واالتفاق على مرشح مستقل لتشكيل حكومة كفاءات تتولى مهام إنهاء االنقسام واإلشراف على 
  ".إجراء االنتخابات العام القادم

الحكومة الواحدة تمثل عنوان الوحدة الوطنية وتعمل على تصليب "من بيروت إن " الغد"وأضاف لـ
الجبهة الداخلية ومواجهة السياسة الصهيونية في خندق واحد، عبر االتفاق على استراتيجية فلسطينية 

  ". مشتركة للحرية والمقاومة وتقرير المصير
لف المعتقلين السياسيين وإطالق سراحهم قبل نهاية شهر اتفاق الحركتين على إنهاء م"وأشار إلى 

رمضان، وتقديم أية مالحظة بهذا الخصوص إلى اللجنة المشتركة التي شكلت من الحركتين لمراجعة 
تشكيل لجان ميدانية لمعالجة قضايا "ولفت إلى  ".ملف االعتقال في الضفة الغربية وغزة المحتلتين

/ في منتصف حزيران" ( والمؤسسات الخيرية التي أغلقت نتيجة االنقسامالمصالحات الداخلية والجمعيات
  ).2007يونيو 

ستوجه دعوات من الجانب المصري الجتماع تلك اللجان بحضور كافة القوى والفصائل "وتابع قائالً 
 الفلسطينية خالل الشهر الحالي في األراضي المحتلة برعاية مصرية، حيث يوجد تمثيل للقاهرة في رام

وجرى االتفاق، أيضاً، على تشكيل لجنة لمتابعة استصدار جوازات السفر بالنسبة للمواطنين الذين ال  .اهللا
يمتلكونها، وإنجاز العمل خالل شهر رمضان، من منطلق حق المواطنين الفلسطينيين بالسفر بدون 

  .عوائق، والذهاب إلى غزة ومنهم عناصر وقيادات حركة التحرير الوطنية فتح
  9/8/2011غد، عمان، ال
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  لجان في الحوار ستباشر عملها بداية االسبوع القادمأربع  : جمعةاشرف .12
 كشف النائب اشرف جمعة من كتلة فتح البرلمانية أن اربع لجان في الحوار الفلـسطيني ستباشـر                  :غزة

  .عملها بداية االسبوع القادم
معتقلين وجـوازات الـسفر والمـصالحة       في غزة، ان اللجان هي ال     " معا"وقال جمعة في حديث لمراسل      

المجتمعة والمؤسسات التي تم إغالقها في غزة والضفة الغربية ستباشر عملها بداية األسبوع القادم بعـد                
تحديد أسماء اللجان وآلية عملها النجاز هذه الملفات، مضيفا ان هذه الملفات سيتم انجازها قبل االجتماع                

  .د عيد الفطرالقادم الذي سيعقد في القاهرة بع
 معتقال لحركة حماس في سجون األجهزة األمنية فـي          70وفيما يخص المعتقلين السياسيين، يوجد قرابة       

  . معتقال لحركة فتح في سجون الحكومة المقالة37الضفة الغربية فيما يوجد 
 في موضوع جوازات السفر، أوضع أنه ستوضع آلية بين حركتي فتح وحماس وتم التأكيد على حق كل                

مواطن الحصول على جواز سفر، كما سيتم تشكيل لجان لملف المصالحة المجتمعية والمؤسسات التـي               
  .أغلقت لوضع اآلليات والخطط للسير النجاز الملفين

يشار الى ان اجتماعات القاهرة بين حركتي فتح وحماس انتهت يوم امس على اتفاق يقضي باالفراج عن                 
  .انبينجميع المعتقلين السياسيين من الج

ووصف رئيس وفد حركة فتح لحوار القاهرة وعضو لجنتها المركزيـة عـزام األحمـد امـس جلـسة                   
المباحثات التي جمعت فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، بأنها مهمة وإيجابيـة، وبخاصـة أنهـا                 

  .حققت نتائجا واضحة ويمكن البناء عليها
  9/8/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ل تنفذ توغال شرق غزة والمقاومة تستهدفها بقذائف الهاون االحتالقوات .13

 توغال بشكل محدود في منطقة ، يوم امس،نفذت قوات مدرعة من جيش االحتالل:  اشرف الهور-غزة
حدودية تقع الى الشرق من مدينة غزة، واعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي 

  .د من قذائف الهاونانها استهدفت تلك القوة بعد
وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان قوة مدرعة من الجيش االسرائيلي توغلت شرقي حي الشجاعية 

وقال الشهود ان تلك القوات شرعت بأعمال تمشيط وتجريف في تلك المنطقة، واطلقت  .شرق مدينة غزة
  . صفوف السكاننيران رشاشة الخافة السكان، ولم يسفر التوغل عن وقوع اصابات في

 سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي عن تمكن احدى خالياها أعلنتوفي السياق 
 . ملم80المسلحة من استهداف االليات االسرائيلية المتوغلة شرق الشجاعية بثالث قذائف هاون من عيار 

ذه العملية المباركة لنؤكد انها تأتي في اننا في سرايا القدس اذ نعلن مسؤوليتنا عن ه'وقالت في بيان لها 
واكدت انها  .'اطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل على ابناء شعبنا في طول القطاع وعرضه

  .'حتى توقف العدوان واندحار العدو عن ارضنا'سنواصل عملياتها 
 9/8/2011القدس العربي، لندن، 
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  التوجه لألمم المتحدة لدعم "فيسبوك"فتح تطلق صفحة على موقع  .14
لدعم ' فيسبوك'أطلقت حركة فتح مؤخراً صفحة على موقع التواصل االجتماعي  : أشرف الهور-غزة

 سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف دولي /توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة في شهر أيلول
بمشاركة عدد من كوادر ' ستحقاقأيلول، حق وا'وتحمل الصفحة اسم  .1967بدولة على حدود العام 

  .الحركة في العالم وبتنسيق مع مفوضية التعبئة والتنظيم
توحيد جهود أبناء 'وبحسب منير الجاغوب أحد القائمين على الحملة فقد ذكر أن الهدف من الصفحة هو 

وروبي في العالم وتنسيق الجهود وحشد أنصار القضية الفلسطينية في العالم العربي واأل' حركة فتح
  . سبتمبر المقبل/بخصوص الفعاليات التي سيتم اتخاذها بخصوص استحقاق أيلول

  9/8/2011القدس العربي، لندن، 
  

  شعبنا مل الحديث عن المصالحة ويريد تطبيق شيء على أرض الواقع: حسن يوسف .15
ن الشيخ حسن يوسف إن الشعب الفلسطيني مل من الحديث ع" حماس"قال القيادي في حركة : غزة

وأضاف يوسف في حديث للمكتب اإلعالمي لحماس  .المصالحة ويريد تطبيق شيء على أرض الواقع
تطبيق اتفاق المصالحة سيؤدي إلى عملية طمأنة المواطن الفلسطيني وعودة الهدوء : "بغرب غزة االثنين

  ".إلى الساحة الفلسطينية بعد مرحلة من القلق وعدم االستقرار
التحديات والسياسات اإلسرائيلية يتطلب أكبر قدر من الهدوء واالستقرار في وأوضح يوسف أن مواجهة 

وأعرب يوسف عن أمله  ".الساحة الفلسطينية والوحدة ألنه التحديات كبيرة ويجب أن نتحد لنواجهها
بتطبيق اتفاق المصالحة في الضفة الغربية، محذرا من أن استمرار سلوك األجهزة األمنية الحالي 

اء للمؤيدين للحركة واالعتقاالت والمالحقات األمنية وعدم فتح المؤسسات وفصل الموظفين فإنه باالستعد
  .فليس من السهل أن يكون تطبيق االتفاق

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

  مركزية فتح تدعو المجلس االستشاري للحركة لالنعقاد الجمعة المقبل:  العربيالقدس .16
االثنين بأن اللجنة المركزية لحركة فتح وجهت الدعوة ' القدس العربي'علمت : د عوض ولي-رام اهللا

 في مقر الرئاسة ، مساء يوم الجمعة القادم،العضاء المجلس االستشاري لحركة فتح لعقد اجتماع لهم
 ووصلت الدعوات الى اعضاء المجلس االستشاري لحضور اجتماع الجمعة المقبل .الفلسطينية برام اهللا

  .موقعة باسم امين سر اللجنة المركزية لفتح ابو ماهر غنيم
دعوة 'ولم توضح الدعوة القضايا المدرجة على جدول اعمال االجتماع المرتقب بل كانت مقتصرة على 

 لالنعقاد في مقر 12/8/2011 يوم -فتح-المجلس االستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  .'لثامنة مساءالمقاطعة برام اهللا الساعة ا

  9/8/2011القدس العربي، لندن، 
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   يحث دوالً أجنبية على عدم االعتراف بالدولة الفلسطينيةنتنياهو .17
على رفض الحراك الفلسطيني    "حث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سفراء دول أجنبية          : القدس

كما جاء في بيـان أصـدره       " عملية السلمية أحادي الجانب في األمم المتحدة الذي قد يمس بشكل خطير ال          
  .مكتبه

دعم مشروع القرار هذا قـد      "إن  : وقال نتنياهو للسفراء األجانب الذين التقى بهم في مقره بالقدس الغربية          
وسيمنع قرار أحـادي    . يؤثر سلباً على احتمالية استئناف المفاوضات المباشرة وعلى دفع العملية السلمية          

حدة القيادة الفلسطينية من قبول التنازالت الضرورية من طرفها من أجـل إحـالل              الجانب في األمم المت   
  ."السالم

 سفيرا أجنبياً من إفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى وأوروبا الشرقية ويمثلون دولهم فـي              20وضمت البعثة   
 The Israelوشارك في البعثة التي نظمتها منظمة .واشنطن، وليست ألغلبية دولهم سفارات في إسرائيل

Project   سلوفاكيا، والبوسنة والهرسك، ومونتنغرو، وألبانيا، ومقدونيا، وبوركينا فاسو،        :  سفراء كل من
وأوغاندا، وليبريا، وبربادوس، ودومينيكا، وغرينادا، وهايتي، وبليز، وسنت لوسيا، وترينيداد، وتوباغو،           

  .والجمهورية الدومينيكية، ومونغوليا، وتيمور الشرقية
 9/8/2011، يام، رام اهللاأل

  
   جلعاد يبحث مع المسئولين المصريين ملف شاليط واألحداث األخيرة بالعريشعاموس .18

بحث عاموس جلعاد، رئيس الطاقم السياسي واألمني بـوزارة الـدفاع اإلسـرائيلية فـي                :محمد عطية 
ـ "محادثات أجراها بالقاهرة االثنين، صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركـة             ، والتطـورات   "اسحم

وذكرت اإلذاعة العبرية، أن جلعاد أجرى محادثات مع عدد من المـسئولين            . األخيرة بشبه جزيرة سيناء   
، 2006المصريين، بحث خاللها ملف جلعاد شاليط الجندي اإلسرائيلي المحتجز بقطاع غزة منذ يونيـو               

عقب أحداث العنف األخيـرة     عالوة على بحث آخر التطورات في منقطة الحدود بين قطاع غزة ومصر             
قلقا متزايدا في إسـرائيل تجـاه الوضـع بالمنطقـة            ويعكس فتح ملف أحداث العريش    . بمدينة العريش 

من ظهـور   . الحدودية، بعد أن دأبت على اإلشارة لوجود حالة من الفلتان األمني خالل الشهور الماضية             
  .»القاعدة في شبه جزيرة سيناء«ما يسمى بتنظيم 

إلذاعة إلى إمكانية التطرق لمسألة استئناف الغاز المصري إلسرائيل خالل زيـارة المـسئول              ولم تشر ا  
اإلسرائيلي إلى القاهرة مع استمرار وقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل منذ الهجوم األخير على خط أنابيب                

 الحكومـة   فيما يطالب رئيس شركة الكهربـاء االسـرائيلية        . يوليو الماضي  12بالقرب من العريش في     
اإلسرائيلية بضرورة إطالق مفاوضات جديدة مع مصر حول استئناف ضخ الغاز الـذي تعتمـد عليـه                 

  .  من احتياجاتها من الكهرباء% 40إسرائيل في توليد 
   9/8/2011، المصريون، القاهرة

   
  "وقاحة"عتبر طلب تركيا االعتذار عن االعتداء االسرائيلي على سفينة مرمرة ي يعلون .19

وصف موشيه يعلون النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو     :  وليد عوض  -اهللا  رام  
 .'وقاحـة 'الطلب التركي من تل ابيب االعتذار عن االعتداء االسرائيلي على سفينة مرمرة التركية بانـه                
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ها لحكومة أنقرة عـن     المطلب التركي بأن تقدم إسرائيل اعتذار     'واضاف يعلون قائلة لالذاعة االسرئيلية      
  .'أحداث سفينة مرمرة وتدفع تعويضات لقتلى هذه االحداث هو مطلب ينطوي على الوقاحة

تركيا تريد حشر إسرائيل في الزاوية من جهة وزيادة شعبيتها هـي لـدى الـدول                'واشار يعلون الى ان     
اسة التركيـة إزاء    الـسي '، معبرا عن اعتقاده بـأن       'العربية وحركتي حماس وحزب اهللا من جهة أخرى       

  .'إسرائيل لن تتغير حتى لو قدمت إسرائيل اعتذارها النقرة
 9/8/2011، القدس العربي، لندن

 
  تهمهم باالنحياز دائما للفلسطينيينا مستشار نتنياهو وبخ سفراء االتحاد األوروبي و":هآرتس" .20

صـحيفة  ، أن   راوسزهيـر أنـد   عن مراسـلها    الناصرة   من   9/8/2011القدس العربي، لندن،     نشرت
بنيامين ” اإلسرائيلي“، ذكرت أمس، أن يعقوب عميدرور مستشار األمن القومي لرئيس الوزراء            ”هآرتس“

خالل لقائهم معه في منتصف الشهر      ” إسرائيل“ لدى   27ـسفراء دول االتحاد األوروبي ال    ” وبخ“نتنياهو  
وأفادت الصحيفة أن منتـدى     . ”إسرائيل“الماضي بادعاء أن األوروبيين يفضلون دائما الفلسطينيين على         

تمـوز   / يوليـو  14 أمنياً في    -سفراء االتحاد األوروبي دعا عميدرور ليستعرض أمامهم تقريراً سياسياً          
الماضي، وأنه استغل المنتدى ليلقي خطاباً هجومياً وبخ خالله السفراء بسبب مواقف االتحاد األوروبـي               

ثة دبلوماسيين أوروبيين حـضروا اللقـاء قـولهم إن أسـلوب            ونقلت الصحيفة عن ثال   . ”إسرائيل“تجاه  
وأن قسماً كبيراً من السفراء شعروا باإلهانة بـسبب مـا اعتبـروه             ” فظاً للغاية “عميدرور بالحديث كان    

 إن سلوك االتحاد يشجع الفلسطينيين علـى عـدم          : عميدرور قالو. ”توبيخ عميدرور لالتحاد األوروبي   “
، فاوضات، أنّما يدفعهم إلى القيام بالتوجه إلى األمم المتحدة لإلعـالن عـن الدولـة              العودة إلى طاولة الم   

                  بتغيير مواقفه وال يقوم بالضغط على الفلـسطينيين، فـإن وهددهم أنّه في حال لم يقم االتحاد األوروبي
  .المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية لن تتجدد، على حد قوله

 "مكتب رئيس الحكومـة     أن   ، أسعد تلحمي  عن مراسلها الناصرة   من   9/8/2011وأضافت الحياة، لندن،    
. عقب على الخبر بالقول إن عميدرور كان صريحاً جداً في حديثه ولم يكن فظاً ال متعالياً               "بنيامين نتنياهو 

ونفى أن يكون عميدرور قارن بين كلينتون والفروف، مضيفاً أن عدداً من السفراء حياه على صـراحته                 
و يؤمن بأن الخطوط العريضة للحكومة اإلسرائيلية يجب أن تُسمع بوضوح حتى أمام آذان أصدقاء               وه«

  .»إسرائيل في أوروبا
 

   قد تطيح بنتنياهو"إسرائيل"احتجاجات ": الجارديان" .21
 قد تطيح باالئتالف اليميني المتطـرف      "إسرائيل"البريطانية، إن المظاهرات في     " الجارديان"قالت صحيفة   

  . غم من تأكيد قادة الحركة االحتجاحية على أن هدفهم ال يتضمن اإلطاحة بالحكومةبالر
 مـن اإلسـرائيليين     % 90، إلـى أن     2011-8-8وأشارت الصحيفة على موقعها اإللكتروني، االثنين       

يؤيدون مطالب المحتجين، وأن المشاركين في االحتجاجات تجنبوا عالنية الربط بين األزمـة الراهنـة               
سياسات الحكومة االستيطانية وميزانية الجيش المرتفعة، خشية قيام اليمـين بمحاولـة تهميـشهم              وكلفة  

  . ونعتهم بمعاداة االستيطان واحتالل األرض الفلسطينية
ونقلت الصحيفة عن ابراهيم بورغ الناطق السابق باسم الكنيست اإلسرائيلي قوله، إن غضب المستوطنين              

كما عبرت عن ذلك تصريحات المتطرف ليبرمان، ناجم عـن تـضامن            وممثليهم من حركة االحتجاج،     
  . للدولة اليهودية" الحدود الوطنية"اإلسرائيليين اآلن حول القضايا االجتماعية وليس مسألة 
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وذكرت الصحيفة نقال عن مراقبين، أن حكومة نتنياهو ستماطل في التعامل مع حركة االحتجاجات فـي                
، موعد ذهاب الفلسطينيين إلى الجمعية العامة للمطالبة بتأييـد قيـام دولـة              حتى أيلول المقبل  ) إسرائيل(

فلسطينية، حيث يمكن لنتنياهو المناورة في الشأن السياسي بنجاح اكبر مع الفلسطينيين، أعدائه التقليديين،              
  . بينما يشكل المطالبون بالعدالة االجتماعية قوة مجهولة

 9/8/2011، موقع فلسطين أون الين
 

   مليون شيقل من الموازنة620أبطالهما قيادة الجيش ووزارة الدفاع لتحصيل  فضيحتان": إسرائيل" .22
كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن فضيحتي خداع واحتيال، أبطالهما قيـادة             :  نظير مجلي  - تل أبيب 

بطرق ملتوية  الجيش ووزارة الدفاع، وهما تحاوالن تحصيل مئات ماليين الدوالرات من الموازنة العامة             
  .مستخدمين الكذب والتزوير

 خالل بحث أمام لجنة برلمانية خاصة لشؤون ميزانية الدفاع، مؤلفة هاقد انكشف أمر  ف  األولـى،  الفضيحة
» كـديما «من ممثلين عن لجنتي المالية والخارجية واألمن، يرأسها النائب شاؤول موفاز، مـن حـزب                

 مليون شيكل   620 الدفاع بزيادة ميزانيتها العادية بمبلغ       وكان موضوع البحث طلبا من وزارة     . المعارض
وعندما قرأ موفاز الطلب، راح يتساءل عن سبب صياغته بـشكل عمـومي             ).  مليون دوالر تقريبا   1.7(

  .فضفاض، وطلب من ممثلي الوزارة أن يفسروا له البنود ويثبتوا له أنها ليست صورية
 عومل كذلك وزيرا للدفاع، أي إنه يعرف كل صغيرة          وموفاز كان قد شغل منصب رئيس أركان للجيش       

والئحة الطلبات التي قدمت إليه تبدو مهينة يستخف أصحابها بمن يقرأها، حيث            . وكبيرة في قيادة الجيش   
 مليـون   100 مليون شيكل لدائرة اللوجستيكا والتكنولوجيا،       140: تم تفصيل البنود فيها على النحو التالي      

 230 مليونا للقيـادات الوسـطى و      70 مليونا لقيادة سالح اليابسة،      80سالح الجو،   لإلدارة والتفعيل في    
أنتم تريدون المـال لـشيء      . قولوا لي بصراحة  «: وقال موفاز لممثلي الجيش والوزارة    . مليونا متفرقات 

ا، حـسن . ، ولكنكم تتسترون ببنود وهمية    )مصانع األسلحة اإلسرائيلية  (آخر، لكي تسددوا الديون لرافائيل      
، أوري  »البيـت اليهـودي   «وقال نائب آخر من حزب المستوطنين       . »هل تعرفون أن هذا يسمى خداعا؟     

  .أرئيل، إن هذه عملية مخالفة للقانون
، ألكـس فيـشمان،     »يديعوت أحرونـوت  «، فقد كشفها المراسل العسكري لصحيفة       أما الفضيحة الثانية  

 قاعـدة عـسكرية     29» إدارة أراضي إسـرائيل    «ويتضح منها أن الجيش يتنكر لوعوده في تسليم دائرة        
  .مهجورة

 في المائة من األراضي فـي إسـرائيل، ويمنـع           40ويقول فيشمان إن الجيش اإلسرائيلي يسيطر على        
 في المائة أخرى من هذه األراضي ألنها مجاورة لقواعـده العـسكرية، ومـن شـأن                 40التصرف في   

قب الدولة، الذي فحص هذه القضية توصل في سـنة         ولكن مرا . التصرف بها أن يكشف أسرارا عسكرية     
وقد وعدت قيادة   .  قاعدة عسكرية مهجورة باإلمكان إعادتها للدولة      55، إلى نتيجة مفادها أن هناك       2004

 قاعدة فقط، أي أقل     26، بيد أنها لم تف بوعدها وسلمت        2007الجيش يومها بإعادة هذه القواعد في سنة        
  . مليون شيكل مصاريف إخالء22حت الجيش من النصف، مع أن الحكومة من
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: ويقول. ويؤكد فيشمان، أن هذه األراضي يمكن أن تمنح لبناء وحدات سكن تؤدي إلى تخفيض األسعار              
لو أنهم وفوا بوعودهم، لما كانت لدينا اليوم مشكلة نقص في وحدات السكن، ولكان باإلمكان تخفـيض                 «

  .»يةأسعار السكن تجاوبا مع الهبة االحتجاج
 9/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   إسرائيلي على الحدود مع مصر استنفار .23

شهدت المنطقة الحدودية بين مصر واألراضي العربية المحتلة أمس حالـة            : محمد سليم سالم   -القاهرة  
وقالت مصادر وشهود عيـان إن حالـة مـن          . ”اإلسرائيلي“من االستنفار األمني من قبل حرس الحدود        

غير مسبوقة شهدتها المنطقة الحدودية مع األراضي المـصرية بمنطقـة           ” اإلسرائيلي“ األمني   االستنفار
في حين يشهد الشريط الحدودي حالـة مـن الهـدوء            .وسط سيناء، وجنوب معبري رفح وكرم أبوسالم      

نتيجـة  ” اإلسـرائيلي “ورجحت المصادر أن تكون حالة االستنفار  . واالستقرار داخل األراضي المصرية   
  .في المنطقة الحدودية” إسرائيلية“ختفاء سيارة ال

 9/8/2011، الخليج، الشارقة
 

  إلصدار فتوى بالعفو عن مبارك  يدعو شيخ األزهر"شاس" الروحي لحركة المرشد .24
اليهودية الحاخام عوفاديا يوسف، شيخ األزهر أحمد الطيـب إلـى           » شاس«دعا المرشد الروحي لحركة     

  . المصري المخلوع حسني مباركإصدار فتوى بالعفو عن الرئيس
ونقل التلفزيون اإلسرائيلي عن عوفاديا يوسف إنه طلب من الحكومة اإلسرائيلية الـضغط علـى اإلدارة                

كمـا ناشـد   . »مصير اإلعدام الذي ينتظره«األميركية للتدخل بهدف إنقاذ الرئيس المصري المخلوع من    
اسيا لدى االتحاد األوروبي للضغط على الحكومـة        الحاخام اإلسرائيلي الرئيس شمعون بيريز التدخل سي      

  .»حبل المشنقة«المصرية إليجاد طريقة إلنقاذ مبارك من 
 9/8/2011، السفير، بيروت

  
   شيقل" مليار60" تخسر "اسرائيل" بورصة .25

تلقت بورصة تل ابيب ضربة قوية يوم امس االحد لم تكن في حسابات رجال االعمال االسـرائيليين وال                  
 االقتصادين، بالرغم من االنهيار الذي اصاب بورصة نيويورك وغالبية البورصـات العالميـة              المحللين

 60نهاية االسبوع الماضي، ليجد المستثمرون في اسرائيل انفسهم قد خسروا مع اغالق التـداول امـس                 
  .مليار شيقل، وهذا ما يشكل رعبا لديهم في بداية فتح التداول في البورصة

فقد كان يوم امس بالنسبة للمستثمرين يوما اسودا ومـن اكثـر            " معاريف"ع صحيفة   وبحسب ما نشر موق   
االيام صعوبة عليهم، ولم يكن في الحسبان ان تهبط المؤشرات الرئيسية في بورصة تل ابيب فـي يـوم                   

  %.7واحد بنسبة 
 9/8/2011، 48موقع فلسطينيو 

 
  "خراب الهيكل المزعوم"عشية ذكرى  يقتحمون األقصى ستوطنونم :مؤسسة األقصى للوقف والتراث .26

 من أفراد الجماعات اليهودية 250قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن نحو : أسعد العزوني
وقاموا بتدنيسه من خالل جوالت , والمستوطنين اليهود المتطرفين اقتحموا أمس المسجد األقصى المبارك



  

  

 
 

  

            15ص                                     2231:                العدد9/8/2011 الثالثاء :التاريخ

ويأتي هذا  ,أنحاء متفرقة من المسجد األقصىمشبوهة ومحاولة ألداء شعائر توراتية وتلمودية في 
أو التاسع من آب العبري الذي يصادف ) ذكرى خراب الهيكل المزعوم (اإلقتحام عشية ما يمسى بـ 

  .  اليوم علمأ أن المسجد األقصى شهد عدة إقتحامات مشابهة في الفترة األخيرة 
امات وهذا التدنيس للمسجد األقصى من جهتها نددت مؤسسة األقصى في بيان لها بشدة هذه اإلقتح

منذ قديم الزمان والى , وأكدت مؤسسة األقصى أن المسجد األقصى هو مسجد إسالمي خالص, المبارك
  .وما هذه اإلدعاءات اإلسرائيلية إالّ خزعبالت وأساطير, يومنا هذا والى االبد

ولعلها , فقط لص للمسلمين وقالت مؤسسة االقصى نؤكد للمرة تلو المرة أن المسجد األقصى حق خا
خاصة ونحن في أجواء , مناسبة للدعوة الى مزيد من شد الرحال الدائم والمتواصل الى المسجد األقصى

  .شهر رمضان المبارك
  9/8/2011، العرب اليوم، عمان

  
   سلطات االحتالل من ابتزاز األسرى مالياًقياماألسرى تحذر من  لجنة .27

يام سلطات االحتالل بابتزاز األسرى ماديا وسلبهم أموالهم من خالل حذرت لجنة األسرى من ق: جنين
  .اضطرارهم لشراء كثير من احتياجاتهم األساسية بأسعار مرتفعة وترفض إدخالها من خالل الزيارات

نسخة عنه إلى أن سلطات االحتالل تحاول تصفية األسرى ) صفا(وأشارت اللجنة في بيان وصل 
ية الفاسدة أو بأساليب ووسائل أخرى كما حدث مع األسير هيثم صالحية بدس بتسميمهم من خالل األغذ

  . أو بحرمان األسرى من العالج2011يناير  / كانون الثاني9السم له في فنجان القهوة في 
 أسيرا في سجن النقب الصحراوي أمس وطالبت بتشكيل لجان برلمانية 40واستنكرت عملية تسميم 
ألسرى في سجن النقب الصحراوي وفي كافة السجون واإلطالع على أوضاعهم قانونية وطبية لزيارة ا
  .وظروف اعتقالهم السيئة

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

   الرشيدية مخيم بفتح طريق جديد إلى تطالب فلسطينيةوأهليةمؤسسات حقوقية  .28
لموقف بلدية "لية فلسطينية، استغرابها ومؤسسات أه) شاهد" (المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان"أبدت 

، مؤكدة ان "مدينة صور وفاعلياتها الرافض فتح طريق جديد لمخيم الرشيدية تمر عبر منطقة الشواكير
الهدف من فتحه تخفيف معاناة أهل المخيم اليومية وتسهيل عملية تنقلهم، خصوصاً ان هذا المخيم له 

  .طريق واحد ضيق
ه المؤسسات، الى ان الطريق المقترح فتحه هو امتداد لطريق سكة الحديد وأشار بيان صادر عن هذ

سابقاً، وهو اآلن معبد من جهة مدينة صور ويصل الى حدود المخيم، وانه لن يتم إقامة أية منشآت أو 
  .تغييرات على معالم الطريق

م اإلنسانية لهذا الطريق، الوقوف الى جانب حاجة المخي"وتمنى البيان على بلدية صور وفاعليات المدينة 
  ".والى العدول عن موقفهم الرافض لفتح الطريق

  9/8/2011، المستقبل، بيروت
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   تمنع اعتكاف المسلمين في المسجد االقصى خالل شهر رمضان "سرائيلإ" .29
بأن قوات االحتالل االسرائيلي ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية متعددة لـ : وليد عوض-رام اهللا 

 .نع المصلين المسلمين من االعتكاف في المسجد االقصى المبارك منذ بداية شهر رمضان المباركتم
واوضحت المصادر بأن شرطة االحتالل تقتحم االقصى بشكل يومي عقب االنتهاء من صالة التراويح 

ما قبل وتخرج كل من يتواجد من المصلين في المسجد وساحاته وتقوم باغالق ابواب الحرم القدسي الى 
  .نصف ساعة من صالة الفجر

  9/8/2011، القدس العربي، لندن
  

   عشرات الدونمات من أراضي البقعة شرق الخليل يجرف  اإلسرائيلياالحتالل .30
جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عشرات الدونمات من أراضي البقعة شرق الخليل، وأتلفت معدات 

  . زراعية فيها وصادرت شبكات لري المزروعات
إن قوات االحتالل ترافقها قوات ما يسمى اإلدارة المدنية وحرس الحدود : "وقالت مصادر محلية

والشرطة اإلسرائيلية، جرفت عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بالمحاصيل الحقلية وجرفتها 
  . وخربت األراضي هناك

 على التوالي، بهدف طرد وأضافت المصادر أن سلطات االحتالل جرفت هذه األراضي للمرة الثانية
  . على حسابها" خارصينا"و" كريات أربع"المزارعين منها، لغرض توسع مستوطنتي 

يذكر أن منطقة البقعة تعد من أخصب أراضي مدينة الخليل، وهي مهددة باالستيالء عليها من قبل 
ات من قبل سلطات االحتالل، كما يتعرض المواطنون العزل فيهما وباستمرار العتداءات ومضايق

  .المستوطنين
  8/8/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   اإلسرائيليةالجليل ويتصدون للشرطةب قرية حرفيشفي المئات يتظاهرون : الهدماحتجاجاً على أوامر  .31

قام المئات من أهالي قرية حرفيش في الجليل األعلى بإغالق الشارع الرئيسي عند : توفيق عبد الفتاح
 وذلك تنديداً  بأوامر الهدم لمنازل في البلدة، حيث قام العشرات من الشبان مدخل البلدة الشرقي،

بالتصدي لقوات األمن وسلطة حماية الطبيعة الذين تواجدوا في البلدة ما أضطرهم إلى ترك البلدة تحت 
ضغط الحراك الشعبي الذي تشهده البلدة في األيام االخيرة، والذي شمل نصب خيمة اعتصام في المدخل 

  .الغربي للبلدة إحتجاجا على انعدام تراخيص البناء توسيع المسطحات ومصادقة الخرائط الهيكلية
  8/8/2011، 48موقع عرب

  
  الحرب القادمة بال أسلحة وزيادة كبيرة بمعدالت الوالدة في فلسطين: االيطالية "الريبوبلكا"صحيفة  .32

لمعركة من أجل فلسطين لن تكون في وادي االيطالية الصادرة، إن ا' الريبوبلكا'قالت صحيفة : روما
األردن أو في الجوالن أو على الحدود مع قطاع غزة، ولكن داخل البيت كما يقول خبراء الديمغرافية 

  .المختصين في الشرق األوسط منذ سنين
وتضيف الصحيفة أن ازدياد النسل سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من الناحية النسبية يزيد 

 نسبة زيادة النسل في إسرائيل بعدة نقاط، وفي مستقبل قريب سيكون عدد الفلسطينيين أكثر من عدد عن
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من الجانب الفلسطيني هناك انفجار حقيقي في نسبة الوالدة ، ففي العامين 'وتقول الصحيفة .اإلسرائيليين
ي، خاصة في الضفة الماضيين كانت النسبة كبيرة، والتحسن الذي طرأ على الوضع االقتصادي والصح

  .الغربية هو األساس الذي دفع في هذه الموجة من الزيادة الديمغرافية
وأشارت إلى أن زيادة النسل في الجانب الفلسطيني مستمرة بال توقف ففي األسبوع األول من هذا الشهر 

يوجد أي طفل في اليوم، ونسبة المواليد إلى حجم السكان تدل على انه ال 155 طفل بمعدل 1090ولد 
 من السكان في الضفة الغربية %40.8دولة في العالم تسير بهذه الدفعة التناسلية، إلى جانب أن نسبة 

  .  وهذا يجعل من الشعب الفلسطيني أكثر الشعوب الشابة في العالم14وقطاع غزة تحت سن الـ 
م قيام الحكومة بوضع وأضافت الصحيفة أنه يوجد ركود في نسبة زيادة النسل في إسرائيل يعود إلى عد

الخطط الالزمة والمشجعة للعائلة، ما يدفعها إلى تحديد نسبة اإلنجاب من طفل إلى طفلين عدا الوسط 
  .الديني

  8/8/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   عبر معبر رفح  غزةى من وإلفلسطينيا 182 ألفا و66  عبور .33
ميناء رفح البري بري أن إجمال عدد العابرين  أكد مصدر مسئول بميناء رفح الب : رفح ـ حسناء الشريف

  296   فردا بينما غادر إلي قطاع غزة 593   حيث وصل إلي البالد قادما من قطاع غزة ..  فردا 889  بلغ
وقد بلغ ,  مايو الماضي28 يذكر أنه تم تشغيل ميناء رفح البري باآللية الجديدة اعتبارا من يوم  . فردا

حيث وصل إلي البالد قادما من قطاع ..  فردا182 ألفا و66 إجمالي عدد العابرين خالل هذه الفترة
  . فردا658  ألف و35 وغادر البالد إلي غزة,  فردا524 ألف و30غزة

  9/8/2011، األهرام، القاهرة
  

  رون من التصعيد واألونروا تعد بحل قريب يحذ جنوب لبنان مخيم جل البحرفيهالي المنازل المنهارة أ .34
تنتظر ست عائالت فلسطينية في مخيم جل البحر لالجئين التزام وكالة غوث الالجئين : حسين سعد

وكانت إحدى . بإعادة بناء بيوتها التي جرفتها األمواج في نهاية شباط الماضي» األونروا«الفلسطينيين 
لماضي قد تسببت بتهجير بعض العائالت بعد تدمير بيوتها العواصف التي ضربت لبنان خالل الشتاء ا

  .بشكل كامل، فيما استمرت عائالت أخرى بالسكن رغم خطر االنهيار
طرق وفد من العائالت، يرأسه امين سر اللجنة الشعبية في المخيم حمد درويش، مجددا باب مكتب 

ب صور فوزي كساب، بضرورة الرئيسي في صور، مذكرا عبر رسالة تسلمها مدير مكت» االونروا«
بعد ايام قليلة على انهيار المنازل، مهددين » االونروا«حسم موضوع اعادة بناء المنازل التي التزمت بها 

، التي أخذت على عاتقها اعادة بناء المنازل »االونروا«ويؤكد درويش بأنه على . باللجوء الى التصعيد
ي، العمل بسرعة للبدء بتنفيذ األعمال في المنازل المهدمة، انطالقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطين

  .قبل حلول فصل الشتاء وموسم المدارس
أن الملف يسير نحو الحل في غضون اسابيع قليلة، وأن البيوت » السفير«يؤكد مصدر في االونروا لـو

ل االحمر القطري الستة المتضررة، ومن بينها أربعة يسكنها أصحابها، سيعاد بناؤها بتمويل من الهال
تصريحا بإعادة بناء » االونروا«وجمعية ارشاد بالتنسيق مع الوكالة والسلطات اللبنانية التي منحت 
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تدفع بدالت اإليجار لعدد من العائالت التي أصبحت » االونروا«وأشار المصدر إلى أن  .المنازل الستة
  .منازلها غير صالحة للسكن بشكل كامل

  9/8/2011، السفير، بيروت
  

   لن يفتحوا الطرق إال بعد الحصول على تعويضاتالحلوةأهالي مخيم عين  .35
 يشير الى ان ، كان حتى يوم امس،تؤكد مصادر مطلعة ان المشهد العام في عين الحلوة: محمد صالح

 اصرار اهالي حومن خالل جولة ميدانية في المخيم يظهر بوضو. الوضع مفتوح على كل االحتماالت
م على إبقاء الوضع على ما هو عليه، وكأن المعركة ما زالت في بدايتها، او ما يجري ما وسكان المخي

، وذلك لحين حصولهم على تعهد من كل االطراف بعدم حصول اشتباكات »استراحة محارب«هو إال 
مماثلة، اضافة الى التعهد بدفع قيمة االضرار التي تعرضت لها مؤسساتهم وممتلكاتهم، وبدفع فاتورة 

  .االستشفاء للجرحى والمصابين الذين يعالجون في مستشفيات المدينة
وأمس كانت معظم الطرق، الضيقة اصال، واألزقة المؤدية الى األحياء التي شهدت االشتباكات في احياء 
عرب الغوير وحطين ومدخل سوق الخضار الفوقاني وفي مسجد الفاروق قرب مكتب الصاعقة، مقفلة 

ولم يجرؤ اي طرف او فصيل . ئق الترابية وببقايا ومخلفات محتويات المحال المحترقةبالردميات وبالعوا
  .في مخيم عين الحلوة على طلب رفع الردميات وفتح الطرق او الطلب من االهالي فتحها

  9/8/2011، السفير، بيروت
  

   بوقف العنف في سوريا فوراًيطالبالمطران عطا اهللا حنا  .36
 اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، بوقف اعمال العنف في  طالب المطران عطا:القدس

  .سوريا فوراً
اننا نرى مشاهد مروعة للقتل والدماء في سوريا "نسخة عنه " معا"وقال المطران عطا اهللا في بيان وصل 

ن وليس غدا ننا من القدس المدينة المقدسة نطالب بوقف العنف فورا، ويجب أن يتوقف العنف االإولذلك ف
  ".ان ما يخطط لسوريا والمنطقة العربية خطير وخطير جداً"واكد  ".وأن تبدأ األصالحات المرجوة فورا

  9/8/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

   عاما17ً لمدة تصل إلى 48 دخول ذوي أسرى فلسطينيين إلى أراضي يحظر  اإلسرائيلياالحتالل .37
يعنى بشؤون األسرى، أن السلطات اإلسرائيلية قررت منع ذوي أكّد مركز حقوقي فلسطيني : رام اهللا

، بدعوى 1948عدد من المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، من دخول األراضي المحتلّة عام 
  .قيامهم بارتكاب تجاوزات قانونية خالل زيارة أبنائهم

سرائيلي، أن شرطة االحتالل قامت اإل" شطة"للدراسات نقالً عن األسرى في سجن " األسرى"وأفاد مركز 
بالتحقيق مع عدد من ذوي األسرى أثناء زيارة أبنائهم نهاية األسبوع الماضي، وعليه اتخذت قرارا 

، لفترات تتراوح ما بين خمسة أعوام إلى سبعة 48بمنعهم من اجتياز الخط األخضر ودخول أراضي 
  .لة إلى داخل السجن عن طريق الكتبعشر عاماً متواصلة، بحجة تهريب أجهزة الهواتف النقا
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للدراسات أن هذا " األسرى"، فيما رأى مركز "ظالم ومجحف"وصف ذوي األسرى القرار المذكور بـ 

  .القرار يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف للتضييق على األسرى وذويهم
  8/8/2011قدس برس، 

  
   وباب حطةالرمضانيةليالي القدس  .38

تنشط في ليالي شهر رمضان الحركة في شوارع مدينة القدس والتي تكون في : د البديريأحم - القدس
بقية اشهر السنة شبه متوقفة فالمحال التجارية في األشهر االخرى تغلق عند غروب الشمس اما في 

  .رمضان فيستمر النشاط لما بعد منتصف الليل
ة التراويح والتي تستمر إلى ما قبل منتصف يتوجه اآلالف في كل ليلة إلى المسجد االقصى الداء صال

الليل فهذا هو الحدث المركزي في ليل القدس ثم يخرج المصلون من االقصى إلى أزقة وحارات البلدة 
  .القديمة

وتعد حارة باب حطة هي األجمل واألكثر تزيناً من بين حارات القدس في هذا الشهر، وهي أحد حارات 
أحد الشبان المقدسيين قال . إلى أحد أبواب المسجد االقصى أال وهو باب حطةالبلدة القديمة والتي تؤدي 

صالة التراويح هي أهم االمور في شهر رمضان وأجواء رمضان في القدس ال تضاهيها أي مدينة "
القدس ليست معتادة على سهر  ".اخرى ومن احلى ما يراه المرء عندما يرى أحبائه واصدقائه حوله

رمضان هو شهر استثنائي والمقدسيون يرونه فرصة حقيقية النعاش المدينة التي تعاني الليالي ولهذا ف
  .العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية ليبتعد االهالي ولو قليال عن هذا القلق الدائم

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

  %7ي فاتورة الكهرباء بنسبة ارتفاع ف:  كتانةعمر رئيس سلطة الطاقة .39
، على %7قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، إن فاتورة الكهرباء ستشهد ارتفاعا بنسبة حوالي : رام اهللا

  %.9.2ضوء القرار اإلسرائيلي برفعها بنسبة 
بصفته رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، أن السلطة تعتمد على ' وفا'وأوضح كتانة في تصريح لـ

  .في قطاع غزة% 75في الضفة الغربية، و% 95في التزود بالطاقة الكهربائية بنسبة الشراء 
من قيمة االرتفاع في سعر الشراء، % 70وبين أن مجلس تنظيم الكهرباء أقر زيادة مساوية تصل إلى 

، وكذلك تنخفض فاتورة الكهرباء في %7ترتفع عندنا بنسبة % 10أي إذا ارتفعت في إسرائيل بنسبة 
  .انخفاضها من المصدرحال 

وأكد أن هذا االرتفاع لن يكون إال بعد وصول فاتورة الكهرباء من إسرائيل وفيها نسبة االرتفاع، 
موضحا أن االرتفاع في األسعار حقيقي، ويعود العتماد إسرائيل في توليدها للطاقة الكهربائية على 

  .دا أن هذا االرتفاع مؤقتالسوالر  بدال من الغاز القادم من مصر واألرخص سعرا، معتق
  8/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  عودة العمل بالبرنامج القديم للكهرباء في غزة يفاقم المعاناة .40
نفى رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني كنعان عبيد ما تناقلته وسائل اإلعالم من وقف تشغيل أحد : غزة

ة في حال عدم تسديد قيمة شحنة التجهيزات والمعدات الالزمة إلجراء الثالث» التوربينات«المولدات 
  .أعمال الصيانة السنوية لمشاريع محطة توليد الكهرباء

وال علم لسلطته بهذا األمر، وكانت » الحديث عن وقف تشغيل المولدات فبركات إعالمية«وقال عبيد إن 
 بعد إصالحه ومن ثم فإن جدول الكهرباء سلطة الطاقة أعلنت عن أن خط البحر قد اعيد إلى العمل

  .سيعود إلى وضعه السابق حسب النظام المعهود
طواقم شركة التوزيع وسلطة الطاقة تعمل «وكانت سلطة الطاقة أصدرت بياناً توضيحياً قالت فيه أن 

أن محطة ، منوهةً إلى »على مدار الساعة لتأمين التيار الكهربائي وتوزيعه بعدالة على جميع المواطنين
التوليد تعمل بالمولدات الثالثة من بداية شهر يونيو وأن سلطة الطاقة تقوم بتوفير السوالر الالزم للمحطة 
لتغطية عمل المولدات حتى تتوفر أكبر كمية طاقة منتجة تضاف إلى الكمية الواردة من الخطوط 

  .االسرائيلية
  9/8/2011، البيان، دبي

  
   دوالر لمشروع الرعاية الصحية لأليتام في غزة مليونبنصفبنك فلسطين يتبرع  .41

أن " بنك فلسطين" أعلن هاشم الشوا رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لـ :حافظ ابو عياش –نابلس 
إعادة البسمة .. فجر"البنك قرر التبرع بمبلغ نصف مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لدعم برنامج 

تعاون في فلسطين، حيث صمم البرنامج لتوفير حياة كريمة لأليتام الذي تشرف عليه مؤسسة ال" لأليتام
  . 2009 /2008الذين فقدوا أحد الوالدين أو المعيل األول خالل المحنة األخيرة التي مر بها قطاع غزة 

الجدير بالذكر أن البرنامج الذي يرعاه البنك بشكل جزئي باإلضافة إلى شركة أبراج كابيتال اإلماراتية 
 يتيما 1804 عاما والبالغ عددهم 22ة التعاون، يشمل جميع األيتام ممن ال تتجاوز أعمارهم ومؤسس

  . أسرة في أنحاء قطاع غزة482موزعين على 
  9/8/2011، القدس، القدس

  
  "فك االرتباط" األردنية تطعن في قرار "1952 دستور"حركة  .42

ردنية دعوات بعض القوى السياسية     في المملكة األ   1952 رفضت حركة دستور  :  لقمان اسكندر  - عمان
  .لقوننة قرار فك االرتباط بين الضفتين الشرقية والغربية

قرار فك االرتباط تم بناء على      «وذكرت الحركة في بيان بشأن وضع األردنيين من أصول فلسطينية إن            
لـى اعتبـار أن     دوافع سياسية وبضغط من منظمة التّحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية آنـذاك، ع            

منظمة التّحرير الفلسطينية هي الممثّل الشّرعي والوحيد للشّعب الفلسطيني، وهو لـيس قـراراً قانونيـاً؛      
 ستور االردني إنمنه«فحسب الد ُل عن شيءنزأ وال يتجزالمملكة األردنية الهاشمية ال ي لكم«.  

9/8/2011، البيان، دبي  
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   يوزع كراسي متحركة في قطاع غزة "األردنيكري الميداني العس "المستشفى .43
 كراسي متحركة لمحتاجيهـا     14  غزة األردنيوزعت طواقم المستشفى الميداني العسكري      :  بترا –غزة  
 حلـول شـهر رمـضان       ةبمناسباألردنية،   من خالل الهيئة الخيرية الهاشمية       ، في قطاع غزة   األهلمن  

  .المبارك
9/8/2011، الدستور، عمان  

  
   الفلسطينية يؤكد عمق العالقات بين الشعبين الشقيقين األردنية جمعية األخوة وفد .44

 المجلس الوطني   إلى االثنين   أمس الفلسطينية خالل زيارته     األردنية األخوةأكد وفد جمعية    :  بترا –عمان  
تي تـربط    الراسخة ال  واألخوةالفلسطيني في عمان ولقائه رئيسه سليم الزعنون، عمق العالقات التاريخية           

  . والفلسطينياألردنيالشعبين الشقيقين 
بدورهم أكد أعضاء الوفد أهمية تكاتف جميع الجهود لصون الوحدة الوطنية ورفـض مـؤامرة الـوطن                 
البديل، مستعرضين الجهود التي بذلتها وال تزال تبذلها القيادة الهاشمية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني              

  .ودعمه لنيل حقوقه المشروعة
9/8/2011، دستور، عمانال  

  
  ن في لبنان ضيوف أشقاء ينبغي أن يدعمواوالفلسطيني:  لوفد حماسقباني .45

أطلعنـا  : "ماس برئاسة علي بركة الذي قال     حالتقى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وفد حركة          
علـى  )  أمـس  أول من (سماحته على مجريات الحوار الفلسطيني في القاهرة حيث جرى االتفاق باألمس            

وطالبنا سماحة المفتي بأن يكون لـه دور فـي          . استئناف تنفيذ اتفاق المصالحة، وكانت األجواء إيجابية      
إطالق حوار لبناني ـ فلسطيني من أجل معالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنـان بكـل جوانبهـا     

احة المفتي هذه الفكرة ووعدنا بأن يبحث       وقد أيد سم  . السياسية واألمنية واإلنسانية واالجتماعية والقانونية    
في األمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ألن الحوار ينبغي أن يكون هو سيد الموقف لمعالجة قـضايا       

  ".الالجئين الفلسطينيين، وخصوصاً إذا حاولت الحكومة اتخاذ إجراءات بحق المخيمات
راء من الحكومة اللبنانية، ألن سماحة المفتي       أكد سماحة المفتي ضرورة أن يسبق الحوار أي إج        : "أضاف

حريص على العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية، ويعتبر أن الفلسطينيين في لبنان ضيوف أشقاء ينبغـي أن   
كذلك أطلعناه على ما يجري في      . يدعموا حتى يتمكنوا من مواصلة نضالهم من أجل العودة إلى فلسطين          

واصل ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات اإلسالمية والمـسيحية،    مدينة القدس من تهويد صهيوني مت     
 آب المقبل في ذكرى إحراق المسجد األقصى يوجهها إلى          21ووعد سماحة المفتي بأن يطلق رسالة في        

  ".األمة العربية واإلسالمية نصرة للقدس وفلسطين
9/8/2011، المستقبل، بيروت  

  
  ام مجلس الوزراء في الجلسة المقبلةأم رفع ممثلية فلسطين إلى سفارة: نلبنا .46

يدرس مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، تنفيذ قرار سابق كانت قد إتخذته الحكومة  فـي                : خليل فليحان 
، نص على االعتراف بدولة فلسطين، وذلك قبيل وصول الـرئيس الفلـسطيني             2008 تشرين الثاني    27

  . ساعة48تستمر  من الجاري في زيارة 16محمود عباس الى بيروت في 



  

  

 
 

  

            22ص                                     2231:                العدد9/8/2011 الثالثاء :التاريخ

ان القرار الذي ستتخذه الحكومة هو رفع التمثيل الفلسطيني من ممثلية لمنظمة التحريـر              " النهار"وعلمت  
. وبهذا يكون لبنان آخر دولة عربية تقرر رفع مستوى التمثيل مع الفلسطينيين الـى سـفارة               . الى سفارة 

عن ان عباس سيصر على الطلب مـن        وافادت مصادر رسمية ان ليس لدى المسؤولين معلومات مؤكدة          
االمم المتحدة ان تكون فلسطين عضوا كامال فيها، ألن ذلك يستوجب قراراً من مجلس االمـن بعـد ان                   

 مون الطلب الفلسطيني على المجلس الذي سـيكون رئيـسه           -يحيل االمين العام لالمم المتحدة بان كي        
  .الشهري السفير سالم

يعود الى أداء دور متألق في ايلول المقبل مع ترؤس سالم لالجتمـاع             مصادر على ان لبنان س    ال وركزت
الشهري لمجلس االمن، وال سيما بالنسبة الى االتصاالت الدولية الجارية في شأن تكـريس االعتـراف                
بفلسطين كدولة، او االكتفاء باعتبارها دولة مراقبة لها كيانها، على ان توضع خطة متدرجة لتصبح دولة                

  .وية في المنظمة الدولية كما ينص مسؤول لبناني في ذلككاملة العض
9/8/2011، النهار، بيروت  

  
   جامعة الدول العربية يدين خطة توسيع مستوطنة في القدسعامأمين  .47

 أمس، بشدة إقرار الحكومة ، أدان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي: االتحاد، وكاالت- القاهرة
شرقي   اليهودية في"هار حوما" وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 900 أكثر من اإلسرائيلية خطة بناء

وقال العربي في بيان أصدره في القاهرة إن إصرار الحكومة اإلسرائيلية على التمادي في سياسة . القدس
التوسع االستيطاني من خالل ضم األراضي وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية المحتلة يقوض جميع 

وطالب العربي المجتمع الدولي، ممثالً في  . المبذولة لتحقيق السالم العادل والدائم في المنطقةالجهود
مجلس األمن، بالتدخل الفوري لوقف األنشطة االستيطانية واتخاذ موقف حازم تجاهها باعتبارها غير 

  . شرعية بموجب القانون الدولي
  9/8/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   على معبر رفح مصرية قريباًتسهيالت .48

تعتزم السلطات المصرية خالل األيام المقبلة، تقديم حزمه تسهيالت على معبر رفح بين مصر  :رفح
المراجعين،  وقالت مصادر إن التسهيالت ستكون بزيادة أعداد المسافرين وحل مشكلة .وقطاع غزة

الت الفنية األخرى، مؤكدة ومعالجة ملف المرحلين في مطار القاهرة، باإلضافة إلى حل عدد من المشك
  .أنه لن تتم زيادة ساعات العمل في المعبر أو إلغاء العطلة األسبوعية والعطالت الرسمية

  9/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

   فلسطينيين607  الجنسية المصرية لـمنح .49
  من660 بمنح الجنسية المصرية لـ  أصدر وزير الداخلية المصري منصور عيسوى قراراً:القاهرة

لسنة ) 154(أبناء األم المصرية زوجة غير المصري، وذلك وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 
  .  فلسطينيين607وشمل قرار وزير الداخلية . 2004

  8/8/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
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  حلة هامةلمفاوضات قطعت مرل بالعودة سرائيليينواإلجهود اقناع الفلسطينيين : مصدر اميركي .50
 اشار مصدر أمريكي مسئول الى أن وزارة الخارجية األمريكية          : محمد دلبح  - سعيد عريقات    -واشنطن  

قطعت شوطاً مهماً نحو إقناع الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي للعودة إلى المفاوضات الجادة وأن هـذه               "
 واشنطن على أرضية عرض     الجهود تشمل دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو كبار مفاوضيه إلى          

ويعتقد المصدر أنه في حالة توجيه       ."جدي يقوم على اإلطار الذي طرحه الرئيس أوباما في أيار الماضي          
سيكون ذلك مؤشراً على أن اإلدارة توصلت إلى بديل فعلي واختراق لتقريب وجهات النظـر               "أي دعوة   

  ."يعطي الفلسطينيين مضموناً وحافزاً للعودة للمفاوضات
  9/8/2011، لقدس، القدسا

  
  ستراليا يواجهون التحقيقأ في "إسرائيل"مقاطعو  .51

يواجه ناشطون مناهضون إلسرائيل تحقيقاً في استراليا بسبب دعوتهم لمقاطعـة           : يو بي آي   | 48عرب  
أنه طلب مـن  " ذا استراليان"وذكرت صحيفة  .البضائع اإلسرائيلية والشركات ذات الصلة بالدولة العبرية     

المنافسة والمستهلك االسترالية التحقيق بحملة في استراليا انضمت إلـى حملـة عالميـة لمقاطعـة                لجنة  
إسرائيل لتحديد ما إذا كان يجب مقاضاة الناشطين بسبب تهديدهم محال تملكها جهات إسرائيلية أو لهـا                 

مـاكس  "تجـر   وتأتي الدعوة إلى التحقيق بعد مظاهرة نظمها مناهضون إلسرائيل أمـام م            .عالقات بها 
وقـال وزيـر     .للشوكوال في ملبورن الشهر الماضي احتجاجاً على تعامله مع الجيش اإلسرائيلي          " برينير

شؤون المستهلك في والية فيكتوريا مايكل أوبراين إنه من غير المقبول انتقاء أي متجر لمقاطعته، مشيرا                
متاجر لليهـود فـي عـشرينات القـرن         إلى أن األمر مقلق بسبب األحداث التاريخية المتعلقة بمقاطعة          

  .الماضي
  8/8/2011، 48موقع عرب

  
   دعمها لتوجه السلطة إلى األمم المتحدة لإلعتراف بالدولة الفلسطينيةتؤكدسريالنكا  .52

أكد وزير شؤون خارجية جمهورية سريالنكا جاميني بيريس، دعم بالده لتوجـه القيـادة     : وفا -كولومبو
وشدد بيريس خالل لقائه سفير دولة فلسطين لدى         .سبتمبر المقبل / ة في أيلول  الفلسطينية إلى األمم المتحد   

سريالنكا والمالديف أنـور اآلغـا، اليوم اإلثنين، في مقر الوزارة بالعاصمة كولومبو، على اسـتمرار              
بالده في دعم القضية الفلسطينية حتى تحقيق الشعب الفلسطيني أهدافه، وعلـى رأسـها إقامـة الدولـة                  

  .سطينية وعاصمتها القدس الشرقيةالفل
  8/8/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "إسرائيل" من التعامل الفظ لرئيس مجلس األمن القومي في  يشكوننو أوروبينوبلوماسيد .53

 دبلوماسيين أوروبيين من التعامل الفظ والمتغطرس لرئيس مجلس األمن القـومي فـي              3شكا  : تل أبيب 
مة اإلسرائيلية، الجنرال يعقوب عاميدرور، الذي التقاهم لكي يطلعهم على المواقف الرسـمية مـن               الحكو

وقالوا .  وقبولها عضوا في األمم المتحدة     1967المبادرة الفلسطينية لالعتراف بفلسطين دولة على حدود        
هرب من مفاوضات   إن عاميدرور راح يوبخهم على مواقف بلدانهم ويتهمهم بتشجيع الفلسطينيين على الت           
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حادثـة دبلوماسـية    «إن عاميدرور جعل من لقاء دبلوماسي عـادي         : وقال الدبلوماسيون الثالثة   .السالم
  .»هجوميا ومتعاليا ومتغطرسا«إلسرائيل، وخطابه كان » محرجة

  9/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   "إسرائيل"شنطن و من وا سيعزل كالً الفلسطينيةالتصويت على الدولة:  تايم تحذرنيويورك .54
 كتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتهـا الرئيـسية امـس           : محمد دلبح  - سعيد عريقات    -واشنطن  

، إن التصويت على الدولة سـيعزل كـال مـن           "الفلسطينيون واألمم المتحدة    "  تحت عنوان    8/8/2011
 الفلسطينيون إلـى األمـم      بعد شهر سيذهب  " واشنطن وإسرائيل ويبعد الفلسطينيين عن أهدافهم، محذرة        

نتعاطف مع تـوقهم ونفهـم مـدى        ) في نيويورك تايمز    ( المتحدة سعياً وراء االعتراف بدولتهم، ونحن       
اإلحباط الذي يشعرون فيه خاصة وأن الرئيس أوباما كان قد وعد بإكمال صفقة السالم مع حلول أيلـول                  

ية تقول أن النتائج ستكون ذات آثار سلبية بالغة         ، ماض "القادم وال يزال الفلسطينيون يقفون فارغي األيدي        
  .لهم ولكل من له عالقة في هذا المضمار

  9/8/2011، القدس، القدس
  

  صواريخ غزة في خدمة مستوطنات الضفة .55
  صالح النعامي

تشهد إسرائيل هذه األيام حركة احتجاج جماهيرية غير مسبوقة، حيث يطالب مئات اآلالف من الـشباب                
حكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بحل مشكلة السكن، التي أصبحت المعضلة الرئيـسة             اإلسرائيلي ال 

ثـورة  "  التي أصبح يطلق عليهـا       –شيئا فشيئاً تتسع دائرة االحتجاجات      . التي يواجهها معظم الصهاينة   
و أن هـذه  ألول وهلة يبـد .  لتطال قطاعات اجتماعية ومهنية عريضة في المجتمع اإلسرائيلي  -" الخيام  

االحتجاجات شأناً إسرائيلياً داخلياً، لكنها في الواقع تمس في الصميم الـصراع بـين الكيـان الغاصـب                  
فقد قدم المتظاهرون الئحة اتهام للمشروع االستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية،           . والشعب الفلسطيني 

رت أن المعضالت االقتصادية التي     حيث أن الكثير من النخب المسؤولة عن تنظيم هذه االحتجاجات اعتب          
تعاني منها كل من الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة في المجتمع الصهيوني ناجمة عـن توجيـه الدولـة                  

ولم يفت هـؤالء أن يـذكروا الـرأي العـام           . استثمارات هائلة للمشروع االستيطاني في الضفة الغربية      
لى شقته السكنية تقريباً بالمجان، فـإن متوسـط         الصهيوني بأنه في الوقت الذي يحصل فيه المستوطن ع        

سعر الشقة السكنية داخل إسرائيل يصل إلى نصف مليون دوالر، وهذه كلفة كبيرة جداً حتى في كيـان                  
  . ألف دوالر19يبلغ معدل دخل الفرد السنوي 

  اليمين في حالة دفاع عن النفس
ي حال دفاع عن النفس، وغدوا يقطعون الليـل         لقد أصبح اليمين في إسرائيل، وتحديداً قادة المستوطنين ف        

بالنهار وهم يحاولون مواجهة حركة االحتجاج التي باتت تهدد شرعية االستيطان اليهودي فـي الـضفة                
لقد أخذت هذه االحتجاجات نتنياهو والنخبة اليمينية الحاكمة على غرة، حيـث أبـرزت حجـم                . الغربية

صل وتعاظم المشروع االستيطاني، في الوقت الـذي تتعـدد فيـه            الفاتورة التي يدفعها الصهاينة لقاء توا     
أدرك نتنياهو  . مظاهر األزمة االقتصادية التي تحياها أغلبية الصهاينة الذين يقطنون داخل الخط األخضر           

أن االحتجاجات الجماهيرية الواسعة وغير المسبوقة تمثل تحدياً هـائالً لخطـاب اليمـين اإلسـرائيلي                
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نزعة الشعبوية، الذي حافظ على تماسك قوامه حتى اآلن بسبب الالمباالة التـي أبـداها               الكالسيكي، ذو ال  
وبات نتنياهو ومعه قـادة اليمـين يعـون أن          . الرأي العام الصهيوني تجاه ما يحدث في الضفة الغربية        

ولـم  . تواصل هذه االحتجاجات سيحرج اليمين ويرسم الكثير من عالمات االستفهام حول صدقية خطابه            
تنحصر تداعيات الثورة االجتماعية على إثارة الجدل حول دور المستوطنات فـي التـسبب بالـضائقة                
االقتصادية واالجتماعية، بل أن هناك مؤشرات تدلل على أن الحكومة اإلسرائيلية ستكون مضطرة إللغاء              

جيش االحتالل وآلـة    تمويل العديد من المشاريع العسكرية التي كان ينظر إليها كمشاريع حيوية بالنسبة ل            
قمعه، وذلك لكي يتم تمويل الكثير من الخدمات التي وجدت إنه لزاماً عليها تقـديمها للطبقـة الوسـطى                   

  .والطبقات الفقيرة
 بخـالف   –في الواقع في تآكل مكانة إسرائيل الدولية، إذ إنها تثبت للعالم بأنه             " ثورة الخيام   " لقد أسهمت 

 فإن المشروع االستيطاني ال يحظى بتأييـد األغلبيـة          -لورته تجاه العالم  االنطباع الذي يحاول نتنياهو ب    
الساحقة من اإلسرائيليين، وهذا يشجع الكثير من األطراف الدولية على ممارسة الضغوط على الحكومـة            
الصهيونية، في نفس الوقت فإن االحتجاجات الجماهيرية تحرج القوى الدولية المنحازة مع إسرائيل بكـل               

ففي أعقاب هذه االحتجاجات، فإن قدرة اإلدارة األمريكيـة علـى تغطيـة             . يما الواليات المتحدة  ثمن، س 
  .تواطئها مع إسرائيل ستكون محدودة للغاية

  صواريخ غزة واالحتجاجات
في هذه الظروف العصيبة لليمين وقادة المستوطنين، فإنه من الطبيعي أن يسعى نتنياهو جاهداً لتوظيـف                

بعاد قضية المستوطنات، وحجبها عن الجدل الجماهيري العـام، فـاليمين اإلسـرائيلي             كل ما من شأنه إ    
يتلهف ألن تركز وسائل اإلعالم الصهيونية على قضية أخرى غير االحتجاجات وتـأثير المـستوطنات               
السلبي على الواقع االقتصادي واالجتماعي، وذلك للحد من قدرة النخب التي تنظم االحتجاجـات علـى                

ولألسف الشديد، فإنه علـى مـا       . دليل إثبات على عقم سياسات الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة       طرحها ك 
 - ويا للمفارقة المفجعة     –يبدو فإن الطرف الذي تحرك إلسعاف نتنياهو وإنقاذ المستوطنات كان تحديداً            

اجات الجماهيرية التي   فبدالً من أن تواصل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التركيز على االحتج         . الفلسطينيون
تجتاح الكيان الصهيوني، ويتعاظم معها الدفع بقضية المستوطنات إلى بؤرة الجدل الداخلي الـصهيوني،              
مما يفاقم أزمة اليمين الصهيوني ويبرز تهاوي خطابه السياسي، بدالً مـن هـذا كلـه يـصر بعـض                    

نياهو ولليمين الصهيوني من بعـده،       حبل النجاة لنت   - وعلى طبق من فضة      -الفلسطينيين على أن يقدموا     
وذلك خالل إطالق بضع قذائف صاروخية على جنوب الكيان الـصهيوني، لتعـود لـصدارة االهتمـام                 
اإلعالمي الصهيوني، وتمنح الفرصة مجدداً لنتنياهو ليثبت للرأي العام الصهيوني أن المشكلة ال تكمـن               

ومن نافلـة القـول أن      . دت لتهدد العمق اإلسرائيلي   في المستوطنات، بل في المقاومة الفلسطينية التي عا       
عمليات إطالق القذائف الصاروخية من غزة ستتيح لنتنياهو إصدار األوامر بردود عـسكرية إلسـتعادة               
شعبيته المنهارة، وفي حال تدهورت األوضاع األمنية أكثر، فإن نتنياهو سيرى في ذلك فرصة حياتـه،                

يتوجـب علـى    : " المسؤولة عـن تنظـيم االحتجاجـات بـالقول        حيث أنه سيتمكن من مقارعة النخب       
  ".اإلسرائيليين التوحد خلف الحكومة عندما تواجه التهديد الخارجي 

  نتنياهو بأيدي الفلسطينيين" انجازات " 
وإلى جانب إزاحة المستوطنات عن الجدل الجماهيري، فإن إطالق القذائف من قطاع غزة يحقق جملـة                

ها صراحة وزير التهديدات االستراتيجية في الحكومة الصهيونية موشيه يعلون قبل           من األهداف أشار إلي   
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وإن كان ثمة أحد معني حقاً بمقاومة االحتالل، فعليه أن ينصت جيداً لما قاله              . شهر في تصريح هام جداً    
يعلون واستخالص العبر منه، حيث أشار يعلون أن إطالق القذائف من قطاع غزة يمكن إسـرائيل مـن                  

  :تحقيق األهداف التالية
 السماح للجيش اإلسرائيلي بتنفيذ المخططات التي سبق أن وضعها لضرب البنى التحتية للمقاومـة،               -1

  .سيما معسكرات التدريب واألنفاق التي تعتقد إسرائيل أنها تستخدم في تهريب السالح والوسائل القتالية
  .قطاع في الوقت الذي تراه إسرائيل مناسباَ مراكمة المسوغات لشن حملة عسكرية واسعة على ال-2
 تقليص هامش المناورة أمام المنظمات الدولية التي تسعى لرفع الحصار عن غزة، واإلثبات للعالم أنه                -3

يتوجب مواصلة فرض الحصار على القطاع على اعتبار أن ذلك مصلحة استراتيجية ال يقتضيها األمـن                
  .قة برمتهااإلسرائيلي فحسب، بل استقرار المنط

 تحسين مكانة إسرائيل الدولية وتقليص الضغوط التي قد تفرض على إسرائيل لحثهـا علـى تقـديم                  -4
  .تنازالت

وال يفوت يعلون أن يذكر الجميع أن موازين القوى التي تميل لصالح إسرائيل بشكل جارف يمكنها مـن                  
  .إلحاق األذى بشكل كبير بالمقاومة الفلسطينية

  تجربة حزب اهللا
قد كان حزب اهللا أول طرف عربي يلحق هزيمة حقيقية بإسرائيل ويمرغ أنفها في التراب، وهو حركـة                 ل

. المقاومة، التي تؤكد االستخبارات األمريكية، أنها تملك من القوة العسكرية ما ال تتمتع به دول بأكملهـا                
ـ                رب لبنـان الثانيـة     لكن حزب اهللا لم يحدث أن أطلق صاروخاً واحداً على إسرائيل منذ أن وضعت ح

وحتى . أوزاها، رغم أن ما في ترسانته من الصواريخ يبلغ عشرات أضعاف ما تملك المقاومة الفلسطينية              
. عندما اغتالت إسرائيل قائد الذراع المسلح في الحزب عماد مغنية لم يبادر الحزب إلطالق الـصواريخ               

دة، وبين أطراف طلقت هذه الضوابط      فشتان بين طرف توجهه ضوابط الوعي والحكمة والحسابات البار        
  .طالقاً بائناً، واستلبت بدالً من ذلك للمناكفات واالعتبارات البائسة

من أسف، في الوقت الذي يتعلم الصهاينة من ثورات التحول الديموقراطي التي تجتاح العـالم العربـي                 
  .اع والتيه والعدميةويغيروا من أنماط سلوكهم، يصر البعض في فلسطين على التشبث بأسباب الضي

من هنا يتوجب على القوى الحية والمؤثرة في فلسطين إعادة تقييم وسائل المقاومة وظروفهـا الزمانيـة                 
والمكانية والموضوعية، عالوة على أشكالها حتى ال تنقلب كسهم مرتد إلى صدر الشعب وقضيته، وحتى               

  .  طنات الضفة التي تسارع إلنقاذ مستو-هي بالذات -ال تكون صواريخ غزة 
  9/8/2011، المصريون، القاهرة

  
  لماذا المخيمات؟ .56

  نايلة تويني
تابعت في اليومين الماضيين اخبار مخيم عين الحلوة وشاهدت بالصورة واالرقام الخسائر الفادحة التـي               

يـة  اصابت الحجر والبشر هناك، واهم ما في مطالب االهالي دخول الجيش اللبناني والقوى االمنية اللبنان              
المخيم، بل المخيمات، وفرض االمن فيها بدل التسيب الحاصل منذ امد بعيد والذي يتفجر من حين الـى                  

  .آخر بالناس فيحصد منهم ضحايا يسقطون بأقل من ثمن الرصاصة التي بها يغتالون
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في الحقيقة اني تساءلت عن سبب عدم دخول الجيش اللبناني المخيمات وفرض االمن فيهـا، وجـاءني                 
لم افهم الجواب ولم اقتنـع      . واب غير المقنع بان توفير الحل في المخيم هو شكل من اشكال التوطين            الج
  .به

صحيح ان الفصائل الفلسطينية المتعددة تفضل التسيب الذي تعيش فيه منذ زمن، وهي تحصل على المال                
 كلها، ال تقاوم اسرائيل     الالزم للصمود في وجه الفصائل االخرى، ال في مواجهة اسرائيل بالطبع، النها،           

بل تتلهى ببعضها البعض، وتصفي بعضها البعض، لكن الناس الفقراء صـاروا اسـرى هـذا الواقـع                  
وضحيته، وتوفير االمن لهم والحد االدنى من الحياة ال يعني تطبيعا، وال توطينا نؤكد باستمرار رفـضنا                 

  .له، وال تجنيسا وال شيء من هذا القبيل
ف الدولة اللبنانية وتراخيها المتواصل واستقالتها من القيام بواجبها في فرض االمن            كل ما افهمه هو ضع    

  .على اراضيها سواء سكنها لبناني او فلسطيني او اي اجنبي آخر
فما نفع فرض اجراءات امنية على اللبنانيين طالما ان كل مجرم في امكانه ارتكاب ما يريد قبل اللجـوء                   

  . بل واالحتماء في ظالل تنظيمات مسلحة تملك الكثير من السالحالى المخيم واالختباء هناك
يتوعد بانه في حال عدم دفع تعويضات من فريـق          " الكفاح المسلح "وقد سمعت امس احد المسؤولين في       
باالسماء وسيتولى الحقا تنفيذ عملية عـسكرية بحـق مـن           " حقائق"آخر للمتضررين سيعمد الى اعالن      

، اذ على رغم المظاهر المسلحة التي ال تتوارى من امام االعالم بـل تفـاخر،          غريب هذا االمر  ! يتهمهم
  .فان التهديد واضح وخطير وهو عمل خارج على القانون

فـي  " اليونيفيـل "من انه توصل الى معرفة هوية المعتدين على دورية          " اللينو"اما االخطر فهو ما اعلنه      
حكومة اللبنانية استدعاء اللينو لـالدالء بـشهادته امـام          اال يتطلب االمر من ال    . صيدا قبل نحو اسبوعين   

التحقيق؟ ماذا سيقول عنا العالم عندما تصله التقارير الديبلوماسية المترجمة بأن مسؤوال فلـسطينيا فـي                
لبنان اعلن للمأل حيازته معلومات ولم تعمد االجهزة اللبنانية الى التحقيق معه ومحاولـة القـبض علـى                  

  لت الحادث االعتداء ضد مجهول؟الفاعلين، بل سج
اال يعني كل هذا اننا نعيش في ازدواجية الدولة القوية على الفقراء والذين ال يملكون الـسالح، والدولـة                   
الضعيفة الخائفة عند ابواب المخيمات وعلى مشارف مربعات امنية لبنانية كثيرة تدعي وقوفها الى جانب               

  قائع تجافي هذه الحقيقة؟الدولة والتعاون مع اجهزتها، فيما الو
  9/8/2011، النهار، بيروت

  
  !لماذا التخلص من دحالن في هذا الوقت بالذات؟ .57

  ياسر الزعاترة
هل لقرار التخلص من دحالن في هذا التوقيت صلة بالموقف من قطاع غزة؟ يبدو السؤال غريبا بعـض                  

ت موضوعية كثيرة تؤكد عالقـة      الشيء، ولعله أشبه بتمرين ذهني وجدل سياسي، لكنه يستند إلى معطيا          
  .األمر بالقطاع وما جرى ويجري فيه منذ الحسم العسكري، بل ربما قبله أيضا

ال زال يصب بشكل أساسي في خانة صراع األقطاب         " الدحالنية"من المؤكد أن التحليل األساسي للقضية       
لمنظمة والسلطة في آن،    داخل فتح، وحيث يسعى الرئيس الفلسطيني إلى احكام السيطرة على الحركة وا           

األمر الذي لم يكن سهال بوجود رجل قوي مثل دحالن يسيطر على حركة فتح في قطاع غزة، مع بعض                   
، وال ننـسى البعـد      )أكثره بسطوة المال معطوفا على دعم خارجي      (النفوذ داخل فرعها في الضفة أيضا       
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لمفرطة حيال من يأتي على ذكـر     كسبب من أسباب األزمة، ممثال في حساسية الرئيس ا        ) جدا(الشخصي  
  .أبنائه ونشاطاتهم االقتصادية وصلة بعضها بحركة السياسة في السلطة وقيادتها العليا

كل ذلك بات معروفا، وقبله سائر الفضائح والجرائم التي تلبس بها دحالن طوال عقدين وسـكت عنهـا                  
د المتصل بعالقة ما جرى بالموقف مـن        ، لكننا نتوقف هنا أمام البع     )أضافوا إليها تسميم عرفات   (شركاؤه  

قطاع غزة في عقل قيادة السلطة، وربما القيادة اإلسرائيلية أيضا، وال يفوتني هنا استحضار كـالم نقـل                  
كان اإلسرائيليون خالل التسعينبات    (مرارا عن خصم دحالن التقليدي أيام عرفات، أعني جبريل الرجوب           

، وخالصته استعداد فتح للتنـازل العملـي عـن          ) رجوبستان يسمون القطاع دحالنستان، ويسمون الضفة    
وفي ظنـي   . على القضية لمحمود عباس   " الوالية السياسية "القطاع لحركة حماس مقابل المصالحة ومنح       

أن أحد أهم دوافع الموافقة على المصالحة بصيغتها المعروفة في عقل قيادة حماس، بخاصة في القطاع،                
ف ضمني بما آلت إليه األمور في غزة والمياه الكثيرة التي جرت هناك منذ       هو ما تنطوي عليه من اعترا     

الحسم العسكري وجعلت الحركة سلطة أمر واقع لها ما للدول من رجال أمن وموظفين، مـع وقـائع ال                   
تحصى ال تبدو العودة عنها ممكنة، مع أن جزءا من تبرير المصالحة كان يتصل بوضع فرع الحركة في                  

ي لم ينل من توقيع المصالحة سوى تصعيد القمع من قبل اإلسرائيليين، من دون توقفه مـن                 الضفة، والذ 
طرف السلطة، مع أن شعبية الحركة في الضفة تبدو أفضل منها في غزة بسبب الظلم الذي يتعرض لـه                   

 في  أبناؤها الذين يشهد لهم الشارع الفلسطيني بتضحياتهم ونزاهتهم وصبرهم وحضورهم اإليجابي الرائع           
وال ننسى أن ما يجري في سوريا كان حاضرا أيضا في قرار المـصالحة بالنـسبة لحمـاس                  . مجتمعهم
  .أيضا

مقابل اعتراف السلطة الضمني بالوضع الجديد في القطاع، ثمة إقرار بلسان الحال من طـرف حمـاس                 
ركة على سالم فيـاض  ، وهنا ال يستبعد أن توافق الح)أمنيا واقتصاديا(بالتطورات التي وقعت في الضفة   

رئيسا للوزراء، وأقله وزيرا للمال يتحكم عمليا برئيس وزراء ضعيف، واألهم في هـذا الـسياق هـو                  
االعتراف بالواقع األمني هناك، ليس على صعيد األجهزة وتركيبتها فقط، وإنما علـى صـعيد عقيـدتها              

مع اإلصرار على الحيلولـة دون أي  األمنية أيضا، والتي ال ترى حرجا في التنسيق األمني مع االحتالل            
مهما كانت الظروف، بما في العمل على منع انتفاضة شعبية سلمية حقيقية تخـرِّب              ) مسلح(نشاط مقاوم   

  .عملية بناء الدولة العتيدة بصرف النظر عن حدودها وسيادتها
فـتح هنـاك    لكي يمر هذا التوجه الذي ينطوي على تهميش القطاع، ال بد من تقليم حضور فرع حركة                 

، وهو حضور وقع تهميشه بالفعل في اللجنـة المركزيـة والمجلـس             )بالضرورة رمزه األقوى دحالن   (
الثوري للحركة، وال قيمة هنا للقول إن ذلك تم بسبب حماس التي منعت خروج عناصر فتح، ألنه كـان                   

  .بوسع القوم أن يتجاوزا ذلك لو توفرت اإلرادة
 ال تمانع في بقاء القطاع تحت سلطة حماس مقابل الـتحكم بـالملف              خالصة القول هي أن قيادة السلطة     

تـستخدم  (الفلسطيني دون إزعاج، وهي عموما تتصرف منذ الحسم العسكري كما لو أنه غير موجـود                
، أو أنه خارج الصراع، وهو لم يعد مزعجا بعد إقرار حماس            )في سياق المناكفة ال أكثر    " االنقالب"قصة  

يصعب الرجوع عنها في ظل ميزان القوى الراهن مهما راكمت الحركة من أسلحة،             بوجود التهدئة التي    
فضال عن أن أهل القطاع ال يبدون في مزاج القبول بمواجهة عسكرية سيكون ثمنها باهظا مـن دون أن                   
يغير كثيرا في منظومة الصراع على ما تبقى من فلسطين ما دامت الضفة على حالها تحت والية القـوم                   

  .إياهم
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هكذا تلتقي قيادة السلطة وفتح مع اإلسرائيليين الذين ال يريدون القطاع، في حين يجد ذلك ارتياحـا فـي                   
  .بعض أوساط حماس التي يصعب عليها القبول بعودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري

ار، أعني تخليص قيادة    بهذا المس ) إضافة إلى األبعاد األخرى   (النتيجة هي وجود عالقة بين قضية دحالن        
السلطة من صداع القطاع، وتأكيد حقها شبه المطلق في توجيه القضية ذات األولوية في الضفة الغربية،                
وستعتمد نهاية القصة على موقف القوى المؤثرة، أعني مصر واألردن ومن استثمروا في دحالن أيضا،               

قصاء الرجل داخـل اللجنـة المركزيـة        فضال عن مآل الحراك الداخلي في الحركة بوجود معارضين إل         
  .وحركة فتح، كل العتباراته الخاصة

سيكون بيد الشعب   ) ومن ضمنه التخلص من القيادات الفاسدة من أمثال دحالن        (يبقى أن مصير ذلك كله      
الفلسطيني في الضفة الذي يمكنه االنقالب على هذه اللعبة وإعادة القضية إلى نصابها الصحيح كقـضية                

يقاوم االحتالل، وليس شعبا يتسول المعونـات       ) 48في الضفة والقطاع والشتات وأراضي      (شعب واحد   
مـع  (ويطارد التنمية وفق منطق صندوق النقد الدولي؛ مع االستمرار في المفاوضات بين دولته العتيـدة    

  !!وبين جارتها دولة االحتالل) االعتراف الدولي أو بدونه
  9/8/2011، الدستور، عمان

  
  ؟"إسرائيل"د المياه بين تركيا وهل تعو .58

   وحيد عبد المجيد . د
أسـطول  "، التي كانـت ضـمن       "مافي مرمرة "عندما هاجمت فرقة كوماندوز إسرائيلية السفينة التركية        

، استدعت أنقرة سفيرها لدى تل أبيب وأعلن الـرئيس عبـد اهللا جـول أن                2010 مايو   31في  " الحرية
  .أبدا إلى ما كانت عليهالعالقات بين البلدين لن تعود 

إن فيضانًا غير مسبوق غمـر      : غير أنَّه منذ ذلك الوقت جرت في نهر المنطقة مياه جديدة تماما، بل قل             
فقد حدث تغيير كبير في تونس ومصر، في الوقت الذي انطلقت فيـه موجـات أخـرى                 . بعض بالدها 

  .تستهدف التغيير في ليبيا واليمن
هناك نذر تأثير سلبي على تركيا وسياستها اإلقليمية التي اعتمدت علـى حـضور   وعند هذا الحد لم تكن    

  .قوي متزايد في العالم العربي خالل السنوات الخمس األخيرة
لكن القلق تسلَّل إلى صانعي السياسة التركية عندما امتدت موجة التغيير إلى سوريا التي اعتبرتها أنقـرة                 

ليمي بقيادتها يبدأ بدول المشرق العربي ومصر ويمتد إلى العراق ودول           قاعدة لمشروع كبير للتكامل اإلق    
  .مجلس التعاون الخليجي تدريجيا

لم يلبث القلق أن تحول انزعاجا عندما توسع نطاق االحتجاجات التي بدأت محدودة في سـوريا وربمـا                  
ثل هذه الظروف أن تبـدأ      ومن الطبيعي في م   . معزولة في بعض األطراف الحدودية وبعيدة عن المركز       

                 قّن رئيس وزرائها أردوغـان مـن أنا منذ أن تيا، وخصوصتركيا في مراجعة سياستها اإلقليمية مجدد
الرئيس بشار األسد ليس في وارد االستماع إلى نصيحته التي بادر بها منذ أن بدأت االحتجاجـات فـي                   

 والمبادرة بإصالحات فعلية وفقًا لجـدوٍل زمنـي         فقد اتصل به ناصحا استبعاد الحل األمني      . مدينة درعا 
  .محدد يقترن إعالنه بتنفيذ خطوته األولى لتأكيد صدقيته

من الطبيعي في ظلِّ هذه المستجدات أن تشمل أية مراجعة جديدة تجريها الحكومـة التركيـة لـسياستها                  
تصاالت التي تسارعت منـذ بدايـة       وهذا يفسر اال  . مسألة العالقات مع إسرائيل والتدهور الذي لحق بها       
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فهذه هي الخطوة األولى التـي ال بـديل         ". مافي مرمرة "شهر يوليو الجاري سعيا إلى غلق ملف السفينة         
ولكن هذه االتـصاالت اصـطدمت بموقـف        . عنها لوضع حد للتدهور في العالقات التركية اإلسرائيلية       

فبعـد أن راجـت     . ادة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان    الجناح األكثر تطرفًا في الحكومة اإلسرائيلية بقي      
توقُّعات في األسبوع الثاني من الشهر الجاري بإمكان التوصل إلى حل وسط يحفظ ماء وجه الطـرفين،                 

إهانتنا وإذاللنا والنيل من مكانتنا على      "خرج ليبرمان بتصريحات متشددة اتّهم فيها أردوغان بالسعي إلى          
 رغم أن رئيس الوزراء التركي كان قد شرع في إبداء مرونة بشأن صيغة االعتذار               على" الصعيد الدولي 

  .اإلسرائيلي
يعرف المعنيون بالعمل الدبلوماسي أنَّه عندما تكون المشكلة متعلقة ببيانات أو إعالنات سياسـية، يمكـن           

  .حلّها من خالل استخدام لغة مرِنة قد تحتمل التأويل
يا األساسيين بشأن ملف السفينة المعتَدى عليها يتعلق باعتذار إسرائيل، فقد ال يكون             وألن أحد مطلبي ترك   

صعبا التفاهم على صياغة لفظية تستطيع أنقرة اعتبارها نوعا من االعتذار، وتـتمكن تـل أبيـب مـن                   
االت إبداء  ومن العبارات التي تستخدم في مثل هذه الح       . تفسيرها بأنها مساهمة تقدمها من أجل المصالحة      

  .األسف واالعتراف بالخطأ في إدارة األزمة وربما التعبير عن الندم بصفة ما
ولكن تركيـا لـم تكـن       . ثَمة شواهد تفيد استعداد نتنياهو إلصدار بيانٍ من هذا النوع منذ وقوع االعتداء            

اإلسـرائيلية  الحكومـة  " صـقور " عن أن الًمستعدة في البداية لقبول أقل من اعتذار صريح ومباشر فض     
وإذا . وما زال هذا هو موقفهم الذي يسعى نتنياهو اآلن إلى تليينه          . رفضوا أية صيغة تنطوي على تنازل     

نجح في ذلك، لن يكون صعبا أن تلتزم إسرائيل بتقديم تعويضات لضحايا السفينة األتراك، ولكـن فـي                  
لجنود الـذين اعتـدوا علـيهم؛ ألن        إطار صيغة قانونية تضمن عدم ربط هذا اإلجراء بمساءلة قانونية ل          

  .وربما تقبل تركيا ذلك في ضوء مستجدات المنطقة. التعويض ينطوي على إقرار ضمني بالمسؤولية
المهم، في هذا كله، هو عدم استبعاد أن تتَّجه تركيا إلى إعادة النظر فـي سياسـتها اإلقليميـة وتـرميم                     

ملة االنتخابية األخيرة لحزب العدالة والتنميـة مـن أي          وهذا يفسر لماذا خلت الح    . عالقاتها مع إسرائيل  
  ".مافي مرمرة"أو حتى أي ذكر لقضية السفينة " حماس"هجوم على إسرائيل أو تأييد لحركة 

وعلينا في العالم العربي أن نَنْتَبِه إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من معادالت إقليمية مختلفة على رغم                   
فالمنطقة . نتنياهو" صقور"راجعة أنقرة لعالقاتها مع تل أبيب يتوقف على سلوك          أن المدى الذي ستبلغه م    

وما سياسة تركيـا    . وما يعتبره كثير من العرب ربيعا لهم قد ال يكون كذلك على المستويات كافة             . تتغير
  .اإلقليمية التي تعاد مراجعتها اآلن مرة أخرى إال دليل واحد على ذلك

  8/8/2011، موقع االسالم اليوم
  

  تطورات الوضع فى سوريا ولبنان: "إسرائيل"تأثير ثورات الشرق األوسط فى أمن  .59
  غيورا أيالند

ال يمكن معرفة ما إذا كان      ) 2011يوليو  /تموز(تزداد حدة موجة االحتجاجات فى سورية، لكن حتى اآلن          
ما يجرى داخل سـورية،     وليس فى استطاعة إسرائيل التأثير في     . حكم بشار األسد قد شارف على االنتهاء      

وعليها االمتناع من القيام بذلك، لكن مما ال شك فيه أن إسرائيل ستتأثر بأى سيناريو يمكـن أن يحـدث                    
  .هناك
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إن السيناريو األول الممكن حدوثه فى سورية هو بقاء األسد فى السلطة أعواما عديـدة أخـرى، وهـذا                   
 رفـض   2005ففى سـنة    . يعتبرونه األقل سوءا  سيناريو مرغوب من جانب عدد من اإلسرائيليين ألنهم         

أرئيل شارون المبادرات الداعية إلى استغالل الضعف الموقت الذى طرأ على الموقـف الـسورى فـى                 
أعقاب اغتيال الحريرى والمطالبة بخروج القوات السورية من لبنان من أجل العمل على إسقاط األسد، إذ                

 األسد ستكون سيئة بالنسبة إلى إسرائيل، وأن بقـاء بـشار            كان تقدير شارون آنذاك أن البدائل من حكم       
األسد فى الحكم سيجبره على توظيف الجزء األكبر من جهوده فى العمل على فرض سيطرته الداخليـة                 
وتعزيز شرعيته على الصعيد الدولى، وفى ظل هذه األوضاع لن يسعى األسد للـدخول فـى مواجهـة                  

إن حدوث مثل هذا السيناريو لـن       . عدة التى يقدمها إلى حزب اهللا     عسكرية مع إسرائيل، وقد يقلص المسا     
يغير شيئا من فرضيات إسرائيل األساسية على هذه الجبهة، وسيساعد فى استمرار الهدوء علـى طـول                 

  .الحدود بين إسرائيل وسورية
لصراعات السيناريو الثانى، وهو سقوط نظام األسد ودخول سورية فى حقبة طويلة من عدم االستقرار وا              

فمن شأن هذا الوضع أن يضعف سوريا، ويزيد فى نفوذ إيران داخلها، ويضاعف احتمال إقدام               . الداخلية
صحيح أن هذا السيناريو لن يزيد الخطر العسكرى الـسورى          . مجموعات مختلفة على استفزاز إسرائيل    

  .سوريةعلى إسرائيل، لكنه سيؤثر فى استمرار الهدوء على الحدود اإلسرائيلية ــ ال
أما السيناريو الثالث فهو إمكان وصول نظام سنى دينى إلى السلطة فى سوريا يتبنى مواقف أكثر عدائية                 

وذلك وفقا للموقف الذى يتخذه الحكم الجديـد        (ومثل هذا النظام قد يخسر جزءا من دعم إيران          . إلسرائيل
ينتهج خطّا مغامرا تجـاه إسـرائيل،       ، لكنه قد    )من موضوع التوتر بين إيران والدول السنية فى الخليج        

ويحاول أن يسترجع بالقوة هضبة الجوالن، أو أن يطلق الحرية لتنظيم القاعدة للقيام بعمليات على طـول        
  .الحدود مع إسرائيل

ومما الشك . وهناك سيناريو رابع هو قيام حكم ديمقراطى فى سورية ذى توجهات واضحة موالية للغرب            
سيئا بالنسبة إلى إيران وحزب اهللا، لكن لن يكون معناه االستعداد لتوقيع اتفـاق              فيه أن ذلك سيشكل حدثا      

إظهار  سالم مع إسرائيل فورا، فمن الواضح أن كل نظام عربى جديد بحاجة إلى تثبيت موقعه من خالل                
ومع ذلك فإن هذا السيناريو سيشجع أطرافا دولية على الضغط على إسـرائيل وعلـى               . عدائه إلسرائيل 

  .ظام الجديد إلجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سالمالن
. يتأثر لبنان بما يجرى فى سورية، لكن التطورات الداخلية التى يشهدها هذا البلد لها منطقهـا الخـاص                 

السبب األول هو   : ويبدو واضحا أن هناك أسبابا كثيرة تدفع حزب اهللا إلى القلق على شرعيته داخل لبنان              
 مع النظام السورى، وهو موقف ال يحظى بشعبية فى العالم العربى وال فـى لبنـان؛                 تعاطف حزب اهللا  

السبب الثانى، هو إدراك الحزب أن روح الثورة التى تسود اليوم الشارع العربى ال تؤيـد بالـضرورة                  
لم يرفع المتظاهرون فى تونس وال فى مصر وال      (خطه األيديولوجى، وإنما تقف فى موقف المعارض له         

ى ليبيا وال فى اليمن وال فى البحرين وال فى سورية شعارات تذكر بنموذج الثورة اإلسالمية الـشيعية                  ف
). »حماس«، كما لم يبرز أى شعار له عالقة بأيديولوجيا حزب اهللا أو             1979فى إيران التى حدثت سنة      

وهى التـسمية  (» المقاومة«أن وعلى ما يبدو يوما بعد يوم يتراجع عدد اللبنانيين الذين ما زالوا مقتنعين ب 
  .هى التى ستحمى لبنان فى وجه العدوانية اإلسرائيلية) التى يطلقها حزب اهللا على نفسه
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ويبدو أن العوامل التى من شأنها أن تكبح حزب اهللا هى اليوم أقوى بكثير من تلك التى كانت موجودة فى             
جهة مباشرة مع إسرائيل فـى المـستقبل        وعلى األرجح سيسعى حزب اهللا لتفادى موا      . 2010نهاية سنة   
  .المنظور

ثمة احتمال ضئيل أن تحاول سورية تحويل األنظار عما يجرى فى داخلها من خالل إقنـاع حـزب اهللا                   
كما يمكن، فى ظل األوضاع . بالعودة إلى أعمال االستفزاز على الحدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية ) وإيران(

 سورية إلى عدم االستقرار فى لبنان، لكن هذا يبقى احتماال ضئيال            الراهنة أن يؤدى غموض الوضع فى     
  .للغاية

  9/8/2011، الشروق، مصر
 
  

  :كاريكاتير .60
  

  
  9/8/2011الخليج، الشارقة،   


